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From Editor:
We are pleased to announce the launch of Fifteenth issue of International Journal of
Humanities and Educational Research specifically dedicated to Humanities and Educational
Research. We hope that readers will find the published articles as informative as we found it
to be.
Our journal is committed to shoulder the responsibility to encourage Humanities and
Educational Research, not only by building a worldwide bridges and bonds among
researchers, but also by granting Humanities and Educational sciences researchers equal
opportunities for serving humanity and finding solutions for itsproblems.
One of the objectives of this journal is to encourage publication from various
contexts addressing different issues dealing with an applied perspective to the field of
Humanities and Educational Research. We therefore would like to welcome submissions to
discuss the latest developments in the field of Humanities and Educational Research for the
future issues of IJHER.
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THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING IN LIGHT OF THE PROVISIONS OF ISLAMIC SHARIA AND INTERNATIONAL
CONVENTIONS - A COMPARATIVE STUDY
Ammar Hamad HURAISH1
Dr , Al-Farahidi University, Iraq
Senaa ALI2
Dr , Al-Farahidi University, Iraq

Abstract
Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the most honorable of the
prophets and messengers, our master Muhammad and all his family and companions, and after:
The crime of human trafficking in light of the provisions of Islamic Sharia and international
conventions (a comparative study) given the seriousness of this heinous crime. As it is one of the
serious and heinous crimes that have been forbidden by the heavenly religions and combated by
international conventions, and texts and rules have been laid down for them that prohibit them and
punish those who violate them. The evil one, which enjoys satanic inflections, has made this human
element a commodity that is sold and bought to satisfy their sick souls and their sick satanic instincts
in a terrible trade in which they are anxious to bring money. Undoubtedly, the relationship has
become a direct relationship between a victim who falls into the clutches of a beneficiary, and this
beneficiary wants to exploit it to the fullest extent. Without pity or mercy. The real challenge to these
groups has begun in all parts of the world in its various categories, through the development of
international agreements to ban, prevent and protect the world from these crimes, and issues that do
not prevent these crimes, and the countries - for their part - have issued laws criminalizing human
trafficking, and crimes are affected - usually - natural, geographical and economic factors.
In this study, I dealt with the crime of human trafficking between Islamic Sharia and international
conventions, and the crime of human trafficking is one of the crimes that haunt the contemporary
world. Because of its violation of human rights, and Islamic law did not neglect to explain the
provisions of this emerging and contemporary crime, as it proved beyond any doubt that Islamic
Sharia is valid for every time and place, so it prohibited it in its many forms; Proceeding from the
principle of God Almighty’s honoring of human beings, and ways of treatment have been developed for
them through two aspects: preventive, through the establishment of educational procedures that
distance the crime from society, and that committing it is a disobedience to God Almighty’s command,
and my punishment through the penalties I set to combat this crime, which may reach in some
Images to the penalty of limitation, or reprimand. The crimes of human trafficking are also considered
one of the most dangerous criminal phenomena on humanity because of the affront to human dignity
and its transformation into a cheap commodity, in addition to the wide spread of this crime and its
link to organized crime and gangs.
And through this study, we tried to identify the conceptual framework of the crime of human
trafficking, in terms of its definition and statement of its forms, as well as the legal structure of this
crime, based on what was stated in international conventions.
Key words: The Crime of Human Trafficking, Islamic Law, Organized Crime, International
Conventions.
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جريمة االتجار بالبشر في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية  -دراسة مقارنة-
عمار حمد حريش
د ،.جامعة الفراهيدي ،العراق
سيناء علي محمود
د ،.جامعة الفراهيدي ،العراق
الملخص
جريمة االتجار بالبشر في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية (دراسة مقارنة) نظرا ً لخطورة هذه الجريمة النكراء .إذ
تعد من الجرائم الخطيرة والبشعة التي حرمتها األديان السماوية وكافحتها االتفاقيات الدولية ،ووضعت لها نصوصا ً وقواعد تحظر
القيام بها وتعاقب من ينتهكها ،فاإلنسان معزز ومكرم تكريما ً من الخالق عز وجل للنفس البشرية ،وهذا التكريم والتعظيم للمعاني
اإلنسانية له معاني ودالالت عميقة ورفيعة ،ولكن النفوس اإلجرامية والشريرة والتي تتمتع بالهفوات الشيطانية جعلت من هذا العنصر
البشري سلعة تباع وتشتري إلشباع نفوسهم وغرائزهم الشيطانية المريضة في تجارة نكراء همهم فيها جلب المال ،وال شك أن العالقة
أصبحت طردية بين ضحية يقع في براثن مستفيد ،وهذا المستفيد يرغب في استغالله بأقصى درجاته االستغالل وبكافة أنواعه وصورة
دون شفقة أو رحمة .وقد بدأ التحدي الحقيقي لتلك الجماعات في كافة انحاء العالم بمختلف فئاته ،من خالل وضع اتفاقيات دولية لحظر
ومنع ووقاية العالم من تلك الجرائم ،ومسائل التي ال تمنع هذه الجرائم ،وقامت الدول – من جانبها – بإصدار قوانين تجرم االتجار
بالبشر ،وتتأثر الجرائم – عادة – بالعوامل الطبيعية والجغرافية واالقتصادية.
فقد تناولت في هذه الدراسة جريمة االتجار بالبشر بين الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية وجريمة االتجار بالبشر تعد من الجرائم
التي تؤرق العالم المعاصر؛ لما فيها من انتهاك لحقوق اإلنسان ،والشريعة اإلسالمية لم تغفل بيان أحكام هذه الجريمة المستجدة
والمعاصرة ،إذ أثبتت بما ال يدع مجاال للشك أن الشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان ،فحرمتها بصورها المتعددة؛ انطالقا من
مبدأ تكريم هللا تعالى لإلنسان ،ووضعت لها سبل العالج من خالل جانبين :وقائي من خالل وضع إجراءات تربوية تبعد الجريمة عن
المجتمع ،وأن ارتكابها يعد معصية ألمر هللا تعالى ،وعقابي من خالل ما وضعته من عقوبات لمكافحة هذه الجريمة ،قد تصل في بعض
صورها إلى عقوبة الحد ،أو التعزير.
كما تعتبر جرائم االتجار بالبشر من أخطر الظواهر اإلجرامية على البشرية لما فيها من امتهان لكرامة اإلنسان و تحويله إلى سلعة
رخيصة ،باإلضافة إلى االنتشار الواسع لهذه الجريمة و ارتباطها بالجريمة المنظمة و العصابات.
و من خالل هذه الدراسة حاولنا الوقوف على اإلطار المفاهمي للجريمة االتجار بالبشر ،من حيث تعريفها و بيان صورها و كذا
البنيان القانوني لهذه الجريمة  ،وذلك بناءا ً على ما جاءت به االتفاقيات الدولية.
الكلمات المفتاحية :جريمة االتجار بالبشر ،الشريعة اإلسالمية ،الجريمة المنظمة ،االتفاقيات الدولية..
المقدمة:
((ولَقَ ْد ك ََّر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َم ْلنَاا مُ ْْ فِاي ا ْلبَ ِ وار َوا ْلبَحْ ِار َو َر َن ْقنَااُمْ ِ وما َ
كرم هللا عزوجل اإلنسان على سائر المخلوقات ،فقال تعالىَ :
ال َّ
ِير ِ وم َّم ْ َخلَ ْقنَا ت َ ْف ِض ا
ت َوفَ َّ
يال)) ( ،)3وقال عمر بن الخطاب وند :متى استعبدتم النااس وقاد ولادتهم أمهااتهم أحارارة،
ض ْلنَا مُ ْْ َ
طيوِبَا ِ
علَ ٰى َكث ٍ
فأوصى هللا ((عزوجل)) باحترامه ،فال يجوز االعتداء عليه في نفسه ،وال في ماله ،وال عرضه ،إال أن الواقع المادي المعاصر اآلن قد
يتعارض مع هذه القاعدة الشرعية الجليلة؛ ذلك أن نوازع المادية والجشع ،واالنفالت من قيم الدين واألخالق جعلت بعضا من النااس ال
يلتفتون إلى هذا التفضيل والتكريم الذي جعله هللا وال لإلنسان.
وقااد رهاارت فااي الساانوات األخياارة قضااية عالميااة خطياارة وجريمااة ضااد اإلنسااانية ،تااداعت إلااى مواجهتهااا األوساااط العالميااة
والدولية ،ومن ضمنها الدول العربية واإلسالمية ،أال وهي مكافحة االتجار بالبشر ،فمحور هذه التجارة :اإلنسان ،وأغلب ضحاياها مان
العمالة الوافدة من الرجال والنساء واألطفال ،إذ يتم استغالل هؤالء األفراد بعد إيهامهم والتدليس عليهم من قبل القائمين علاى عصاابات
الجريمة المنظمة بتحسين رروفهم وأوضااعهم المعيشاية فاي الادول التاي سايهاجرون إليهاا فاي أعماال الساخرة ،وتجاارة الجانس ،وبياع
األعضاء البشرية واألطفال ،فهي جريمة منظمة ترتكب في كثير مان دول العاالم ،وهاي ثالاث أكبار تجاارة بعاد تجاارة المخادرات وبياع
السالح ،حيث تدر أرباحا طائلة تقدر ب  15۰۰۲مليار دوالر سنويا حسب ما أفادت تقارير منظمة العمل الدولية(.)4
وحتى نتعرف على حكم الشرع في مثل هذه القضايا والمسائل المستجدة المعاصرة ،فإن من واجب العلمااء التصادي لهاا وبياان
األحكام الشارعية المتعلقاة بهاا ،فهاي وإن كانات بعاض صاورها قديماة قادم التااريل ،إال أن الشاريعة اإلساالمية لام تغفلهاا ،بال سانجد أن
3

) ) ((سورة اإلسراء من اآلية ))۷۰ :
) ) International Labour Office, Profits and Poverty: the Economics of Forced Labour, (2014),p. 13
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نصوص الوحيين وأقوال الفقهاء القدامى قد تحدثوا عن صورها واألحكام المتعلقة بها سواء في مجال الوقاية ،أو العقوبة الشرعية ،قاال
اإلمام الزركشي تعليقا على قول عمر بن عبد العزيز ((رضي هللا عنه))((:تحدث للناس أقضية بقدر ماا أحاداوا ما الفجاور))(( :أي:
يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورة لم تكن قبل ذلك ألجل علمه منها قبل ذلاك ،ال؛ ألنهاا شارع مجادد فاال نقاول :إن األحكاام تتغيار
بتغير الزمان بل باختالف الصورة الحادثة))(.)5
كما تعتبر جريمة االتجار بالبشر أحد أشكال العبودية و الرق في العصر الحديث ،و التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقاوق اإلنساان
و حرياته األساسية و قد أخذت جريمة االتجار في عصرنا هذا صورة الجريمة المنظمة التاي تاذر علاى العصاابات مالياين الادوالرات،
حيث تعتبر الثالثة من حيث إدرار األرباح على هذه العصاابات بعاد جريماة االتجاار بالمخادرات و الساالح ،إن االتجاار بالبشار جريماة
تفتك باإلنسانية و كرامتها بما ترتبه من إياذاء جساماني و معناوي قاد تصال إلاى حاد الماوت الحقيقاي أو المعناوي ،ذلاك ماا دفاع الهيئاات
الدولية واإلقليمية و الوطنية إلاى االهتماام الكبيار بهاا فاي محاولاة لصاياغة االتفاقياات و التشاريعات الداخلياة للحاد مان هاذه الجريماة و
أثارها.ذلك ما دفعنا لبحث موضوع مفهوم جريمة االتجار بالبشر في رل االتفاقيات الدولية.
مشكلة الدراسة
يطرح هذا البحث اإلشكالية التالية:
 .1ما هو مفهوم جريمة االتجار بالبشر ؟
 .2وما هي صورها ؟ وما هي االركان التي تقوم عليها ؟
 .3ما موقف الشريعة اإلسالمية من جريمة االتجار بالبشر؟
 .4هل فرضت الشريعة اإلسالمية حلوالً لهذه القضية؟
أُمية الدراسة
تكمن أهمية موضوع هذا البحث من خالل األمور اآلتية:
 .1إنه يعطي صورة ناصعة لمعالجات الشريعة اإلسالمية للمسائل المستجدة والمعاصرة ،وبالتالي صالحية الشريعة لكل زمان ومكان.
 .2االهتمام العالمي المنقطع النظير بهذه المشكلة ،من خالل :التجريم الادولي لهاا وبااألخل البروتوكاول الادولي لمناع وقماع ومعاقباة
االتجار ب األشاخاص وبخاصاة النسااء واألطفاال ،المكمال التفاقياة األمام المتحادة لمكافحاة الجريماة المنظماة عبار الوطنياة ،والاذي أقاره
مؤتمر باليرمو عام ( ۲۰۰۰م) ،باإلضافة إلى :التقاارير الدولياة الصاادرة عان منظماة األمام المتحادة ،ومنظماة العمال الدولياة ،ومنظماة
اليونيسيف ،ومنظمات حقوق اإلنسان العالمية والمحلية.
 .3اإلسااهام فااي زيااادة نشاار الااوعي حااول هااذه المشااكلة العالميااة ،والتااي تشاامل قطاعااات :الزراعااة ،والمصااانع ،والخدمااة المنزليااة
والمقاوالت ،وغيرها.

الدراسات السابقة.
كثيرة هي الدراسات العلمية التي تحدثت عن جريمة االتجار بالبشر بشكل عاام ،أماا فيماا يتعلاق بهاذه الجريماة مان وجهاة نظار
الشريعة اإلسالمية ،فقد وجد الباحث الدراستان التاليتان ،وهما:
(( .1جريمة االتجار بالنساء واألطفال وعقوباتها في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي)) خالاد بان محماد ساليمان المارزوق ،رساالة
ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،قسم العدالة الجنائية۱۹۲۹( ،ه۲۰۰۵-م).
 .2بحث بعنوان ((جريمة االتجار بالشار فاي ضاوء أحكاام الشاريعة اإلساالمية)) ،د .فاراس عباد الحمياد أحماد الشاايب .منشاور المجلاة
األردنية في الدراسات اإلسالمية مجلد ( )16ع (1442 )4هـ2020/م.
 .3بحث بعناوان :رااهرة االتجاار بالبشار دراساة فقهياة مجياد شاا ر سلماساي ،ترجماة :السايد حسان علاي البصاري ،مجلاة االجتهااد
والتجديد  ،العدد ( ،) ۲۹-۲۸الصادرة عن مركز البحوث المعاصرة (بياروت) .وهاذه الدراساة منحصارة فاي الفقاه الجعفاري (اإلماامي
االثني عشري) ،ونصوص أئمة أهل آل البيات والقاانون اإليراناي ،ولام تتطارق إلاى فقاه األئماة األربعاة مطلقاة ،كاذلك لام تتعارض إلاى
العقوبات التي أقرتها الشريعة اإلسالمية على هذه الجريمة.

) )5ينظر :البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي ،بدر الدين محمد بن بهادر ،،حققه وضبط نصوصاه وخارج أحاديثاه وعلاق علياه :محماد محماد تاامر ،دار الكتاب
العلمية ،بيروت1421( ،هـ۲۰۰۰ /م).131/1 ،

3

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

 .4بحث بعنوان (( :تحريم االتجار بالنساء واستغاللهم في الشريعة اإلسالمية)) د .محمد عبد هللا ولد محمدن ،،مقدم إلى الندوة العلمية
لمكافحااة االتجااار باألشااخاص واألعضاااء البشاارية ،المنعقاادة فااي جامعااة نااايف العربيااة للعلااوم األمنيااة (الرياااض) ،فااي الفتاارة (-۲۶
 ۲۹/۱/14۲۰ه) ،الموافق (۱۷/۳/۲۰۰۶-۱۵م).
إال أن هاتين الدراستين مازالتا قاصرتين عن بياان موقاف الشاريعة اإلساالمية مان االتجاار بالبشار ،فالدراساة األولاى :تحادثت
بإسهاب عن هذه الجريمة ،وأسبابها ،واآلثار الجسمية ،والصحية ،واالجتماعية ،والنفسية التاي تماس األشاخاص المتااجر بهام ،أماا فيماا
يتعلق بتجريم االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية :فقد تحدثت بعمومية عن احتارام اإلساالم للمارأة ومشااركتها فاي التملاك ،والجهااد،
والتعليم ،والعمل ،وكذلك فإن هذه الدراسة قاصرة أيضا في معالجتها للعقوبات الشارعية ،فتحادثت عان العقوباات التعزيرياة بشاكل عاام
وأنواعها وتأصيلها الشرعي فقط ،وأن االتجار بالنساء واألطفال يعد من الجرائم التعزيرية ،التي لم يقدر لها عقوبة محددة فاي الشاريعة
اإلسالمية ،وهذا غير دقيق بالمطلق.
أماا الدراساة الثانياة :فتحادثت عاان موقاف الشاريعة اإلساالمية ماان المارأة وتكريماه لهاا ،مااع مقارنتهاا بأوضااعها فاي الجاهليااة،
وبالتالي فهذه الدراسة كانت سطحية ،وليست عميقة في دراسة الموضوع.
وكذلك ،فإن الباحثان قد استفادا من بعض التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية ،الموجودة على اإلنترنت ،مثل.:
تقرير لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريماة للعاام ۲۰۱٦م ..تقريار لمنظماة العمال الدولياة بعناوان(( :عاالقون فاي
الفل -االتجار بالبشر في الشرق األوسط)) :هيلين هاروف  -تافيل
وأليكس نصري ،ط ۲۰۱۳( 1م) ،وقد شملت هذه الدراسة أربع دول ،وهي :األردن ،والكويت ،ولبنان ،واإلمارات.
التقرير السنوي لمؤسسة مراقبة اإلنترنت ( )Internet watch Foundationفي لندن عن العام ۲۰۱٦م.
وستتميز دراستنا في هذا البحث عن الدراسات السابقة :أنها ستبرز أحكام الشريعة اإلسالمية في هذه القضاية المعاصارة بشاكل
مفصل ودقيق ،فيما يتعلق بأحكامها من خالل كتب الفقه في المذاهب األربعة ،والعقوبات التاي فرضاتها الشاريعة اإلساالمية فيماا يتعلاق
بهذه الجريمة بصورها المتعددة واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنة.
منهجية الدراسة
وقد استخدم الباحثان في دراستهما :المنهج الوصفي من خالل التعرف على طبيعاة المشاكلة محال الدراساة ،والنظار فاي أحكاام
الشااريعة اإلسااالمية العامااة المتعلقااة بهااا ،وجمااع أقااوال الفقهاااء وتتبااع أقااوالهم فااي الكتااب المختلفااة ،والماانهج التحليلااي ماان خااالل النظاار
والتنقيب في الفروع الفقهية ،والنظر في أحكام االتفاقيات الدولية ،وقد اقتضى هذا من الباحثاان تقسايم هاذا البحاث إلاى :مقدماة ،وثالثاة
مباحث ،وخاتمة.
المبحث األول :معنى جريمة االتجار بالبشر لغة واصطالحا ا وفيه أربعة مطالب.
-

المطلب األول :تعريف مصطلح جريمة االتجار بالبشر باعتباره مركبا ً إضافياً.
المطلب الثاني :تعريف جريمة االتجار بالبشر باعتبارها لقبا.
المطلب الثالث :تعريف جريمة االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية.
المطلب الرابع :التكييف الفقهي لجريمة االتجار بالبشر.

المبحث الثاني :أركان وأسباب وصور وأشكال االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية وفيه االاة مطالب.
-

المطلب األول :أركان جريمة االتجار بالبشر.
المطلب الثاني :أسباب االتجار بالبشر.
المطلب الثالث :صور وأشكال االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية.
المبحث الثالث :عقوبات جريمة االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية وفيه االاة مطالب.
المطلب األول :أعمال الدعارة (اإلكراه على الزنا).
المطلب الثاني :خطف األطفال وبيعهم.
المطلب الثالث :االستعباد واالسترقاق.
الخاتمة.
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المبحث األول:
معنى جريمة االتجار بالبشر لغة واصطالحاا.
المطلب األول :تعريف مصطلح جريمة االتجار بالبشر باعتباره مركبا إضافيا:
يتألف مصطلح جريمة االتجار بالبشر من ثالث كلمات ،وهي :جريمة ،واالتجار ،والبشر ،وال بد من فهم معنی كال كلماة علاى
حدة؛ لفهم المعنى العام لهذا المصطلح ،وإدراك مضمونه وحدوده ،وسأعرض معنی ال منها بإيجاز.
أوال :معنى الجريمة في اللغة واالصطالح:
الجريمة لغة :الجيم والراء والميم أصل واحد يرجع إليه الفروع ،وهي مشتقة من مادة (ج ر م) ،ولها في اللغة أربع إطالقات،
فهي تدل على القطع ،ومنه الكرامة :ما سقط من التمر إذا جرم ،و تطلق على الجزم بمعنى :الذنب ،والعادي ،والجماع :أجارام ،وجازوم
وهو الجريمة ،وتأتي بمعنى الكسب من :جرم يجرم ،واجترم :سب ،وتستعمل أيضا بمعنى الجزم :الجسد ،والجمع القليل :أجرام(.)6
الجريمااة اصااطالحاا :أمااا تعريااف الجريمااة فااي اصااطالح الفقهاااء ،فلهاام فااي ذلااك تعريفااات متعااددة ،لعاال أهمهااا تعريااف اإلمااام
الماوردي بأنها(( :محظورات شرعية زجر هللا تعالی عنها بحد أو تعزير))(.)7
والمحظورات ُي :إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به ،وقاد وصافت المحظاورات بأنهاا شارعية ،أي :أن الشاريعة
اإلسالمية هي مصدر بيانها ،فالفعل أو الترك ال يعتبار جريماة إال إذا أوضاحته الشاريعة ،مماا يترتاب علياه عقوباة فاإذا لام تكان
هناك عقوبة على الفعل أو الترك فال يعد أي منهما جريمة.
وهذه العقوبة إما أن تكون بحد أو تعزير ،والحد هو :العقوبة المقدرة حاق تعاالى( ،)8وجارائم الحادود معيناة ومحادودة العادد،
وهي سبع جرائم :الزنا ،والقذف ،وشرب الخمر ،والسرقة ،والحرابة ،والردة ،والبغي.
أما التعزير :فهو العقوبة المشروعة على جناية ال حاد فيهاا ( ،)9وعرفهاا بعضاهم بأنهاا :كال معصاية ال حاد فيهاا وال كفاارة(.)10
والذي يقوم بهذا التأديب :القاضي ،ويكون على جريمة متعلقة إما بحق هللا ،أو حق ألدمي.
اانيا :معنى االتجار في اللغة واالصطالح:
االتجار لغة :مشتق من تجر يتجز تجرة ،وتجارة وكذلك اكر ،وهو على وزن افعل :أي باع واشتري(.)11
االتجار اصطالحا ا :فقد عرف العلماء التجارة بتعريفات متعددة ،أذكر منها:
 عرفها ابن خلدون بقولاه :تنمياة الماال ،بشاراء البضاائع ومحاولاة بيعهاا باالغالء باأغلى مان ثمان الشاراء ،إماا بانتظاار حوالاة
األسواق ،أو نقلها إلى بلد هي فيه أنفق وأغلى ،أو بيعها بالغالء على األجال (.)12
 الراغب األصفهاني :التصرف في رأس المال طلبا للربح (.)13
 الجرجاني :شراء شيء ليبيع بالربح أو تقليب المال لغرض الاربح( .)14مماا سابق يلحال الباحاث أن معناى التجاارة أو االتجاار
يدور حول معنى وحد ،وهو :البيع والشراء ،وال يكاد يخرج المعنى االصطالحي للتجارة عن المعنى اللغوي.
االثاا :معنى البشر في اللعة واالصطالح:
البشر لغة :الباء والشين والراء أصل واحد :رهور الشيء مع حسن وجمال ،فالبشرة راهز جلد اإلنسان ،وسمي البشار بشارة
لظهورهم( ،)15والبشر :الخلق يقع على األنثى والذكر والواحد واالثنين والجماع ،ال يثناى وال يجماع ،يقاال :هاي بشار ،وهاو بشار ،وهماا
بشر ،وهم بشر (.)16
) ) 6معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت  ،) ۱۳۹۰تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكار ۱۳۹۹( ،هاـ/
۱۹۷۹م) . 445/۱ ،والمحكاام والمحاايط األعظاام ،اباان ساايده ،أبااو الحساان علااي باان إسااماعيل باان ساايده المرسااي (ت 458هااـ) دار الكتااب العلميااة ،بيااروت( ،ط،)1
(۱۹۲۱هااـ۲۰۰۰/م) . ۳5۳/7 ،لسااان العاارب ،واباان منظااور ،أبااو الفضاال محمااد باان مكاارم باان علااي الرويفعااي اإلفريقااي (ت ۷۱۱هااـ) ،دار صااادر ،بيااروت( ،ط،)۳
(1414هـ).۹0/۱۲،
) ) 7األحكام السلطانية ،الماوردي ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب( ،ت 450هـ) ،دار الحديث ،القاهرة ،ص .۳۲۲/
) ) 8الهدايااة شاارح بدايااة المبتاادي المرغيناااني ،أبااو الحساان علااي باان أبااي بكاار باان عبااد الجلياال (ت  393ه) ،،تحقيااق :طااالل يوسااف ،دار إحياااء التااراث العربااي،
بيروت339/2،؛ األحكام السلطانية،الماوردي ،ص.344/
) ) 9المغني شرح مختصر الخرقي ،ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد ،مكتبة القاهرة۱۹6۸/۱۳۸۸( ،هـ).۱۷6/9 ،
) )10إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم الجوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكر بان أياوب ،تحقياق :محماد عباد الساالم إباراهيم ،دار الكتاب العلمياة ،بياروت،
(ط1411( ،)1ه۱۹۹۱ /م).۷6/۲ ،
) )11المحكم والمحيط األعظم ،ابن سيده.۸۹/4 ،
) ) 12المقدمة ،ابن خلدون ،ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ،حقق نصوصه وخرج أحاد يثه وعلق عليه :عبد هللا محمد الدرويش ،دار البلخي ،دمشق ،ومكتبة الهداية،
دمشق( ،د .ط)۱۹۲۰( ،هـ۲۰۰4 -م).84/۲ ،
) ) 13المفردات في غريب القرآن،الراغب األصافهاني ،أباو القاسام الحساين بان محماد ،تحقياق :صافوان عادنان الاداودي ،دار القلام ،دمشاق ،،الادار الشاامية ،بياروت،
(ط( ،)1هـ۱۹۹۲ - ۱4۱۲م) ،ص.164/
) ) 14التعريفات ،الجرجاني ،علي بن محمد بن علي ،تحقيق :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العربي ،بياروت( ،ط1405( ،)1ه۱۹۸۰م) ،ص ۷۳؛ التعريفاات الفقهياة،
البركتي ،محمد عميم اإلحسان المجندي ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)14۲4( ،هـ۲۰۰۳/م) ،ص.5۲/
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قال الراغب األصفهاني :وعبر عن اإلنسان بالبشر اعتبارة بظهور جلده من الشعر ،بخالف الحيوانات التي عليها الصوف أو
الشعر أو الوبر ،واستوى في لفل البشر الواحد والجمع ،وثني فقاال تعاالى( :أناؤمن بيشاترين ؤالمؤمناون ،]47 :وخال فاي القارآن كال
موضع اعتبر من اإلنسان جثته وراهره بلفل البشر (.)17
المطلب الثاني :تعريف جريمة االتجار بالبشر باعتبارُا لقباا.
لم يعرض علماء الفقه اإلسالمي القدامى أو المعاصرين لتعريف جريمة االتجار بالبشر؛ وذلك لحداثة هذا المصطلح في الوقات
الحاضر ،على الرغم من وجود صور وأشكال هذه التجارة منذ القديم ،وهي صور قد بحثها العلماء في كتاب الفقاه اإلساالمي ،إذ جمتهاا
الشريعة اإلسالمية وعاقبت عليها ،كما سيتضح فيما بعد.
إال أن القوانين الوضعية والمواثيق الدولية قد عرفتها بتعريفات متشابهة إلى حد كبير ،أذكر منها على سبيل المثال ال الحصر-:
تعريف األمْ المتحدة :فقد عرفتها المادة  3من بروتوكول االتجار باألشخاص والمكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريماة
المنظمة عبار الوطنياة (اتفاقياة بااليرمو لسانة ۲۰۰۰م) :تجنياد أشاخاص ،أو نقلهام ،أو إياوائهم ،أو اساتقبالهم بواساطة التهدياد باالقوة ،أو
استعمالها ،أو غير ذلك من أشكال القسر ،أو االختطاف ،أو االحتيال ،أو الخداع ،أو استغالل السلطة ،أو استغالل حالاة استضاعاف ،أو
بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية ،أو مزايا لنيل موافقاة شاخل لاه سايطرة علاى شاخل آخار الغارض االساتغالل .ويشامل االساتغالل ،كحاد
أدنى :استغالل دعارة الغير ،أو ساائر أشاكال االساتغالل الجنساي ،أو الساخرة أو الخدماة قسارة ،أو االساترقاق ،أو الممارساات الشابيهة
بالرق ،أو االستعباد ،أو نزع األعضاء (.)18
ويلحظ أن ُذه البروتوكوالت واالتفاقيات الدولية ال تعد ملزمة للدول التاي صاادقع عليهاا إال بعاد تادخش المشارا وإصادارُا
بشكش تشريع قانوني ملزم للمحاكْ ،بما ال يتعارض مع القيْ والمبادئ العليا للدولة ،وُذا ما فعله المشرا األردني -مثال -الذي أصدر
قانونا لمنع االتجار بالبشر رقْ ( )9لسنة (۲۰۰۹م).
 تعريف قانون منع االتجار بالبشر األردني؛ لم يخرج هذا القانون كثيرة عن إطار التعريف الذي وضاعته األمام المتحادة لهاذهالجريماة ،فعارف جارائم االتجااار بالبشار بأنهاا :اساتقطاب أشااخاص ،أو نقلهام ،أو إياوائهم أو اساتقبالهم بغاارض اساتغاللهم عان طريااق
التهديد بالقوة ،أو استعمالها ،أو غير ذلاك مان أشاكال القسار ،أو االختطااف ،أو االحتياال ،أو الخاداع ،أو اساتغالل السالطة ،أو اساتغالل
حالة ضعف ،أو بإعطاء ،أو تلقي مبالغ مالية ،أو مزايا لنيل موافقة شخل له سيطرة على هؤالء األشخاص ،أو اساتقطاب ،أو نقال ،أو
إيواء ،أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغاللهم ،ولو لم يقترن هذا االستغالل بالتهديد بالقوة ،أو اساتعمالها،
أو غير ذلك من الطرق ،واستغالل األشخاص في العمل بالسخرة ،أو العمل قسارة ،أو االساترقاق ،أو االساتعباد ،أو نازع األعضااء ،أو
في الدعارة ،أو في أي شكل من أشكال االستغالل الجنسي (.)19
والشريعة اإلسالمية ال تخرج عن هذا اإلطار ،فالجريمة بالمفهوم الشرعي كما ذكرت سابقة هي :محظورات شرعية زجار هللا
عنهااا بحااد أو تعزياار ،والماادقق فااي صااور هااذه الجريمااة االتجااار بالبشاار  -يالحاال أن صااورها وأشااكالها المتنوعااة ماان الاادعارة ،أو
االسترقاق ،أو االستغالل الجنسي ،أو بيع األعضاء مما قد نهى هللا جل عن فعلها أو اإلتيان بها ،فهي جرائم محظورة بنصوص الشارع
الكريم ،ورتب عليها عقوبات حلية كما في جريمة الدعارة أو خطف األطفال على قول بعض الفقهاء ،أو عقوبات تعزيرية كماا فاي بياع
األعضاء  -كما سيفصله الباحث فيما بعد إن شاء هللا .-
وبالعودة إلى تعريفي بروتوكول االتجار باألشخاص والقانون األردني لجريمة منع االتجار بالبشر الساابقين يلحال الباحاث أنهاا
تقوم على ركنين أساسيين ،وهما:
أ .الرك المادي :المتمثل في تجنيد األشاخاص أو نقلهام أو إياوائهم أو اساتقبالهم ،أماا الوسايلة المساتخدمة لهاذا الاركن :المتمثلاة
بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر ،أو االختطاف ،أو االحتيال ،أو الخداع ،أو استغالل السلطة ،أو استغالل حالة
ضعف ،أو بإعطاء ،أو تلقي مبالغ مالية ،أو مزايا لنيل موافقة شخل له سيطرة على هؤالء األشخاص.
ب .الرك المعنوي أو القصد الجنائي :والمتعلق بوجود إرادة وعلم كامل وتام للجاني يدفعانه للقيام بهذه الجريمة ،وهذا الركن
يدخل فيه العمد و الخطأ ،ويدخل في هذا الركن أيضاا أن يكاون الهادف هاو االتجاار بالبشار :والمتمثال باساتغالل هاؤالء األشاخاص فاي
العمل بالساخرة ،أو العمال قسارة ،أو االساترقاق ،أو االساتعباد ،أو نازع األعضااء ،أو الادعارة ،أو فاي أي شاكل مان أشاكال االساتغالل
الجنسي.
) )15معجم مقاييس اللغة،ابن فارس.251/1 ،
) )16لسان العرب ،ابن منظور 59/4 :؛ المحكم والمحيط األعظم ،ابن سيده.57/8 ،
) )17المفردات في غريب القرآن ،الراغب األصفهاني ،ص.۱۲4 /
) )18ينظر :هذا التعريف على موقع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على اإلنترن ت ،البوابة المعرفية لالتجاار بالبشارwww. sherloc. unodc. :
.Org
) )19الجريدة الرسمية ،العدد رقم ( ،)4۹5۲بتاريل ۲۰۰۹ /۱/۳م ،قانون منع االتجار بالبشر األردني رقم ( )9لسنة (۲۰۰۹م) ،ص  ،۹۲۰المادة (.)3
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وبالنظر في األحكام العامة للجريمة في الشريعة اإلسالمية ،فهي تقوم على االاة أركان رئيسة ،وُي:
 .1الركن الشرعي للجريمة :وهو أن يكون هناك نل يحظر الجريمة ويعاقب عليها.
 .2الركن المادي للجريمة :إتيان العمل المكون للجريمة سواء كان فعال أو امتناع.
 .3الركن األدبي :أن يكون الجاني مكلفة ،أي :مسؤوال عن الجريمة.
أما فيما يتعلق بأركان جريمة االتجار بالبشر ،فيالحل الباحث أنه قد توافر فيها ركنان ،وهما:
أ -القصد الجنائي ،إذ يعتبر القصد الجنائي متوافرا في حال تعمد إتيان الفعل المحرم مع العلم بأن الشارع يحرمه.
ب -الركن المادي وهو المتعلق بكيفية ارتكاب الجريمة ضد المجني عليهم باإلكراه على الزنا أو الدعارة ،أو اختطاف األطفاال
وبيعهم ،أو الخداع ألجل بيع األعضاء أو نزعها.
المطلب الثالث :تعريف جريمة االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية:
أ-

تعريفها:

شهد تعريف جريمة االتجار بالبشر عدة تعاريف من قبل الفقهاء ،فمنهم من يعرف جريماة االتجاار علاى أنهاا :كافاة التصارفات
المشروعة و غير المشروعة التي تحيل االنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء و محتارفين عبار الحادود
الوطنية ،بقصد إستغالله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك ،سواء تم التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنه
أو بأي صورة اخرى من صور العبودية(.)20
إذ يعتبر البعض من الفقاه أن االتجاار بالبشار هاو القياام بنقال االشاخاص بواساطة العناف أو الخاداع أو االكاراه بغارض العمال
القسري أو العبودية أو الممارسات التي تشبه العبودية و مع ذلك فإنه عند االتجار في االطفال ال يحتاج االمر إلى ممارساة أي عناف أو
خداع أو إكراه ضدهم فكل ما يتم هو مجرد نقلهم عمل إستغاللي يشكل نوعا من االتجار(.)21
كما إنتهت االتفاقية الخاصة باالرق لعاام لعاام  1926أقادم صاورة مان صاور االتجاار بالبشار باأن الارق هاو حالاة أو وضاع أي
شخل تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية ،كلها أو بعضها(.)22
وعرفت االتفاقية التكميلية إللغاء الرق و االتجار بالرقيق و األنظمة و الممارسات المشابهة للرق لعام  1956على أنه:ؤ يقصاد
باالتجار بالرقيق:كل األفعال التي ينطوي عليها أسر شخل ما أو إحتجازه أو التخلي عنه للغير علاى قصاد تحويلاه إلاى رقياق،و جمياع
األفعال التي ين طوي عليها إحتجاز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته و جميع أفعال التخلي ،بيعا أو مبادلة عن رقيق ثام إحتجاازه علاى قصاد
بيعه أو مبادلته ،و كذلك ،عموما ،أي إتجار باألرقاء أو نقل لهم أيا كانت وسيلة النقل المستخدمة](.)23
أما بروتوكول األمم المتحدة ( بروتوكول باليرمو) الخاص بمنع و قمع و معاقبة االتجار باألشخاص و خاصة النساء و االطفال
المكمل لإلتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام  2000االتجار باألشخاص فقد عرف جريمة االتجار بالبشر علاى
أنها :تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو إستقبالهم ،بواساطة التهدياد باالقوة أو إساتعمالها أو غيار ذلاك مان أشاكال القصار أو
اإلختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إستغالل السلطة أو إستغالل حالة إستضعاف أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة ماا ،لغارض
االساتغالل و يشامل االساتغالل كحاد أدنااى ،إساتغالل دعاارة الغيار أو ساائر أشااكال االساتغالل الجنساي أو الساخرة أو الخدماة قساارا ،أو
االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق،أو االستعباد ،أو نزع األعضاء(.)24
كما عرفت أتفاقية مجلس أوروبا لعام  2005الخاصة بالعمل ضد االتجار بالبشر جريمة االتجار بالبشر بأنها :تجنيد أو نقل أو
إيواء أو إستالم األشخاص عن طريق التهدياد بإساتعمال قاوة أو إساتعمالها أو غيار ذلاك مان أشاكال القسار أو االختطااف أو االحتياال أو
الخداع أو إساءة إستخدام السلطة أو إستغالل موقف الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخل له سيطرة على

) )20قانون مكافحة جرائم االتجار بالبشر و اتفاقية االمم المتحدة ،د ابراهيم سيد أحمد ،دار الكتاب القانوني ،االسكندرية ،سنة  ،2009ص.33 /
) )21االتجار في البشر بين االقتصاد الخفي و االقتصاد الرسمي ،سوزي علي ناشد ،ط  ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،سنة  ،2008ص.15 /
) )22ينظااااار الماااااادة األولاااااى مااااان االتفاقياااااة الخاصاااااة باااااالرق لسااااانة  ، 1926األمااااام المتحااااادة ،مجموعاااااة المعاهااااادات ،المجلاااااد  ،266الااااارقم .3822

http

://www,unhchr,ch/htm/menu3/b/30,htm.
) )23ينظاار المااادة األولااى ماان االتفاقيااة التكميليااة إلبطااال الاارق و تجااارة الرقيااق و األعااراف و الممارسااات الشاابيهة بااالرق لساانة  ،1956األماام المتحاادة ،مجموعااة
المعاهدات ،المجلد  ،212الرقم .2861
http://www,unhchr,ch/htm1/menu3/b30,htm.
) )24المادة ( ) 1\3من البروتوكول باليرمو لعام  2000لهيئة األمم المتحدة المتعلق بمنع و معاقبة االتجار بالبشر.
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شخل أخر ،فإن الغرض من االستغالل يشمل – حد أدنى – إساتغالل دعاارة الغيار أو ساائر أشاكال االساتغالل الجنساي أو الساخرة أو
الخدمة قسرا أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء(.)25
و على المستوى العربي( )26فقد عرف القانون العرباي االسترشاادي جارائم اإلتجاار باألشاخاص علاى أناه :تجنياد أشاخاص أو
نقلهم أو إيوائهم أو إستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو إستعمالها أو غير ذلك أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إسااءة
إستعمال السلطة أو إساءة إساتغالل حالاة االستضاعاف ،أو بإعطااء أو تلقاي مباالغ مالياة أو مزاياا لنيال موافقاة شاخل لاه سايطرة علاى
شخل أخر لغرض إستغالل ،و يشمل االستغالل كحد أدناى إساتغاللهم فاي الادعارة و ساائر أشاكال االساتغالل الحنساي ،أو الساخرة أو
الخدمة قسرا أو االسترقاق أو الممارساات الشابيهة باالرق ،أو االساتعباد أو نازع االعضااء( .)27يالحال مان خاالل هاذه التعااريف اناا لام
تشترط أن تتم بوسائر قسرية أو غير قسرية كإستغالل الظروف المعيشية الصعبة للضحية ،كما أنه تم إدخال صورة لالتجار بالبشر من
أجل اإلتجار باألعضاء البشرية ،على أنه يمكن إستنتاج مراحل االتجار بالبشر و هي كأتي:
المرحلة األولى :تصايد الضاحية إلاى تصال الضاحية إلاى أيادي التجاار بطرائاق متعاددة أهمهاا االكاراه عان طرياق الخطاف أو
التهديد أو بالتغرير بإعطاء وعود لفرص عمل أفضل.
المرحلة الثانية :نقل الضحية يتم النقل باالكراه تحت التهديد من خالل حجز حرية الحركة للضحايا و خاصة النسااء و الفتياات
بإحتجاز وثائق السفر ،وغالبا ما تتعرض هؤالء النساء إلى االغتصاب خالل عملية النقل أو تباع المرأة أكثر من مرة قبل الوصول إلاى
الوجهة النهائية ومن الطبيعي أن عملية النقل لن تتم دون أن يكون هناك تورط من رجال األمن و الهجرة عبر المعابر الحدودية و الباد
من االشارة إلى أن الضحايا قد تسافر بمحض إرادتها إنطالقا من قناعتها أنها تسافر لفرص عمل و حياة أفضل(.)28
المرحلة الثالثة :الوصول إلى الوحهة النهائية عندما تصل الضحية إلى الوجهة النهائية تجبر علاى العايش حيااة كحيااة العبياد و
غالباا ماا تجبار النسااء واالطفاال علاى الادعارة أو الازواج بااالكراه أو االنضامام إلاى مجموعاات منظماة مان المتساولين و تفقااد
الضحية حريتها في تقرير مصايرها لتساتمر باالعيش تحات التهدياد بتساليمها للسالطات المساؤولة فاي راروف غيار إنساانية(.)29
وهكذا تمر جريمة االتجار بعدة مراحل إلى أن يتم إيصال الضحية كأنه سلعة ألجل االستغالل دونما اعتبار إلنسانيته.
المطلب الرابع :التكييف الفقهي لجريمة االتجار بالبشر.
ال بد لنا حتى نتعرف على حقيقة حكم الشرع في هذه المساألة مان تصاور المساألة؛ ألن الحكام علاى الشايء فارع عان تصاوره،
فيلحل أن هذه الجريمة تقوم أوال :على التحايل ،والخداع ،واالستدراج من خالل استدراج العامل أو العاملة من خاالل عقاود وهمياة ياتم
من خاللها السفر من بلده األصلي إلى بلد آخر ،وثانيا :على اإلكراه واالبتزاز القائم على التهديد بالقوة ،وذلك بمجارد وصاوله إلاى البلاد
التي سيقوم بالعمل فيها ،وثالثاا :إجباار هاؤالء األشاخاص علاى عمال ال يرضاونه حتاى يصابحوا مسالوبي اإلرادة واالختياار بعاد ساحب
جوازات سفرهم وحبسهم وتجويعهم وغير ذلك من الوسائل ،على أفعال الدعارة ،أو السخرة ،واالستعباد من قبل أشخاص أو عصابات،
وكذلك فإن محور هذا االتجار هو :اإلنسان ،وفيما يأتي توضيح لموقف الشريعة اإلسالمية من هذه األمور.
أ .التحايش والخداا
يعد التحايل والخداع وسيلة من وسائل الجاني الستدراج ضحيته ،فهاو يحمال المجناي علياه علاى تصاديق ادعاءاتاه ،مان خاالل
إيهامه بعقود مالية مجزية ،فهو يستخدم الكنب كوسيلة للوصول إلى مآربه ،فيتوسل إلى الحرام بطريق االحتيال والمكر والخاداع ،فقاال
ع فَقم ْلنَاا لَ مها ْْ
هللا تعالی معاتبة اليهود على انتهاكهم لحرمة يوم السبت وتحايلهم في االصطيادَ ((:ولَقَ ْد َ
سا ْب ِ
ع ِل ْمت م مْ الَّذِي َ ا ْعتَد َْوا مِ ن مك ْْ فِاي ال َّ
سئِي َ فَ َجعَ ْلنَاَُا نَك اَاال ِلو َما بَ ْي َ يَ َد ْيهَا َو َما َخ ْلفَهَا َو َم ْو ِع َ
ظاةا ِلو ْل ممتَّقِاي َ ))( ،)30والكاذب يمثال قماة التحايال علاى اآلخارين قاال:
كمونموا ق َِر َدةا َخا ِ
()31
((آية المنافق ثالث :إذا حدث كذب ،واذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمن خان))  ،قال ابن قيم الجوزية :ؤإن سالك طريق الخداع والمكر عند
الناس أمقت ،وفي قلوبهم أوضع ،وهم عنه أشد نفرة ممن أتي األمر على وجهاه ودخلاه مان باباه( ،)۱۸( )32ثام قاال فاي موضاع آخار:

) )25االتجااااااار بالبشاااااار المفهااااااوم ،التطااااااور ،تقرياااااار لوحاااااادة مكافحااااااة االتجااااااار بالبشاااااار ،إبااااااراهيم الساااااااكت ،االردن تاااااام االطااااااالع عليااااااه بموقااااااع التااااااالي
. https://repository,nauss,educ,sa:
) )26تم إعتماده من قبل وزراء العدل ووزراء الداخلية العرب في دورته  21في مقر جامعة الدول العربية عام 2005
) )27المادة األولى من القانون العربي االسترشادي.
) )28مكافحة االتجار بالبشر ،أمير فرج يوسف ،المكتب العربي الحديث ،إسكندرية ،سنة  ، 2011ص.21 /
) )29المصدر نفسه ،ص.22 /
) )30ؤالبقرة.]66-65 :
) )31أخر جه البخاري في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب عالمة المناافق ،حاديث بارقم ( ،) ۳۳و كتااب الشاهادات ،بااب مان أمار بإنجااز الوعاد ،حاديث بارقم (.)۲۹۸۲
ومسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب بيان خصال المنافق ،حديث برقم (.)۱۰۷
) ) 32ابن قيم الجوزية ،إعالم الموقعين عن رب العالمين.۳/۹۹ ،
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ومدار الخداع على أصلين؛ أحدهما :إرهار فعل لغير مقصوده الذي جعل له ،الثاني :إرهار قاول لغيار مقصاوده الاذي وضاع لاه ،وهاذا
منطبق على الحيل المحرمة](.)33
والشارع الحكيم قد نهى عن أكل أموال الناس بالباطل ،فقال تعالى( :يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن
تكون تجارة عن تراض منكم)(.)34
ب .اإلكراه
يستخدم الجاني وسيلة اإلكراه للحصول على فعل قد ال يرضاه المجني عليه ،وذلك من خالل قيامه :بحجز جاوازات السافر ،أو
الحبس ،أو التجويع للحصول على مراده من استعباد وجعل الضحية تعمل بالسخرة ،و لساعات طويلة دونما أجر أو راحة أو إجازة ،أو
جعل المرأة تعمل في الدعارة والبغاء ،وغير ذلك.
وهذا هو حقيقة اإلكراه الذي عرفه علماؤنا السابقون ،فمن تعريفاتهم له:
()35

 .1حمل الغير على ما ال يرضاه من قول أو فعل وال يختار مباشرته لو خلي ونفسه .
 .2اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره من غير أن تنعادم باه األهلياة فاي حاق المكاره أويساقط عناه
الخطاب(.)36
والشارع الحكيم قد بين حدود اإلكراه وما يمكن أن يقع على الشخل المكاره ،كماا سنوضاحه بالتفصايل فيماا بعاد  -إن شااء هللا
َاب ِ وما َ َّ ِ
اان َو ٰلَكِا َّما ش ََار َح بِاا ْل مك ْف ِر صَاد اْرا فَعَلَاي ِْه ْْ َض ه
تعالى ،-فقالَ ((:م َكفَ َر بِ َّ
اإلي َم ِ
اَّللِ مِ بَ ْع ِد إِي َمانِ ِه إِ َّال َم ْ أمك ِْر َه َوقَ ْلبمهم مم ْط َمائِ بِ ْ ِ
()37
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
و
َ
ا
َ
م
َ
ْ
ض ال َحيَا ِة ال ُّدنيَا ۚ َو َم يمك ِْرُ ُّه َّ ف ِإنَّ
َولَ مه ْْ َ
((وال تمك ِْرُموا فتَيَاتِ مك ْْ َ
صنا ِلت َ ْبتَغوا ع ََر َ
على البِغاءِ إِن أ َردْنَ ت َ َح ُّ
عذ َ ه
اب عَظِ ي هْ))  ،وقال أيضاَ :
()38
ور َّرحِ ي هْ)) .
َّ َ مِ بَ ْع ِد ِإك َْراُ ِِه َّ َفم ه
ت .محور االتجار بالبشر (اإلنسان):
كذلك ينبغي أن يالحل أن التجارة بالمفهوم االقتصادي قائمة على البيع والشراء لسلعة أجاز الشارع أو القانون التصارف فيهاا،
((ولَقَا ْد ك ََّر ْمنَاا بَنِاي آ َد َم َو َح َم ْلنَاا مُ ْْ فِاي ا ْلبَ ِ وار
إال أن هذا النوع من أنواع االتجار محله اإلنسان ،الذي هو محال تكاريم هللا لاه ،قاال تعاالىَ :
َوا ْلبَحْ ِر َو َر َن ْقنَاُمْ ِ وم َ ال َّ
ت َوفَ َّ
ِير ِ وم َّم ْ َخلَ ْقنَاا ت َ ْف ِضايالا))( ،)39فاإلنساان هاو السالعة التاي ياتم االتجاار بهاا ،وهاو محال
ض ْلنَا مُ ْْ َ
طيوِبَا ِ
علَ ٰى َكث ٍ
العاارض والطلااب ،قااال اباان عاباادين رحمااه هللا تعااالى :ؤاألدمااي مكاارم شاارعا وإن كااان كااافرا ،فااإيراد العقااد عليااه وابتذالااه بااه ،والحاقااه
بالجمادات إذال له ،وهو غير جائز )40(]،000و يقول ابن رشد -الجاد -رحماه هللا تعاالى :ؤواألشاياء الموجاودة بأيادي النااس تتقسام علاى
قسمين :أحدهما :ما ال يصح ملكه ،والثاني :ما يصح ملکه؛ فأما ما ال يصح ملكه ،فال يجاوز بيعاه بإجمااع كاالحر ،والخمار ،والخنزيار،
والقرد ،والدم ،والميتة ،وما أشبه ذلك ،)41(]...وتأسيسا على ما سبق فإن بيع اإلنسان الحر ال يصح باإلجماع ،فمادام أنه ال يجاوز تملكاه
فال يجوز بيعه حينئذ.

) )33ينظر :المصدر نفسه  ، 128/3 :وينظر كذلك :الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي ،إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن
آل سلمان ،دار ابن عفان( ،ط۱۹۹۷ -۱۹۱۷( ،)1م).۳۱۰6 ،
))34سورة النساء.۲۹ :
) )35شف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،البخاري ،عالء الدين عبد العزيز بن أحمد ،تحقيق :عبد هللا محمود محمد عمار ،دار الكتاب العلمياة ،بياروت،
(ط۱4۱۸( ،)1ه۱۹۹۷/م) 538/4،؛ التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ،التفتازاني ،سعد الدين مسعود بن عمر ،تحقيق :زكريا عميرات ،دار الكتب
العلمياة ،بياروت( ،ط1416( ،)1هااـ۱۹۹۹ /م) 4۲۰ ،414 ،؛ التقريار والتحبياار شارح التحريار للكمااال بان الهمااام فاي علام األصااول الجاامع بااين اصاطالحي الحنفيااة
والشافعية ،ابن أمير الحاج ،محمد بن محمد ،دار الفكر ،بيروت۱4۱۷( ،ه۱۹۹6/م) ۲۷4/2،؛ تيسير التحرير شرح التحرير للكمال بن الهمام في علم األصول الجامع
بين اصطالحي الحنفية والشافعية ،أمير بادشاه ،محمد أمين ،دار الفكر ،بيروت.445 /۲ ،
) ) 36المبسوط ،السرخسي ،شمس الدين أبو بكر حمد بن أحمد ،دراسة وتحقيق :خليل محيي الدين الميس ،دار المعرفة ،بيروت( ،ط1414( ،)1هـ۱۹۹۳/م).38/24،
) )37سورة النحل.106 :
) )38سورة النور من اآلية .۳۳ :
) )39سورة اإلسراء اآلية .۷۰ :
) )40حاشية رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر ،دار الفكر ،بيروت( ،ط 14۱۲( ،)۲هـ۱۹۹۲/م).58/5 ،
) ) 41المقااادمات الممهااادات ،ابااان رشاااد الجاااد أباااو الولياااد محماااد بااان أحماااد ،تحقياااق :الااادكتور محماااد حجاااي ،دار الغااارب اإلساااالمي ،بياااروت( ،ط۱۹۰۸( ،)1هاااـ- /
۱۹۸۸م) 62/2،؛ التلقين في الفقه الماالكي ،البغادادي ،أباو محماد عباد الوهااب بان علاي بان نصار ،تحقياق :أباو أوياس محماد باو خبازة الحساني التطاواني ،دار الكتاب
العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۲۰( ،)1هـ۲۰۰4-/م)141/2،؛ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ،أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطااب ،تحقياق :زكرياا
عميرات ،دار عالم الكتب ،بيروت( ،ط۱4۲۳( ،)1هـ۲۰۰۳/م).67/6،

9

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

المبحث الثاني :أركان وأسباب وصور وأشكال االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية:
المطلب األول :أركان جريمة االتجار بالبشر:
أ .الرك المادي :يعرف الفقاه الاركن الماادي ألي جريماة بأناه المظهار الخاارجي الاذي تبارز فياه الجريماة و تخارج إلاى حياز
الوجود.
والبد من توافر ثالثة عناصر أساسية فيه وهي كاألتي:
 .1النشاط اإلجرامي:
و يتمثل في عدة أشكال منها ( االستدراج و النقل و التنقيل و الترحيل و اإليواء و االستقبال و الخطف ).
و هكذا تتعدد صور النشاط االجرامي توسيعا لنطاق التجاريم ليشامل الحااالت جميعهاا التاي تنطاوي تحات االتجاار بالبشار ،وال
يشترط إتيان جميع االنشطة المذكورة بل يكفي القيام بحالة واحدة(.)42
 .2الوسيلة المستخدمة:
وتحكمها قاعدة عدم االعتداد بموافقة المجني عليهم أو المتضررين أو الضحية ،حيث قد تستعمل وسائل قسارية أو وساائل غيار
قسرية.
فقد يكون السلوك االجرامي الذي يقوم به الجاني أي كانت صورته مصحوبا باالكراه كما هو الحال في حالة اختطاف الضاحايا
أو تهديدهم بأي وسيلة كانت سواء مادية أو معنوية لالستجابة إلى الجاني و لتحقيق االكراه المعناوي باساتعمال الجااني لوساائل الضاغط
المادية من أجل إجبار الضحية على االستجابة له ،كما يلجأ إلى إغراء الضحية دون ممارسة أي ناوع مان االكاراه كإعطائاه وعادةبتلقي
مبالغ مالية ،كم ا قد يستعمل أسلوب االحتيال على الضحية على شكل مكاتاب التشاغيل فاي الخاارج مان أجال إساتدراج الضاحايا ،أو عان
طريق إستغالل النفوذ أو السلطة التي يمتلكها على المجني عليه كما لو كان الجاني وليا أو وصيا على الضحية ،وقد ال يتضمن السالوك
االجرامي أي من الوسائل التي ذكرت و إنما يقتصر دور الجاني على تغيير مكان الضحية طوعية و ذلك الشائع في الدول الفقيرة حيث
أي مكان غير المكان الذي تعيش فيه الضحية يعتبر أفضل(.)43
ب .الرك المعنوي:
إن جريمة االتجار باالشخاص كغيرها من الجرائم ال تكفي لقيامها أن يرتكب الجاني إحدى صور السلوك المادي ،و إنما ينبغي
أيضا أن يتوافر الركن المعنوي ،وهذه الجريمة هي جريماة عمدياة ،وهاو ماا يجعلهاا تتاألف مان إرادة النشااط المكاون لركنهاا الماادي و
العلم بكافة عناصرها الجرمية ،و بمعنى أخار يتخاذ الاركن المعناوي صاورة القصاد الجناائي أو العماد و تحقاق رابطاة الساببية فيماا باين
السلوك و النتيجة(.)44
 .1القصد العام:
تعد جرائم االتجار بالبشار مان الجارائم القصادية يشاتمل القصاد فيهاا القصاد الجرماي العاام بعنصاري العلام و االرادة ،أي العلام
بأركان الجريمة و إرادة إرتكابها ،بمعنى أن يعلم الجاني أن إستعمال القوة في الخطف أو التهديد بإستخدامها أو االحتياال أو غيرهاا مان
الوسائل المنصوص عليها و أن تتجه إرادته فعال الرتكاب هذا الفعل مقابل تحقيق منفعة مادية يشكل جريمة إتجار بالبشر يعاقاب عليهاا
القانون(.)45
 .2القصد الجنائي الخاص:
باإلضافة للقصد الجنائي العام و المكون من العلم واإلرادة فإن التشريعات الجنائية المختلفاة إشاترطت قصادا جنائياا خاصاا فاي
جرائم االتجار باألشخاص يتمثل في إستغالل الضحايا بأحد الصور التي حددتها هذه التشريعات(.)46
وقد حدد بروتوكول باليرمو هذه الصورة في أشكال هي :استغالل األشخاص في العمل بالسخرة أو العمال قسارا أو االساترقاق
أو االستعباد أو نزع األعضاء البشرية أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال االستغالل الجنسي(.)47
على أنه قد أكدت التشريعات الوطنية المتعلقة باالتجار باألشخاص محاربة ما جاء في البروتكول ،على ضرورة توافر القصاد
الجنائي الخاص في هذه الجرائم.

) )42محمد جميل النسور ،عال غازي عباسي ،مرجع سابق ،ص.1092 /
) )43جريمة االتجار بالبشر و أليات مكافحتها ،سيبوكر عبد النور ،مذكرة ماستر ،فرع القانون الجنائي ،كلية الحقوق جامعة ورقلة ،الجزائر ،سنة  ،2017ص.25 /
). William Wilson :criminal law ,doctrine an theory , pearson education , second edition ,2003 ,p 95 )44
) )45د مح مد جميل النسور ،عال غازي عباسي ،مرجع سابق ،ص.1093 /
) )46جرائم االتجار بالبشر،دراسة مقارنة ،د طالل أرفيقان الشرفات ،ط ،1وائل للنشر ،عمان ،سنة  ،2012ص.85 /
) )47المادة  /3أ من البروتكول باليرمو لعام .2000
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المطلب الثاني :أسباب االتجار بالبشر.
وقبل الحديث عن صور وأشكال جريمة االتجار بالبشر بين الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية ،فالباد مان اساتجالء األساباب
التي تسببت في رهور هذا النوع من التجارات باختصار؛ حيث يمكن حصر هذه األسباب فيما يأتي:
 .1التفكك األسري.
فهو من العوامل االجتماعية التي أسهمت بازدياد حجم هذه الظاهرة على المستوى العالمي ،فهروب المرأة أو الطفل من المنزل
نتيجة قسوة األب ،أو الزوج ،أو األخ مما دفعهما إلى الوقوع في حبائل الدعارة والبغاء ،واالستغالل الجنسي ،والتسول القسري.
 .2الحروب وعدم االستقرار السياسي.
لقد أدى عدم االستقرار السياسي في عدد مان المنااطق التاي توجاد فيهاا نزاعاات مسالحة ،وصاراعات سياساية إلاى رهاور هاذه
التجارة ،حيث يتم تجنيد آالف الفتيان والفتيات قسرة في القوات المسلحة الحكومية لبعض الدول ،والجماعات المتمردة للعمال كمقااتلين،
وجواسيس ،وطهاة ،وحمالين ،وسعاة ،وغير ذلك.
فقامت اليونيسيف -مثال -بإطالق سراح أكثر من  ۱۰۰۰۰۰۰طفال ،وأعاادت دمجهام فاي مجتمعااتهم المحلياة مناذ عاام 1998م
في أكثر من  15بلدا فيه نزاعات مسلحة ،وفي عام ۲۰۱۰م ،دعمت اليونيسف إعادة دمج نحو  ۱۱۰4۰۰طفل كانوا مرتبطين سابقا مع
القوات المسلحة والجماعات المسلحة ،فضال عن  ۲۸۰۰۰۰من األطفال الضعفاء اآلخرين المتضررين من الصراعات(.)48
وكذلك فإن تعرض األطفاال والنسااء لفقادان المعيال ورب األسارة فاي الحاروب ،ونتيجاة الفقار ،أو كاون هاذا الطفال ناتجاة مان
سفاح ،أدى إلى أن يباع هاؤالء األطفاال للتبناي لعاائالت ال تنجاب ،وبتصافح مواقاع اإلنترنات يجاد الباحاث مواقاع كثيارة تعارض أطفاا
للتبني والبيع.
 .3الفقر وسوء الحالة االقتصادية.
فالواقع االقتصادي للضحية والرغبة في حياة أفضل يدفعها إلى البحث عان عمال داخال البلاد أو خارجاه ،فتلجاأ إلاى السافر إلاى
بالد االغتراب ،من خالل البحث عن الورائف بأجور مغرية في اإلعالنات التي تنتشر في وساائل اإلعاالم المختلفاة ،ثام عنادما تحضار
الضحية إلى الدولة المستقبلة تفاجأ بحجز جوازات السفر لمنعها من مغادرة البالد ،وإجبارها على ممارسة أعمال الدعارة مقابل الماال،
أو أنه قد يضطر العامل لدفع مبالغ باهظة مقابل الحصول على تصاريح عمال ،وعناد حضاوره للجهاة المشاغلة يضاطر للعمال لسااعات
طويلة ،وبأجور زهيدة ،وكذلك فإن بعضهم قد يضاطر إلاى بياع أجازاء مان جسامه ،أومان خاالل عملياات تاأجير األرحاام ،أو ماا يسامى
بالسياحة اإلنجاب سواء كان بطريق البيع المباشر ،أو حتى من خالل بعض المواقع المتخصصة على اإلنترنات ،حياث تقاوم مثال هاذه
المواقع بالوساطة بين النساء المحرومات من األطفال ،وشركات في أوروبا الشرقية ،أو الهند تقوم بتوفير األمهات المتبرعات بالحمال،
فهي تدر على تلك الشركات الهندية ملياري يورو سنويا(.)49
 .4عصابات الجريمة المنظمة
فهذه العصابات تقوم بعملها في هذه التجارة بشكل منظم مستخدمة اإلنترنت ،والتجارة اإللكترونية ،حيث تقاوم باالتجاار بالبشار
على المستويات كافة من :التسول ،والبغاء ،واالتجار باألعضاء ،واساتغالل العمالاة األجنبياة ،إذ ياتم اختطااف األطفاال وإجباارهم علاى
التسول ،بينما يتم إجبار الفتياات مانهن علاى ممارساة البغااء والادعارة ،وقاد تحمال الواحادة مانهن بطرياق الزناا فيقوماون باالتخلل مان
هؤالء األطفاال عان طرياق اإلجهااض أو إجباارهن علاى االحتفاار باالجنين؛ لياتم بيعاه لشابكات بياع األعضااء البشارية ،أو لمان يرغاب
بالتبني ،بهدف تحقيق أكبر قدر من األرباح بأقل مخاطرة ممكنة.
المطلب الثاني :صور وأشكال االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية.
تتعدد صور هذه الجريمة وتأخاذ أشاكاال متعاددة ،ففاي تقريار خااص لمكتاب األمام المتحادة المعناي بالمخادرات والجريماة للعاام
۲۰۱6م ،فقد بين التقرير أن صور هذه الجريمة تتمثل في :تجنيد األطفال في الحروب ،والعمل القسري ،ونزع األعضااء ،واالساتغالل
الجنسي ،والتسول القسري ،وبيع األطفال ،والزواج القسري(.)50

) )48ينظاااااار موقااااااع اليونيساااااايف علااااااى اإلنترناااااات :تجنيااااااد األطفااااااال علااااااى يااااااد القااااااوات المساااااالحة أو الجماعااااااات المساااااالحة ./
 - org/arabic/protection/24267_25751. Htmlتاريل الزيارة 2022/6/15م.
) ) 49اطلع الباحث على بعض المواقع المتخصصة في هذا الجانب على اإلنترنت ،وينظار أيضاا :مقاال علاى اإلنترنات بعناوان  :التفاصايل مرعباة حاول بياع األطفاال
واألجنة وكراء األرحام  ،من إعداد  :ليلى بلدي ،بتاريل2022/6/20م.
unicef

www.

 -http: //www dzayerinfo. com/ar/other/social/10210. htmlتاريل الزيارة2022/6/14:م.
) )50ينظر هذا التقرير2016, p8. United Nations Office on Drug, and Crime, Global Report on Trafficking in Persons, :
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والباحثان لن يتعرضا إلى موضاوعي :الازواج والتساول القساري ،والسابب فاي ذلاك يعاود إلاى أن الازواج بااإلكراه قاد عالجتاه
الشاريعة اإلسااالمية و قااوانين األحااوال الشخصااية ،فاال يجااوز إكااراه الماارأة علااى الاازواج ممان ال ترضااى بااالزواج منااه ،وإذا قااام وليهااا
بإكراهها على النكاح ،فإن هذا الزواج يعتبر فاسدة عند الحنفية وباط عند الجمهور ،وللزوجة االعتراض عليه أمام القاضاي الشارعي،
قااال(( :األيااْ أحااف بنفسااها م ا وليهااا ،والبكاار تسااتوان فااي نفسااها ،واانهااا صااماتها))( ،)51وقااد رد النباايا نکاااح خنساااء بناات خااذام
األنصارية لما زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك(.)52
وأيضااا إن وجااد هااذا النااوع ماان حاااالت الاازواج فهااو حاااالت فرديااة ال تصاال إلااى درجااة أن تساامى راااهرة فااي الاادول العربيااة
واإلسالمية ،وفيما يتعلق بزواج الصغيرات بمن يكبرهن سنة فالشريعة اإلسالمية قد وضعت ضوابط لهذا الزواج ،وجعلت إبرامه أماام
القاضي الشرعي؛ ليتسنى له التأكد من رضاها واختيارها ووجود المصلحة الراجحة في هذا الزواج ،بدليل فعال النباي (صالى هللا علياه
وسلم) من عدم تزويجه ابنته فاطمة لما خطبها أبو بكر الصديق ،وعمر بن الخطاب (رضي هللا عنهما) عن لكبار سانهما ،وتزويجاه لهاا
من علي بن أبي طالب( رضي هللا عنه) لمناسبة سنه لها ،وتعليله ذلك بأنها صغيرة(.)53
أما فيما يتعلق بالتسول القسري الذي يقاوم علاى اساتئجار أطفاال ونسااء مان أسارهم مقابال أجار ماادي وإرساالهم إلاى الشاوارع
بهدف اساتجداء النااس ،فالسابب فاي ذلاك أيضاا يعاود إلاى أن هاذا األمار لايس بالصاورة المتفشاية كثيارة فاي بالدناا العربياة ،إذ ال توجاد
إحصاءات دقيقة تتعلق بهذا النوع من أنواع االتجار بالبشر ،ولكون الشريعة اإلساالمية لماا عالجات موضاوع التساول فقاد حرمتاه علاى
الغني والقوي القادر على الكسب ،فقال (( :ما يزال الرجش يسول الناس حتى يوتي يوم القيامة ليس في وجهاه ممزعاة لحاْ))( ،)54وقاال
أيضا(( :م سول الناس أمواله متكثرة ،فإنما يسول جمرة فليستقش أو ليساتكثر))( ،)55والشاك أن هاذا النهاي ال يكاون إال لفعال محارم،
ولكن عالجه يتمثل في تعليم هؤالء حرفة يمتهنونها بدل سؤال الناس.
وسيقوم الباحثان ببيان موقاف الشاريعة اإلساالمية وبعادُا ناذكر صاور االتجاار فاي االتفاقياات الدولياة ما ُاذه الصاور فاي
الفروا اآلتية:
الفرا األول :االسترقاق والعمش بالسخرة.
يعاد االساترقاق واالسااتعباد مان أهاام أشاكال وصااور االتجاار بالبشاار ،إذ هماا مجمتااين عالمياة وتاادخالن فاي مااا يسامى باالتجااار
بالبشر؛ فهي الصورة األكثر تفشية في المجتمعات المعاصرة والتي فيها يظهر جشع أرباب العمل في المصانع والمنازل ،حيث يتم فيهاا
إساءة استخدام العمال وإعطائهم أجورا ً أقل من المتفق عليه فاي عقاود العمال ،والعمال لسااعات عمال طويلاة ،ناهياك عان الحرماان مان
اإلجازات.
فقد نصت المواثيق الدولية ،وقانون منع االتجار بالبشر لسنة ۲۰۰۹م األردني ،على أن معنى كلمة (االستغالل) المستخدمة في
القانون يعني بها(( :استغالل األشخاص في العمش بالسخرة أو العمش قسرة ،أو االسترقاق ،أو االستعباد ))(.)56
وقد قدرت منظمة العمل الدولية في عام ۲۰۱۲م ،أن عدد ضحايا العمل الجبري ب  ۲۰۰۹مليون ضحية في العالم ،منهم ۹۸%
هم ضحايا االستغالل الجبري في العمل في القطااع الخااص ،وفاي الشارق األوساط قادرت منظماة العمال الدولياة وجاود ()6۰۰۰۰۰۰
ضحية للعمل الجبري(.)57
وقد عرفت كل الحضارات واألمم السابقة على اإلسالم راهرة االستعباد لآلخرين على أوسع نطااق ،فكاان الارق موجاودة عناد
ِف َ
ست َ ْ
طا ِئفَاةا ِ وما ْن مه ْْ))( ،)58وقاال أيضاا
ض َو َج َع َش أ َ ُْلَهَا ِ
ش َي اعا َي ْ
الفراعنة ،إذ قال تعالى واصفا حال فرعونِ ((:إنَّ ف ِْرع َْونَ ع ََال فِي ْاأل َ ْر ِ
ضاع م
()59
ب))  ،وكذلك الحاال عناد العدياد مان األمام والحضاارات
سو ممونَ مك ْْ م
((:وإِ ْا أَن َج ْينَاكمْ ِ وم ْ آ ِل فِ ْرع َْونَ يَ م
في وصف حال اليهود َ
سو َء ا ْلعَذَا ِ
الرومانية والفارسية عند العرب والمسلمين.
وسيكون حديثنا في هذا الفرع حول هاتين الصاورتين مان صاور االتجاار بالبشار ،ونظارة الشاريعة اإلساالمية لكال منهماا ،مان
خالل نصوص القرآن الكريم والسانة النبوياة وأقاوال الفقهااء فيماا يتعلاق بمساألتين ،وهماا :الرقياق ،والمساألة الثانياة :ماا يتعلاق بااألجير
) ) 51أخرجه مسلم فس صحيحه ،تاب النکاح ،باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ،والبكر بالسكوت ،حديث برقم (.)۱۹۲۱
) ) 52أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود ،حديث برقم (.)5۱۳۸
) )53أخرجه النيسباوري ،المستدرك علاى الصاحيحين ،كتااب النكااح ،حاديث بارقم ( .)۲۷۰۹والنساائي ،السانن الكبارى ،كتااب النكااح ،بااب تازوج المارأة مثلهاا مان
الرجال في السن ،حديث برقم ( .) ۱۳۱۰وقال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ،ولم يخرجاه .ينظر :المستدرك ،181/2ووافقه الذهبي.
) )54أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب من سأل الناس تكثراً ،حديث بارقم ( .) 1474ومسالم فاي صاحيحه ،تااب الزكااة ،بااب كراهاة المساألة للنااس،
حديث برقم (.)۱۰40
) ) 55أخرجه مسلم في صحيحه ،تاب الزكاة ،باب كراهة المسألة للناس ،حديث برقم (.)۱۰41
) )56ينظر :الجريدة الرسمية ،العدد رقم ( ،)4۹۵۲قانون االتجار بالبشر رقم ( )9لعام ۲۰۰۹م ،مادة رقم ( )۳فقرة (ب).
) )57ينظر تقرير لمنظمة العمل الدولية (هيلين هاروفتافيل وأليكس نصري) ،بعنوان :عاالقون فاي الفال  -االتجاار بالبشار فاي الشارق األوساط ( ،ط۲۰۱۳( ،)1م)،
ص .۱۲/وجد ير بالذكر أن هذه الدراسة شملت أربع دول وهي :األردن ،والكويت ،ولبنان ،واإلمارات.
) )58سورة القصل من اآلية .4 :
) )59سورة األعراف من اآلية .141 :
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الخاص.
()60

()61

فالرق هو :كون اإلنسان مملوكة ألخر  ،وقاد اتفاق الفقهااء علاى حرماة بياع اآلدماي الحار وبطالناه ؛ وذلاك لماا روي عان
النبي (صلى هللا عليه وسلم ) أنه قال (( :قال هللا تعالى :ثالثة أنا خصمهم يوم القياماة رجال أعطاى باي ثام غادر ،ورجال بااع حارة فأكال
ثمنه ،ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعط أجره))( ،)62وألن اإلنسان ال يعد ماال متقومأ ،ولكون االنسان بغض النظر عن جنساه
أو دينه أو لونه مكره عناد هللا لاك ،قاال ابان عابادين (( :األدماي مکارم شارعا وإن كاان كاافرة ،فاإيراد العقاد علياه وابتذالاه باه ،وإلحاقاه
بالجمادات إذال له أي وهو غير جائز.)63( ))...
وقد عالجت الشريعة اإلسالمية أحكام االسترقاق ،فاالسترقاق وتملك الرقيق في الشريعة اإلسالمية أمر استثنائي قائم على ثالثة
مصادر ،المصدر األول منها رئيسي ،وما يتبعه من مصادر هي مصادر فرعية ناشئة عنه ،وهي:
أوالا :استرقاق األسرى من قبل رئيس الدولة إذا رأى في ذلك مصلحة عامة للمسلمين؛ وهذا بإجماع علماء المسلمين( ،)64ولماا
فعله النبي صلى هللا عليه وسلم حين قدم عليه وفد هوازن مسلمين ،فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسابيهم ،فقاال لهام رساول هللا صالى هللا
عليه وسلم  (( :أحب الحديث إلي أصدقه ،فاختاروا إحدى الطائفتين :إما السبي ،وإما الماال ،وقاد كنات اساتأنيت بهام))( )65؛ ولماا فعلاه
أيضا في استرقاق ذراري بني قريظة لما نقضوا العهد مع النبيفي غزوة الخندق( ،)66وهو العرف السائد الذي كان في ذلك الوقت.
إال أن الشريعة اإلسالمية جعلت لإلمام حق استرقاق األسرى ،وتصرفه في ذلك منوط بالمصلحة ،وحيث إن هناك اتفاقاا دولياة
بمنع االسترقاق ،فإن هذه االتفاقيات ال تتنااقض ماع الشاريعة اإلساالمية ،وال يناافي أن هاذا مان حاق اإلماام؛ ألن الشاريعة فاي كثيار مان
نصوصها تحث على فك الرقاب وعتق العبيد ،فال ينبغي لإلمام اآلن أن يلجأ إلى االسترقاق إال إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه.
اانيا ا :ولد األمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق( ،)67لكنها بمجرد والدتها منه تصبح أم ولد ال يجوز بيعها ،وتعتاق بعاد ماوت
سيدها.
االثا ا :الشراء ممن يملكه ملكا صحيحة معترفا به شرعا ،أو من خالل الهباة والوصاية والصادقة والمياراث وغيرهاا مان صاور
انتقال األموال من مالك إلى آخر(.)68
وبمقارنة سريعة ،نجد أن أسباب االسترقاق عند الحضارات واألمام الساابقة كانات أوساع مماا عرفتاه الشاريعة اإلساالمية فكاان
مصدر استرقاق العبيد عندهم :إما أسير حرب ،أو خطف وسارقة مان يجدوناه مان األطفاال أو النسااء ،أو مادين قاد صاعب علياه الوفااء
بدينه ،وغير ذلك( ،)69وكانت معاملة السادة للعبيد تختلف اختالفا كبيرا عما راعته الشريعة اإلسالمية من حقوق لهم ،فكان لمالك الرقيق
الحرية المطلقة في التصرف مع عبده كما يتصرف في الحيوانات.
فالشريعة اإلسالمية أسبق من دول العالم المتحضر  -في إقرار هذه المبادئ اإلنسانية مان غياره ،فاال تجاد فاي نصاوص القارآن
والسنة نصا يأمر باالسترقاق ،بل فتحت الباب على مصراعيه مان أجال تحريار العبياد وعادم اساترقاقهم ،يؤكاد ذلاك ماا ورد فاي بعاض
النصوص القرآنية والنبوية من خالل:

.1

تشريع العتق من خاالل الكفاارات :ككفاارة الحناث بااليمين ،أوكفاارة انتهااك حرماة شاهر رمضاان بالجمااع ،أوكفاارة القتال

) )60مجموعة من المؤلفين ،الموسوعة الفقهية الكويتية .۲۳/۱۲
) ) 61البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،دار الكتاب اإلسالمي( ،طال)( ،د.ت) 279/5؛ بدائع الصنائع فاي ترتياب الشارائع،
والكاساني ،أبو بكر بن مسعود ،دار الكتب العلمية ،بياروت( ،ط1406( ،)2ه۱۹۸۹/م)140/5 ،؛ المقادمات الممهادات ابان رشاد ۲/6۲ ،؛ التلقاين فاي الفقاه الماالكي
البغدادي 141/2،،؛ مواهب الجليل ،الحطاب 67/6 ،؛ المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،الشيرازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي ،دار الكتب العلمية ،بيروت261/1،؛
المجموع شرح المهذب ماع تكملاة السابكي والمطيعاي ،والناووي ،محياي الادين يحياى بان شارف ،دار الفكار ،بياروت289/9،؛ الحااوي الكبيار فاي فقاه ماذهب اإلماام
الشافعي شرح مختصر المزني ،الماوردي ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب ،تحقيق :علي محمد معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتاب العلمياة ،بياروت،
(ط۱۹۱۹( ،)1ه ۱۹۹۹-م) . ۳۸۱/5 ،المغني شرح مختصر الخرقي ،ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أحماد ،مكتباة القااهرة۱۳۸۸/۱۹6۸( ،م) 302/4 ،؛ كشااف
القناع عن متن اإلقناع ،البهوتي ،منصور بن يونس بن صالح ،دار الكتب العلمية ،بيروت.1387/4 :
) )62أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب اإلجارة ،باب إثم من باع حرة ،حديث برقم (.)۲۱۱4
) )63حاشية رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين.58/5 ،
) )64ينظر :الهداية شرح بداية المبتدي ،المرغيناني ،أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ،تحقيق :طالل يوسف ،دار إحياء التراث العربي ،بياروت ۲/۲۸4،؛
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،الزيلعي ،فخر الدين عثمان بن علي دار الكتاب اإلسالمي( ،ط  ،)۲مصورة عن المطبعة الكبارى األميرياة  -باوالق ،القااهرة (ط،)1
(۱۳۱۳ه) 249/3،؛ مواهب الجليل في شرح مختصر خليال ،الحطااب 351/3 ،؛ العزياز شارح الاوجيز ،الرافعاي ،أباو القاسام عباد الكاريم بان محماد بان عباد الكاريم،
تحقيق :علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)1417( ،ه۱۹۹۷/م)483-482/11 ،؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاار
المنهاج ،الشربيني ،شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1415( ،)1ه۱۹۹4/م) .38/6،وابن قدامة المقدسي ،المغني.224/9 ،
) ) 65أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الوكالة ،باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز ،حديث برقم (.)۲۳۰۷
) ) 66أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب مناقب األنصار ،باب مناقب سعد بن معاذ رضي هللا عنه ،حديث برقم (.)۳۸۰۹
) )67مجموعة من المؤلفين ،الموسوعة الفقهية الكويتية.13-12/23 :
) )68المصدر نفسه.13-12/23،
) )69ينظر على سابيل المثاال :الارق م اضايه وحاضاره،الترمانيني ،عباد الساالم ،المجلاس الاوطني للثقافاة والفناون واآلداب (الكويات) ،سلسالة عاالم المعرفاة (ناوفمبر
۱۹۷۹م) ،الكتاب رقم ( )۲۳ص ۱۷ -۱5/؛ اإلسالم محرر العبيد التاريل األسود للرق في الغرب وشفيق ،حمدي.
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الخطأ ،أو ككفارة الظهار ،من ذلك:
 قال تعالىَ ((:و َم قَت َ َش ممؤْ مِ ناا َخ َ
سلَّ َمةه إِلَ ٰى أ َ ُْ ِل ِه))
ير َرقَبَ ٍة ُّمؤْ مِ نَ ٍة َو ِديَةه ُّم َ
طو ا فَتَحْ ِر م

ير َرقَبَ ٍة ۖ فَ َم لَّ ْْ
ارتمهم إِ ْطعَا مم َ
ساكِي َ ِم ْ أ َ ْوسَطِ َما ت م ْط ِع ممونَ أ َ ُْلِي مك ْْ أ َ ْو ِك ْ
عش ََر ِة َم َ
قال تعالى(( :ف َكفَّ َ
س َوت م مه ْْ أ َ ْو تَح ِْر م
(.)71
ٰ
ارةم أ َ ْي َمانِ مك ْْ ِإاَا َحلَ ْفت م ْْ))
يَ ِج ْد فَ ِصيَا مم ا َ َالا َ ِة أَيَّ ٍام ۚ اَ ِلكَ َكفَّ َ
 قال تعالىَ ((:والَّذِي َ يم َ
ع م
ظونَ
سا ۚ ٰاَ ِل مك ْْ ت مو َ
ير َرقَبَ ٍة ِ وم قَ ْب ِش أَن يَت َ َما َّ
ظاُ مِرونَ مِ نوِ َ
سائ ِِه ْْ ا م َّْ يَعمودمونَ ِل َما قَالموا فَتَحْ ِر م
ير ))(.)72
بِ ِه ۚ َو َّ م بِ َما ت َ ْع َملمونَ َخبِ ه
 .2حث الشريعة اإلسالمية على الترعيب في العتق وتحريرهم دون ما مقابال ،مان ذلاك :قاال تعاالى(( :فْاال ا َقات ْ ْح ْم َالعْقْبْاةْ وماا
أدراك ما العقبة فك رقبة ))( ،)73وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :أيما رجل أعتق امرأ مسلمة ،استنقذ هللا بكل عضاو مناه عضاوا مناه مان
النار))(.)74
(.)70

 .3تشريعه ألحكام العتق بالمكاتبة ،وهي عقد يتفق فيها لماا لاك ماع عباده علاى أن يادفع لاه قادرة مان الماال مقابال تحرياره مان
اب مِ َّما َملَكَعْ أ َ ْي َمانم مك ْْ فَكَاتِبمو مُ ْْ ِإ ْن َ
ِيه ْْ َخي اْرا ۖ َوآت موُمْ ِ وم َّماا ِل َّ ِ
العبودية يؤديه على أقساط ،قال تعالىَ ((:والَّذِي َ يَ ْبتَغمونَ ا ْل ِكت َ َ
ع ِل ْمت م ْْ ف ِ
الَّذِي آت َا مك ْْ))(.)75
ع َل ْيهَاا َوا ْل مم َؤ َّل َفا ِة
سااكِي ِ َوا ْلعَاامِ لِي َ َ
 .4إنه جعل تحرير العبيد من مصارف الزكااة ،قاال تعاالىِ ((:إ َّن َماا الصَّا َد َقاتم ِل ْلفم َق َاراءِ َوا ْل َم َ
علِي هْ َحكِي هْ ))(.)76
سبِي ِش ۖ فَ ِريضَةا ِ وم َ َّ ِ ۗ َو َّ م َ
سبِي ِش َّ ِ َوا ْب ِ ال َّ
ب َوا ْلغَ ِارمِ ي َ َوفِي َ
الرقَا ِ
قملموبم مه ْْ َوفِي ِ و
 .5حرم اإلسالم بيعا ألمة إذا استولدها موالها ،فإذا ما ترت إليها حريتها ،فعن عمرو بن الحاارث خاتن رساول هللا صالى هللا
عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث ،قاال (( :ماا تارك رساول هللا عناد موتاه درهماا وال ديناارا وال عبادا ً وال أماة وال شايئا ،إال بغلتاه
البيضاء ،وسالحه وأرضا جعلها صادقة))( ،)77فادل ذلاك علاى أناه لام يتارك أم إباراهيم أماه ،وأنهاا عتقات بموتاه ا بماا تقادم مان حرماة
االستيالد(.)78
أما فيما يتعلق بموقف الشريعة اإلسالمية من خالل ما وضعته من أحكام متعلقة باألجير الخااص أو العامال ،فقاد بينات األحكاام
المتعلقة بالعامل وهو ما يسميه الفقهاء باألجير الخاص أو أجير الواحد ،وهو الذي يعمل لحساب شخل واحد فقط أو لشركة معينة وهو
ملتزم بالعمل له ،فإذا انعقدت اإلجارة صحيحة ترتب عليها حقوق والتزامات بين الطرفين ،ومنها :أنه ليس له أن يؤجر نفسه مان آخار،
فإن أجر نفسه ألخر فإنه ال يستحق تمام األجر على المستأجر األول.
فاألجير الخاص أو العامل ملتزم بالقيام بالعمل الذي انعقدت علياه اإلجاارة ،فهاو يساتحق األجارة بمجارد تساليم نفساه الصااحب
العمل ولو لم يعمل ،وال يشترط العمل في حقه الستحقاق األجر(.)79
فمما قرره الفقهاء :أن العامل يجب عليه االلتزام بالعمل بالمدة المتفق عليها ،وعادم التكاسال عان أداء الواجاب أو العمال المنااط
به ،فال يجوز له أن ينشغل بشيء آخر إال بالصلوات المكتوبة فقط ،وعدم إباحة التنفل له( ،)80ومماا نصاوا علياه :ال يمناع فاي المصار
(.)81
من إتيان الجمعة ويسقط من األجر بقدر اشتغاله إن كان بعيد ،وإن قريبة لم يحط بشيء
والفقهاء قرروا أيضا أن األجير قد صار في حق العمل بمنزلة العبد لسيده ،وله أن يكلف عبده مان العمال ماا يطياق ،فكاذا ههناا
فال يكلفه فوق طاقته؛ ألن األجير الخاص ال يكون أشقی حاال من عبده ،وليس له أن يكلف عبده من العمل ما ال يطيق فهاهنا أولی(،)82
قال ابن حجر :ؤويلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير وغيره](.)83
))70سورة النساء من اآلية .۹۲ :
) )71سورة المائدة من اآلية .۸۹ :
))72سورة المجادلة اآلية .3 :
))73سورة البلد اآليات .13-11 :
) ) 74أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب ،باب في العتق وفضله وقوله تعالى( :فك رقبة ،أو إطعام في يوم ذي مسغبة ،يتيما ذا مقربة ،حديث برقم (.)۲۰۱۷
))75سورة النور من اآلية .۳۳ :
) )76سورة التوبة اآلية .60 :
) )77أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الوصايا ،باب الوصايا وقول « : وصية الرجل مكتوبة عنده» ،حديث برقم (.)۲۷۳۹
) )78أخرجه البيهقي ،السنن الكبرى.581/10،
) )79ينظر :المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،ابن ماازة  ،برهاان الادين محماود بان أحماد بان عباد العزياز ،تحقياق :عباد الكاريم ساامي الجنادي ،دار الكتاب العلمياة،
بيروت( ،ط1424( ،)1هـ۲۰۰4-م)۸/۲۷۰ ،؛ والمرغيناني ،الهداية 245/3 ،؛ تحفة الفقهاء ،السمرقندي ،أبو بكار عاالء الادين محماد بان أحماد ،دار الكتاب العلمياة،
بيروت( ،ط1414( ،)۲هـ۱۹۹4/م)۲/۳5۲ ،؛ حاشية رد المحتار وابن عابدين.55/6 ،
) )80ينظر :حاشية رد المحتار ،ابن عابدين.70/6 ،
) )81ينظر :المصدر نفسه.70/6،
) )82ينظر :المحيط البرهاني ابن مازة۸/۲۹۲ ،؛ حاشية رد المحتار ابن عابدين 70/6 ،؛ المدونة ،األصبحي ،مالك بن أناس بان مالاك بان عاامر ،دار الكتاب العلمياة،
بيروت( ،ط۱۹۹4-۱۹۱۰( ،)1م)445/3،؛ مواهب الجليل ،الحطاب208/4 ،؛ الشرح الكبير ،ابن قدامة 301/9 ،؛ الفروع ومعه تصحيح الفروع ،الصالحي ،محمد
بن مفلح بن محمد بن مفرج ،لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي ،تحقيق :عبد هللا بن عبد المحسان التركاي ،مؤسساة الرساالة ،بياروت( ،ط ۱4۲4( ،)1هاـ۲۰۰۳/
م)۹/۳۲۲ ،؛ كشاف القناع ،البهوتي 490/5 ،؛ مطالاب أولاي النهاى فاي شارح غاياة المنتهاى ،الرحيبااني ،مصاطفى بان ساعد بان عباده ،المكتاب اإلساالمي ،بياروت،
(ط1415( ،)۲ه۱۹۹4/م)655/5،؛ فتح الباري ،العسقالني.216/5 ،
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ومن هنا ،فإن قيام بعض أرباب العمل وخصوصا في بعض المصانع وبعض العمالة المنزلية أو الزراعية بإجباار العماال علاى
العمل لساعات طويلة دونما راحة أو إجبارهم علاى أعماال ال تتناساب ماع طااقتهم البشارية ،ناهياك عان العناف الجسادي واللفظاي الاذي
يتعرضون إليه ،وقيام بعض مكاتب التوريف في تلك البلدان باستغالل ضعفهم وفقرهم من خاالل دفاع مباالغ طائلاة لتاوفير فارص عمال
لهم خارج بالدهم من خالل عقود التوريف في تلك البالد التي سيعملون فيها ،وأنهم مضطرون للعمل ليل نهاار حتاى يقوماوا بتساديد ماا
استدانوه من األجور التي يتقاضونها ،والتي تكون في كثير من األحيان رواتب زهيدة ،هاو مخاالف ألبساط معاايير الشاريعة اإلساالمية،
فقد روى البخاري في صحيحه أن المعرور بن سويد قال :لقيت أبا ذر بالربذة( ،)84وعليه ُحلة وعلى غالمه حلة ،فسألته عان ذلاك فقاال:
إني ساببت رجالً فعيرته بأمه ،فقال لي النبي:يا أبا ذر(رضي هللا عنه) أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية ،إخوانكم خولكم( ،)85جعلهم
هللا تحت أيديكم ،فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ،وليلبسه مما يلبس ،وال تكلفوهم ما يغلبهم ،فإن كلفتموهم فاأعينوهم( ،)86قاال
النووي رحمه هللا :ؤ هم إخوانكم :يعود إلى المماليك ،واألمر بإطعامهم مما يأكل السيد ،وإلباسهم مما يلابس محماول علاى االساتحباب ال
على اإليجاب ،وهذا بإجماع المسلمين ،وأما فعل أبي ذر فاي كساوة غالماه مثال كساوته فعمال بالمساتحب ،وإنماا يجاب علاى السايد نفقاة
المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان واألشخاص ،سواء كان من جنس نفقة السايد ولباساه ،أو دوناه ،أو فوقاه حتاى لاو قتار السايد
على نفسه تقنيرة خارجة عن عادة أمثاله إما زهدة ،وإما شحا ،ال يحل لاه التقتيار علاى المملاوك ،وإلزاماه وموافقتاه إال برضااه ،وأجماع
العلماء على أنه ال يجوز أن يكلفه من العمل ما ال يطيقه ،فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره]( )87فإذا كان العبد المملاوك ال يكلاف
إال ما يطيق فالخادم والعامل الحر من باب أولى.
وكذلك ،فإن الشريعة اإلسالمية قد عالجات ماا يتعلاق بوجاوب حسان معاملاة الخاادم أو العامال مان حياث عادم جاواز تحقياره أو
معاملته معاملة قاسية من ضرب ،فقد نهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن إهانته أو ضربه ،فعن عبدهللا بن مسعود عناه رضاي هللا عناه
عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :أجيبوا الداعي ،وال تردوا الهدية ،وال تضربوا المسلمي ))(.)88
وعن أبي مسعود رضي هللا عنه انه قال ((:كنت أضرب غالم لي فسامعت مان خلفاي صاوتا :اعلام أباا مساعودر أقادر علياك
منك عليه ،فالتفت فإذا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فقلت :يا رسول هللا ،هو حر لوجه هللا .فقال صلى هللا عليه وسلم(( :أما لو لم
تفعل ،للفحتك النار ،أو المستك النار))(.)89
ففي المدونة قال اإلمام مالك :ؤمن أجر أجيرا للخدمة استعمله على عرف الناس من خدماة الليال والنهاار كمناولتاه إيااه ثوباه أو
الماء في ليلة ،وليس مما يمنعه النوم إال في أمر يفرض مرة بعد المرة يستعمله فيه بعض ليلة ،كما ال ينبغي ألرباب العبيد إجهادهم فمن
عمل منهم في نهاره ما يجهده ،فال يستطحن في ليلة إال أن يخف عمل نهاره فليستطحنه ليله إن شاء من غير إقاداح ،ويكاره ماا أجهاد أو
قل منه](.)90
وعلى ذلك ،فإن الواجب على أرباب العمل تكليف العمال بما يطيقونه اتباعا للعادة السائدة عند الناس ،فيكون لهم أوقات راحاة،
وإجازة ،فمما قرره الفقهاء :أن على السيد في تكليفه رقيقه أن يكلفه ما يطيقه اتباعا للعادة السائدة عند الناس ،فيريحه وقت القيلولة وهي
النوم في نصف النهار  ،-وفي وقت االستمتاع إن كان له امرأة ،وفي العمل طرفي النهار ،ومن العمل آنااء الليال إن اساتعمله نهاارة ،أو
النهار إن استعمله ليال ،وأن سافر به أركبه وقتا فوقتا كالعادة دفعة للضرر عنه ،وإن اعتاد السادة الخدمة من األرقااء نهاارة ماع طرفاي
الليل لطوله اتبعت عادتهم(.)91
) )83ينظر :فتح الباري بشرح صحيح البخاري العسقالني.216/5 ،
) )84الربذة التي :من قرى المدينة تقع على م قربة من ذات عرق على طريق الحجاز باتجاه مكة ،على طريق الحاج المعاروف بادرب زبيادة ،ولماا كانات والياة عمار
حماها إلبل الصدقة ،وممن دفن فيها الصحابي أبو ذر الغفاري نه ،خربت سنة  ۳۱۹ه ،بسبب حروب كانت بينهم وبين أهل ضرية ،إذ إنهام اساتعانوا بالقرامطاة علاى
أهل الرباذة ،فا رتحال أهال الرباذة منهاا فخربات .ينظار :معجام البلادان ،الحماوي ،شاهاب الادين أباو عباد هللا يااقوت بان عباد هللا الروماي ،دار صاادر ،بياروت( ،ط،)۲
(۱۹۹5م) 24/3،؛ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ،الحربي ،عاتق بن غيث بن زوير البالدي ،دار مكة للنشر والتوزيع (مكة المكرمة)( ،ط ۱4۰۲( ،)1ه/
۱۹۸۲م) ،ص .۱۳5-۱۳6
) ) 85قوله :ولكم  :هم الخدم ،سموا بذلك؛ ألنهم يتخولون األمور أي :يصلحونها ،ينظر :فتح الباري ،ابن حجر العسقالني.215/5 ،
) ) 86أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب المعاصي مان أمار الجاهلياة وال يكفار صااحبها بارتكابهاا إال بالشارك ،حاديث بارقم (،)۳۰صاحيح البخااري،
كتاب العتق ،باب قول النبي في العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون ،حديث رقم ( ،)۲۵45و مسلم في صحيه ،كتاب اإليمان والنذور ،باب إطعام المملوك مماا يأكال
وإلباسه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه ،حديث برقم (.)۱۹۹۱
) )87المنهاج بش رح صحيح مسلم ،النووي ،أبو زكريا يحيي بن شرف ،ضبط وتوثيق :صدقي محمد جميل العطار ،دار الفكر ،بيروت۱۹۹۰-۱۹۱۹( ،م)112/11،؛
شاارح صااحيح البخاااري ،اباان بطااال ،أبااو الحساان علااي باان خلااف باان عبااد الملااك ،تحقيااق :أبااو تماايم ياساار باان إبااراهيم ،مكتبااة الرشااد ،الرياااض( ،ط۱4۲۳( ،)۲
ه۲۰۰۳/م)65-64/7،؛ التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد عباد الكبيار
البكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية (المغرب).۲٤/۲۸۷،)۱۳۸۷( ،
) )88أخرجه اإلمام أحمد ،المسند ،مسند عبد هللا بن مسعود ،حديث برقم ( ،) ۳۸۳۸صحيح ابن حبان ،فصل في التعذيب ،باب ذكر الزجر عن ضارب المسالمين كافاة
إال مااا يبيحااه الكتاااب والساانة ،حااديث باارقم ( .) 2603والبخاااري ،األدب المفاارد ،تحقيااق :محمااد فااؤاد عبااد الباااقي ،دار البشااائر اإلسااالمية ،بيااروت( ،ط۱۹۰۹( ،)۳
ه۱۹۸۹/م) ،ص ،67 /حديث برقم ( .) ۱۰۷قال الهيثمي :ورجال أحمد رجال الصحيح ينظر :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،52/4حديث برقم (.)6155
) ) 89صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب صحبة المماليك ،وكفارة من لطم عبده ،حديث رقم (.)۱۹۰۹
) )90ينظر :المدونة ،اإلمام مالك األصبحي445/3 ،؛ وينظر أيضا :مواهب الجليل،الحطاب.208/4 ،
) ) 91ينظر :الكافي في فقه أهل المدينة ،ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا ،تحقيق :محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض،
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وإن على مديريات العمل القيام بجوالت ميدانية على المصانع والبيوت وأماكن عمل المستخدمين ،ليس للتأكد من إقاماتهم فقط،
ولكن للتأكد أيضا من عدم تكليف العمال والعامالت ما ال يطيقونه ،والتزامهم بساعات العمل المنصوص عليها فاي القاانون ،واساتالمهم
لرواتبهم ومستحقاتهم من أرباب العمل ؛ وذلك لما روي أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه انه كان يذهب إلى العوالي كل ياوم سابت،
فإذا وجد عبدة في عمل ال يطيقه وضع عنه منه(.)92
وروي أيضا عن عثمان بن عفان لين ،أنه قاال :ال تكلفاوا األماة غيار ذات الصانعة :الكساب ،فاإنكم متاى كلفتموهاا ذلاك ،كسابت
بفرجها ،وال تكلفوا الصغير الكسب ،فإنه إذا لم يجد سرق ،وتحقوا إذ أعفكم هللا ،وعليكم من المطاعم بما طاب منها( ،)93وذلك خوفا مان
أنه إذا لم يكن لها عمل تكسب منه فإنها ستتكسب عن طريق الدعارة والبغاء ،و كذلك ال يكلف الطفل الصغير العمل والكسب ؛ ألن ذلك
سيؤدي به إلى أن يسرق.
ولألسف ،يالحل في هذه األيام أن عددا من ذوي األطفال يجبرونهم على امتهان التسول في إحادى صاور االتجاار بالبشار ،وقاد كشافت
التحقيقات في بعض األحيان وجود عصابات منظمة للتسول ،ويقسام العمال باين أعضاائها مان أطفاال ونسااء علاى اإلشاارات المرورياة
والمساجد واألسواق في أيام األسبوع وأيام شهر رمضان ،وفي نهاية اليوم يقاسمونهم األموال فاي مقابال حماايتهم وتوكيال محاامين لهام
في حال القبض عليهم.
وقد كفلت الشريعة اإلسالمية حقوق العامل ،ومن ذلك ما روي عن النبي صالى هللا علياه وسالم (( :كفاى باالمرء إثماا أن يحابس
عمن يملك قوتهم))( ، )94ففي الحديث داللة على أن رب األسرة ورب العمال يجاب عليهماا اإلنفااق علاى مان تحات واليتهماا ،فاال ينبغاي
لرب العمل أن يقوم شرعا بتجويع من يتعاهادهم بالنفقاة مان الخادم والعماال ،فيحابس عانهم القاوت ،فيبخلاون علايهم بالطعاام ،أو يقوماوا
بإسكانهم في أماكن غير الئقة.
وقد ورد في الحديث أن صحابية يقال له زنباع( )95وجد غالما له مع جارية ،فقطع ذكر هذا الغالم وجدع أنفه ،فأتی العبد النباي
فذكر ذلك له ،فقال صلى هللا عليه وسلم له :ما حملك على هذا؟ قال :فعال كاذا وكاذا قاال(( :اذهاب فأنات حار ))( ،)96وهاذا يادل علاى أن
للرقيق حق التقاضي والتظلم إن تعرض لالعتداء ،وإن تعدى المالك أو تعسف في استعمال حقه فاإن مملوكاه يعتاق ،فسالطة السايد علاى
عبده مقيدة بالحدود المشروعة وليست مطلقة ،فإذا كان هذا هو حال العبد ،فما بالك باألجير الحر الاذي قاد يتعارض لصانوف مان األذى
والمعاملاة السايئة مان عماال لسااعات طويلاة ،وتااأخير فاي صارف الرواتاب ،والتااأخر فاي استصادار تصاااريح العمال وأذوناات اإلقامااة،
واحتجاز جوازات سفر العمال والعامالت ،أو ما يصدر عن أصحاب العمل من اعتداءات لفظية وجسدية ،أو من خاالل تقيياد عطالتهام
أو جعلهم يعيشون في أماكن معيشية متردية.
اانياا :االستغالل الجنسي.
ماان الصااور التااي عالجتهااا المواثيااق الدوليااة ،وقااانون منااع االتجااار بالبشاار األردنااي ،مااا يعاارف باالسااتغالل الجنسااي فااي أعمااال البغاااء
والدعارة ،واألعمال اإلباحية التي يشارك فيها النساء والفتيات القاصرات واألطفال ،بهدف الربح أو المتعة الجنسية من خالل االتصاال
الجنسي أو التعري بين الشخل الباالغ (المعتادي) والطفال والتاي تقاع بطرياق الخفااء أو السار ،أو التارويج لهاا مان خاالل وساائل الباث
المسموعة والمقروءة والمرئية.
وراهرة االستغالل الجنسي لألطفال والنساء منتشرة في دول العالم الغربي ،الذي سادت فيه اإلباحية والشذوذ ،وطغيان المادة،
فأصبح األطفاال والنسااء ضاحايا مجتمعاات شايطانية ال يهمهاا إال إرضااء شاهواتها الشايطانية البعيادة عان الفطارة الساليمة ،فقاد كشافت
مؤسسة مراقبة اإلنترنت ( )Internet watch Foundationومقرها لندن ،في تقريرها السنوي عن العام ۲۰۱٦م :أن هولندا تتصادر
بلدان العالم في عدد مواقع اإلنترنت ذات محتويات متعلقة باالستغالل الجنساي لألطفاال حاول العاالم ،تليهاا الوالياات المتحادة ،ثام كنادا،

(ط۱4۰۰( ،)۲ه۱۹۸۰م)1142/2 ،؛ مواهب الجليل ،الحطاب208/4 ،؛ مغني المحتاج،الشربيني 206/5 ،؛ أسنى المطالب فاي شارح روض الطالاب ومعاه حاشاية
الرملاااي الكبيااار ،األنصااااري ،زكرياااا بااان محماااد بااان زكرياااا ،دار الكتااااب اإلساااالمي( ،د .ط)( ،د.ت)455/3،؛ نهاياااة لمحتااااج ،الرملاااي 240/7 ،؛ كشااااف القنااااع،
البهوتي 490/5،؛ مطالب أولي النهى ،الرحيباني.655/5 ،
) )92أخرجه اإلمام مالك في الموطأ ،كتاب االستئذان ،باب األمر بالرفق بالمملوك ،حديث برقم (.۹۸۰ /۲ )41
) ) 93أخرجه اإلمام مالك في الموطأ ،كتاب االستئذان ،باب األمر بالرفق بالمملوك ،حديث برقم (981/2،)41؛ الشرح الكبير ،ابن قدامة.302/9،
) )94أخرجه مسلم في صحيحه ،تاب الزكاة ،باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم ،حديث برقم (.)۹۹6
) )95زنباع بن سالمة بن حداد بن حديدة بن أمية الجاذامي أباو روح الفلساطيني ،والاد روح بان زنبااع ،صاحابي روي عان  فاي النهاي عان المثلاة .ينظار ترجمتاه:
اإلصابة في تمييز الصحابة ،العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض دار الكتب العلمية ،بياروت( ،ط)،
(1415ه1995/م)  470/2؛ أسد الغابة ،الجزري ،أبو الحسن علي بان أباي الكارم محماد ،دار الفكار ،بياروت1409( ،ه1989/م) 85/2؛ تهاذيب الكماال فاي أساماء
الرجال ،المزي ،يوسف بن عبد ال رحمن بن يوسف ،تحقيق :بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،ط1400( ،)1ه ۱۹۸۰-م).۹/۳۹۱ ،
) )96أخرجه أبو داوود في سننه ،كتاب الديات ،باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه ،حديث برقم ()4519؛ وابن ماجة في سننه ،كتااب الاديات ،بااب مان مثال بعباده
فهو حر ،حديث برقم ( ) ۲۹۷۹؛ وأحمد في مسنده ،مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص ،حديث برقم (.)6710
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وفرنسا ،وروسيا ،وأن ما نسبته  %53من األطفال الموجودين في تلك المواقع أعمارهم  ۱۰سنوات وما دون ،وأن  %45من الضاحايا
أعمارهم ما بين ( )15-11سنة(.)97
وهاذه الظااواهر هااي غريبااة عاان مجتمعاتنااا العربياة واإلسااالمية ،حتااى أننااا ال نكاااد نساامع عنهاا؛ وذلااك يعااود لطبيعااة مجتمعاتنااا العربيااة
واإلسالمية التي مازالت الفطرة السليمة وحب التدين موجاودين فيهاا رغام العواصاف الهوجااء مان ريااح التغرياب والفجاور التاي تهادد
مجتمعاتنا في وقتنا الحاضر.
ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة اإلسالمية قد نهت عن الزنا والبغاء ،لما فيه من اعتداء على حق هللا لق
والمجتمع ،والرضا بالوطء ال يعد شبهة باالتفاق ،فمن وطئ امرأة أجنبية أباحت نفسها له فهو زان وهي زانية ،وذلك بخالف القوانين
الوضعية التي تعد هذا الفعل من أفعال الحرية الشخصية ،فالرضا بين الشريكين ال يعد جريمة توجب العقوبة ،بخالف الشريعة
الزانِيَةم َو َّ
اإلسالمية التي تعتبر الرضا منهما موجبة للعقوبة والحد إذا توافرت شروطه الموجبة له ،قال تعالىَّ (( :
الزانِي فَاجْ ِلدموا كم َّش
عذَابَ مه َما َ
طائِفَةه ِ وم َ
ْ
ْ
اَّللِ َوا ْليَ ْو ِم ْاآلخِ ِر ۖ َو ْليَش َهد َ
َواحِ ٍد ِ وم ْن مه َما ِمائ َةَ َج ْل َد ٍة ۖ َو َال ت َو ْ مخذْكمْ بِ ِه َما َرأْفَةه فِي دِي ِ َّ ِ إِن كمنت م ْْ ت مؤْ مِ نمونَ بِ َّ
ا
ا ْل ممؤْ مِ نِي َ ))( ،)98وقال تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته أو مخالطة أسبابه ودواعيهَ ((:و َال ت َ ْق َربموا ِ و
سا َء
الزنَا ۖ إِنَّهم كَانَ فَاحِ شَة َو َ
سبِ ا
َف َو َال يَ ْزنمونَ ۚ َو َم يَ ْفعَ ْش ٰاَ ِلكَ
يال)) ( ،)99وقال تعالىَ ((:والَّذِي َ َال يَ ْد م
َ
عونَ َم َع َّ ِ إِ ٰلَ اها آ َخ َر َو َال يَ ْقتملمونَ النَّ ْف َ
س الَّتِي ح ََّر َم َّ م إِ َّال بِا ْلح و ِ
()100
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
م
ْ
ا
م
علَى ا ْل ِبغَاءِ إِ ْن أ َ َردْنَ
ْ
تعالى:
وقال
،
((
ا
ن
َا
ه
م
ه
ِي
ف
د
ل
خ
ي
و
ة
م
ا
ي
ق
ل
ا
م
و
ي
اب
ذ
ع
ل
ا
ه
ل
َف
ع
َا
ض
ي
)
68
(
ا
م
ا
ا
أ
َي ْل
((و َال تمك ِْرُموا فَت َ َياتِ مك ْْ َ
فَ
ِ
ِ
ِ
َ م َْ َ َ َ َ َ
ْ
م
َ
م
ا
()101
َ
ور َّرحِ ي هْ))
صناا ِلوت َ ْبتَغموا ع ََر َ
ت َ َح ُّ
ض ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا ۚ َو َم يمك ِْرُ ُّه َّ ف ِإنَّ َّ َ مِ بَ ْع ِد إِك َْراُ ِِه َّ َفم ه
فإذا كان الشارع قد نهى عن إكراه الجواري واإلماء على اإلجارة على الزنا؛ ألنها إجارة على المعصاية ،فكياف الحاال بإجباار
امرأة حرة على الزنا وأعمال الدعارة؟ر
واعتبر الشارع الحكيم أن المال المتحصل من هذه األعمال مال حرام ال يجوز أكله أو االستفادة واالنتفاع منه ،فهو إجارة على
معصية ،قال صلى هللا عليه وسلم(( :شر الكساب :مهار البغاي ،وثمان الكلاب ،وكساب الحجاام))( ،)102وهاو مان المكاساب المجماع علاى
تحريمها( ،)103و مهر البغي :هو المال الذي تأخذه الزانية أجرة على الزني ،وسماه :مهرة ؛ لكونه على صورته.
وكذلك فإن الشريعة اإلسالمية ال حرمت الزنا وأعمال البغاء ،فإنها قد قامت بسد كل الوسائل التي تاؤدي إلاى الزناا ،فنهات عان
كشف العورات والتعري لما في من ذلك من مفاسد أخالقية واجتماعية ،فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جاده واناه قاال :قلات :ياا رساول
هللا ،عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال :احفل عورتك إال من زوجتك ،ثم قال بهز :قلت :الرجل يكون خالية؟ قاال :هللا أحاق أن يساتحيا
منه)( ،)104وقال تعالى ((:يَا بَنِي آ َد َم قَ ْد أ َ َ
ت َّ ِ لَعَلَّ مها ْْ
نز ْلنَا َ
اس الت َّ ْق َاو ٰٰ ٰاَ ِلاكَ َخي هْار ۚ ٰاَ ِلاكَ مِ ا ْ آيَاا ِ
سا يم َو ِاري َ
علَ ْي مك ْْ ِلبَا ا
س ْوآتِ مك ْْ َو ِريشاا ۖ َو ِلبَ م
َيذَّك مَّرونَ ))( ،)105فهي صورة من صور تكريم هللا لن لإلنسان عن الحيوان ،من خاالل االحتشاام وساتر العاورات ،وماا وضاعته الشاريعة
اإلسالمية كذلك من ضوابط وحدود لكشف العورة باين الرجاال والنسااء ،وأن عاورة الصاغير كعاورة الكبيار فاي وجاوب حفظهاا وعادم
ابتذالها وعرضها للناس حتى وإن كان سهوة ،من ذلك أن الصحابة  -رضوان هللا علايهم لماا قادموا عمارو بان سالمة عناه لياؤمهم وكاان
عمره ست أو سبع سنين وكان أكثرهم حفظة لكتاب هللا لن وكانت عليه بردة ،فإذا سجد تقلصت عنه ،فقالت امرأة مان الحاي :أال تغطاوا
عنا است قارئكم؟( ،)106ولقوله صلى هللا عليه وسلم للمسور بن مخرمة انه لما إزاره وهو يحمل حجارة(( :ارجاع إلاى ثوباك فخاذه ،وال
تمشوا عراة))( ،)107والخطاب في هذا الحديث لعموم األمة.
وكذلك ،فإن القواعد العامة للشريعة تنهى عن كل ما من شأنه تشجيع على الفساد أو اإلفساد في األرض ،مثل :ما يعرف
باالستغالل الجنسي للنساء ،أو األطفال من خالل المواقع اإلباحية أو السياحة الجنسية ،وما يتعلق بها من وسائل كأندية وشواطئ
ض َب ْع َد
العراة؛ إذ إن هذه الوسائل تعد من األمور التي تشجع على المعصية والفاحشة ،قال تعالىَ (( :و َال ت م ْف ِ
سدموا فِي ْاأل َ ْر ِ

) )97ينظر التقرير في الموقع التالي -Www. annualreport. iwf. org. uk :تاريل الزيارة 2022/6/20م.
) )98سورة النور اآلية .۲ :
) )99سورة األسراء اآلية .17 :
) )100سورة الفرقان االيات .69-68 :
))101سورة النور من اآلية.۳۳ :
) ) 102أخرجه مسلم في صحيحه ،تاب المساقاة ،والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ،باب تحريم ثمن الكلب ،وحلوان الكاهن ،ومهار البغي،والنهاي عان بياع السانور،
حديث برقم ((.))۱۹۹۸
) )103الكافي في فقه أهل المدينة ،ابن عبد البر 444/1 ،؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،النووي.191/10 ،
) )104أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب أبواب األدب عن رسول هللا ،باب ما جاء في حفل العورة ،حديث برقم ()۲۷۹۹؛ وأبو داود في ساننه ،كتااب الحماام ،بااب ماا
جاء في التعري ،حديث برقم ( ،)4۰۱۷وابن ماجة في سننه ،كتاب النكاح ،باب التستر عند الجماع ،حديث برقم ( .)۱۹۲۰قال عنه الترمذي :حديث حسن.
))105سورة األعراف اآلية .۲6 :
) ) 106أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب المغازي ،حديث برقم (.)4302
) ) 107أخرجه مسلم في صحيحه ،تاب الحيض ،باب االعتناء بحفل العورة ،حديث برقم (.)۳4۱
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اب أَلِي هْ فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآلخِ َر ِة ۚ َو َّ م يَ ْعلَ مْ َوأَنت م ْْ
إِص َْالحِ هَا))( ،)108وقال تعالى(( :إِنَّ الَّذِي َ يمحِ بُّونَ أَن تَشِي َع ا ْلفَاحِ شَةم فِي الَّذِي َ آ َمنموا لَ مه ْْ َ
عذ َ ه
َال ت َ ْعلَ ممونَ ))(.)109
أما بالنسبة لعمل القواد  -وهو السمسار في الزني الذي يجمع بين الرجال والنسااء باالحرام ،-فعملاه محارم كماا ال يخفاي(،)110
ان))()111؛ إذ إن عمله قائم على إشاعة الفاحشة بين الناس ،قال تعالى(( :إِنَّ الَّذِي َ يمحِ بُّونَ أَن
اونموا َ
قال تعالىَ (( :و َال تَعَ َ
اإلاْ ِْ َوا ْلعمد َْو ِ
علَى ْ ِ
()112
َ
َ
تَشِي َع ا ْلفَاحِ شَةم فِي الَّ
م
َ
اب أَلِي هْ ِفي ال ُّد ْن َيا َو ْاآلخِ َر ِة)) .
ذ
ع
ْ
ه
ل
وا
ن
م
آ
ِي
ذ
مْ َ ه
َ
االثا ا :بيع األطفال
من الصور المؤلمة التي تندرج تحت ما يسمى االتجار بالبشر :راهرة خطف األطفال ،وبيعهم واالتجار بهم بغرض التبني ،أو
لبايعهم لمان حاارمهم هللا مان اإلنجااب ،أو ألجاال المتااجرة بأعضاائهم ،أو ماان أجال اساتخدامهم فااي التساول ،وخصوصاا فااي رال الواقااع
األقتصادي الصعب لكثير من األسر من الفقر والعوز ،وخصوصا في البالد الفقيرة ،أو التي غاب فيها األمن واالستقرار.
لكن يبقى أن هذه الجريمة في حق هؤالء األطفال موجودة عالمية ،فقد ذكرت منظمة العمل الدولياة فاي عاام ۲۰۰۲م ،أن هنااك
 ۱۰۲مليااون طفاال يااتم االتجااار بهاام كاال عااام( ،)113ونشاارت دراسااة قاماات بهااا جامعااة جااون هااوبكنز فااي ساانة ۲۰۰6م ماان أن هناااك
حوالي 203750000فتاة قاصر تم بيعهن تحت ما يسمى بالتجارة الجنسية(.)114
إال أنها في عالمنا العربي واإلسالمي مازالت مغلفة بالكتمان وعدم النشر ،وفي رل غياب إحصائيات دقيقة من الدوائر األمنية
والرسمية ،فإن هذه الظاهرة ال زلنا نجهال حجمهاا ،وخصوصاا فاي رال ماا نسامعه مان رواياات مان النااس تاارة أو مان خاالل األخباار
الصحفية ،ال ندري مدى مصداقيتها ،أهي مجرد إشاعات أم هي حوادث فردية هنا وهناك ،أم أن هناك فعاال عصاابات منظماة تقاوم بهاا
وترعاها؟
والشريعة اإلسالمية تنظر إلى أن الولد نعمة من هللا لك ،وأن الوالدين مسؤوالن أماام هللا جال عنهاا أحفظناهاا أم ضايعناها ،قاال
()115
ق ۖ نَّحْ ا م
تعالىَ (( :و َال ت َ ْقتملموا أ َ ْو َال َد مك ْْ َخ ْ
ق ۖ نَّحْ م نَ ْرنم قم مه ْْ َوإِيَّاُْ))  ،وقال في موضع آخرَ :
((و َال ت َ ْقتملموا أ َ ْو َال َد مك ْْ َخشْايَةَ إِ ْم َاال ٍ
شيَةَ إِ ْم َال ٍ
()116
 ،فجناية قتل الولد مخافة الوقوع في الفقر جريمة عظيمة ،فا هو الذي تكفل بأرزاقهم
يرا))
نَ ْرنم قم مه ْْ َو ِإ َّيا مك ْْ ۚ ِإنَّ قَتْلَ مه ْْ كَانَ خِ ْطئ اا َك ِب ا
وأرزاقنا جميعا ،فإذا كان المنهي عنه في هذه اآلية هو قتل الولد مخافة الفقر ،فإنه ال يجوز أيضا بيع الولد خوفاا مان الفقار أيضاا ،وهاذا
من باب مفهوم الموافقة المساوي أو األولى ،وقد سبق بيان حكم بيع الحر فيما سبق ،وإجماع العلماء على تحريمه.
أما بالنسبة لجرائم الخطف التي تقوم بها عصاابات اإلجارام المنظماة ،فغالباا ماا تكاون ألجال اساتغالل الضاحايا المختطفاين فاي
الممارسااات الجنسااية أو تشااغيلهم فااي دور البغاااء والاادعارة ،وقااد يكااون ماان أهااداف االختطاااف علااى أياادي هااؤالء االتجااار بالضااحايا
المختطفين بيعهم ألغراض التبني ،أو بيع أعضائهم.
رابعا ا :بيع األعضاء البشرية
يعد بيع األعضاء البشرية صورة من صاور االتجاار بالبشار ،فهاي تجاارة عالمياة رائجاة مساتترة خفياة يصاعب الكشاف عنهاا،
ضحاياها أناس فقراء محتاجون ،والمستفيد منها هم األثرياء واألغنياء ،والقائمون عليها سماسرة وتجار يقومون بالوساطة باين صااحب
العضو المراد نقله فيتقاضون مبالغ مالية قد تكون ضخمة في بعض األحيان نتيجة هذا البيع ،واألغنياء الذين يملكون المال وهام بحاجاة
إلى زراعة هذه األعضاء لمساعدتهم في الشفاء أو تحسين مستوى صحتهم ،وهي جريمة تتسم بأنها ذات طابع دولي.
وغالبا ما تكون هذه األعضاء القابلة للبيع :الكلى ،والكبد ،والقلاب ،والرئاة ،والبنكريااس ،والقرنياات ،وغيرهاا ،فالضاحية الاذي
يبيع جزء من جسمه يتعرض للخديعة والتغريار مان قبال هاؤالء السماسارة ،تاارة مان خاالل عادم اساتيفائه لحقوقاه المادياة المتفاق علياه
بينهما ،وتارة بخصوص العملية الجراحية ،فيؤهم أن هذه العملية بسيطة وأنه لن يعاني من آثار سلبية تجاه هذا العمل اإلنساني الذي قاام
به ،فال يتلقى متابعة صحية تذكر بعد عملية االستئصال ،فيعاني آالم مبرحة ومشاكل صحية قد تكون خطيرة على حياته.
وقد عالج الفقهاء المعاصرون موضوع االنتفاع باألعضاء سواء كان على سبيل التبارع أم البياع ،إال أن ماا يهمناا هاو ماا يتعلاق
ببيع األعضاء البشرية ،فقد قرر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته الرابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من  ۲۳-۱۸جماادى
اآلخرة  1408الموافق  11-6شباط (فبراير) ۱۹۸۸م ،في قاراره رقام )1/4( ۲۹ :بخصاوص موضاوع انتفااع اإلنساان بأعضااء جسام
))108سورة األعراف.85 ،56 :
))109سورة النور اآلية .۱۹ :
) ) 110حاشية على منتهى اإلرادات ،الخلوتي ،محمد بن أحمد بن علي البهاوتي ،تحقياق :الادكتور ساامي بان محماد بان عباد هللا الصاقير ومحماد بان عباد هللا بان صاالح
اللحيدان ،دار النوادر ،دمشاق( ،ط ۱۹۳۲( ،)1ه ۲۰۱۱/م)257/6 ،؛ روضاة الطاالب ين وعمادة المفتاين ،الناووي ،أباو زكرياا محياي الادين يحياى بان شارف ،تحقياق:
زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي (بيروت ،عمان ،دمشق)( ،ط۱۱/۹۱۲۱۹۹۱( ،)۳م)186/8 ،؛ والرافعي ،العزيز شرح الوجيز.138/9،
))111سورة المائدة من اآلية .۲ :
))112سورة النور اآلية .۱۹ :
) )113ينظر -https://www.unicef. org/arabic/protection/24267_25759. html :تاريل الزيارة2022/6/20 ،م.
) ) 114استغالل األطفال ،المهتار ،بسام عاطف ،منشورات الحلبي القانونية ،لبنان ،ص.35/
))115سورة األنعام.۱۰۱ :
))116سورة اإلسراء.۳۱ :
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إنسان آخر حيا أو ميتة:
وينبغي مالحظة :أن االتفاق على جواز نقل العضو في الحاالت التي تم بيانها ،مشروط بأن ال يتم ذلك بوساطة بياع العضاو؛ إذ
ال يجوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع بحال ما .أما بذل المال من المستفيد ،ابتغاء الحصاول علاى العضاو المطلاوب عناد الضارورة أو
مكافأة وتكريما ،فمحل اجتهاد ونظر (.)117
وقد صدر أيضا عن المجمع الفقهي الرابطة العالم اإلسالمي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة من  ۱۳-۲۰رجب
1409ه ،الموافق ۲۹/۲/۱۹۸۹-۱۹م ،أن :حكم أخاذ العاوض عان الادم :ال يجاوز؛ ألناه مان المحرماات المنصاوص عليهاا فاي القارآن
الكريم مع الميتة ولحم الخنزير ،فال يجوز بيعه وأخذ عوض عنه ،وقد صح في الحديث(( :إن هللا تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمناه))(،)118
كما صح أنه(( :نهى عن ثمن الدم))( ،)119ويستثنى من ذلك حاالت الضارورة إلياه لألغاراض الطبياة وال يوجاد مان يتبارع إال بعاوض،
فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة ،وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض ويكون اإلثام علاى األخاذ ،وال ماانع مان
إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشاجيعا علاى القياام بهاذا العمال اإلنسااني الخياري؛ ألناه يكاون مان بااب التبرعاات ال مان بااب
المعاوضات(.)120
وفي مسألتنا التي نحن بصددها وهي االتجار بالبشر ،نالحال أن بياع هاذه األعضااء البشارية يقصاد مناه الاربح والتجاارة ،فنجاد
سماسرة ووسطاء يقومون بالوساطة بين البائع والمشتري ،وال يعقل أن هؤالء الوسطاء ال يقومون بأخذ عموالت على وسااطاتهم هاذه،
بل أننا لو قلبنا مواقع اإلنترنات لوجادنا صافحات رائجاة لهاذه التجاارة ،ناهياك عماا تقاوم باه بعاض شاركات األدوياة فاي أوروباا والعاالم
الغربي عموما من شراء بالزما الدم ،والدم ،والخاليا الجذعية ،والبراز ،وحليب األطفال ،فتقوم باستخدام هذه العينات في انتاج األدوياة
أو عالج العديد من األمراض الوراثية.
والسبب في تحريم هذا البيع هو :أن اإلنسان ال يملك أعضاء جسمه؛ ألن مان شاروط صاحة البياع :أن يكاون مااال متقوماة ،وأن
يكون المبيع مملوكة له( ،)121وأعضاء اإلنسان ليست ملكا له ،فقد نهى الشاارع عان بياع ماا ال يملاك ،قاال صالى هللا علياه وسالم(( :لايس
على رجل طالق فيما ال يملك ،وال عتاق فيما ال يملك ،وال بيع فيما ال يملك))( ،)122فمالكها هو هللا ال؛ وألن اإلنسان مكرم عند هللا ،قاال
تعالىَ (( :ولَقَ ْد ك ََّر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َم ْلنَا مُ ْْ فِي ا ْلبَ ِ ور َوا ْلبَحْ ِر َو َر َن ْقنَاُمْ ِ وم َ ال َّ
ِيار ِ وم َّما ْ َخلَ ْقنَاا ت َ ْف ِضايالا))( ،)123قاال
ت َوفَضَّا ْلنَا مُ ْْ َ
طيوِبَا ِ
علَ ٰاى َكث ٍ
()124
اإلمام الكاساني :ؤاآلدمي بجميع أجزائه محترم مكرم ،وليس من الكرامة واالحترام ابتذاله بالبيع والشراء] .
فاإلنسان مطلوب منه أن يحافل على صحته وأعضاء جسمه؛ وألنه قد يكون في فوات عضو من أعضائه سبب الموته ،وهللا
عد َْواناا َو م
ِيرا
ارا ۚ َوكَانَ ٰاَ ِلكَ َ
َ نم ْ
عزوجل يقول (( :وال تقتلوا أنفسكْ إن  هلل كان بكْ رحيما َو َم يَ ْفعَ ْش ٰاَ ِلكَ م
ُ ْل اما فَ َ
س ْو َ
علَى َّ ِ يَس ا
صلِي ِه نَ ا
))(.)125
ومما يلحق بهذا النوع من بيع أعضاء اإلنسان ،ما يعرف بتأجير األرحاام ،أو ماا يسامى بااألم البديلاة ،فهاو أسالوب مان أسااليب
التلقيح الصناعي ،وهو أن تؤخذ نطفة من زوج ،وبويضة من زوجتاه ،ثام توضاعا فاي أنباوب اختباار طباي حتاى ياتم التلقايح ،ثام تازرع
اللقيحة في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها ،وهي طريقة يلجأ إليها األطباء حين تكون الزوجة غير قاادرة علاى الحمال؛ وذلاك ألن
المرأة الت ي ساتقوم بالحمال أجنبياة عان الازوجين ،ولماا يفضاي ذلاك مان اخاتالط لألنسااب ،وضاياع األموماة ،وغيار ذلاك مان المحااذير
الشرعية(.)126

) )117مجلااة مجمااع الفقااه اإلسااالمي الاادولي359/4 ،؛ وينظاار كااذلك :البيااان الختااامي والتوصاايات الناادوة الفقهيااة الطبيااة الخامسااة المنعقاادة بالتعاااون بااين مجمااع الفقااه
اإلسالمي والمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ،في  ۲6 -۲۳أكتوبر ۱۹۸۹م ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.1669/6 ،
) )118أخرجه أبو داوود في سننه ،كتاب البيوع ،باب في ثمن الخمر والميتة ،حديث بارقم ( )۳4۸۸؛ والادار قطناي فاي ساننه ،كتااب البياوع ،حاديث بارقم ( )۲۸۱5؛
وأحمد ،المسند ،مسند عبد هللا بن عباس ،حديث برقم ( ) ۲6۷۸؛ وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان ،تاب البيوع ،باب ذكر الخبر الدال على أن بياع الخناازير
والكالب محرم وال يجوز استعماله ،حديث برقم ( ،) 4۹۳۸وقال ابن حجر :وهذا إسناد صحيح .ينظر :والعسقالني ،أحمد بن علي بن حجار ،المطالاب العالياة بزوائاد
المسانيد الثمانية ،تحقيق :مجموعة من الباحثين ،تنسيق :سعد الشثري ،دار العاصمة للنشر والتوزيع  -دار الغيث للنشر والتوزيع( ،ط.618/8،)1
) ) 119رواية البخاري بلفل(( :نهى عن ثمن الدم)) .ينظر :صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،بااب ثمان الكلاب ،حاديث بارقم ( )۲۲۳۸وينظاره أيضاا :صاحيح البخااري،
كتاب اللباس ،باب الواشمة ،حديث برقم (.)5945
) ) 120ينظر :فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي ،دورة رقم ( )۱۱المنعقدة بمكة المكرمة من  ۲۰ - ۱۳رجب ۱۹۰۹ه ،الموافق ۲۹/۲/۱۹۸۹ -۱۹م.
) )121ينظر :المبسوط ،السرخسي125/15،؛ الموسوعة الفقهية الكويتية.344/28 ،
) )122أخرجه اإلمام أحمد ،في المسند ،مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص لاه ،حاديث بارقم ( ،)6769وسانن أباي داود ،كتااب الطاالق ،بااب فاي الطاالق قبال النكااح،
حديث برقم ()۲۱۹۰؛ والدار قطني في سننه ،كتاب الطالق ،حديث برقم ( ،)۳۹۳۲ ،۳۹۳۱قال الشيل شعيب األرناؤوط :حديث حسن .والمسند.382/11،
))123سورة اإلسراء اآلية .۷۰ :
) )124ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساني.145/5
))125سورة النساء االيات .30-29 :
) )126ينظ ر :قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ،في دورته السابعة ،رقام ( )5بمكاة المكرماة ،بتااريل 1404/4/11ه الموافاق 1984/1/14م؛
وقرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ،في دورته الثالثاة بعماان عاصامة المملكاة األردنياة الهاشامية مان 13-8صافر 1407ه الموافاق
 16-11تشرين األول (أكتوبر) ۱۹۸6م ،قرار رقم ( :)16مجلة مجمع الفقه اإلسالمي (( ،)۱۹۸۷العدد الثالث(.)423/1
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الفرا الثاني :صور جريمة االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية–:
 .1االتجار بالبشر لغايات جنسية:
يضم االتجار باالشخاص للغرض الجنسي قسما مهما من االتجار االجمالي بالبشر ،و غالبية حاالت العبودية عبر حادود الادول
في يومنا الحاضر ،و هنا يتم االجبار على ممارسة الجنس التجاري بالقوة و الخاداع و االكاراه أو مان خاالل ممارساة السالطة و التاأثير
على الشخل الذي أجبر على القيام بمثل هذه األفعال إذا كان دون سن الثامن عشر(.)127
 .2االتجار باألطفال:
و هذه الجريماة علاى قادر عاال مان األهمياة و الخطاورة بسابب مساساها بالحلقاة األضاعف فاي المجتماع و هام األطفاال و يتخاذ
صورة االتجار باألطفال العديد من الصور ،منها ( االستغالل بهادف توزياع المخادرات ،النزاعاات المسالحة ،و االنشاطة االجرامياة ،و
األعمال االباحية ) (.)128
ومن الصور المنتشرة حديثا و لها تجارة رائجاة و مربحاة االتجاار باالطفاال مان أجال نازع أعضاائهم البشارية و بيعهاا ،و هاذا
ناجم عن التخصل في سلوك المنظمات اإلجرامية و التطور التقني و إنتشار العولمة في الوقت الحاضر(.)129
 .3اإلتجار بالبشر لغرض أعمال السخرة و االسترقاق:
تتعدد صور هذا الشكل من أشكال االتجار بالبشار ،قاد يأخاذ شاكل أعماال الساخرة و تشاتمل التجنياد ،و إياواء،و نقال و إماداد او
توفير شخل للعمل أو تقديم خدمات من خالل القوة و الخداع أو االكراه من أجل أن يقوم بأشغال شاقة غير طوعية(.)130

) )127ينظر :االتجار بالبشر ( قراءة قانونية إجتماعية ) ،راميا محمد الشاعر ،منشورات الحلبي ،سنة  ،2012ص .9
) )128ينظر :االتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية و سبل مكافحتها ،دراسة تحليلياة فاي ضاوء التشاريعات الدولياة و الوطنياة ،محماد جميال النساور،
عال عازي عباسي مجلة دراسات ،علوم الشريعة و القانون ،المجلد  ،41ملحق ،2014 ،3 ،الجامعة االردنية ،ص .1091
) )129ينظر :الطراونة مكافحة ا التجار بالبشر ،دراسة تحليلية و نقدية مقارنة في ضوء بروتوكول األمم المتحدة لعام  2000واتفاقية مجلس أوروبا لعاام  ،2005ص
.178
) )130ينظر :راميا محمد الشاعر ،مرجع سابق ،ص  11وما بعدها.
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المبحث الثالث :عقوبات االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية
بمقارنة سريعة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  ،يجد الباحث أن هناك اختالفا ً وتفصايالً فاي العقوباات التاي وضاعتها
الشااريعة اإلسااالمية ،نظاارت فيهااا الشااريعة إلااى نااوع الجريمااة وبالتااالي مناساابة العقوبااة للجريمااة ،وبالتااالي هناااك تنااوع فااي العقوبااة
المفروضة ،فقد تكون حدة أو تعزيرة ،بينما نجد أن القانون قد اعتبرها جريمة واحدة بعقوبة واحادة وهاي العقوباة المالياة والساجن ،وإن
كانت صورها مختلفة ،وهذا ما سيعرضه الباحث في المطالب اآلتية:
()131

المطلب األول :أعمال الدعارة.
تعتبر جريمة االتجار بالبشر من الجرائم المستحدثة ،وبالتالي فالبد لنا مان العمال علاى تخاريج هاذه النازلاة بنااء علاى نصاوص
الشريعة اإلسالمية ،وأقوال الفقهاء فيما يعد عقوبة لمثل هذا النوع من الجرائم ،والشاريعة اإلساالمية قاد قسامت العقوباات الشارعية كماا
هو معروف إلى :قصاص ،وحدود ،وتعازير.
العمل في الدعارة قد يكون أحياناة طوعياة أو قسارية ،فقاد يقاوم باه أفاراد بمحاض إرادتهام إلرضااء نازوة أو شاهوة أو كوسايلة
لطلب الرزق ،ومنها :ما هو منظم من خالل مجموعات صغيرة أو مجموعات مرتبطة بشبكات منظمة تقوم باستدراج الفتيات أو النساء
من خالل وعود بإقامات وعقود عمل مجزية و مهن شريفة ،ولكن بمجرد وصولهن إلى أيدي هذه الشبكات يتم سجنهن وحجز جوازات
سفرهن ،ومنعهن من الطعام والشاراب ،وقاد تتعارض وقتهاا لالغتصااب ،حتاى ترضال المارأة لمطاالبهم فاي العمال فاي مجاال ممارساة
الدعارة والزنا.
وقد يوجد بعض من الناس ممن باعوا غيرتهم ونخوتهم ،فتراهم يبيعون شرفهم بأبخس األثمان ،فيجبرون بنااتهم ،أو زوجااتهم،
أو أخواتهم كسلعة رخيصة لطالبي المتعة والشهوة الحرام ،فتكون المرأة مجبرة على هذه األعمال الدنيئة.
فما حكم الشريعة اإلسالمية في هذه المرأة التي تكره على الزنا؟ وما حكم من يجبرها على القيام بأعمال البغاء والدعارة؟
فرقت الشريعة اإلسالمية بين جريمة الزنى الواقعة باإلكراه على المجني عليها ،والزنا الواقع بالرضا واالختيار منها ،فالشارع
الحكيم قد عاقب على جريمة الزني بالحد والعقوبة فيما إذا كان الفاعالن راضيان بالوطء ،فيجلد البكر
األعزب) سواء كان ذكرا أم أنثى بالجلد مائة جلدة ،أما الزاني الثيب -وهو الذي سبق له الزواج بالرجم حتى الموت ،قال
الزا ِن َيةم َو َّ
تعالىَّ (( :
اَّللِ َوا ْليَ ْو ِم ْاآلخِ ِر ۖ
الزانِي فَا ْج ِلدموا كم َّش َواحِ ٍد ِ وم ْن مه َما ِمائ َةَ َج ْل َد ٍة ۖ َو َال ت َو ْ مخ ْذكمْ ِب ِه َما َرأْفَةه فِي دِي ِ َّ ِ إِن كمنت م ْْ ت مؤْ ِمنمونَ بِ َّ
()132
ه
عذَابَ مه َما َ
َو ْليَ ْ
طائِفَة ِ وم َ ا ْل ممؤْ مِ نِي َ ))  ،وقال صلى هللا عليه وسلم :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( :خذوا عني ،خذوا
ش َه ْد َ
()133
عني ،قد جعل هللا لهن سبيال البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم))  ،فأجمع العلماء على وجوب جلد
الزاني البكر مائة ،ورجم المحصن وهو الثيب ،ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة(.)134
أما إذا كان هناك إكراه واقع على المرأة لتقوم بفعال الزناا ،ساواء باأجر أو بغيار أجار ،فقاد فاق علمااء الشاريعة باين ناوعين مان
أنواع اإلكراه ،وهذين النوعين قائمين على نوع الوسيلة التي يتم فيها التهديد واإلكراه ،وهما(.)135
أ .اإلكراه الملجيء (الكامش) :وهو الذي يقع على نفس الشخل المكره ،وال يبقى معاه قادرة وال اختياار ،وهاو الاذي يكاون فياه
تلف نفس الشخل المكره بالقتل ،أو بقطع عضو من أعضاءه ،وهذا النوع يفسد الرضا واالختيار.
ب .اإلكراه ير الملجيء (الناقص) :وهو ما ليس فيه تلف لنفس الشخل المكره أو عضو مان أعضاائه ،كالضارب الشاديد أو
القيد أو الحبس ،فإنه يعدم الرضا وال يفسد االختيار.
وبالتالي ،فإن ما يقوم به القوادون من وسائل سبق ذكرهاا :كاالحبس ،والتجوياع ،وحجاز لجاوازات السافر ،والضارب ،والوعياد
بالتسفير أو الترحيل ،يدخل في باب اإلكراه الناقل ،ال الملجيء.
فاااإذا أكرهااات المااارأة علاااى الزناااا ،فاااال يقاااام عليهاااا الحاااد باتفااااق الفقهااااء ،مااان :الحنفياااة( ،)136والمالكياااة( ،)137والشاااافعية(،)138
()139
ور َّرحِ ي هْ))( ،)140ولعموم قوله
والحنابلة  .سواء كان اإلكراه تاما أم ناقصا؛ لقوله تعالىَ ( :و َم يمك ِْرُ ُّه َّ فَ ِإنَّ َّ َ مِ بَ ْع ِد إِك َْراُ ِِه َّ َفم ه
) ) 131ينظر مثال :نصوص قانون االتجار بالبشر األردني ،والعقوبات الواردة فيه .الجريدة الرسمية ،العدد رقم ( ،)4۹5۲قانون االتجار بالبشر رقم ( )1لعام ،۲۰۰۹
رقم (.)۹
))132سورة النور اآلية .۲ :
) ) 133أخرجه مسلم في صحيحه ،تاب الحدود ،باب حد الزني ،حديث برقم (.)۱۹۹۰
) )134المنهاج شرح على مسلم ،النووي.157/11 ،
) )135بدائع الصنائع ،الكاساني175/7،؛ كشف األسرار ،البخاري 538/4 ،؛ اإلبهااج فاي شارح المنهااج ،السابكي ،تقاي الادين أباو الحسان علاي بان عباد الكاافي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت1416( ،ه۱۹۹۵/م) 162/1،؛ نهاية السول شرح منهاج الوصول ،اإلسنوي ،جمال الدين عبد الرحيم ابن الحسن ،دار الكتب العلمية ،بياروت،
(ط۱۹۹۹ -۱۹۲۰( ،)1م) ،ص.66/
) )136ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساني۱۸۱ ،۷/۱۷۷؛ والمبسوط ،السرخسي138/24 ،؛ االختيار لتعليل المختار ،،الموصلي ،عبد هللا بن محمود بن ماودود ،تحقياق:
عبد هللا المنشاوي ،دار الحديث ،القاهرة۱۹۳۰( ،ه۲۰۰۹-م).428/2،
) )137الذخيرة ،القرافي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس ،تحقيق :محماد حجاي ،وساعيد أعاراب ،ومحماد باو خبازة ،دار الغارب اإلساالمي ،بياروت( ،ط،)1
(۱۹۹4م) 49/12،؛ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات ،القيرواني ،أبو محمد عبد هللا بن أبي زيد ،تحقيق :عبد الفتاح محمد الحلو ،ومحمد
حجي  ،وعبد هللا المرابط الترغي ،ومحمد عبد العزيز الادبا ،،ومحماد األماين باوخبزة ،دار الغارب اإلساالمي ،بياروت( ،ط۱۹۹۹( ،)1م)256/10،؛ التااج واإلكليال
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صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا وضع عن أمتي الخطاأ والنسايان وماا اساتكرهوا علياه))( ،)141ولماا روي أن امارأة اساتكرهت علاى عهاد
رسول هللا فدرأ عنها رسول هللا في الحد وأقامه على الذي أصابها( ، )142ولما روي أن عمر بن الخطاب رنه أتي بامرأة جهدها العطش،
فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إال أن تمكنه من نفسها ،ففعلت ،فشاور الناس في رجمها ،فقال علاي :هاذه مضاطرة ،أرى أن
نخلي سبيلها ،ففعل(،)143
وألن في اإلكراه شبهة ،والحدود تدرأ بالشبهات .وحتى يكون هاذا اإلكاراه مساقطا لعقوباة حاد الزناا عان المارأة المكرهاة علاى
أعمال البغاء والدعارة ،فالبد من توافر شروطه ،وهي(:)144
أ .أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به.
ب .أن يغلب على رن المستكره أن المكره سينقذ تهديده لو لم يحقق ما أكره عليه ،وأنه عاجز عن التخلل من التهديد بالهرب
أو االستغاثة أو المقاومة.
ت .أن يكون األمر المكره عليه متضمنا لما ال يرضاه الشارع من إتاالف نفاس أو عضاو أو ماال ،ومتضامنا أذى اآلخارين مان
يهمه أمره عما يعدم الرضا.
ث .أن يكون المستكره ممتنعا عن الفعل الذي أكره عليه قبل اإلكراه.
أما فيما يتعلق بالشخل المكره للمرأة على الزنا ،فإن الشريعة اإلسالمية أوجبات علياه عقوبتاان ،أحادهما :للضاحية أو المجناي
عليها على الشخل المكره ،واآلخر هو على المكره نفسه.
أ .فيما يتعلف بالمرأة المجني عليها والواقع عليها اإلجبار أو اإلكراه:
 .1التعويض المالي:
()145

()146

()147

()148

فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  ،والمالكية  ،والشافعية  ،والحنابلة في الراجح عنادهم  :إلاى القاول بوجاوب
مهر المثل للمكرهة على الزناا علاى مان أكرههاا؛ لقولاه صالى هللا علياه وسالم (( :فلهاا المهار بماا اساتحل مان فرجهاا))( )149وألن الحاد
والمهر ال يجتمعان بفعل واحد وهو الوطء ،ففي كل موضع سقط الحد وجب فيه المهر؛ وألن الوطء في غير الملك ال ينفك عن أحادهما
فإذا سقط الحد وجب المهر(.)150

لمختصر خليل ،المواق ،محمد بن يوسف ابن أبي القاسم ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1416( ،)1ه ۱۹۹4-م).393/8،
) )138ينظر :الحاوي ،الماوردي الكبير ۱۳/۲۳۹؛ المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،الشيرازي474/2 ،؛ نهاية المحتاج إلاى شارح المنهااج والرملاي425/7 ،؛ مغناي
المحتاج إلى معرفة معاني ألفار المنهاج ،الشربيني.367/3،
) )139ينظر :الكافي في فقه اإلمام أحمد ابن قدامة86/4 ،؛ اإلنصاف،والمرداوي183/10 ،؛ الروض المربع،والبهوتي667/1 ،؛ كشاف القناع ،البهوتي.97/6،
))140سورة النور.۳۳ :
) ) 141أخرجه ابن ماجة في سننه ،كتاب الطالق ،باب طالق المكره والناسي حديث برقم ( ) ۲۰45؛ والبيهقي ،في السنن الكبرى ،كتاب اإلقرار ،من ال يجوز إقراره،
حديث برقم ( )11454؛ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،كتاب إخباره عن مناقب الصحابة ،رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان هللا عليهم أجمعين ،باب ذكار
اإلخبار عما وضع هللا بفضله عن هذه األمة ،حديث برقم ( .) ۷۲۱۹وقال الحااكم :صاحيح علاى شارط الشايخين ووافقاه الاذهبي ،ينظار :النيساابوري ،المساتدرك علاى
الصحيحين  ، ۲/۱۹۸ونقل ابن حجر عن النووي قوله في هذا الحديث :حديث حسن ،العسقالني ،التلخيل الحبير .6۷۲ /۱
) ) 142أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب الحدود ،باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا ،حديث برقم ( ) 1454قال الترمذي :هذا حديث حسن غرياب صاحيح.
ينظر :الترمذي ،السنن .56 /4
) ) 143أخرجه البيهقي ،السنن الكبرى ،كتاب الحدود ،باب من زنی بامرأة مستكرهة ،حديث برقم (.)۱۷۰۰۰
) )144ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساني176/7؛ البحر المحيط ،الزركشي82/2 ،؛ نهاية المحتاج والرملي 446/6،؛ كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،البخاري،
538/4؛ ا إلكراه وأثره في التصرفات،وشقرة ،عيسی زكي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،ط۱۰۷( ،)۲ه۱۹۸۷-م) ،ص 43ومابعدها.
) )145ينظر :المبسوط ،السرخسي88/24 ،؛ بدائع الصنائع ،الكاساني .۱۸۰ ،۷/۱۷۷،وحاشية ابن عابدين 137/6،؛ البناية شرح الهداية ،العيني ،بدر الدين أبو محمد
محمود بن أحمد (ت 855ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۲۰( ،)1ه۲۰۰۰م)69/11 ،؛ تحفة الفقهاء ،السمرقندي.275/3 ،
) )146مواهاب الجليال ،الحطااب 518/3 ،؛ التااج واإلكليال ،الماواق393/8،،؛ بداياة المجتهاد ونهاياة المقتصاد ،ابان رشاد ،أباو الولياد محماد بان أحماد بان محماد ،دار
الحديث ،القاهرة( ،د .ط) ،دار الحديث ،القاهرة108/4،؛ والدسوقي ،محمد بان عرفاة ،حاشاية علاى الشارح الكبيار علاى مختصار خليال ألباي البركاات الادردير ،دار
الفكر( ،د.م)( ،د .ط)( ،د.ت)317/2،؛ النوادر والزيادات،القيرواني.265/10 ،
) )147ينظر :روضة الطالبين ،النووي 60/5؛ الماوردي الكبير ،الحاوي 240/13،،؛ المهذب،والشيرازي474/2 ،؛ مغني المحتاج ،الشربيني.367/3 ،
) )148ينظر :الشرح الكبير على متن المقنع (المطبوع مع المقنع واإلنصاف) ،ابن قدامة ،شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ،تحقيق :الدكتور عباد
هللا بن عبد المحسن التركي ،والدكتور عبد الفتا ح محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعاالن ،القااهرة( ،ط ۱4۱5( ،)1ه۱۹۹4/م) ۲۱/۲۹۱،؛ المغناي،
ابن قدامة477/8،؛ الفروع ،الصالحي355 /۸ ،؛ وكشاف القناع ،البهوتي.161/5،
) ) 149أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب النكاح ،باب ال نکاح إال بولي ،حديث برقم ( .)۱۱۰۲وابن ماجة في سننه ،كتاب النكاح ،بااب ال نکااح إال باولي ،حاديث بارقم
( ) ۱۸۷۹قال الترمذي :حديث حسن .وينظر :الترمذي ،السنن.۳/۳۹۹،
) )150ينظر :المبسوط ،السرخسي.90/24،
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إال أن الحنابلة( ،)151والمالكية( ،)152قالوا :بتعدد المهر مع تعدد اإلكراه سواء كان هو المكره أو غيره ؛ ألنه إتالف فيتعدد بتعادد
سببه ،وفي رواية لإلمام أحمد :ال يجب لها مهر إن كانت ثيبا(.)153
فنالحل أن الشارع قد أوجب تعويضة مالية للمرأة المستكرهة على الزنا؛ للضرر البدني الذي أصاب موضع عفتهاا ،والضارر
المعنوي الذي أصاب سمعتها وشرفها ،وكما هو مقرر فقها أن الضرر يزال ،وإزالة هاذا الضارر قاد يكاون :بإزالاة عيناه ،أو التعاويض
عنه ،أو بالعقوبة.
 .2ضمان شاء البكارة ،أو ما يسمى :بأرش البكارة( )154إن كانت المغتصبة بكرة ،وبه قال جمهور الفقهاء من المالكياة(،)155
(.)158
والشافعية( ،)156ورواية عند الحنابلة()157؛ وذلك ألن فعله غير مأذون فيه فكان من باب العمد
ومقدار أرش البكارة فيه خالف بين الفقهاء ،فمنهم من قال :إن فيه حكومة عدل ،أي :يرجع تقديره إلاى حكام عادل؛ إذ لايس فاي
هذه الجناية مقدار معي من المال ،وبه قال :المالكية( ،)159والشافعية( ،)160وقول عند الحنابلاة( ،)161ومانهم مان قاال :يكاون تقادير أرش
(.)162
البكارة بناء على اختالف مهرها فيما لو كانت بكرة أو ثيبا ،فإذا كان مهرها.أما الحنفية فلم يوجبوا عليه شيئا
 .3في حالة إفضاء المغتصبة.
من المعلوم أنه قد يكون فاي حااالت االغتصااب عناف جنساي ،وخاصاة إذا كانات المغتصابة فتااة صاغيرة فاي العمار ،فاإذا أدى
االغتصاب إلى اإلفضاء وهو :إزالة الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع فيها(.)163
ففي حالة اإلفضاء يجب على المغتصب التيه أيضا باتفاق الفقهاء( ،)164واختلف في تقديرها ،فالحنفياة( ،)165والحنابلاة علاى أنهاا
ثلث الدية()166؛ ألنه حصل بوطء غير مستحق ،وال مأذون فيه ،فلزمه ضمان ما أتلف به ،كسائر الجنايات(.)167
وقااال المالكيااة :فيااه حكومااة عاادل( ،)168وقااال الشااافعية :فيااه الديااة كاملااة( ،)169ووافقهاام الحنفيااة فيمااا إذا أفضاااها فلاام تمسااك
البول()170؛ لما روي عن عمررضي هللا عنه أنه قضى في اإلفضاء بتلك التية( ،)171وال يعرف له مخالف من الصحابة(.)172

) )151ينظر :كشاف القناع ،البهوتي161/5،؛ والموسوعة الفقهية الكويتية.189/39،
) )152ينظر :حاشية الدسوقي.317/2،
) )153ينظر :الشرح الكبير على متن المقنع،ابن قدامة.291/21 ،
) ) 154األرش :يطلق األرش ډية الجراحة ،وهو المال الواجب على مادون النفس ،واألرش نوعان:
أ -أرش مقدر  :وهو ما حدد الشارع مقدارة له ،كأرش اليد والرجل .ب -أرش غير مقدر وهو مالم يرد فيه نل بتحديد مقداره ،وهو متروك للقاضي ،ويسمى حكومة
عدل .ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساني 258/7 ،؛ والمبسوط ،السرخسي59/26،؛ لساان العارب ،ابان منظاور 45/12 ،؛ التشاريع الجناائي اإلساالمي مقارناة بالقاانون
الوضعي،وعودة ،عبد القادر ،دار الكتاب العربي ،بيروت( ،د .ط)( ،د.ت)671/1؛ الوجيز في أحكام الحدود والقصاص والتعازير ،وأبو رخية ،ماجد ،دار النفائس،
(عمان)( ،ط)۲۰۱۰-۱4۳۰( ،م) ،ص.244،245/
) )155ينظر :منح الجليل شرح مختصر خليل ،عليش ،محمد بان أحماد بان محماد ،دار الفكار ،بياروت۱4۰۹( ،ه۱۹۸۹-م)124/9،؛ عقاد الجاواهر الثميناة فاي ماذهب
عالم المدينة ،ابن شاس ،أبو محمد جالل الدين عبد هللا بن نجم ،دراساة وتحقياق :حمياد ابان محماد لحمار ،دار الغارب اإلساالمي ،بياروت( ،ط۱4۲۳/۲۰۰۳( ،)1ه)،
.۳/۱۱۲۰
) )156ينظر :روضة الطالبين ،النووي411/3 ،؛ الحاوي ،الماوردي.296/12،
) )157ينظر :المغني ،ابن قدامة ۸/4۷۷،؛ المبدع في شرح المقنع ،ابن مفلح 228/6 ،؛ المرداوي ،اإلنصاف.۸/۳۰۸ ،
) )158ينظر :عقد الجواهر الثمينة ،ابن شاس.1120/3 ،
) )159ينظر :منح الجليل،عليش 124/9 ،؛ عقد الجواهر الثمينة ،ابن شاس1120/3 ،؛ الخرشي على مختصر خليل.41/8 ،
) )160ينظر :المجموع،النووي.74/19 ،
) )161ينظر :الكافي في فقه اإلمام أحمد ابن قدامة.77/3 ،
) ) 162مجمع الضمانات ،البغدادي ،أبو محمد غانم بن محمد ،مجمع الضمانات ،دار الكتاب اإلسالمي( ،د .ط)( ،د.ت) ،ص.۲۰۲/
) )163منح الجليل،عليش124/9 ،؛ والموسوعة الفقهية الكويتية.296/5،
) )164ينظر :مجمع الضمانات ،البغدادي ،ص۲۰۲/؛ تبين الحقائق ،الزيلعي186/3،؛ والحاوي ،الماوردي.296/12،
) )165ينظر :المبسوط ،السرخسي75/9 ،؛ وحاشية ابن عابدين.567/6 ،30/4 ،259/1،
) )166ينظر :الشرح الكبير ابن قدامة633/9،،؛ المغني ،ابن قدامة ۸/4۷۷ ،؛ والزركشي على مختصر الخرقي.175/6،
) )167ينظر :المغني،ابن قدامة.477/8 ،
) )168ينظر :شرح مختصر خليل ،الخرشي 41/8،؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير277/4،؛ منح الجليل ،عليش.125/9 ،
) )169ينظر :الحاوي ،الماوردي296/12،؛ البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،العمراني ،أبو الحسين يحيى بن أباي الخيار بان ساالم ،تحقياق :قاسام محماد الناوري ،دار
المنهاج( ،جدة)( ،ط ۱4۲۱( ،)1ه ۲۰۰۰ -م).558 /۱۱ ،
) )170ينظر :المبسوط،السرخسي75/9 ،؛ حاشية ابن عابدين 567/6 /30/4 /259/1؛ تبيين الحقائق ،الزيلعي.186/3،
) )171أخرجه ابن أبي شيبة ،المصنف ،كتاب الديات ،باب الرجل يستكره المرأة فيفضيها ،برقم (.)۲۷۸۹۹
) )172ينظر :المغني ،ابن قدامة.477/8 ،
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ب .فيما يتعلف بالشخص المكره.
أما فيما يتعلق بالمكره على الزنا :فالشريعة اإلسالم قد فرقت بين أمرين ،وهما:
 .1إذا كان المباشر لعملية الزنا هو المكره نفسه ،فالحكم أنه يعاقب عقوبة الحد إن كان بكرة أو ثيبا.
 .2إذا لم يكن هو المباشر لعملية الزنا ،وقام بتيسير دخول الرجال عليها وهو ما يسمى بالقؤاد ،فإنه في هذه الحالة ال حد علياه؛
لعدم قيامه بجريمة الزنا ،إال أنه البد من وضع عقوبة تعزيرية عليه تتناسب مع فعله ،فيجب أن يعاقب عقوباة التعزيار باالحبس
والتشهير به بين الناس( )173؛ ألن في فعله إعانة على اإلثم والعدوان ،فحاله شبيه بحال امرأة لوط التي كانات تادل الفجاار علاى
س ِر بِو َ ُْ ِلكَ بِ ِق ْط ٍع ِ وم َ اللَّ ْي ِش َو َال يَ ْلت َ ِفعْ مِ ن مك ْْ أ َ َح هد إِ َّال ا ْم َرأَت َكَ ۖ إِنَّهم مم ِصيبمهَا
ضيفه ،فعبها هللا بمثل ما عذب قوم لوط ،قال تعالى(( :فَو َ ْ
()175
؛ خشااية أن يفساادوا النساااء ،فااالقواد شاار ماان
صااا َب مه ْْ))( ،)174وألن النبااي و نفااي المخنثااين وأماار بنفاايهم ماان البيااوت
َمااا أ َ َ
()176
هؤالء .
وقد يكون للشاخل المكاره علاى الزناا أعاوان ومسااعدين ،فهام شاركاء فاي الجريماة ،وبالتاالي يعااقبون عقوباة تعزيرياة أيضاا
تتناسب مع جريمتهم.
المطلب الثاني :خطف األطفال وبيعهْ
تعااد راااهرة االختطاااف ماان الظااواهر الخطياارة علااى سااالمة وأماان واسااتقرار المجتمعااات ،فهااي تقااوم علااى التحاياال واإلغااراء
والخديعة ،واإلكراه المعنوي باستخدام السالح أو التهديد والقوة ،ومحل هذه الجريمة هو الطفل ذكرا ً كان أم انثى.
من المتفق عليه عند العلماء أن سارق العبد تقطع يده ؛ ألن العبد يعد ماال ،ولما روي عن عائشة رضي هللا عنها(( :-أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم أتی برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى ،فأمر رسول هللا بيده فقطعت))(.)177
وإذا عدنا إلى ما قرره الفقهاء فيما يتعلق بالسرقة وشروطها الموجبة لقطع اليد ،وباألخل سرقة الطفل الحر غير المميز ،نجاد
أن العلماء وباألخل المالكية( ،)178والظاهرية( ،)179والحسن البصري من التابعين( :)180يرون أن الطفل غير الممياز محال للسارقة ولاو
اارقَةم
اار م
ق َوال َّ
كان حرة وعلاى مان يأخاذه عقوباة القطاع كساارق الماال ،ويجعلاون خطفاه فاي حكام سارقة الماال ،لقولاه تعاالىَ (( :وال َّ
س ِ
س ِ
فَا ْق َ
طعموا أ َ ْي ِديَ مه َما ))(.)181
أما الحنفية( ،)182والشافعية( ،)183والحنابلاة( : )184إذا سارق الساارق صابية حارة فإناه ال يقطاع؛ ألن الحار لايس بماال حتاى يقطاع
بسرقته.
من خالل ما سبق ،يالحل الباحث أن محل خالف الفقهاء السابق هو فاي اعتباار الطفال المخطاوف مااال متقوماأ ،فصافة المالياة
غير متوافرة في اإلنسان.

) )173ينظر :مطالب أولي النهى ،الرحيباني226/6 ،؛ كشاف القناع والبهوتي 127/6 ،؛ مجماوع الفتااوو،وابن تيمياة ،تقاي الادين أباو العبااس أحماد بان عباد الحلايم،
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (المدينة المنورة)1416( ،ه۱۹۹۵/م).306/28،
))174سورة هود من اآلية .۸۱ :
) ) 175أخرجاه البخااري فاي صاحيحه ،كتاااب اللبااس ،بااب إخاراج المتشاابهين بالنسااء مان البياوت ،حااديث بارقم ( )5886وينظار أيضاا :كتاااب الحادود بااب نفاي أهاال
المعاصي والمخنثين ،حديث برقم (،) 6834ومسلم في صحيحه ،تاب السالم ،باب منع المخنث من الدخول على النساء األجانب ،حديث برقم (.)۲۱۸۱
) )176مجموع الفتاوو ،ابن تيمية.181/34،
) ) 177أخرجه الدار قطني في سننه ،كتاب الحدود والديات وغيره ،حديث برقم ( )346۲؛ والبيهقي ،في السنن الكبرى ،كتاب السرقة ،باب ما جاء في من سرق عبداً
صغيرة من حرز ،حديث برقم ( ،) ۱۷۲۳۲قال الدار قطني :تفرد به عبد هللا بن محمد بن يحيى ابن عروة ،عن هشام بن عروة ،وهو كثير الخطأ على هشام ،ضاعيف
الحديث .ينظر :سنن الدار قطني.279/4،
) )178ينظر :التاج واإلكليل ،المواق 414/8،،؛ شرح مختصر خليل للخرشي وبهامشه حاشية العدوي ،الخرشي ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ،دار الفكار ،للطباعاة،
بيروت( ،د .ط)( ،د.ت)۸/۹۱؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 332/4؛ التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي ،عبد القادر عودة.543/542/2،
) )179ينظر :المحلى باآلثار ،ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ،دار الفكر ،بيروت.324/12 ،
) )180أخرجه البيهقي ،في السنن الكبرى ،كتاب السرقة ،باب ما جاء في من سرق عبدأ صغيرة من حرز 465 /۸؛ وابن أباي شايبة فاي مصانفه ،كتااب الحادود ،بااب
في الرجل يسرق الصبي والمملوك ،حديث برقم (..)۲۸۳۹۰
))181سورة المائدة من اآلية .۳۸ :
) )182ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساني 67/7،؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي،والزيلعي ،عثمان بن علي بن محجن ،دار الكتااب اإلساالمي ،بياروت،
(ط ،)2مصورة عن المطبعة الكبرى األميرية  -بوالق ،القاهرة( ،ط۱۳۱۳( ،)1ه)217/3؛ حاشية ابن عابدين.93/4
) )183ينظر :روضة الطالبين،النووي ۱۰/۱۳۸ ،؛ الحاوي الكبير ،الماوردي ۱۳/۳۰۳،،؛ المهذب ،الشيرازي.360/3،،
) )184ينظر :المغني،ابن قدامة۹/۱۰۸ ،؛ كشاف القناع،والبهوتي 130/6 ،؛ مطالب أولي النهى ،الرحيباني.230/6 ،

www.ijherjournal.com

24

Volume 4, Issue 4, August 2022

والذي يظهر لنا وهللا أعلم -أن أخذ األشخاص وخطفهم أشد من أخذ المال وسرقته ،والبد من التشديد فيها؛ ألن حفل النفس مقدم
علااى حفاال المااال ،ولمااا فااي هااذه الجريمااة ماان ترويااع لآلمنااين ماان أبناااء المجتمااع ،وهااي جريمااة منظمااة؛ ألن الخاااطفين قاااموا برصااد
المختطف ،واستخدموا وسيلة احتيالية الستدراج الضحية ،وإعداد وسيلة الهرب ،وقد يكون فيها استخدام للسالح أو العنف ،وبالتالي فإن
العقوبة المناسبة لهؤالء هي عقوباة المحاارب ،قاال تعاالى(( :إِنَّ َماا ج َ
سااداا أَن
ساولَهم َويَ ْ
ض فَ َ
ساعَ ْونَ فِاي ْاأل َ ْر ِ
َااربمونَ َّ َ َو َر م
َازا مء الَّاذِي َ يمح ِ
ٰ
صلَّبموا أ َ ْو تمقَ َّ
اب عَظِ ايْ ِإ َّال
ي فِي ال ُّد ْنيَا ۖ َولَ مه ْْ فِي ْاآلخِ َر ِة َ
يمقَتَّلموا أ َ ْو يم َ
ِيه ْْ َوأ َ ْر مجلم مهْ ِ وم ْ خِ َالٍَ أ َ ْو يمنفَ ْوا مِ َ ْاأل َ ْر ِ
عذ َ ه
ط َع أ َ ْيد ِ
ض ۚ اَ ِلكَ لَ مه ْْ خِ ْز ه
()185
َ
َ
َ
َ
ور َّرحِ ي هْ )) .
الَّذِي َ ت َابموا مِ ق ْب ِش أن ت َ ْقد مِروا َ
علَي ِْه ْْ ۖ فا ْعلَ مموا أنَّ َّ َ َفم ه
ففي كتاب منح الجليال :ؤ(و) ك (مخاادع) بكسار الادال المهملاة (الصابي أو غياره مان الباالغين باأن يتحيال علياه حتاى يصال باه
لموضااع تتعااذر فيااه اإلغاثااة (ليأخااذ مااا) أي :المااال الااذي (معااه) بتخويفااه بقتاال أو غيااره ،وراااهره ولااو لاام يقتلااه ،والااذي فااي الجااواهر
والمستخرجة وقتله فهو محارب قاله تت .طفاي عباارة الجاواهر وقتال الغيلاة مان الحراباة وهاو أن يغتاال رجاال أو صابيا فيخدعاه حتاى
(.)186
يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابة]
وقال القاضي ابن العربي ،وهو يحكي حكاية وقعت له أيام واليته القضاء :ؤولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي قوم خرجوا
محاربين إلى رفقة ،فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملوها ،ثم جد فيهم الطلب فأخذوا
وجيء بهم ،فسألت من كان ابتالني هللا به من المفتين ،فقالوا :ليسوا محاربين؛ ألن الحرابة إنما تكون في األماوال ال فاي الفاروج ،فقلات
لهم :إنا وإنا إليه راجعون ،ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحاش منهاا فاي األماوال ،وأن النااس كلهام ليرضاون أن تاذهب أماوالهم
وتحرب من بين أيديهم وال يحرب المرء من زوجته وبنته ،ولو كان فوق ما قال هللا عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج ،وحسبكم مان باالء
صحبة الجهال ،وخصوصا في الفتيا والقضاء ](.)187
وقال األستاذ سيد سابق :ؤويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفاة ،كعصاابة القتال ،وعصاابة خطاف األطفاال ،وعصاابة
اللصااوص للسااطو علااى البيااوت ،والبنااوك ،وعصااابة خطااف البنااات والعااذارى للفجااور بهاان ،وعصااابة اغتيااال الحكااام ابتغاااء الفتنااة
واضطراب األمن ،وعصابة إتالف الزروع وقتل المواشي والدواب](.)188
وجريمة الحرابة عقوبتها كما هو معلوم:
 .1القتل والصلب :إن قتلوا وأخذوا المال.
 .2القتل فقط :إن قتلوا ،ولم يأخذوا ماالً.
 .3القطع من خالف :إن اقتصروا على أخذ المال ،ولم يقتلوا.
 .4النفي (الحبس) :إن أخافوا الناس وأرعبوهم ،ولم يقتلوا ويسرقوا.
وبناء على ماسبق ،فإن الباحاث يارى أن خااطف األطفاال إن لام يرتكاب جريماة قتال أو بياع ألعضاائه ،فيعاقاب باالحبس ،وهاذا
متروك للقاضي أن يحدد المدة التي يراها مناسبة ،فقد تصل إلى السجن مدى الحياة.
أما بالنسبة لقيام بعضهم ببيع أعضاء هم ،فقد سبق أن قرر الباحث أن اإلنسان غير مالك األعضااء جسامه؛ ألن مالكهاا هاو هللا،
واإلنسان مطلوب منه أن يحافل على صحته وأعضاء جسمه؛ ألنه قد يكون في فوات عضاو مان أعضاائه سابب لموتاه ،وهللا لان يقاول:
س مك ْْ ۚ إِنَّ َّ َ كَانَ بِكما ْْ َرحِ ي اماا
َارةا َ
ع ت ََر ٍ
اض ِ ومن مك ْْ ۚ َو َال ت َ ْقتملموا أَنفم َ
((يَا أَيُّهَا الَّذِي َ آ َمنموا َال ت َو ْ مكلموا أ َ ْم َوالَكمْ بَ ْينَكمْ بِا ْلبَاطِ ِش إِ َّال أَن تَكمونَ تِج َ
()189
عد َْواناا َو م
ِيرا )) .
ارا ۚ َوكَانَ ٰاَ ِلكَ َ
َ نم ْ
َو َم يَ ْفعَ ْش ٰاَ ِلكَ م
ُ ْل اما فَ َ
س ْو َ
علَى َّ ِ يَس ا
صلِي ِه نَ ا
المطلب الثالث :عقوبة االستعباد.
ال يخفى على المنصف أن من يقوم باستعباد الناس ومعاملتهم معاملة الرقيق بالضرب واإلهانة ،أو العمل لساعات طويلة دونما
راحة أو إجازة ،أو حتى أخذ لراتبه أو أجره ،أنه رالم ،قال عمار بن ياسر قال :ال يضرب أحد عبادا لاه وهاو راالم لاه إال أقياد مناه ياوم
القيامة( ،)190ويجب على ولي األمر حينئذ أن يقوموا بإزالة هذا الظلم من خالل القيام بالجوالت التفتيشاية علاى المصاانع واألمااكن التاي
) )185سورة المائدة اآليات .34 -۳۳ :
) )186ينظر :منح الجليل شرح مختصر خليل ،عليش.۹/۳۳۸ ،

) ) 187أحكام القرآن ،ابن العربي ،محمد بن عبد هللا ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط.95/2،)1
) )188فقه السنة ،سيد سابق ،دار الكتاب العربي ،بيروت( ،ط۱۳۹۷( ،)۳ه۱۹۷۷ /م).464/2،
))189سورة النساء اآليات .30-29 :
) ) 190أخرجاااه البخااااري فاااي األدب المفااارد ،محماااد بااان إساااماعيل ،األدب المفااارد ،تحقياااق :محماااد فاااؤاد عباااد البااااقي ،دار البشاااائر اإلساااالمية ،بياااروت( ،ط،)۳
(1409ه1989/م) باب قصاص العبد ،حديث برقم ( ،)۱۸۱ص .74
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يتواجدون بها ،فروي أن عمر بن الخطاب اناه كاان ياذهب إلاى العاوالي كال ياوم سابت ،فاإذا وجاد عبادة فاي عمال ال يطيقاه وضاع عناه
منه(.)191
ولنفترض أن أحدا من أرباب العمل قد قام بجريمة اتجار من خالل االستعباد أو االسترقاق ،فما عقوبته؟
فقد وجد الباحثان أن الشافعية قد نصوا على أن من يكلف فيه  -عبده  -أو دابته فاوق طاقتهماا ،فإناه يعازر علاى ذلاك( ،)192إذ لام
يرد عن الشارع أئه قدر عقوبة لها ،فبالتالي أمرها متروك لإلمام.
وبالتالي ،فإن الواجب على القاضي في هذه الحالة التعزير بما يتناسب مع جنايته ،وبما يحقق الهدف من العقوبات
في اإلسالم من قطع لدابر الشر ،واصالح وتأديب للجاني ،لكن البد من مراعاة التادرج فاي العقوباة معهام؛ إذ إن بعاض هاؤالء
الجناة قد يتصرف بغير وعي أو معرفة بأن تصرفه يعتبر شكال من أشكال انتهاك الحريات.
الخاتمة
وفيما يأتي أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذه الجولة البحثية ماع موضاوع االتجاار بالبشار فاي ضاوء أحكاام الشاريعة
اإلسالمية:
َّ
إن من أهم األسس التاي تقاوم عليهاا الشاريعة اإلساالمية مبادأ :احتارام الكراماة االنساانية ،وعادم اعتباار اإلنساان سالعة للبياع أو
الشراء بغض النظر عن دينه ،أو عرقه ،أوجنسه ،لتحقيق مكاسب مادية.
إن لألسرة دور كبير في حماية األطفال والنساء من االستغالل ،وإساءة المعاملة؛ ألنها من ضمن المسؤولية التي جعلهاا هللا لاك
على الوالدين.
حرصت الشريعة اإلسالمية على حماية ضحايا االتجاار بالبشار ساواء كاانوا أطفااال أو نسااء أو رجااال مان العناف واالساتغالل
الجنسي واإليذاء ،وضرورة توفير األمن العاطفي لهم وعدم القسوة عليهم؛ ألنهم أكثر الفئات غرضة لالنحراف وارتكاب الجرائم.
 .1التعامل بحزم مع قضايا االستغالل الجنسي ،والدعارة؛ وذلك حفارا على المجتمع وطهارته.
 .2تلتقااي الشااريعة اإلسااالمية مااع مااا أقرتااه المواثيااق الدوليااة فيمااا يتعلااق بصااور االتجااار بالبشاار ،وخصوصااا فيمااا يتعلااق :بالسااخرة
واالسترقاق ،واالستغالل الجنسي للنساء واألطفال ،وبيع األطفال واألعضاء البشرية ،إال أنهاا ال تتفاق ماع المواثياق الدولياة فاي اعتباار
الزواج القسر يصوره من صور االتجار بالبشر ؛ إذ وضعت الشريعة اإلسالمية ضوابط وقيود على مثل هذا النوع من أنواع الزواج.
 .3إن معالجااة الشااريعة اإلسااالمية لهااذه القضااية يتمثاال فااي مسااارين ،وقااائي :ماان خااالل التوعيااة بخطااورة هااذه الجاارائم علااى الفاارد
والمجتمع ،وعقابي :من خالل تشريع العقوبات الرادعة حفارا على المجتمع واستقراره.
 .4اعتبار جريمة االتجار بالبشر من جرائم اإلفساد في األرض ،وأن عقوبتها تتنوع بحسب نوع الجريمة :فقد تكون حدية ،أو تعزيرية،
وأن على ولي األمر العمل على دفع هذه الجريمة عن المجتمع وفق قواعد العدالة الشرعية؛ ألنها متعلقة بمصلحة األمة.
 .5التأكياد علاى أهمياة التوعياة ،وبااألخل المؤسسااات اإلعالمياة كأسااس للوقاياة مان جارائم االتجااار بالبشار ،وباث الاوعي باين أفااراد
المجتمع خصوصا فيما يتعلق باحترام العامل في شتى مجاالت عمله بغض النظر عان جنسايته ،والعمال علاى حماياة أبناءناا مان قضاايا
الخطف ،واالستغالل الجنسي ،وبيع األعضاء
 .6توفير الحماية للضحية من خالل :تأهيلهم نفسية ،واجتماعية ،ودمجهم في المجتمع وتأهيلهم ،وتوفير فرص عمل لهم ،ووجوب إزالة
الضرر الواقع عليه ،وتعويضهم مالية كما هو مقرر في الشرع.

) ) 191أخرجه األمام مالك األصبحي ،الموطأ ،كتاب االستئذان ،باب األمر بالرفق بالمملوك ،حديث رقم (.۹۸۰ /۲ ،)41
) )192ينظر :نهاية المحتاج ،الرملي 20/8 ،؛ حاشية على شرح منهج الطالب ،الجمل ،سليمان بن عمر بن منصو ر العجيلي ،دار الفكر (د .ط)( ،د.ت).136/5
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قائمة المصادر والمراجع:
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ،أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب ،تحقيق :زكريا عميرات ،دار عاالم الكتاب،
بيروت( ،ط۱4۲۳( ،)1هـ۲۰۰۳/م).
ابن خلادون ،ولاي الادين عباد الارحمن بان محماد ،المقدماة ،حقاق نصوصاه وخارج أحاديثاه وعلاق علياه :عباد هللا محماد الادرويش ،دار
البلخي ،دمشق ،ومكتبة الهداية ،دمشق( ،د .ط)۱۹۲۰( ،هـ۲۰۰4 -م).
اإلبهاج في شرح المنهاج ،السبكي ،تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي ،دار الكتب العلمية ،بيروت1416( ،ه۱۹۹۵/م).
األحكام السلطانية ،الماوردي ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب( ،ت 450هـ) ،دار الحديث ،القاهرة.
أحكام القرآن ،ابن العربي ،محمد بن عبد هللا ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط.)1
االختيااار لتعلياال المختااار ،،الموصاالي ،عبااد هللا باان محمااود باان مااودود ،تحقيااق :عبااد هللا المنشاااوي ،دار الحااديث ،القاااهرة۱۹۳۰( ،ه-
۲۰۰۹م).
األدب المفرد ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت( ،ط1409( ،)3ه1989/م).
أسد الغابة ،الجزري ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ،دار الفكر ،بيروت1409( ،ه1989/م).
اإلسالم محرر العبيد التاريل األسود للرق في الغرب وشفيق ،حمدي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ومعه حاشية الرملي الكبير ،األنصاري ،زكريا بن محمد بن زكريا ،دار الكتاب اإلسالمي( ،د.
ط)( ،د.ت).
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ومعه حاشية الرملي الكبير ،األنصااري ،زكرياا بان محماد بان زكرياا ،دار الكتااب اإلساالمي،
(د .ط)( ،د.ت).
اإلصابة في تمييز الصحابة ،العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معاوض دار
الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)۱۹۹۰-۱۹۱۰( ،م).
اإلصابة في تمييز الصحابة ،العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معاوض دار
الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)1415( ،ه1995/م).
إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم الجوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكار بان أياوب ،تحقياق :محماد عباد الساالم إباراهيم ،دار
الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1411( ،)1هـ۱۹۹۱ /م).
اإلكراه وأثره في التصرفات،وشقرة ،عيسی زكي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،ط.)۲
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،دار الكتاب اإلسالمي( ،طال)( ،د.ت).
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،دار الكتاب اإلسالمي( ،طال)( ،د.ت).
البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي ،بدر الدين محمد بن بهادر ،،حققه وضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلاق علياه :محماد محماد
تامر ،دار الكتب العلمية ،بيروت1421( ،هـ۲۰۰۰ /م).
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد ،دار الحديث ،القاهرة( ،د .ط) ،دار الحديث ،القاهرة.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،والكاساني ،أبو بكر بن مسعود ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1406( ،)2ه۱۹۸۹/م).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،والكاساني ،أبو بكر بن مسعود ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1406( ،)2ه۱۹۸۹/م).
البناية شرح الهداية ،العيني ،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد (ت 855ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۲۰( ،)1ه۲۰۰۰م).
البيان الختامي والتوصيات الندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة بالتعاون بين مجمع الفقه اإلسالمي والمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية،
في  ۲6 -۲۳أكتوبر ۱۹۸۹م ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.
البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،العمراني ،أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم ،تحقيق :قاسم محمد النوري ،دار المنهاج( ،جادة)،
(ط ۱4۲۱( ،)1ه ۲۰۰۰ -م).
التاج واإلكليل لمختصر خليل ،المواق ،محمد بن يوسف ابن أبي القاسم ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1416( ،)1ه ۱۹۹4-م).
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي،والزيلعي ،عثمان بن علي بن محجن ،دار الكتاب اإلساالمي ،بياروت( ،ط ،)2مصاورة
عن المطبعة الكبرى األميرية  -بوالق ،القاهرة( ،ط۱۳۱۳( ،)1ه).
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،الزيلعي ،فخار الادين عثماان بان علاي دار الكتااب اإلساالمي( ،ط  ،)۲مصاورة عان المطبعاة الكبارى
األميرية  -بوالق ،القاهرة (ط۱۳۱۳( ،)1ه).
تحفة الفقهاء ،السمرقندي ،أبو بكر عالء الدين محمد بن أحمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1414( ،)۲هـ۱۹۹4/م).
التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي،وعودة ،عبد القادر ،دار الكتاب العربي ،بيروت( ،د .ط)( ،د.ت).
التعريفات الفقهية ،البركتي ،محمد عميم اإلحسان المجندي ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)14۲4( ،هـ۲۰۰۳/م).
التعريفات ،الجرجاني ،علي بن محمد بن علي ،تحقيق :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العربي ،بيروت( ،ط1405( ،)1هـ۱۹۸۰/م).
التقرير والتحبير شرح التحرير للكمال بن الهمام في علم األصول الجامع بين اصطالحي الحنفية والشافعية ،ابن أمير الحاج ،محمد بن
محمد ،دار الفكر ،بيروت۱۶۱۷( ،ه۱۹۹۶/م).

27

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

التلقين في الفقه المالكي ،البغدادي ،أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر ،تحقيق :أبو أويس محمد باو خبازة الحساني التطاواني ،دار
الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۲۰( ،)1هـ۲۰۰4-/م).
التلويح علاى التوضايح لماتن التنقايح فاي أصاول الفقاه ،التفتاازاني ،ساعد الادين مساعود بان عمار ،تحقياق :زكرياا عميارات ،دار الكتاب
العلمية ،بيروت( ،ط1416( ،)1هـ۱۹۹۹ /م).
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ،محماد عباد
الكبير البكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية (المغرب)۱۳۸۷( ،ه).
تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،المزي ،يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،تحقيق :بشاار عاواد معاروف ،مؤسساة الرساالة ،بياروت،
(ط1400( ،)1ه ۱۹۸۰-م).
تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،المزي ،يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،تحقيق :بشار عواد معروف ،مؤسسة الرساالة ،بياروت،
(ط1400( ،)1ه ۱۹۸۰-م).
تيسير التحرير شرح التحرير للكمال بن الهمام في علم األصول الجامع بين اصطالحي الحنفياة والشاافعية ،أميار بادشااه ،محماد أماين،
دار الفكر ،بيروت.
حاشية رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر ،دار الفكر ،بيروت( ،ط 14۱۲( ،)۲هـ۱۹۹۲/م).
حاشية على شرح منهج الطالب ،الجمل ،سليمان بن عمر بن منصور العجيلي ،دار الفكر (د .ط)( ،د.ت).
حاشية على منتهى اإلرادات ،الخلوتي ،محمد بن أحمد بن علي البهوتي ،تحقيق :الدكتور سامي بن محمد بن عبد هللا الصقير ومحمد بن
عبد هللا بن صالح اللحيدان ،دار النوادر ،دمشق( ،ط ۱۹۳۲( ،)1ه ۲۰۱۱/م).
الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي شرح مختصر المزني ،الماوردي ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب ،تحقياق :علاي محماد
معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۱۹( ،)1هـ۱۹۹۹- /م).
الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي شرح مختصر المزني ،الماوردي ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب ،تحقيق :علي محماد
معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۱۹( ،)1ه ۱۹۹۹-م).
الدسوقي ،محمد بن عرفة ،حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل ألبي البركات الدردير ،دار الفكر( ،د.م)( ،د .ط)( ،د.ت).
الااذخيرة ،القرافااي ،أبااو العباااس شااهاب الاادين أحمااد باان إدريااس ،تحقيااق :محمااد حجااي ،وسااعيد أعااراب ،ومحمااد بااو خباازة ،دار الغاارب
اإلسالمي ،بيروت( ،ط۱۹۹4( ،)1م).
الارق ماضاايه وحاضااره،الترمانيني ،عبااد السااالم ،المجلااس الااوطني للثقافاة والفنااون واآلداب (الكوياات) ،سلساالة عااالم المعرفااة (نااوفمبر
۱۹۷۹م) ،الكتاب رقم (.)۲۳
روضة الطالبين وعمدة المفتين ،النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،تحقيق :زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي (بيروت،
عمان ،دمشق)( ،ط۱۱/۹۱۲۱۹۹۱( ،)۳م).
الشرح الكبير على متن المقنع (المطبوع مع المقنع واإلنصاف) ،ابن قداماة ،شامس الادين أباو الفارج عباد الارحمن بان محماد بان أحماد،
تحقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،والادكتور عباد الفتااح محماد الحلاو ،هجار للطباعاة والنشار والتوزياع
واإلعالن ،القاهرة( ،ط.)1
شرح صحيح البخاري ،ابن بطال ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،مكتباة الرشاد ،الريااض،
(ط ۱4۲۳( ،)۲ه۲۰۰۳/م).
شرح مختصر خليل للخرشي وبهامشه حاشية العدوي ،الخرشي ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ،دار الفكار ،للطباعاة ،بياروت( ،د .ط)،
(د.ت).
العزيز شرح الوجيز ،الرافعي ،أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ،تحقيق :علي محمد عاوض وعاادل أحماد عباد الموجاود،
دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)1417( ،ه۱۹۹۷/م).
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ،ابن شاس ،أبو محمد جالل الدين عبد هللا بن نجم ،دراسة وتحقيق :حميد ابن محمد لحمار،
دار الغرب اإلسالمي ،بيروت( ،ط۱4۲۳/۲۰۰۳( ،)1ه).
فتااوى المجمااع الفقهااي لرابطااة العااالم اإلسااالمي ،دورة رقاام ( )۱۱المنعقاادة بمكااة المكرمااة ماان  ۲۰ - ۱۳رجااب ۱۹۰۹ه ،الموافااق -۱۹
۲۹/۲/۱۹۸۹م.
الفروع ومعه تصحيح الفروع ،الصالحي ،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي ،تحقياق :عباد هللا
بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،ط ۱4۲4( ،)1هـ ۲۰۰۳/م).
فقه السنة ،سيد سابق ،دار الكتاب العربي ،بيروت( ،ط۱۳۹۷( ،)۳ه۱۹۷۷ /م).
قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ،في دورته السابعة ،رقام ( )5بمكاة المكرماة ،بتااريل 1404/4/11ه الموافاق
1984/1/14م.
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ،في دورته الثالثة بعمان عاصمة المملكاة األردنياة الهاشامية مان -8
13صاافر 1407ه الموافااق  16-11تشاارين األول (أكتااوبر) ۱۹۸6م ،قاارار رقاام ( :)16مجلااة مجمااع الفقااه اإلسااالمي
(( ،)۱۹۸۷العدد الثالث(.)423/1
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الكافي في فقه أهل المدينة ،ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا ،تحقيق :محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتااني ،مكتباة الريااض
الحديثة ،الرياض( ،ط۱4۰۰( ،)۲ه۱۹۸۰م).
كشاف القناع عن متن اإلقناع ،البهوتي ،منصور بن يونس بن صالح ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
شف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،البخاري ،عالء الدين عبد العزيز بن أحمد ،تحقيق :عبد هللا محمود محماد عمار ،دار
الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱4۱۸( ،)1ه۱۹۹۷/م).
لسااان العاارب ،واباان منظااور ،أبااو الفضاال محمااد باان مكاارم باان علااي الرويفعااي اإلفريقااي (ت ۷۱۱هااـ) ،دار صااادر ،بيااروت( ،ط،)۳
(1414هـ).
المبسوط ،السرخسي ،شمس الدين أبو بكر حماد بان أحماد ،دراساة وتحقياق :خليال محياي الادين المايس ،دار المعرفاة ،بياروت( ،ط،)1
(1414هـ۱۹۹۳/م).
مجمع الضمانات ،البغدادي ،أبو محمد غانم بن محمد ،مجمع الضمانات ،دار الكتاب اإلسالمي( ،د .ط)( ،د.ت).
المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي ،والنووي ،محيي الدين يحيى بن شرف ،دار الفكر ،بيروت.
المحكم والمحيط األعظم ،ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سايده المرساي (ت 458هاـ) دار الكتاب العلمياة ،بياروت( ،ط،)1
(۱۹۲۱هـ۲۰۰۰/م).
المحلى باآلثار ،ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ،دار الفكر ،بيروت.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،ابن مازة ،برهان الدين محمود بان أحماد بان عباد العزياز ،تحقياق :عباد الكاريم ساامي الجنادي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1424( ،)1هـ۲۰۰4-م).
المدونة ،األصبحي ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۹4-۱۹۱۰( ،)1م).
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ،العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر ،تحقيق :مجموعة من الباحثين ،تنسايق :ساعد الشاثري ،دار
العاصمة للنشر والتوزيع  -دار الغيث للنشر والتوزيع( ،ط.)1
مطالاااب أولاااي النهاااى فاااي شااارح غاياااة المنتهاااى ،الرحيبااااني ،مصاااطفى بااان ساااعد بااان عباااده ،المكتاااب اإلساااالمي ،بياااروت( ،ط،)۲
(1415ه۱۹۹4/م).
معجم البلدان ،الحموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي ،دار صادر ،بيروت( ،ط۱۹۹5( ،)۲م).
معجم المعالم الجغرافياة فاي السايرة النبوياة ،الحرباي ،عااتق بان غياث بان زويار الابالدي ،دار مكاة للنشار والتوزياع (مكاة المكرماة)،
(ط ۱4۰۲( ،)1ه۱۹۸۲ /م).
معجام مقاااييس اللغاة ،اباان فااارس ،أباو الحسااين أحماد باان فااارس بان زكريااا القزويناي الاارازي (ت  ،)۱۳۹۰تحقيااق :عباد السااالم محمااد
هارون ،دار الفكر ۱۳۹۹( ،هـ۱۹۷۹ /م).
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفار المنهاج ،الشربيني ،شمس الدين محمد بن أحماد الخطياب ،دار الكتاب العلمياة ،بياروت( ،ط،)1
(1415ه۱۹۹4/م).
المغني شرح مختصر الخرقي ،ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد ،مكتبة القاهرة۱۳۸۸/۱۹6۸( ،م).
المفردات في غريب القرآن،الراغب األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،دمشق ،،الدار
الشامية ،بيروت( ،ط( ،)1هـ۱۹۹۲ - ۱4۱۲م).
المقدمات الممهدات ،ابن رشد الجد أباو الولياد محماد بان أحماد ،تحقياق :الادكتور محماد حجاي ،دار الغارب اإلساالمي ،بياروت( ،ط،)1
(۱۹۰۸هـ۱۹۸۸- /م).
منح الجليل شرح مختصر خليل ،عليش ،محمد بن أحمد بن محمد ،دار الفكر ،بيروت۱4۰۹( ،ه۱۹۸۹-م).
المنهاج بشرح صحيح مسلم ،النووي ،أبو زكرياا يحياي بان شارف ،ضابط وتوثياق :صادقي محماد جميال العطاار ،دار الفكار ،بياروت،
(۱۹۹۰-۱۹۱۹م).
المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،الشيرازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي ،إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي ،تحقيق :أبو عبيدة مشاهور بان حسان آل سالمان ،دار ابان
عفان( ،ط۱۹۹۷ -۱۹۱۷( ،)1م).
نصوص قانون االتجار بالبشر األردني ،والعقوبات الواردة فيه .الجريدة الرسمية ،العدد رقم ( ،)4۹5۲قانون االتجاار بالبشار رقام ()1
لعام  ،۲۰۰۹رقم (.)۹
نهاية السول شارح منهااج الوصاول ،اإلسانوي ،جماال الادين عباد الارحيم ابان الحسان ،دار الكتاب العلمياة ،بياروت( ،ط-۱۹۲۰( ،)1
۱۹۹۹م).
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات ،القيرواناي ،أباو محماد عباد هللا بان أباي زياد ،تحقياق :عباد الفتااح محماد
الحلااو ،ومحمااد حجااي ،وعبااد هللا الماارابط الترغااي ،ومحمااد عبااد العزيااز الاادبا ،،ومحمااد األمااين بااوخبزة ،دار الغاارب
اإلسالمي ،بيروت( ،ط۱۹۹۹( ،)1م).
الهداية شرح بداية المبتدي المرغيناني ،أباو الحسان علاي بان أباي بكار بان عباد الجليال (ت 393ه) ،تحقياق :طاالل يوساف ،دار إحيااء
التراث العربي ،بيروت.
الوجيز في أحكام الحدود والقصاص والتعازير ،وأبو رخية ،ماجد ،دار النفائس( ،عمان)( ،ط)۲۰۱۰-۱4۳۰( ،م).
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جرائم االتجار بالبشر،دراسة مقارنة ،د طالل أرفيقان الشرفات ،ط ،1وائل للنشر ،عمان ،سنة .2012
جريمااة االتجااار بالبشاار و أليااات مكافحتهااا ،ساايبوكر عبااد النااور ،مااذكرة ماسااتر ،فاارع القااانون الجنااائي ،كليااة الحقااوق جامعااة ورقلااة،
الجزائر ،سنة .2017
مكافحة االتجار بالبشر ،أمير فرج يوسف ،المكتب العربي الحديث ،إسكندرية ،سنة . 2011
االتجار بالبشر المفهوم ،التطور ،تقرير لوحدة مكافحة االتجار بالبشر ،إبراهيم الساكت ،االردن تم االطالع عليه بموقع التالي:
.https://repository,nauss,educ,sa
االتجار في البشر بين االقتصاد الخفي و االقتصاد الرسمي ،سوزي علي ناشد ،ط  ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،سنة .2008
قانون مكافحة جرائم االتجار بالبشر و اتفاقية االمم المتحدة ،د ابراهيم سيد أحمد ،دار الكتاب القانوني ،االسكندرية ،سنة .2009
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Abstract
This research will examine the relationship of the Arab citizens of the State of Israel to the
Independence Day celebrations during the period of military rule. Independence Day is
considered as the highest degree to show belonging and national identity. The Arabs are the
citizens of the state, the Palestinians are the citizens of the state, the Arabs of Israel are all
the same names for the citizens who were converted with the declaration of the state of
Israel as a minority within their homeland.
The research question is why did Arab citizens celebrate Independence Day during the
period of military rule, especially in the first decade of the establishment of the State of
Israel? In order to get the answer, I used two sources and analyzed their content. The first
source is the articles that were written in Al-Ittihad newspaper between the years 19491958. The second source is ten interviews I conducted in 2016 with ten women and men.
I found that people's motives were different, but they were not naive, and varied between
the desire to join the state or the desire to enjoy the only freedom day available during the
year. Or perhaps the desire to be part of modernity. And most of them with the end of the
military rule ended their desire to celebrate. Whoever remained, despite the outward
appearance, was the celebration, but the inner part was still linked to the roots.
Key words: Independence Celebration, Identity, Palestinians Citizens of The State of Israel.
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اتجاهات مواطني اسرائيل العرب نحو االحتفال بيوم االستقالل أثناء فترة الحكم العسكري
١٩٦٦ -١٩٤٨
هديل عارف إجميل
د ،.وزارة التربية والتعليم ،فلسطين

الملخص
هذا البحث سيتطرق إلى عالقة المواطنين العرب مواطني دولة إسرائيل باحتفاالت يوم االستقالل في فترة الحكم العسكري.
يوم االستقالل يعتبر اعلى درجة إلظهار االنتماء والهوية الوطنية .العرب مواطني الدولة ،الفلسطينيون مواطني الدولة،
عرب إسرائيل كلها ذات المسميات للمواطنين الذين تحولوا مع إعالن دولة إسرائيل ألقلية داخل وطنهم.
سؤال البحث هو لماذا احتفل المواطنين العرب بيوم االستقالل بفترة الحكم العسكري وخاصة في العشر األول لقيام دولة
إسرائيل؟ ومن أجل الحصول على اإلجابة سأستخدم مصدريين وسأقوم بتحليل محتواهم .األول هو المقاالت التي كتبت
بجريدة "االتحاد" بين السنوات  1958-1949المصدر الثاني هو عشر مقابالت اجريتها عام  2016مع عشر نساء ورجال
وسأقوم بتحليل المحتوى.
ما توصلت اليه ان الدوافع لدى األشخاص كانت مختلفة ،ولكنها لم تكن ساذجة ،وتنوعت بين الرغبة باالنخراط بالدولة أو
بسبب الرغبة باالستمتاع بيوم الحرية الوحيد المتاح خالل العام .أو ربما للرغبة ان يكونوا جزء من الحداثة .ومعظمهم مع
انتهاء فترة الحكم العسكري انتهت رغبتهم باالحتفال .ومن بقي رغم الظاهر هو االحتفال إال ان الباطن كان ال يزال مرتبطا
بالجذور.
الكلمات المفتاحية :االحتفال باالستقالل ،الهوية ،فلسطينيون مواطني دولة إسرائيل.
المقدمة:
هذا البحث سيسلط الضوء على عالقة العرب مواطني دولة إسرائيل مع االحتفاالت بيوم االستقالل إبان فترة الحكم
العسكري .يعتبر يوم االستقالل هو يوم القمة للتعبير عن الهوية القومية ،العرب مواطني الدولة ،الفلسطينيون مواطني
الدولة ،عرب إسرائيل كلها مسميات لذات المجوعة السكانية والتي تحولت مع قيام الدولة ألقلية في موطنها .مجموعة
سكانية تحولت خالل فترة زمنية قصيرة إلى أقلية اثنية داخل غالبية اثنية آخرى.
تمثل التعريفات المختلفة للهويات المختلفة للمواطنين العرب في إسرائيل اإلحساس باالنتماء أو عدمه كما ورد في
أحد المقابالت،
شعوري ،طيلة الوقت رغبت ان أكون جزء من الدولة ،هذه هي الحقيقة ،طيلة الوقت رغبت ان أكون جزء من
الدولة ،حاربت ألكون جزءا منها ،ولكن الدولة طيلة الوقت لم ترغب ان أكون جزءا منها ،وصادفتني احداث شعرت بان
الدولة ال ترغب بوجودي".
التاريخ االجتماعي للمواطنين العرب داخل إسرائيل لم يكتب عنه كثيرا وسأحاول ضمن هذا البحث تسليط الضوء
على قضية من قضايا هذا المجتمع.
سؤال البحث هو :لماذا احتفل عرب إسرائيل بعيد االستقالل أثناء فترة الحكم العسكري وخاصة في العشر األول؟
ومن أجل إيجاد إجابة لهذا السؤال سأستعين بمصدرين اوليين والتي سأقوم بتحليل محتواهم .المصدر األول هو المقاالت
التي صدرت بصحيفة "االتحاد " بين السنوات  1949حتى  ،1958الرصد سيكون لألشهر ابريل ومايو من كل سنة،
المصدر الثاني عبارة عن عشرة مقابالت لنساء ورجال من مسقط راسي في قريتي البعينة بالجليل ومدينة الطيبة بالمثلث،
الوصول إلى العينة كان بواسطة األصدقاء ومن خالل األشخاص الذين قابلتهم .ألبحاث مستقبلية ربما يمكن بحث االمر لدى
فئات آخرى من المجتمع الفلسطيني كبدو النقب أو العرب في المدن المختلطة .البحث سيتطرق إلى نظرة المجتمع إلى يوم
االستقالل ،ماذا فعل الناس بيوم االستقالل؟ وما كانت الدوافع لما قاموا به؟ ومتى كانت نقطة التغير في المجتمع؟ البحث
سيتعمد على ذاكرة األشخاص امر الذي لن اثبت صدق ذاكرتهم أو عدمها.
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الخلفية النظرية
العرب في إسرائيل
اسفر انتهاء الحرب عام  1948عن نتيجتين ،األولى قيام دولة إسرائيل والثانية تبعثر المجتمع الفلسطيني وتحوله
إلى أقلية داخل وطنه ،هذا الواقع الزم السلطة في الدولة على تنظيم سياسة تجاه المواطنين العرب المتبقين داخلها (جورن،
.)1996
األقلية المتبقية اختفى منها اعلى السلم االجتماعي ،المجتمع المدني تقلص ،وبقيت فئة تتعامل مع البطالة ،متوزعة
بشكل غير متساو بين االلوية المختلفة .كثافة سكانية منخفضة بمناطق شاسعة مقابل تركيز عال في مناطق آخرى .في
الجليل شكل العرب  %45من سكان شمال البالد ( (شتندل ،)1972 ،وعرب الجليل شكلوا  %60من مجموع عرب
إسرائيل ،وهناك تواصل عربي من جبال الناصرة حتى جبال الجليل ،و ب  3.4.1949تم ضم المثلث (شتندل.)1972 ،
المجتمع الفلسطيني عشية الحرب كان تعدادها  ،1300000منهم  700000في المنطقة التي أصبحت دولة إسرائيل.
في نهاية  1948بقي في إسرائيل  156000عربي (تسفرير.)1966 ،
مع استقرار حدود الدولة عام  1949كان تعداد األقلية العربية حوالي  160000نسمة وشكلوا  %15من سكان
الدولة .العرب في إسرائيل هم جزء ال يتجزأ من العالم العربي ،ولكنهم بخالف العرب في العالم العربي وجد عرب إسرائيل
انفسهم في نهاية حرب  1948مواطني دولة ال يردونها وبدأوا باستكشاف إيجابيات وسلبيات الوضع الجديد (ليزر.)1996 ،
أبناء الشعب الفلسطيني تفرقوا بعدة دول ،والبعض بقي في إسرائيل ،تفرقوا في أماكن عدة (األردن ،الضفة الغربية،
دول عربية) ،التغيرات التي حصلت بقيادة المجتمع وخروج القوى السياسية واالقتصادية القوية خارج حدود الدولة وانقطع
العرب عن اخوتهم في بقية الدول العربية (ليزر.)1996 ،
المبنى السياسي والمدني
مجتمع متصدع ،وبداخله أقلية تختلف عن األكثرية بلغتها ،ثقافتها ،ومصالحها .أقلية تطالب بحق الحفاظ على كيات
منفصل ،حكم ذاتي ،وحق بالتمثيل لثقافتهم الخاصة .الحق بالتمثيل الذاتي يكون عادة لألقليات العرقية التي يتم ضمها لدولة
عقب االحتالل .لكن عرب إسرائيل هم أقلية عرقية داخل الدولة ولكن هم جزء من عرق موجود خارج حدود الدولة .الهوية
القومية تم تحديدها قبل قيام الدولة بالنزاع الذي كان بين الحركة القومية الفلسطينية واليهودية بفرض السلطة على البالد.
وحتى حرب سينا كان هناك ارتباك النهم لم يستطيعوا القرار هل عليهم االعتياد على الوضع القائم أو توقع التحرر القريب
بواسطة العالم العربي ،ولكن بعد الحرب بدأوا تقبل الوضع الجديد ومحاولة االندماج بالدولة والصراع من أجل تحسين
ظروفهم .عرب إسرائيل هم اقليه قومية وبذات الوقت هم جزء من االمة العربية والتي تجمعهم معها لغة ،أصل عرقي
وتاريخ وثقافة .إحساس قوي باالنتماء لالمة العربية ألنهم الفئة العربية الوحيدة التي تعيش كأقلية وأيضا النهم يروا بأنفسهم
جزء من الشعب الفلسطيني ،لديهم وعي قومي قوي ،ومصالح قومية فوق العائلية ،الحمائلية ،الطائفية والحزبية .الوعي
القومي نابع أيضا من المعرفة ان التمييز ضدهم على أساس قومي ،والدولة عند تعاملها مع األقلية العربية تجاهلت الخاصية
القومية والمصلحة المشتركة بينهم .كل هذا االمر على الرغم من إسرائيل منحت المواطنة لمعظم العرب بشكل تلقائي
وشكلوا وقتها اقل من  %10من سكان الدولة ،وكانوا معظمهم قرويين ،اميين ،فقراء ،بدون قيادة ،بدون طبقة مهنية .لذا
فهمت الدولة ان الفئة المتبقية ال تشكل تهديد أمنى لوجود الدولة أو لصبغتها اليهودية (سموحة.)1999 ،
بعض الشخصيات العربية تعاونت مع الدولة مثل سيف الدين زعبي أو صالح خنيفس ،معظم هذه الشخصيات كانوا
أصحاب مكانة سياسية محلية ،قياديين محليين أو طائفين ،بعد قيام الدولة تحولوا لقيادات بمستوى الدولة وأعضاء كنيست.
هؤالء األشخاص امتنعوا من تقديم طلبات على أساس قومي للدولة ،وأعطوا مصداقية لوجود الدولة ولألمور التي قامت بها
مثل الحكم العسكري أو مصادرة األراضي ،قاموا بتبني توجه دعم للسلطات والتعاون معهم من أجل تحصيل حقوق لألقلية
العربية  .مقابل هذه الشخصيات كان التيار القومي مثل الحزب االشتراكي والذي اعطى شرعية لوجود الدولة ولكن لكونه
اإلطار القانوني الوحيد الذي استطاع القوميين التعبير عن رأيهم انضم لهم شخصيات متطرفة من ناحية قومية (كوهين،
.)2006
الهوية القومية
المجموعات العرقية تتنازع فيما بينها من أجل الحفاظ على هويتها ،وبذات الوقت يحاولون التقرب من ثقافة
األغلبية ،المجموعة األقوى تحاول فرض ثقافتها وتهيمن على األقليات من خالل القمع ،األبادة العرقية واالستغالل
(.)smith, 1999
العرب الذين أصبحوا مواطني دولة إسرائيل هم جزء من الشعب العربي الفلسطيني .بعد قيام الدولة العناصر القومية
العربية عملت من أجل الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية .المؤسسة اإلسرائيلية رأت بالحفاظ على هذه الهوية خطر
عليها ولذا عملت على بناء هوية جديدة "عرب إسرائيل" .الهوية "عرب إسرائيل " لم تكن من انتاج المؤسسة اإلسرائيلية،
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ولكن المؤسسة شجعت تطور هوية منفصلة عن الهوية العربية بشكل عام وعن الهوية العربية الفلسطينية بشكل خاص .ومع
ذلك لم تنشأ هوية منفصلة لعدة أسباب ،األول عالقة الدولة المزدوجة تجاههم فمن جهة هم مواطني دولة ومن جهة آخرى
هم أصحاب حقوق محدودة مما لم يمكن من تبني الهوية اإلسرائيلية هذا باإلضافة ان اليهود لم تكن لديهم الرغبة ببناء هوية
مشتركة مع العرب (كوهين.)2006 ،
موضوع الهوية تم التعبير عنه باألدب والشعر ،وكتب من خالل توجهين ،التوجه القومي العربي أو المواطن
الراغب با النخراط بالدولة والحصول على حقوقه كمواطن .والتوجه الثاني عن الخوف من االنخراط في المجتمع اليهودي
وفقدان الهوية العربية (ليزر)1996 ،
الحكم العسكري
في العشر األول للدولة واجهت دولة إسرائيل عدة تحديات ومن بينها وجود عرب إسرائيل (ليزر .)1996 ،ومن
أجل التعامل معها تم فرض الحكم العسكري الذي اختلف نمطه من منطقة إلى آخرى (جورن .)1996 ،كان الحكم
العسكري ساري المفعول في كل المناطق التي سكنها عرب ،في المدن المختلطة أُلغي ولكن في القرى استمر حتى عام
( 1966ليزر . )1996 ،كانت محاولة لتركيز العرب في احياء معينة بمدينة حيفا ولم تنجح ،فتم تحديد االحياء التي يمكن
للعرب التنقل بها داخل المدينة ،كما انها كانت محاوالت للسيطرة على األمالك والبضائع التي تخرج خارج حدود المدينة
باإلضافة انهم ُمنعوا من استعمال السيارات إال في الحاالت الضرورية (جورن .)1996 ،في هذه الفترة سياسة تكميم االفواه
كانت بموضوعي التاريخ والذاكرة والسياسة االنية ومحاولة فهم أهداف سياسة الدولة تجاه مواطنيها (جورن .)1996 ،مع
نهاية الخمسينات وبداية الستينات ،تم تخفيف الحكم العسكري ،حصل المواطنين العرب على تسهيالت معينة ،هذه
التسهيالت كان لها عدة أسباب ،اقتصادية كالحاجة إلى ايدي عاملة عربية ،انخفاض الخطر العربي الخارجي والخوف من
انخراط المواطنين العرب مع الجيوش العربية ،في  1.12.1966تم إنهاء الحكم العسكري ،ولكن بقيت قوانين الطوارئ
ولكن تطبيقها كان بمسؤولية الشرطة (كوهين.)2006 ،
الحكم العسكري والتفرقة لطوائف وأديان والبعد الجغرافي بين البلدان صعّب على العرب داخل الدولة بالحفاظ على
عالقات مترابطة (ليزر. )1996 ،
العالقة مع الدولة
العديد من المواطنين تبنوا فكرة التقرب من السلطات بدل مواجهتها .من ناحية آخرى كانت هناك مجموعات وطنية
مثل الشيوعيين أبناء األرض وغيرهم (كوهين .)2006 ،المخاتير وأعضاء الكنيست عبروا عن دعمهم للدولة بشكل
واضح ،بعض الشخصيات العامة تبنت القصة الصهيونية بما يخص حرب  ،1948ومن جهة آخرى نجح الحزب الشيوعي
وحركة األرض من القيام باحتجاجات عامة وعرض اقتراحات آخرى عدا عن الخضوع واالستسالم (كوهين.)2006 ،
ضباط الجيش ،الشرطة والحكم العسكري عندما دخلوا مدينة الطيبة بمايو  1949تم استقبالهم بحفاوة ،عبد الرؤوف عبد
الرازق والذي كان ناشطا في الثورة العربية بسنوات  ،1939-1936حضر لمقر الحاكم العسكري وعرض خدماته
كمستشار للحاكم العسكري  .رجل المخابرات يهوشع فلمون والذي عُين كمستشار لموضوع العرب من قبل رئيس الحكومة
بن غوريون نصح بقبول العرض ،العديد من المواطنين بين كفر قاسم بالجنوب وحتى أم الفحم في الشمال خرجوا الستقبال
الجنود والشرطة بحفاوة .في الناصرة بعثة من أبناء الشبيبة وقفوا أمام الحاكم وعبروا عن والئهم للدولة الجديدة وصرحوا
عن استعدادهم للتعاون .تعبر رسالة عودة أبو معمر من قبيلة مسعودين من ديسمبر  1948عن توجه البدو ورغبتهم
باالنضمام لدولة إسرائيل ،وتسال الدولة ان تمدهم بالطعام واللباس واألسلحة من أجل الدفاع عن أنفسهم من بقية أعضاء
القبيلة الذين ال يرغبوا باالنضمام إلسرائيل أو من المصريين .أهل أبو غوش عبروا عن والئهم للدولة وطلبوا التطرق إلى
المساعدة التي قدموها للدولة قبل قيامها .ومع ذلك قليل من العرب من تبنى الرواية الصهيونية .ومن حاول ضبط التيار
القومي قام بذلك خوفا من رد فعل السلطة باإلضافة إلى االلتزام تجاه الدولة النهم مواطنيها (كوهين.)2006 ،
ومن جهة آخرى أشهر قليله بعد النكبة كان هناك تنظيم لحراك ضد الدولة والذي استمر لعقدين من الزمن ،وعلى
الرغم من نظام المخابرات وقوانين الطوارئ كانت هناك تقارير دائمة عن هذا الحراك الوطني والمعارضة الدائمة على
وجود الدولة (كوهين.)2006 ،
العالقة مع رموز الدولة ويوم االستقالل
ُكتب في األدب عن مجموعة من الكشافة الكاثوليك التي سافرت من جبل الطور إلى شفاعمرو وعلى سيارتهم
رفرف علم إسرائيل ،علم الفاتيكان وعلم الكشافة (كوهين.)2006 ،
كانت هناك ضغوطات على المواطنين العرب لالحتفال بيوم االستقالل مع عدم االكتراث لمفهومه بالنسبة لهم.
التوجه لهذا اليوم أصبح نقطة خالف بين الدولة وبين القوى الوطنية .بين التيار الموالي للدولة والتيار القومي .مثال في يوم
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االستقالل عام  1954قام طالب بمدرسة بطمرة بإلقاء كلمة تهنئة بمناسبة االستقالل فوصلته رسالة تهديد موقعه باسم
"السرية الفلسطينية " .قامت المخابرات بتلك الفترة بتسجيالت دقيقة حول المواطنين الذين رفعوا العلم بيوم االستقالل ومن
امتنع ،من شارك باالحتفاالت ومن لم يفعل ،أو من شارك بمسيرات الجيش ومن قام بتوبيخهم .كان يوم االستقالل فرصة
من أجل التعبير عن والئهم للدولة ،اما بواسطة المشاركة ،أو تنظيم االحتفاالت ،أو بواسطة الخطابات .وبذات الوقت كانت
فرصة للتيار المعارض إليصال صوته .أحد االحداث المهمة كان باحتفاالت العشر سنة  ،1958قام مندوبو المؤسسات ببذل
مجهود كبير الستقطاب الجماهير العربية للمشاركة باالحتفاالت .والتيارات القومية نادت بمقاطعة هذه االحتفاالت ،فمثال
بكفر ياسيف ورغم ان المجلس المحلي قرر عدم اجراء احتفاالت ،إال ان جمعية محلية نظمت احتفال شارك به معظم أهل
القرية .وتم تزيين القرية بإعالم الدولة وغيرها من مظاهر االحتفال .في الجش مهجري برعم امتنعوا عن االحتفال،
باإلضافة انه تم تعين االحتفال من االنتهاء من ترميم مسجد الجزار ليوم االستقالل وفي الدعوة التي أرسلت لرجال ذُكر بان
االحتفال سيتخلل أيضا االحتفال باستقالل الدولة .في  1.5.1958أسبوع بعد يوم االستقالل وبمناسبة يوم العمال كانت هناك
مظاهرات في أم الفحم والناصرة ،مئات القوميين تم اعتقالهم وبعض ُوقف ألسابيع .في سنوات الحقة كانت هناك احداث
متفرقة مثل قيام أحدهم بتمزيق العلم أو انتقاد أحدهم للمحتفلين (كوهين.)2006 ،
االحتفال بيوم االستقالل في المدارس
في الدول المحتلة ،المدرسة هي المكان من أجل التغيير في الهوية العرقية ،وتغير ثقافة السكان األصليين ( Dyck,
 .)1997المدارس العربية هي جزء من المدارس الحكومية وتخضع لقوانين الدولة ،المنهاج التعليمي يسعى إلى التربية
للسالم ،الوالء للدولة والتشديد على المصالح المشتركة لجميع المواطنين باإلضافة للتشديد على تعليم تاريخ اليهود (شطندل،
.)1972
وفق كل ما ذكر فرضيتي للبحث هي:
 .1العرب احتفلوا بيوم االستقالل وخاصة بالمدارس.
 .2الدوافع لالحتفال كانت مختلفة.
طريقة البحث:
اعتمد البحث على عشرة مقابالت ،مدة المقابلة تراوحت بين  15حتى  40دقيقة ،العينة كانت مقصودة حيث توجهت
ألشخاص على استعداد إلجراء المقابلة وولدوا بين السنوات  .1952-1940باإلضافة إلى تأثير كرة الثلج بحيث أحيانا
شخص قادني إلى شخص آخر .هناك بعض األشخاص الذين توجهت اليهم ورفضوا اجراء المقابلة ،ولجميعهم قبل بداية
المقابلة كان لديهم علم بموضوع المقابلة "احتفاالت االستقالل في العشر األول للدولة وحتى نهاية الحكم العسكري" .جميع
المقا بالت أجريت في بيوت األشخاص ،وهم اشخاص من بلديين قرية البعينة في الجليل ،ومدينة الطيبة بالمثلث والتي كانت
قرية عام  . 1948تم تسجيل المقابالت ومن ثم تفريغهم وتحويلهم للغة الفصحى ومن ثم قمت بتحليل المحتوى واستخالص
الفئات المركزية.
النتائج والنقاش
اعتمد البحث على مصدريين ،األول عشرة مقابالت اجريتها مع اشخاص مختلفين ،والثاني مقاالت من جريدة
"االتحاد" بين السنوات  1958-1948وتم االطالع على جميع االعداد لألشهر ابريل ومايو.
يوم االستقالل كان له أوجه عدة في فترة العشر األول للدولةـ وقبل ذكر الفئات المركزية من النتائج أريد ان اشير
إلى نتائج عامة ،من العشر اشخاص الذين أجريت معهم مقابلة ،سبعة منهم احتفلوا بيوم االستقالل ،شخص واحد ما زال
يحتفل حتى اليوم .األشخاص الذين لم يحتفلوا هم أم أحمد  2وام كفاح واالثنتين من مواليد عام  1941وتعلموا بالصف األول
عند قيام الدولة إال انهن لم يتواجدن بالمدارس ،الشخص الثالث وليد  ،1941ولكنه استمر بتعليمه حتى دار المعلمين ،وحتى
كمعلم ال يذكر شيئا عن يوم االستقالل وذلك ربما ألنه أُبعد من عمله ،وال يذكر هل إلبعاده كان بسبب عدم احتفاله مع طالبه
بيوم االستقالل أم ألسباب آخرى.

 2األسماء المستخدمة هي أسماء مستعارة
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تحليل محتوى المواد التي تم تجميعها يمكن تقسيمها للفئات التالية:
االحتفال باإلكراه:
في جريدة االتحاد الصادرة بـ  1.5.1950ذُكر ان هناك احتفاالت أجريت بالمثلث ،المواطنون كانوا تحت الحكم
العسكري ،وأجبروا على إقامة االحتفاالت واالشتراك بها ،و ُكتب في  15.5.1949ان األهالي شاركوا باالحتفاالت الن
الحاكم العسكري أجبرهم على ذلك.
الخروج لالحتفال كتماهي مع الدولة:
األشخاص احتفلوا بعيد االستقالل ألنهم شعروا ان اليوم يخصهم أيضا مثل ما قالت أم العبد:
"شعرت انني جزء من الدولة ،رغم انني ال اشعر بذلك اليوم ،كان العيد كأنه عيدنا ،عيد الدولة ،إال ان العنصرية
الموجودة لم نشعر بها آنذاك ،رغم ان حركتنا كانت مقيدة إال ان وقت االحتفاالت شعرنا ان االحتفاالت لنا أيضا"
في صحيفة االتحاد بـُ 19.5.1951كتب ان تم إصدار منشور بقرية الطيبة من أجل يوم االستقالل ،رغم ان الخبر
ذُكر في سياق انتقاد تجاه رئيس الحكومة بن جوريون ،أي انه كان استغالل ليوم االستقالل للتذكير بان العرب هم مواطني
الدولة وجزء منها .وفي الخبر الصادر ب  15.5.1949تم الحديث عن عيد االستقالل بانه أيضا عيد للعرب ،وكان هناك
انتقاد حاد لصوت العرب الذي أعلن عن هذا اليوم كيوم حداد على انتهاء االنتداب البريطاني .هذا االنتقاد نبع من رؤيتهم ان
لليهود حق في إقامة دولة ،وان النزاع لدحر االنتداب البريطاني كان مشترك بين اليهود والعرب ،وإعالن الحداد يعني ان
هدرا ،في السنة التالية ورغم االنتقادات على االحتفاالت في المثلث إال انه ُكتب سنحتفل باستقالل
الدماء التي سفكت ذهبت ً
الدوله حتى تقوم دولة عربية بجانبها تسود بين الدولتين عالقات أخوية .اما في تاريخ  3.5.1952تم ذكر يوم االستقالل
كيوم يتم ذكر الجنود الذين سقطوا من أجل االستقالل ،وذات التوجه كان بمقال بتاريخ  6.5.1955عندما تم الحديث عن
احتفاالت أخوية بمناسبة قُرب عيد االستقالل.
أميل حبيبي (حبيبي ،)1952 ،ورغم اعتراضه على احتفاالت يوم االستقالل إال انه ما زال يتحدث بالمقال عن عبد
وفي نهاية المقال يتحدث عن ان العالقة مع الواليات المتحدة هي هدر للدم العربي واليهودي الذي سفك من أجل الحصول
على االستقالل وطرد االنتداب .باسم مكتب االتحاد ب ُ 17.4.1956كتب ان الشعب احتفل بعيد االستقالل وقد شملت
االحتفاالت مواكب للجيش ،االحتفاالت كانت بجميع القرى والمدن وتخللت تزيين باإلعالم ،كما ان في مباني الحزب
الشيوعي ُرفع العلم ،قيادي الحزب القوا خطابات بهذه المناسبة ،وكما ُكتب بحفاوة عن اشخاص رفعوا الكؤوس في االتحاد
السوفيتي الستقالل إسرائيل.
االمتناع عن االحتفال كاعتراض للحكومة وليس للدولة:
االمتناع عن االحتفاالت وخاصة احتفاالت العُشر ،ذكرت في صحيفة االتحاد كاعتراض على حكومة "مباي" وبن
غوريون وليس كاعتراض على قيام الدولة ،ومن أجل الضغط للحصول على حقوق مدنية ،كتب مقال طويل
ب 19.5.1951تحت عنوان "يوم االستقالل" وفحواه كان انتقاد الذع لسياسة الحكومة ،ونقد للعالقة بين الحكومة والواليات
المتحدة ،سياسة التقشف ،الوضع العام للقادمين الجدد والحكم العسكري ،ولذا ال يمكن للدولة ان تقيم احتفاالت حتى تجد ً
حال
لجميع هذه االزمات وعندها يمكنها االحتفال .وبمقال اميل حبيبي (حبيبي ،)1952 ،يتحدث عن بن غوريون بانه باع
االستقالل وباع الدولة ،ويوسع في مقاله بأسباب صعوبة االحتفال بعيد االستقالل ،وذلك بسبب الوضع االقتصادي ،وضع
القادمين الجدد ومرة آخرى االعتراض على العالقة مع الواليات المتحدة ،وفي مقاالت من عام  1958تعود ذات الفكرة بانه
ال يمكن االحتفال ما دام هناك حكم عسكري ،بمقال بتاريخ  5.5.1958كان في الصفحة الرئيسية للصحيفة "أنوار
االحتفاالت تضيئ األحجار فقطـ ،وحتى األحجار تصرخ بسبب التمييز القومي" ،في المقال ذُكر انه ال يمكن االحتفال ما دام
هناك حكم عسكري ،وانه يجب تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية للمواطنين العرب .هذه االعتراضات ازدادت مع
اقتراب احتفاالت العُشر وذكرت ذات األسباب بمقال بتاريخ  ،10.4.1958باإلضافة إلى االعتراض على تبذير األموال
على االحتفاالت .ومن ثم بمقال بتاريخ  22.4.1958تم ربط ان األوان بمناسبة العشر للدولة ان يمنح المواطنين العرب
حقوقهم ونقد لعدم قيام الحكومة ببناء عالقات مع االتحاد السوفيتي .بعدها بثالث أيام بتاريخ  25.4.1958ذُكر ان بان
الكشافة رفضوا المشاركة باالحتفاالت لذات األسباب وحتى انه ذُكر ان االحتفاالت كلفت  1200ليرة ،الرفض هو بسبب ان
التبذير على االحتفاالت واخفاء الصراع الدائر منذ عشر سنوات وبه يحاول المواطنين تحصيل حقوقهم الوطنية واليومية،
وبمقال آخر ذُكر ان الشعب الفلسطيني لن يحتفل باالستقالل ألنه لم يحصل حقوقه وبسبب الضحايا الذين سقطوا في سيناء.
اختالط يوم االستقالل مع األول من أيار
في السنوات  1953و 1954لم يرد ذكر ليوم االستقالل وكان هناك العديد من المقاالت حول األول من أيار ،وفي
مقال الوارد ب  3.5.1955العنوان الرئيسي بالصحيفة كان "مظاهرة األول من أيار هي طريق العمال للتعبير عن رغبتهم
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بالسالم ،االستقالل والحرية" ،استعمال كلمة االستقالل ضمن سياق تحقيق الحقوق للعمال ،واالحتفاالت هي لألول من أيار
وليس لالستقالل .وبالمقابلة مع أبو العبد تحدث عن مشاركة بشيء ما في الناصرة وال يذكر ما الذي كان بالضبط هل هو
االحتفال باألول من أيار أو بعيد االستقالل.
"ال اذكر ،هل كان األول من أيار أم يوم االستقالل ،غالبا كان األول من أيار ،الن كان هناك مظاهرة وقوات من
الشرطة"
مشاركة فعالّة
باالتحاد بتاريخ ُ 10.4.1958كتب انه تم اختيار شباب من القرى ومن الناصرة من أجل التدرب على إطالق
األلعاب النارية وبمقابلة أبو العبد:
"شاركت بمسيرة كانت بحيفا ،بدأت بالهدار ،كنا نتمشى على امتداد شارع هيرتسل ،الناس كانوا يقفون على جانبي
الطريق ،اذكر ان كانت هناك رقص شعبي ،مسيرات مع عربات ،كنت استمتع بمشاهدة العروض العسكرية ،لعدة سنوات
اذكر انني كنت اذهب لمشاهدة العرض"
إذا كما ورد في هذه الشهادة المشاركة لم تكن باإلكراه ،انما كتعبير وانا موجود أشارك بما يحدث في دولتي .في
مقابلة مع قيس يذكر االحتفاالت بلورد سموئيل بتل أبيب ،وعائشة التي تذكر ان سلفها أخذهم في أحد المرات للمشاهدة
عرض دبابات الجيش في تل أبيب.
المدارس ويوم االستقالل
وفق المقابالت التي اجريتها كانت المدارس هي المكان األساسي الحتفاالت يوم االستقالل ،رغم ان ليس جميع من
قابلتهم يذكر شيئا عن االحتفاالت في تلك الفترة ،فام أحمد والتي كانت بالمدرسة األبتدائية سنة  1958تقريبا ،وقيس الذي
سمع من االخرين ،ولكنه لم ير بنفسه .اما عائشة التي ُولدت عام  49ودرست بالمرحلة األبتدائية بين السنوات -1955
 1962تحدثت عن احتفاالت صفية ومدرسية بيوم االستقالل .اما فاطمة وجميلة واللتان عملتا كمعلمتين بين السنوات
 1967-1952تحدثن عن انه في يوم االستقالل قمن بالحديث مع الطالب عن الموضوع ،وقال أبو العبد والذي كان طالبا
بين السنوات  1952حتى :1960
"تركت المدرسة عام  1961وحتى ذلك الوقت ال اذكر شيئا عن عيد االستقالل في المدرسة"
ولكن أم العبد تذكر انه عام  1958كانت طالبة بالصف الثاني:
" عام  1958كانت هناك احتفاالت ،كنت بالصف الثاني ،صفنا كانت تحت منزل درويش ،االحتفال كان بالليل ،قام
المدير بنصب مسرح ،في الليل كانت هناك احتفاالت ،تم تدريب للدبكة وتعلمنا اغنيتين ،اغنية "انا الراعي ،انا الراعي"،
في االحتفال كان معلمي المدرسة ،األهل ومسؤولين من المعارف “.
أما عائشة والتي تعلمت بالطيبة فقالت:
"كان المعلمين في تلك الفترة يطلبون منا تزيين المدرسة وإقامة احتفال ليوم االستقالل ،كنا نغني "احنا بعيد
االستقالل نبعث مباركتنا لالمة" ،كنا بسطاء وصغار ،في الحفلة كانت تتخلل العاب رياضية ،كانوا يستدعون شخصيات
خارجية من دار صالح ،بقيت االحتفاالت حتى اعترض احد المدرسين واخبرنا اننا يجب ان ال نحتفل ،فكيف لنا ان نحتفل
بانه تم احتاللنا ،هذا المدرس ترك المدرسة"
مدرستين ،طالبة التي انضمت للمدرسة عام  1957وأخرى قبلها بخمس سنوات ،واحدة تعلمت بالجليل واألخرى
بالطيبة ،ولكن كلتاهما تحدثتا عن احتفاالت بالمدرسة ،أوالد يغنون ،والعاب مختلفة ،كلتاهما تحدثتا عن إعالم ورقية ،بفارق
ان احداهن أخبرتني ان اإلعالم بقيت معلقة حتى تمزقت ،واألخرى أخبرتني انه تم جمعهم الستعمالهم بالعيد القادم .ومن
وجهة نظر المعلمين أخبرتني فاطمة:
"عندما كنا نتعلم وفي فترة التأهيل "عايدة الصباغ" كانت المفتشة ،وأخبرتنا بان علينا ان نعلّم األوالد عن
االستقالل ،كان األوالد يزينون الصف والساحة نشرح لهم عن المناسبة ،كنا مجبرات ،والحديث عن فلسطين كان ممنوع،
مع انتهاء الحكم العسكري عام  1967بدأ الناس بالحديث ،كنت صغيرة واتذكر ان كل من كان يحاول الخروج من القرية
كانوا يطلقون عليه النار ويخبرونا انه حاول الهرب"
شهادة معلمة آخرى ،جميلة ،تقول:
" كنت ادرس بقلنسوة ،قبل يوم االستقالل بيومين أو ثالث كنا نحضر الزينة ،كان األوالد يرسمون ،كنا نشرح لهم
بشكل مختصر عن الحرب ،بإن كانت حرب بين العرب واليهود وانتصر اليهود ،االحتفاالت كانت صفية وبدون األهل"
اما علي وهو معلم عمل في الفترة  1962-1961في النقب ال يذكر انه تطرق إلى يوم االستقالل بتلك السنتين ،ولكن
يذكر انه حصل على رسالة ابعاد مع نهاية السنة الثانية ولم يعد للعمل في سلك التعليم .اما جميلة فأخبرتني انه كان نص
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بالكتاب التعليمي عن عيد االستقالل وكنا ملزمين بتمريره بتلك الفترة .اما في صحيفة االتحاد في تاريخ  25.4.1958ذُكر
ان مدرسة في يافة الناصرة أقيمت حفلة بمناسبة يوم االستقالل ،عُلقت اإلعالم والزينة ،وأُرسلت دعوات لألهل ولالعيان
للمشاركة باالحتفاالت المدرسية ،وذُكر أيضا بإن الطالب صعدوا إلى المسرح وقدموا مقاطع فنية حول االستقالل ،في ذات
الصفحة ُكتب بان هناك احتفال كان بمدرسة بالمغار والتي تضمنت استقبال سياح من الواليات المتحدة من أجل االحتفال
باالستقالل بقرية جليلة.
العائلة ويوم االستقالل
لم يذكر أي أحد مما قمت بمقابلته عن احتفاالت عائلية اما بالخروج لنزهات فأخبرني أبو العبد:
"كنت نخرج عائالت كاملة ،األب ،األم واألوالد والشباب ،اغلبهم كانوا رجاال .قليل من النساء ،كنا نأخذ معنا لحم
ونقوم بالشواء ،كان جو عيد ،عيد االستقالل ،كنا نشعر اننا في عيد ونفعل ما نريد ،نستطيع الخروج في رحلة"
يوم االستقالل ،يوم استراحة من الحكم العسكري:
وفق اقوال أبو العبد ،أم العبد وام أحمد وقيس في يوم االستقالل كانت هناك تسهيالت في قوانين الحكم العسكري،
لذا كان األشخاص يستغلون هذا اليوم من أجل الوصول إلى امكان ال يمكن الوصول اليها بقية السنة وكما قال أبو العبد:
" الذاكرة الراسخة في ذهني من يوم االستقالل هو اننا لم نستطع الخروج من القرية ،أو للدقة لم نستطع السفر من
القرية وشرقًا ،شرقي شارع  ،65لمنطقة الناصرة كان يمكننا ان نصل بدون تصريح ،ولكن شرقًا باتجاه طبريا لم يكن
باإلمكان ،في يوم االستقالل كان يُسمح لنا بالسفر ،ولكنني اذكر انه لم يكن هناك كثير من السيارات ،خالي كانت لديه شاحنة
وكنا نحن األوالد نسافر بالشاحنة باتجاه طبريا ،بقيت هذه العادة حتى حرب  ،1967بعد احتالل الضفة الغربية توقفنا عن
السفر مع الخال ،انا كبرت واآلخرين استمروا ،في كل عيد كانت لنا الفرصة للخروج برحلة وألنه لم يكن لدينا سيارات
سافرنا بشاحنة الخال"
وشهادة آخرى بهذا الموضوع من أم العبد والتي قالت:
"أبو عامر كانت لديه شاحنة وكانت السيارة الوحيدة في القرية ،ليلة االستقالل كنا نغسل الشاحنة ،ونضع الفرشات
على ارضيتها ،نحضر الثلج ،نأخذ اللحم ونجهز طعام مشترك ،كنا نسافر للطابغة لمنطقة تنور أيوب ،كنا نحب الذهاب
لهناك فالماء هناك مبارك ويشفي االمراض الجلدية"
بعد ان استمعت للقصة من ثالثة اشخاص توجهت لصاحب الشاحنة وكرر ذات القصة
"بعد عام  1955اشتريت الشاحنة ،كنت احمل األوالد بها بيوم االستقالل ،ألنه في هذا اليوم لم أكن احتاج إلى
تصريح ،كنت أخذهم حتى الجوالن ،في احد المرات وصلنا راس الناقورة ،كنت أخذهم مجانا ،واستمررت باألمر حتى
نهاية الحكم العسكري"
لم نحتفل:
ام أحمد ُولدت لعائلة كثيرة األوالد ومحدودة الدخل ،جميع ذكرياتها عن يوم االستقالل غير واضحة فهي ال تذكر أي
احتفال
"الناس كانت تسافر في يوم االستقالل ،كانوا يسافرون بالشاحنة ،كان يوم عطلة ،سافروا للبحر ،انا لم اسافر وكان
اليوم كبقية األيام ،وفي المدرسة كانت االحتفاالت بسيطة"
اما فاطمة ورغم ان ذاكرتها مليئة بتفاصيل الطفولة إال انها ال تذكر انهم تحدثوا معها عن يوم االستقالل في المدرسة
رغم انها كانت في تلك السنوات طالبة إال من السنوات في دار المعلمين.
امتناع عن االحتفال أيديولوجيا
جميع األشخاص الذين أجريت معهم المقابلة لم يذكروا أي معارضة لالحتفاالت أو التنزه ،االعتراض الوحيد ذكرته
عائشة كما ذكرت سابقا بان أحد المدرسين حاول لفت انتباههم.
الدوافع لالحتفال:
كما رأينا ان الدوافع لالحتفال كانت مختلفة كما صرح األشخاص في المقابالت ،دافع االنتماء للدولة كما قالت أم
العبد
"شعرت باالنتماء للدولة ،ليس مثل اليوم ،انا ال اشعر بهذا االنتماء ،العيد كان عيدنا ،عيد الدولة ،لم نشعر
بالعنصرية ،رغم تقيدات الحكم العسكري إال اننا لم نشعر بالعنصرية "
دافع آخر كان ان يوم االستقالل كان يوم الحرية ،يوم االستراحة من الحكم العسكري مثلما ذكر أبو العبد
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"كنا ننتظر اليوم ،كنا ننتظر طيلة العام لهذا اليوم لنستطيع الخروج في رحلة ،النه عدا عن يوم االستقالل لم تكن
هناك فرصة ،فالتصريح كان يمنح فقط للعمل .خروج العائالت كان ممكن فقط في سنوات الستين "
دافع آخر كان الخوف من فقدان الوظيفة كما ذكرت جميلة،
"تمكنت من التوظف بعد فترة طويلة من العذاب والجوع ،ولم أكن على استعداد لخسارة وظيفتي لدوافع قومية ،لذا
قمت بتنفيذ ما ُ
طلب مني"
االندماج في المجتمع الجديد كان هو دافع قيس
"كنت في تل أبيب اشتركت باالحتفاالت ،رقصت مع الصبايا"
تلخيص واستنتاج
مر خمسون عاما منذ انتهاء الحكم العسكري ،واألشخاص الذين عاشوه ما زالوا يستصعبون نسيان تلك الفترة ،ما
زال لديهم الخوف من التطرق ألمور تخص الدولة ،هذا الخوف جعل البعض يرفض المقابلة ،بادعائهم انهم ال يذكرون
شيئا ،أو ان ال يوجد لديهم ما يقولون.
ام أحمد أرادت ان تدافع عن الدولة وتخبرني كم حافظت الدولة عليها
"المعلمون كانوا جيدون ،علمونا بشكل جيد ،لم يضربوا ،أبو عاطف كان يوزع علينا الطعام الذي تمنحه الدولة"
العالقة مع يوم االستقالل كان لها عالقة بجيل األشخاص عند قيام الدولة وبالوظائف التي شغلوها فيما بعد،
فاألشخاص الذي ن عملوا كمدرسين يذكروا ما قاموا به بالصف .اما األشخاص الذين لم يكملوا دراستهم وتقبلوا الدولة " كان
عيدنا واالحتفاالت كانت جميلة" .أو كان العيد فرصة لتجربة العالم الغربي كما ادعى قيس "في تل أبيب كنت ارقص
بالشارع ملتصقًا بالصبايا".
دوافع مختلفة ألشخاص مختلفين ،لكنهم لم يحتفلوا ألنهم لم يفهموا أو لسذاجة ،البعض رغب باالنخراط بالدولة أو ان
يكون جزء من العالم الجديد ،معظم العرب كان لهم دورا باالحتفاالت في فترة الحكم العسكري ،هذه االحتفاالت انتهت مع
انتهاء فترة الحكم العسكري أو قريب منها .ومن المهم ان نفهم ان الناس لم يتصرفوا من سذاجة كما قال صاحب الشاحنة
"في ضغوطات الحياة ،اردت ان يفرح األوالد ،بعدما تعرفت على الحاكم العسكري وانتقل إلى الناصرة ،اعطاني
توصيه سافرت لطبريا ،دخلت للحاكم العسكري ،أعطيته الرسالة ،فأخبرني توصيتك كبيرة ،وسوف اساعدك بالحصول
على وظيفة ،فأخبرته ابي استشهد بالسجرة وخرجت"
لم يكن الناس بال هوية قومية ،ولكن قاموا بسلوكيات تخدم مصالحهم .فإذا كان العلم وسيلة من أجل ان يستطيع
آخر اج األطفال برحلة ،فيتم تعليقه على الشاحنة ،ولكن بذات الوقت لم يكن على استعداد للقبول بوظيفة معلم مقابل إعطاء
معلومات .األشخاص الذين بقوا لم يكونوا منفصلين عن جذورهم وتاريخهم.
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Abstract
The present study looks at the lessons learned from the life and the role of Prophet
Mohammad (PBUH) and the repercussion of these lessons on Muslims from various social
and cultural foundations. It likewise discusses the lessons that the Muslims gain from the
Hijra. It goes for examining the advantage beyond the life of Prophet Mohammad (PBUH) on
Muslims' community, in any case, their diverse social foundations. For Muslim Minorities,
the Emigration to Madinah (Hijrah) was a defining moment in Muslim history that has many
Inspirational lessons, particularly for Muslim minorities. Prophet Mohammad (PBUH) and
his companions set magnificent patterns that Muslims ought to gain from and convert into
custom in all parts of life. After the Prophet and his companions' relocated to Madinah,
formerly known as Yathrib, it turned into the second most honorable city in Islam, after
Mecca. In spite of the fact that Prophet Mohammad (PBUH) always remembered his affection
for Mecca, he stayed in Madinah until he died and buried there; he (PBUH) developed this
city and build a kernel for establishing a civilization that extant for our these days.
The present study additionally goes for researching the lessons and repercussion .Hijrah
still offers profitable lessons impeccable arranging and dependence on Allah Lessons for
Muslim minorities. The present study theorizes that Hijrah still offers significant lessons.
Key words: Prophet Muhammad (PBUH); Hijrah; Educational Lessons; Mecca; Madinah;
Linguistics; Pragmatic; Study.
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1. Introduction
Human development never passed without clashes, fights and debate. Subsequently,
Allah gives total standards in settling clashes, which are all present in the Quran and
Hadith, conventions of prophet (PBUH) (Athir, 1965:16). Prophet Muhammad (PBUH)
conveyed every one of these standards and guidelines and rehearsed these in his very own
life when required( Ali,1972: 5). It demonstrates the actualizing highlights of the
hypothetical aspect, of Islamic principles in settling debate also the integrity of Islam as the
outright religion of Allah, the Almighty(Fisher, 2010: 22).
1.1. Problem
1.What did the life of the Prophet Mohammad (PBUH) reflect on the His followers and
society?
2.What was the role of Prophet (Mohammad) (PBUH) for Muslims from different cultural
background?
3.What did the lessons that the Muslims gain from the Hijra?
4.What did the lessons behind the way from Mecca to Madinah (Yathrib)?
5. How was the leadership of Prophet Mohammad (PBUH) reflecting on Muslims’ Society?
1.2. Aim
This study aims at investigating the benefit behind the life of Prophet Mohammad
(PBUH) on Muslims' Society regardless their different cultural backgrounds.
1.3. Hypothesis
Cultural and social parameters are utilized as approaches to express the lessons
that Muslims gain from Prophet Mohammad (PBUH).
1.4. Methodology
In doing this investigation, the techniques to be pursued are:
1. Presenting the hypothetical foundation related to this work
2. This examination is totally founded on the published subaltern information and clues.
3. This paper, to a great extent, considers the documentation of history.
1.5. Limitation
The investigation is restricted to express the lessons that Muslims gain from the
Hijrah of Prophet Mohammad (PBUH).
1.6. Value of the study
It is hoped that this study will give visions for the investigation of the of lessons that
the life of Prophet Mohammad reflect on cultural and social parts of Muslims. It is trusted
that this investigation will be useful to each one of the individuals who are keen on
sociolinguistics, culture and Hijra. The study may be valuable for the scientists and to all
those who are interested in linguistics and the life of Prophet Mohammad (PBUH) that we
learn after 14 century(from the date of conceived Prophet Mohammad up to now).
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2. Fundamental Concepts
2.1. Sociolinguistics
The term sociolinguistics is utilized by and large for the investigation of the
connection between language and society. It has clear and tight associations with human
sciences through the investigation of language and culture, and with anthropology through
the examination of the role language plays in the association of social gatherings and
organizations. It is also tied to social psychology, particularly with regard to how attitudes
and perceptions are expressed and how in-group and out-group behaviors are identified
(Yule, 2006: 205).
Sociolinguistics is the investigation of language in connection to society. Similarly,
we can characterize Ethno-phonetics as the investigation of language in connection to
culture taking culture in the sense in which it is utilized in anthropology and all the more
for the most part in the sociologies. However, culture, in this sense, assumes society; and
society thus relies on culture. It follows that on the broadest definitions of sociolinguistics
and ethno-linguistics, the two branches of macro-linguistics that they refer to will overlap to
a very considerable extent (Lyons, 1981: 267).
Hudson (1996:1-5, cited in Al-Kubaisy, 2015: 7) & Wardhaugh(2010:12, referred to
in Al-Kubaisy, 2015: 7 ) characterize sociolinguistics as ''the investigation of language in
connection to society". Sociolinguistics is information that is gained socially from other
individuals, either by direct guidance or by viewing their conduct.
2.2. Culture
In the investigation of sociolinguistics, the primary concern is the cultural side since
culture is a social wonder. Hudson (1996: 70) characterizes culture as '' a standout amongst
the most vital attributes of society". He (ibid) also said that a society's culture comprises
whatever known or accepted by the individuals to work in a worthy way. With respect to
Yule (2006: 216),he utilizations the term culture to allude to all thoughts and presumptions
about the idea of things and individuals that we realize when we progress toward becoming
individuals from social gatherings. He (on the same page) considers culture as the sort of
information that we at first obtain without (Guillaume, 1967: 50).
3. Data Analysis
3.1. The Pragmatic and Socio-cultural Lessons that Muslims learned from the Life and
Hijrah of Prophet Mohammad (PBUH)
It is the new Hijri Year; the 1434th commemoration of the Prophet's migration to
Madinah; an extraordinary minute that brings out a long journey of enthusiastic work to
convey the message of Allah to mankind, the message of light, leniency, sympathy,
solidarity, and equity( Ahmad, 2013: 30).
As this dear event approaches, we recollect the unique commitment of the Prophet
(PBUH) and his mates, the supreme sacrifices they offered, the torments and tears of those
dedicated brave men who preferred to abandon their homes, riches, solace, families, and
everything except for the call and message they were endowed with(Haykal, M.H. (1976: 55).
Thanks to their respectable undertaking, around one billion and half of people are honored
with Islam all through the world; the call of Athan is made 24 hours around the world; the
light of belief keeps sparkling in hearts and souls (Ali, 1972: 19).
As Muslims around the globe fete the Hijri New Year, everybody is centered on
recalling and recounting the narrative of Prophet Muhammad's migration from Makkah to
Madinah and the hardships he suffered from in the arrangements and in the round (Haykal,
1976: 13). Everybody retains the delightful melody the Ansar welcomed him with, and each
www.ijherjournal.com
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Muslim aches to visit Madinah for its unique spot in the Prophet's heart
112).

( Monjur, 2011:

Inside an advanced setting where we have vehicles, planes and internet, a trip in the
desert on camel-back to achieve an inaccessible desert with only a sword to fight unbeliever
brigand, it’s a biography that by time turns out to be even a n approach of life filled with
lessons we could all learn and practice for all situation in our day, regardless of how present
day or instructed we are. 1 An article composed by Sahar El-Nadi( Azzam and
Gouverneur,ND: 12) .
Not very many of us understand that Hijrah did not finish when Prophet
Muhammad (PBUH) came to Madinah securely and was lionized with the lovable melody.
Most Muslims don't know that Hijrah really sustains out until our present day so every
single one of us could appreciate most of its advantages. Genuinely, the primary immigrants
(Muhajerun) at the era of the Prophet have a unique status over us, but at the same time we
should remember ourselves that other doors of kindness and benevolent are still largely
opened in front of us (Monjur, 2011: 2).
Prophet Muhammad, (PBUH), stated: "A Muslim is somebody who saves individuals
the damage of his tongue and his hand, and a migrant is somebody who relocates far from
what God has prohibited"(Haykal, M.H. (1976: 55).
This stunning articulation really gives us incredible expectation that we excessively
could be qualified for a portion of the prizes of "muhajerun", here is the manner by which:
The straightforward importance of the word Hijrah (relocation) is to move from one spot to
the next and take up habitation there. Today, individuals move to different lands countries
to improve their reality by finding better opportunity of works, secure better positions,
education, or marriage, yet, by Islamic norms, the extension is a lot more extensive
(Guillaume, A. : 1967: 74).
3.2. The Pragmatic and Socio-cultural Reflections that Muslims learned from the Life
and Hijrah of Prophet Mohammad (PBUH)
The Prophetic Migration is a great station from the stations of example, the Prophet
(peace and blessings of Allah be upon him), in which lessons and dimensions are the basis
for every structure and cultural change in the future of Islam. It has had the greatest impact
on the emerging society, Where it moved from the image of primitive community ;from
cultivation and hunting to a gathering to uphold the doctrine and carry the message and
support the greatest issue in the world, in this society various legislation descend, these
legislation regulate the relationship of man to his Lord (such as fasting, Hajj and Zakat) and
family provisions and regulate the relationship of man to his brother (transactions and
provisions of jihad) regulates the relationship between men and women as the family rules ,
which are distributed to about twenty-six systems separated from the family system, and
moved from a single trade community in its view of reality and society and life to a
pluralistic society of religion, this transferred the idea from the small Makki circle to the
Arab and international stage and gained new experience in building human relations in
various forms(Monjur, 2011:76) .
The migration has become the stage of institutions to build the mosque and the
market and the liberation of water resources and build alliances, military industry and
acquisition of new martial arts such as digging the trench and the use of geography and
psychological warfare in the fighting. Migration represents the transition from elitism to
openness to all means in calling for Islam, reporting and prevalence, from verbal
communication to overcoming obstacles in language, mind, dialogue and sword. Migration
represents the stage of liberation and the elimination of economic dependence and
monopolies of the Jewish economies of the city by the creation of the Prophet peace be upon
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him, separate Islamic markets. Migration represents liberation from dependency in the
sources of armament, the transition to production and the multiplicity of sources of
armament and the manufacture of weapons (Khan, 1980: 23).
Migration has changed the balance of power in the Arabian Peninsula, and the idea
moved from the pursuit and chase to the stage of empowerment and build sources of
strength and weaving internal and external alliances. And the emergence of what we call
today international relations and political alliances in the movement of society and the
calling alike. In migration the idea of the homeland expanded to include the areas where the
idea prevails, the immigrants continued to live in AL-madihna sharing the causes of life, and
even turned to the successors and rulers of the people of the country, history has not
recorded any movement of protest or coup against this new situation. For this were not just
a passing incident, but a turning point and a distinctive mark paper in the history of Islam
and Islamic society, paved the way for the emergence of the caliphate and agreement on Abu
Bakr and resolve any possibility of disagreement(Husain, 1967: 76).
From the ethical perspective the Arabs were a paradoxical people. They experienced
some outrageous deformities and yet they had some outstanding characteristics. They were
undue drinking. When they were excessively drinking and run to the wild under the impact
of beverage was for them ideals, not a bad habit( Monjur, 2011: 112).
Robbery was uncommon yet dacoity was normal. To assault and to looting each
other was such respected matter. However, in the meantime, they regarded their promising
and word more than other nations. Should an individual go to an chieftain of clan and
request safeguard, that chieftain was compelled by a sense of duty to secure that person
(Nadwi, 1993: 32).
In the event that this was not done, the clan lost position all through Arabia. Poets
have a great position and a esteem. They were regarded as national pioneers. Pioneers were
required to have incredible forces of discourse and even to almost certainly make
improvisation for poetry verses. Generosity had formed into a national excellence. If a
hopeless voyager reached to surroundings of a clan, he would be treated as a regarded
visitor(Hisham) (Ahmad,2014: 7).
4. Conclusion, Findings and suggestions for Further Studies
Struggle, an inevitable aspect of our day by day lives, some of which are huge others
tiny, it’s usually pulsates and takes different positions for many reasons. Its kind, trait and
proportion are diverse to the point that utilizing just a single strategy will make it very
difficult to determine it. Thus, the world masterminds draw out some procedure that ought
to be embraced for struggle settlement, which may require proper change as indicated by
the state of debate. To set up harmony and request in human culture Islam likewise
underscores on settling clashes. In such manner, Muhammad (PBUH), the prophet of Islam,
directed some one of a kind procedure by his truisms and practices. Basic assessment of
those techniques demonstrates his brilliant brain and magnitude for all generation. His
perceptions on portraying the idea of contentions and on its diverse techniques for answer
for different debate were extremely phenomenal. The present techniques that we perform
today appear to be the copy adaptation of his practices, which can be demonstrated by the
instances of the above mentioned. Truth be told, in that unmindful period his
contemplations gave another look to the improvement of human progress, and even it might
contribute a great deal right now, particularly to the contention identified with Muslim
world.
The researcher finds the following answers concerning the questions that have been
mentioned previously:1.What did the life of the Prophet Mohammad (PBUH) reflect on the
His followers and society? we still live by his guidance and directions, that man who
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changed the whole life around him ,he got it from darkness to light and so he did with your
soul and heart’s, his mention is an antidote to the pain of the soul and body. If you demand
benevolent and success and happiness of the two lives here and hereafter for you and your
family, follow the true approach of Muhammad. his life( PBUH) was filled with sacrifice,
tolerance and mercy , so what we want more than implement these merits to make our life
glad and stable. 2.What was the role of Prophet (Mohammad) (PBUH) for Muslims from
different cultural background? the role of Prophet (Mohammad) (PBUH) is ultimately a
distinctive and unique role , he (PBUH) the final prophet and messenger from Allah almighty
.by the end of his mission and message, the revelation to the earth and the people ended ,
he is (PBUH) a phenomenal man that his biography still impacts more that millions people
worldwide, he is one of the one hundred personality in history that influential people till
now, we still until now and every day mention and pray on him even in our prays, what we
can say about a man, whose Allah Almighty, has made his name mentioned with his one ,
he is Mohammad a man of light whose his "Sunnah" " approach" still lovingly followed by
most of Muslims.
3. What did the lessons that the Muslims gain from the Hijra? Lessons that Muslims
learned and practice from Hijra are something infinite and endless and is also extended as
long as the extension of this life on this planet. as we know that migration is known as the
migration of the Messenger of Allah from Mecca to Medina and this is the dimension known
to this meaning, but we can take the migration from another perspective is also known as
the migration of the slave to God ,as well as the abandon and leaving of the sins, this last
sense shows us that the migration of the last Messenger to the people applied daily and
every moment in our lives and our diary, we Muslims are required to refuge to God and
migrate to him and also to give up all the sins and bad ethics and to achieve comfortable
and peace for us and those around and so we all and the humanity happy and achieve
peace and harmony.
4. What did the lessons behind the way from Mecca to Madinah (Yathrib)? Many of us
are eager to visit the Messenger of Allah in his city " Madinah", in the presence of modern
means of comfortable travel, he (PBUH) cut this long distance in one camel exchanged with
his Companion Abu Bakr, he also faced the dangers around him and gangs of polytheism
that wanted to kill him in any way; with so he continued his way and did not put these
difficulties and obstacles in mind, this and other things would teach us to insist on the
implementation of the tasks of our lives, whatever we will do in exchange for this. Our
prophet (PBUH) worked to achieve the good and peace of mankind in his time and we must
to convey this message for the love and harmony of the rest of the world.
5. How was the leadership of Prophet Mohammad (PBUH) reflecting on Muslims’
Society? The human soul, which is of sound nature, tends towards these qualities. By
achieving them in any group, the society will, in turn, contain all that is beautiful and real.
This is what the Messenger of Allah (PBUH) care about; he did not differentiate between a
relative or a distant person, between rich or poor and weak or strong. All of them were equal
in his eyes, so the Messenger of Allah achieved justice and spread love and brotherhood and
peace between his community.
The researcher suggests the following points to all people who are interested in the
field of Islam and Syariah, linguistics and its fields and contrastive study the migration of
the Prophet (PBUH) from Mecca to Madinah "Muhajra" "migrant”, had several and important
results in the history of the Islamic state, including, get rid of the abuse of Quraysh, and
torture of the weak Muslims, and the salvation of Prophet( peace be upon him ) of numerous
attempts to kill him planned by Quraish. All this invites us to adhere to this extraordinary
event and to learn from lessons and examples, to draw the best results in our life.
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Abstract
Rapid technological and scientific developments changed our life clearly, due to the huge
information explosion in science and technology, and this period was called the information
society which was characterized by producing knowledge in all its forms and focusing on the
relationship between science and technology (Mukh et al ,2021). The concept of open
educational resources (OER) is becoming increasingly prominent in education. Open
Educational Resources (OERs) have been gaining importance for promoting lifelong and
personalized learning, helping to break demographic, economic, and geographic educational
boundaries (Yuan et al., 2008). OERs refer to digital materials provided freely and openly for
educators, learners/self-learners to be (re)used with the purpose of teaching, learning and
research (OECD, 2007). OER describe any educational resources (including curriculum
maps, course materials, textbooks, streaming videos, multimedia applications, podcasts,
and any other materials that have been designed for use in teaching and learning) that are
openly available for use by educators and students, without an accompanying need to pay
royalties or license fees. (Kanwar & Uvalić-Trumbić, 2011, p. 4).
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Introduction
The contemporary education may be broadly understood as incorporating a wide
range of pedagogical and scholarly activities which can take place inside or outside formal
institutions, this means that these activities need education to be more open than before
(Downes, 2006; Tuomi, 2006). The term open education has recently appeared, it relates to
its essence about removing barriers to education. And this term used to refer to many
practices and activities that have both openness and education at their core (Pedró, 2006).
OER refers to digital learning materials that are open to anonymous users. OER
include various types of educational materials for teaching, learning, or assessment, such
as textbooks and digital toolkits that consider human modalities (e.g., video and narrations).
Since OER focus on the openness of learning resources, OER can contribute to digital equity
(Park et al., 2019). Digital equity indicates that each learner has an equal opportunity to
access and experience learning resources without physical constraints (Solomon, 2002).
Hence, OER can ensure digital equity by supporting learners’ access to educational
materials. Recent reviews on open education support this perspective (Lambert, 2019).
Defining Accessible Educational Resources
In the 2017 National Education Technology Plan, the U.S. Department of Education
defines open educational resources (OER) as teaching, learning, and research resources that
reside in the public domain or have been released under a license that permits their free
use, reuse, modification, and sharing with others. OER can include complete online
courses, textbooks, documents, images, videos, and assessment items.
Open education is a philosophy about the way people should produce, share, and
build on knowledge (Albright, 2005). The philosophy is: everyone in the world should have
access to high-quality educational experiences and resources (Tuomi, 2006). Promoting
collaboration is central to open education, education is sharing knowledge, insights and
information with others, upon which new knowledge, skills, ideas and understanding can be
built, Open education is education without academic admission requirements and is
typically offered online (OECD ,2007).
Open education
Open education broadens access to the learning and training traditionally offered
through formal education systems. The qualifier "open" refers to the elimination of barriers
that can preclude both opportunities and recognition for participation in institution-based
learning. One aspect of openness or "opening up" education is the development and
adoption of open educational resources.
The following types of open were important in the OU model:
• Open = accessible, ‘supported open learning’, interactive, dialogue. Accessibility was
key.
• Open = equal opportunity, unrestricted by barriers or impediments to education and
educational resources .
•Open = transparency, sharing educational aims and objectives with students,
disclosing marking schemes and offering exam and tutorial advice .
•Open = open entry, most important, no requirement for entrance qualifications.
All that was needed were ambition and the will/motivation to learn (Burgos, 2020).
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What are Open Educational Resources?
The Hewlett Foundation’s definition of an OER is: "teaching, learning, and research
resources that reside in the public domain or have been released under an intellectual
property license that permits their free use and re-purposing by others (Downes, 2006).
Open educational resources include full courses, course materials, modules, textbooks,
streaming videos, lecture notes, syllabi, assignments, tests, software, and any other tools,
materials, or techniques used to support access to knowledge" (Hewlett Foundation, 2015;
OECD ,2007 ).
Open educational resources (OER) are educational materials that are distributed at no
cost with legal permission for the public to freely use, share, and build upon the content
(Pedró, 2006). (OER) are freely accessible, openly licensed text, media, and other digital
assets that are useful for teaching, learning, and assessing as well as for research purposes
(Tuomi, 2006). This term describes publicly accessible materials and resources for any user
to use, re-mix, improve and redistribute under some licenses (OECD, 2007), briefly, (OER) is
a part of the global open content movement (Albright, 2005).
Open Educational Resources
OER are teaching, learning, and research resources that reside in the public domain
or have been released under an intellectual property license that permits their free use or
re-purposing by others (Wiley, 2003).
Open educational resources include: (Hylén, 2006).
 Learning Content: Full courses, courseware, content modules, learning objects,
collections and journals.
 Tools: Software to support the development, use, re-use and delivery of learning
content including searching and organization of content, content and learning
management systems, content development tools, and on-line learning communities.
 Implementation Resources: Intellectual property licenses to promote open publishing
of materials, design principles of best practice, and localization of content
The two most important aspects of openness have to do with free availability over the
Internet and as few restrictions as possible on the use of the resource. There should be no
technical barriers, no price barriers (subscriptions, licensing fees, pay-per-view fees) and as
few legal permission barriers as possible (copyright and licensing restrictions) for the enduser. The end-user should be able not only to use or read the resource but also to adapt it,
build upon it and thereby reuse it, given that the original creator is attributed for her work.
The knowledge should be legally, socially and technologically open (Hylén, 2006).
And because the OERs goal is to pave the way towards mainstream adoption of OER
in a manner that promotes greater, sustainable educational capacity (OER conference,
2015), open educational resources are should openly available to all who seek knowledge,
whether this might be for the purpose of self study, for learning collaboratively with others,
or for teaching ,The focus should take in consideration that we have three categories of
OER user: OER active(it is focused on engagement with the OER movement) , OER as
facilitator (OERs are of secondary interest to their primary task) and OER consumer (users
are often largely consuming rather than creating), OER should supply this groups different
requirements (Downes, 2006; OECD ,2007) .
The key distinguishing characteristic of OER is its intellectual property license and the
freedoms the license grants to others to share and adapt it (Albright, 2005). If a lesson plan
or activity is not clearly tagged or marked as being in the public domain or having an open
license, it is not OER. It’s that simple (Pedró, 2006). The most common way to release
materials as OER is through creative commons copyright licenses, which are standardized,
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free-to-use open licenses that have already been used on more than 1 billion copyrighted
works (Tuomi, 2006).
The idea of free and open sharing in education is not new. In fact, sharing is probably
the most basic characteristic of education: education is sharing knowledge, insights and
information with others, upon which new knowledge, skills, ideas and understanding can be
built (Downes, 2006). Open educational resources are and always will be free, but not all
free resources are OER. Free resources may be temporarily free or may be restricted from
use at some time in the future (including by the addition of fees to access those resources)(
Pedró, 2006).
The 5R activities:
The term ‘open content’ describes any copyrightable work (traditionally excluding
software, which is described by other terms like ‘open source’) that is licensed in a manner
that provides users with free and perpetual permission to engage in the 5R activities:
1- Retain – the right to make, own, and control copies of the content (e.g., download,
duplicate, store, and manage.
2- Reuse – the right to use the content in a wide range of ways (e.g., in a class, in a study
group, on a website, in a video.
3- Revise – the right to adapt, adjust, modify, or alter the content itself (e.g., translate the
content.
4- Into another language .Remix – the right to combine the original or revised content with
other open content to create something new (e.g., incorporate the content into a mash up.
5- Redistribute – the right to share copies of the original content, your revisions, or your
remixes with others (e.g., give a copy of the content to a friend. (Bliss & Smith, 2017).
Why Use OER?
There are many reasons instructors might want to use OER( Hilton,2016):
o Free and legal to use, improve and share
o Save time and energy by adapting or revising resources that have already been creating
o Tailoring educational resources to the specific content for your course
o Expands opportunities for interdisciplinary teaching and learning by allowing instructors
to integrate and revise multiple educational resources
o Redefines "traditional" learning by often incorporating multi-media or scenario-based
education
o Allows instructor to go beyond the confines of "teaching to the book"
o Network and collaborate with peers
o Access to educational resources that have already been "peer-reviewed" by other experts in
your field
o Many resources have a review or annotation feature so instructors have more in-depth
knowledge of the resource and its quality quickly
o Makes learning and teaching more collaborative
o Lower educational cost and improve access to information
o Reduces the cost of course materials, particularly textbooks so that all students have
access and aren't as financially burdened
o Find and access information instantly on virtually any topic, and can access with various
devices.
o Gives learners the option of looking at course content openly before enrolling.
o Can reduce the students bear, sometimes increasing graduation and retention rates
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Advantages of using OERs:
OER has been shown to increase student learning while breaking down barriers of
affordability and accessibility. Researchers found that students in courses that used OER
more frequently had better grades and lower failure and withdrawal rates than their
counterparts in courses that did not use OER ( Primardiana, 2022 ;Hilton,2016). The
advantages of using OERs include:
 Expanded access to learning. Students anywhere in the world can access OERs at
any time, and they can access the material repeatedly.
 Scalability. OERs are easy to distribute widely with little or no cost.
 Augmentation of class materials. OERs can supplement textbooks and lectures
where deficiencies in information are evident.
 Enhancement of regular course content. For example, multimedia material such as
videos can accompany text. Presenting information in multiple formats may help
students to more easily learn the material being taught.
 Quick circulation. Information may be disseminated rapidly (especially when
compared to information published in textbooks or journals, which may take months
or even years to become available). Quick availability of material may increase the
timeliness and/or relevance of the material being presented.
 Showcasing of innovation and talent. A wide audience may learn of faculty research
interests and expertise. Potential students and donors may be impressed, and
student and faculty recruitment efforts may be enhanced.
 Ties for alumni. OERs provide an excellent way for alumni to stay connected to the
institution and continue with a program of lifelong learning.
 Continually improved resources. Unlike textbooks and other static sources of
information, OERs can be improved quickly through direct editing by users or through
solicitation and incorporation of user feedback. Instructors can take an existing OER,
adapt it for a class, and make the modified OER available for others to use.
Important Features of OER (Hilton,2016):
 OER can either be in the public domain, or under a more lax intellectual property
license.
 OER can be revised, remixed, added upon, translated, and then shared again to
meet different needs.
 OER can take many forms, such as: syllabi, lesson plans, videos, software, tests,
teaching techniques, group activities, writing prompts, textbooks, learning modules,
experiments, simulations, and course designs. There are no platform restraints.
Challenges of implementing Open Educational Resources
Despite the transformative potential of OERs to facilitate the access to knowledge and
improve the education at a global level, many issues are still challenging. One of the
challenges faced by developers and practitioners of OERs has been how to produce quality
and relevant materials that can be reused and adapted in different contexts and learning
situations. In addition, educators have difficulty in understanding the implicit design behind
OERs and how to reuse and adapt them to their own teaching context (Dimitriadis et
al,.2009).
The UNESCO OER Action Plan recognizes five challenges (OER Conference ,2015;
OECD ,2007; Tuomi, 2006; Pedró, 2006)
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1 .Building the capacity of users to find, re-use, create and share OER
●Building awareness and skills to use OER
●Sharing OER
●Finding OER
2 .Language & Cultural issues
3 .Ensuring inclusive and equitable access to quality OER
●Supporting accessible inclusive OER use and development
●Supporting quality assurance mechanisms for OER
4 .Developing sustainability models
5. Developing supportive policy environments
In addition to these challenges there are some issues a teacher must take into his
account: infrastructure access, legal permission, intellectual awareness, technical capacity,
educational resource availability and individual (or institutional) volition.6 The externally
determined factors (at the bottom) form a foundation for personal volition and practical take
on the issue.
How can we support the creation and/or reuse of OER by?
1- Using Open Education Practices for Curriculum Development in Education.
2- Promoting awareness of OER, explaining the value of openness.
3- Building capability in Open Education through investment in infrastructure and
strategies to enable the transition of materials and programs(Clements, 2016)
4- Developing content for teaching and learning and promoting their continuing reusability,
replication, updating, and sharing.
5- Promote democratic and diverse access to knowledge.
6- Adoption of open platforms and open source software to foster the use of OER (Pedró,
2006).
7- Licensing of OER content.
8- Supporting staff in using and integrating open practices and open resources.
Open Educational Resources (OER) and Open Educational Practices (OEP) and the role
of educational institutions
Open Education combines the traditions of knowledge sharing and creation with 21st
century technology to create a vast pool of openly shared educational resources, while
harnessing today’s collaborative spirit to develop educational approaches that are more
responsive to learner’s needs (Downes, 2006). Open education seeks to scale up educational
opportunities by taking advantage of the power of the internet, allowing rapid and
essentially free dissemination, and enabling people around the world to access knowledge,
connect and collaborate (Pedró, 2006). Students can get additional information, viewpoints
and materials to help them succeed (Clements, 2016). Faculty can draw on resources from
all around the world. Researchers can share data and develop new networks. Teachers can
find new ways to help students learn. And OERs might help reduce costs associated with
producing and distributing course materials in educational institutions (Tuomi, 2006).
High-quality OER can save teachers significant time and effort on resource development and
advance student learning inside and outside the classroom. Further, open sharing of
resources has the potential to fuel collaboration, encourage the improvement of available
materials, and aid in the dissemination of best practices (Downes, 2006).
Universal access to high quality education is key to the building of peace, sustainable
social and economic development, and intercultural dialogue (Pedró, 2006). Open
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Educational Resources (OER) provide a strategic opportunity to improve the quality of
education as well as facilitate policy dialogue, knowledge sharing and capacity building
(Clements, 2016).
How do educational institutions create open education?
Some educational institutions, especially universities have worked on establishing elearning centers to improve the environment of e- learning in the university’s faculties and
academic programs and to develop the students’ and academicians’ skills in the field of elearning (Clements, ,2016). The centers also seek to establish partnerships and cooperation
with national and international universities, in order to exchange experiences and work on
towards developing open education and e-learning systems (OER Conference, 2015). The
Centers seeks also to design and develop high-quality, combined courses, to improve the
outcomes of education, by developing teachers' and students' competency, providing
support and funding projects for it and conducting supportive experimental, evaluation,
processional and survey research (Albright, 2005).
Some universities have taken many OER initiatives, some of them is offer open
courses such as the Massive Open Online Course (MOOC) (Huay,2019 ; Tuomi, 2006). The
courses aim to build capacity on open education and open educational resources (OER)
among universities (Clements, 2016). The course assists university teachers with an interest
in learning more about open education and with a motivation to adopt open education
approaches and OER into their teaching (Tuomi, 2006). And understand how
content released under different kinds of open licenses can be reused and apply open
licenses to their content, search for, reuse and remix OER. In addition, it focuses
on understanding what MOOCs are and how to produce MOOCs, adapting OER and MOOCs
to their specific context and incorporating open educational practices into their daily
teaching (Pedró, 2006).
Also, some universities are developing resources such as open databases, an e–library,
repository of recorded lectures, journal articles, conference papers and master’s theses,
accessible to learners inside and out with the university, and through MOOCs )OER
Conference ,2015).
Conclusion
The main principle behind OER is simple: educational materials should be free and
legally available for anyone to reuse, revise, remix, and redistribute. A large number of these
materials have already been created; they have the potential to substitute the traditional
textbooks and offer a more affordable option for students. Overall, OER have the potential to
save money to students with almost no significant effect on learning outcomes.
Furthermore, OER also allow teachers to engage with the course materials. They can now
change and rewrite the content of the course to fit with their teaching style, can implement
new pedagogies, and can personalize their educational materials in a manner that was not
previously possible.
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Abstract
This study seeks to balance the self-images of each of the poets Ibn Darraj al-Qastali and
the Al'aemaa Al-Tatili. and is based on an introduction to differentiate between three of the
important terms that were used to differentiate and judge the products of two different
writers, namely: balance, comparison, and paradox The study dealt with the images of the
lover, the sad, the meditating/hoping, the thankful, the proud self,And how each poet
expressed each of those selves separately, and which of the two poets’ images were the most
preponderant, and this was followed by a conclusion to the most important product of the
study.
Key words: Balance, Comparison, Paradox.
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صور الذات عند ابن دراج القسطلي واألعمى التطيلي :دراسة موازنة
لؤي صيهود التميمي
أ .د ، .جامعة ديالى ،العراق

أحمد ناجي نايف
الباحث ،جامعة ديالى ،العراق

الملخص
تسعى هذه الدراسة إلى الموازنة بين صور الذات لدى كل من الشاعرين ابن دراج القسطلي واألعمى التطيلي ،وتقوم على
مدخل للتفريق بين ثالثة من المصطلحات المهمة التي استخدمت في التفرق والحكم على نتاج أديبين مختلفين ،وهي:
الموازنة والمفاضلة والمفارقة ،وقد تناولت الدراسة صور الذات العاشقة ،والحزينة ،والمتأملة /آملة ،والشاكرة ،والفخورة،
وكي ف عبر كل شاعر عن كل ذات من تلك الذوات على حدا ،وأي من صور الشاعرين التي كانت كفتها راجحة ،وأعقب
ذلك خاتمة ألهم نتاج الدراسة.
الكلمات المفتاحية :الموازنة ،المفاضلة ،المقارنة.
المقدمة:
إن اإلنسان قد فطر على حب المفاضلة والمقارنة والموازنة بين األشياء واألنواع ذات الغرض الواحد واألصل
الواحد واالستخدام الواحد أيضا؛ فتلك العمليات قد ولدت مع اإلنسان منذ بداية تواجده على األرض ،والموازنة تعد نوعا من
أنواع النقد فيها يتم التمييز بين األشياء بناء على أسس بعينها ،وفي الموازنة قد يعمل الناس عقولهم ومداركهم ومخزوناتهم
الفكرية تارة ،وكذلك قد يعملون أهواءهم مرات كثيرة ،وذلك ألن النفس تميل إلى ما تحب ال إلى ما يميزه العقل في أغلب
األحيان ،و"قضية الموازنات النقدية من القضايا التي اهتم بها نقادنا القدامى وأولوها أهمية متميزة في مصنفاتهم النقدية،
وهي قضية لها امتداد طويل في تاريخ النقد العربي القديم ،لعلها تعود إلى فكرة الطبقات ،ولعل نشأتها ترتبط بالطبيعة
اإلنسانية التي تنشد الكمال في اإلبداع ،وتنطلق من المفاضلة بين األشياء وصوال إلى الرقمي بها نحو األفضل( .قبايلي
 )520 ,2020,إن الموازنة قد عرفها المشتغلين في األدب في ش تى العصور السيما بين من ينبغون في الشعر ،وقد وازن
األدباء بين شعراء المعلقات جميعهم ،امرئ القيس ،زهير بن أبي سلمى ،النابغة الذبياني ،األعشى ،كذلك بين جرير
والفرزدق واألخطل والراعي النميري ،كما وازنوا بين البحتري وأبي تمام ،وبين ابن المعتز وابن الرومي ،وكان ذلك في
الكتاب األشهر ألبي القاسم الحسن بن بشر اآلدمي والذي عنوانه "الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري" ،كما هو الحال
بين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ،وغير ذلك من الموازنات الكثير مما يمكننا الحديث عنه في مجلدات طوال .هذا الضرب
من ضروب النقد متجذر في ثقافتنا ا لعربية منذ نشأتها األولى وحتى يومنا هذا ،والبحث فيه قد يكون شيقا وشاقا في الوقت
نفسه؛ فإننا إن نظرنا إلى السابقين سنقف عاجزين أمام ما قدموا من كتب سيظل التاريخ األدبي يذكرها إلى أن تقوم الساعة؛
لكننا نرجو أن يكون إسهامنا هذا قطرة في بحر النقد الذي عُني بالموازنات عبر تاريخها الكبير ،محاولين أن نقدم طرحا
جديدا ربما يمكن لالحقين علينا أن يفيدوا منه أو ينقدوه .وقبل االنطالق في الموازنة بين صور الذات لدى الشاعرين
موضوع البحث ينبغي الوقوف على عدد من المصطلحات المهمة تلك التي من خاللها يمكننا التفريق بين أنواع النقد المعنى
بالتمييز بين أدبين ألديبين مختلفين ،وفي هذا الصدد نشرع في التفريق بين الموازنة والمقارنة والمفاضلة من حيث المعنى
اللغوي واالصطالح والمقاصد التي من شأنها اإلبانة واإلفصاح عن ُكنه كل نوع نقدي من األنواع السابقة.
أوال الموازنة:
إن الموازنة لغة قد جاءت من الفعل "وزن" وزنت الشيء وزنا وزنة ،وازنت بين الشيئين موازنة ووزانا
( الجواهري,1979 ,ص )2213ومن هنا يمكننا الوصول إلى المعنى اللغوي للموازنة الذي هو المقابلة أو المساواة أو المعادلة بين
شيئين ألغراض التقدير المتصف بالعدالة (حمادي ،1989ص )13وبناء على المعنى اللغوي السابق يمكن أن نخلص إلى
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أن الموازنة في اللغة قد َعنت المفاضلة والمقابلة والمقارنة في الوقت نفسه ،وقد عرف ابن األثير الموازنة بقوله إنها "تكون
ألفاظ الفواصل من الكالم المنثور مساوية في الوزن وأن يكون صدر البيت الشعري وعجزه متساوي األلفاظ وزنا" (ابن
االثير,1975،ص)377
ورغم أن هذا المعنى قد اعتنى بالشكل أكثر من اعتنائه بالمضمون؛ فإنه وجب علينا ذكره نظرا لتقدمه ،والموازنة
في االصطالح "تعود في أصولها إلى حالة ذهنية لدى اإلنسان لمعرفة الفروق في التشابه والتباين ،لتشكل ظاهرة إنسانية،
فحيثما وجد تشابه واضح أو تناقض واضح رأينا العقل يسعى إلى الربط والموازنة والتفسير ،ولقد تحقق حضور هذه
الظاهرة في التراث النقدي في أقدم عصوره( .البلداوي,2001,ص)6
والموازنة بوصفها نقدا ذا أسس نقدية معتبرة قد مر بمراحل كثيرة ،ولعل أول من أجرى الموازنة المكتوبة أو
المدونة هو محمد بن سالم الجمحي الذ ي اختار مائة وأربعة شعر شاعرا من شعراء الجاهلية واإلسالم ووازن بينهم ورتبهم
في ثالث وعشرين طبقة ،وقسم الشعراء إلى طبقتين وكل طبقة إلى عشر طبقات وكل واحدة منها إلى أربعة شعراء.
(الجمحي,بدون)33 ,
جاء بعد الجمحي ابن قتيبة الذي كتب الشعر والشعراء ،وفيه كانت الموازنة على أساس جودة اللفظ والمعنى ،وجعل
الشعراء أربعة أضرب ،على أساس الطبع والتكلف ،وهم عنده طبقتان؛ طبقة المتكلفين وطبقة المطبوعين (ابن قتيبة,1982,
 ) 200ولعل أهم كتاب جرى ذكره على لسان المشتغلين باألدب العربي في القرون األخيرة هو كتاب "الموازنة بين شعر
أبي تمام والبحتري( ،االمدى,بدون )55 ,ذلك الكتاب األشهر في الموازنات ،وهو ألبي القاسم الحسن بن بشر اآلدمي ،وفي
هذا الكتاب عرض لطرائق الشعراء العرب في تناول المعاني ومذاهبهم في التعبير ،وقد عمل في كتابه على استغالل جميع
المعايير النقدية والموازين الشعرية التي كانت معروفة آنذاك ،لهذا الكتاب وغيره الفضل في تطوير فن الموازنات إن حق
لنا أن نعتبره فنا قائما بذاته نظرا لما يعتمل هذا الكتاب من أدوات وإجراءات لم تكن معروفة قبل صدور هذا الكتاب المهم
والفريد في منهجيته.
إذن؛ فإن الموازنة "ليست إال ضربا من ضروب النقد ،يتميز بها الرديء من الجيد ،وتظهر بها وجوه القوة
والضعف في أساليب البيان؛ فهي تتطلب قوة في األدب ،وبصرا بمناحي العرب في التعبير ،ومن هنا كان القدماء يتحاكمون
إلى النابغة تحت قبته الحمراء ،في سوق عكاظ ،إذ كان في نظرهم أقدر الشعراء على وزن الكالم( ،مبارك )9 ,2012,وقد
كان للموازنة في الشعر في األدب األندلس أهمية ،ففي الشعر يقول أبو إسحاق الحصري "بنى الشعر لقوم بيوتا شريفة
وهدم آلخرين أبنية منيفة"( ،الحصري )838 ,1953,وقد وزان أهل األندلس بين شعراء المشرق وفاضوا بينهم ،فقد ذكر
ابن رشيد أن أبا تمام كان مقصرا في القطع( ,قيرواني. )106 ,1972,
ثانيا :المقارنة:
المقارنة هي فعل يقوم به كل البشر بصفة شبه يومية حينما يقومون بتمييز شيء عن شيء آخر ،لكن إذا أردنا أن
نجمل القول في المقارنة األدبية أو األدب المقارن فعلينا أن نب حث في أحد الكتب العمد في هذا المجال وهو كتاب "األدب
المقارن" للدكتور محمد غنيمي هالل ،الذي أعد كتابا كان وما يزال وسيظل سفرا يمكن لكل الذي يشتغلون باألدب المقارن
أن يفيدوا منه ويرجعوا إليه لينهلوا من معارفه التي بين جنابته ،واألدب المقارن عنده يعني "دراسة األدب القومي في
عالقاته التاريخية بغيره من اآلداب الخارجية عن نطاق اللغة القومية التي كتب بها( ،غنيمي)6 ,1981,
وهي معني أيضا ب"الصالت الدولة بين مختلف اآلداب( ،المرجع السابق )8 ,ويمكننا أن نفهم من تعريف الدكتور
محمد غنيمي هالل أن األدب المقارن معني باألسا س بإنتاج أدبي بين لغتين مختلفتين ،وهو ما يختلف عن الموازنة التي
تعنى بالنوع األدبي الواحد في لغة واحدة.
ثالثا :المفاضلة:
يبدو من الوهلة األولى أن المفاضلة كانت تقوم على التمييز بين أدبين ألديبين في الجملة ،يعني أن تقول أن هذا
الشاعر أفضل من ذاك ،وهي أحكا م مطلقة ال تقوم على أساس علمي كما هو في الموازنة والمقارنة ،ونرى ذلك فيما جاء
في حكم لبيد بن ربيعة ،أحد أصحاب المعلقات على الشعراء الجاهليين حين قيل له :من أشعر الشعراء؟ قال :صاحب
القروح يعني امرئ القيس ،وقيل له ،فبعده من؟ قال :ابن العشرين يعني طرفة بن العبد ،وقبل له :فبعده من ؟ قال :أنا(،ابن
قتيبة,بدون ) 121 ,وهذا األسلوب كان متواجدا في عصر صدر اإلسالم أيضا بالكيفية نفسها ،وهذا النمط من النقد يعني أنه
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لم يكن لدى المتصدين للنقد في العصر الجاهلي وصدر اإلسالم موازين للشعر ومعاييره سوى الذوق الفطري البسيط ،وهو
ما يشبه النقد االنطباعي في وقتنا الحالي ،وإن المفاضالت لم تتوقف عند هذا الحد من االنطباع أو التأثر الفطري فحسب.
إن المفاضلة استمرت في التطور إلى أن وصلنا إلى العصر األموي الذي كانت فيه المفاضالت مختلفة ،ومن ثم؛
فإن النقاد في العصر األموي كانوا يصنفون الشعراء على أساس ما عندهم من تخصص الطبع الشعري ،كما هو الحال
عندما صنف نصيب بن رماح شعره وشعر معاصريه تصنيفا مبنيا على أسس بينة لم تكن موجودة عند النقاد القدامى ،وقد
حكم على الشعراء بقوله" :جميل إمامنا وعمرو بن أبي ربيعة أوصفنا لربات الحجال وكثير أبكانا على الدمن وأمدحنا
للملوك( ،االصفهاني )320 ,1984,وإن تأملنا مفاضلة كالتي صنعها نصيب بن رماح ألدركنا أن اإلجادة في غرض من
األغراض كانت األساس الذي تقوم عليه المفاضلة بين األقران من المعاصرين أو األقران ،لذا فإن النقاد في هذا العصر
كانوا يحكمون على الشعراء أحكاما فيها شيء من الدقة والتذوق والفطنة ،وإننا لنالحظ هذه الدقة في حكم األخطل بين
(الجمحي,بدون)377 ,
جرير والفرزدق ،فنحده يقول" :الفرزدق ينحت من صخر ،وجرير يغرف من بحر،
وعلى هذا النمط من التطور استمرت المفاضالت في تطورها وتميزها واعتمادها على أسس بعينها تدخل في قلب
النص الشعري لتفاضل بينه وبين آخر دخلت أيضا في جوفه ونقدته .وإننا في نهاية هذا المدخل لنخلص إلى أن المفاضلة
كانت من األسس النقدية التي ظهرت قديما في األدب العربي ،وكانت بسيطة في آرائها ،تعهدها األدباء والمهتمين بفنون
القول والشعر حتى نمت وتطورت فسميت أوال مفاضلة ،ثم في عصر تال سميت بالموازنة وفي عصر آخر سميت
بالمقارنة ،وإننا في دراستنا هذه لنستخدم األسس النقدية والعلمية للموازنة بين شاعرين مهمين من شعراء األندلس ،وهما
ابن دراج القسطلي ،واألعمى التطيلي ،وقد اخترنا هذين الشاعرين نظرا ألنهما كانا ينظمان الشعر في الغرض نفسه ،لذا
فإن هذه الدراسة ستقوم على الموازنة بين صورة الذات عند كل من الشاعرين ،وسيتم ذلك من خالل تبيان النقاط الرئيسية
التي من خاللها عبر كل من الشاعرين عن الذات ،تلحق تلك النقاط خاتمة فيها نجمل أهم النتاج التي استنتجناها من خالل
الموازنة بين ذوات الشاعرين.
صور الذات عند ابن دراج القسطلي واألعمى التطيلي:
إن كال من الشاعرين؛ ابن دراج القسطلي واألعمى التطيلي قد أبدعا في إنتاج نصوص شعرية تجلت فيها صور
الذات في أكثر من نمط ،وإننا إن نظرنا إلى صورة الذات عند ابن دراج القسطلي لوجدنا أنها قد جاءت عنده في ستة أنماط،
هي :الذات العاشقة ،والذات المتأملة /اآلملة ،والذات المتسامية ،والذات المتسامحة ،والذات الشاكرة ،والذات الفخورة .أما
فيما يتعلق بصورة الذات عند األعمى التطيلي؛ فإنها جاءت في ثمانية أنماط ،هي :الذات العاشقة ،والذات المتأملة /اآلملة،
والذات المتسامية ،والذات المتسامحة ،والذات الشاكرة ،والذات الفخورة ،والذات الناصحة ،والذات المعاتبة ،والذات
الشاكية.
أوال :صورة الذات العاشقة عند الشاعرين
ظهرت الذات العاشقة عند ابن دراج القسطلي إبان مدحه الملوك والحكام والوزراء واألعيان ،وكانت هذه الذات
تبرز غالبا في مقدمات القصائد ،فيما كان يسمى بالمقدمات الغزلية ،وقد ظهر هذا عندما مدح ابن دراج القسطلي الملك
المنصور بن أبي عامر ،ومما قال نتخير قوله:
(القسطلي )10 ,2019
يُ ِه ُّل ِإلَ ْي ِه َح ْليُ َها و ُحالها
ويشفع ِلي منها ِإلَى الوصل َم ْف ِرق
وفي هذه القصيدة قد سار ابن دراج على نهج أسالفه الذين كانوا يعتمدون المقدمات الطليلية التي تعتبر العتبة األولى
للدخول إلى عالم القصيدة ،لكن غزله في هذه القصيدة اختلف عن غزل أسالفه ،وإننا نرى إنه كان يتغزل في الوطن ،كما
الصبا
برزت أيضا فيما يخص الذات العاشقة عند القسطلي محبته للغواني في قولهَ :و ُ
ى بالغواني َو ِ
عنيتُ ُم ْغر ً
َواللَّ ْه ِو َواللَذَّاتُ قَدْ ت ُ ْغرى بي ( القسطلي)16 ,2019 ,
والغواني هي كلمة تأتي بأكثر من معنى ،قد تكون الزوجة التي استغنت بزوجها أو المرأة التي استغنت بحسنها
عن الزينة ،أو تكون الراقصة التي تعمل في المالهي ،وقد تأتي الذات العاشقة مرتبطة بالفقد واألسى ،كما هو الحال في قول
ابن دراج:
(القسطلي)26, 2019,
قَضى َعي ُ
الوفا َء َوقَدْ خانُوا
وعيشي بَ ْعدَ ُه ْم
ش ُه ْم بَ ْعدِي
ي قَدْ خُنتُ َ
بأَنِ َ
َ
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فالفقد كان مثار تأمل وتصوير للذات العاشقة عنده ،ومن خالله ظهرت الذات العاشقة وعبر عنها الشاعر تعبيرا
بديعا ،وفي هذا مفارقة بينة؛ فالذات العاشقة إذ تبرز هنا إنما تبرز من خالل رثاء أو فقد أحد األحبة ،ومن هنا تظهر
المشاعر المختلطة التي فيها تكون الذات أكثر صدقا ووعيا بقيمة الحبيب أو المعشوق المفقود ،كما برزت الذات العاشقة
للعلم من خالل مدح ابن دراج القسطلي بعض رؤساء ال ُكتاب ،وهذا ما يمكن أن نلحظه في قول الشاعر:
(القسطلي )99 ,2019 ,
بأ َ َّن ضنى ال َّ
ب
ضنَى الحُبُّ فالعق ُل حا ِكم
وإِ ْن َكانَ أ َ ْ
نآن فَ ْوقَ ضنى ال ُح ِ
ش ِ
فالعشق هنا إنما هو عشق للعقل والحكمة والمعرفة ،وهو ما ال يمكن أن تراه عند شاعر آخر  -حسب ظني  -وإن
العقل هو الحاكم في تلك المحبة ،فمحبة العلم كانت عند القسطلي قريبة من حب المرء لحبيبته.
إن الذات العاشقة قد تجلت في شعر ابن دراج القسطلي في صور أربعة ،هي :عشق الوطن ،عشق الغواني،
العشق ممزوجا بالفقد ،محبة العلم أو الحكمة ،أما إذا نظرنا إلى الذات العاشقة عند األعمى التطيلي فنجد إنها قد برزت في
عدة صور أيضا ،مثل الذات العاشقة المادحة ،وهذا ما وجدناه أثناء تحليل قصيدة مدح فيها األعمى التطيلي الحرة حواء
زوجة سير بن أبي بكر والي أشبيلية ،يقول في هذا الصدد:
وإن شَــ َّ
َولي حــبــيــب ْ
سـبَب
ار بـه
بَـيْـنـي وبَـيْـنَ َّ
ط ال َمـزَ ُ
الردى فـي ُحـب ِه َ
ض ْنك فقلت لهم
قـالوا الهـوى ِعيْشة َ

عـ ٍة لم يَـجْ ـنِهـا ت َـعَب (التطيلي)48 ,2014,
ال
خـيـر فـي دَ َ
َ

واألعمى التطيلي هنا إذ يمدح الحرة حواء فإنه يمدحها بوصفها حبيبة أو عشيقة بشكل أو بآخر ،تلك السيدة التي
كانت أدبية وشاعرة جليلة ماهرة تعقد مجالس النقاش للشعراء وتلقي عليهم الشعر ،وكما اقترنت الذات العاشقة عند ابن
أهــلي بــالبـكـا ِء وبـالنـحـيـب فـقـد نَـزَ َح
دراج القسطلي بالفقد؛ فإنها اقترنت عند األعمى التطيلي بالفراق،وذلك في قولهِ :
المـحـبُّ عـن الحبيب (التطيلي)52 ,2014,
وهنا فإن الذات العاشقة تمتزج بالحزن لفراق األحبة ،وما يؤكد هذا هو أن هذه القصيدة قد قيلت في رثاء بعض
النساء ،لذا؛ فإن الحبيب المكلوم أو العاشق المهموم بغياب األحبة قد ظهر في هذا البيت ،وهذا البيت الذي جاء في مطلع
القصيدة يعيد إلى أذهاننا مطالع القصائد العربية القديمة التي كانت تبدأ بالمطالع الغزلية ،وقد َكثُرت المواضع التي امتزجت
فيها الذات العاشقة الحزينة في ديوان األعمى التطيلي ،فنجد هذا النمط قد تكرر كثيرا ،وقد تواتر هذا النوع من الذات عند
الشاعر ،فتارة أثناء مدحه القاسم بن حمدين ،وتارة أخرى حينما نظم الشاعر راثيا زوجته وشريكة حياته ،يقول:
أيــا قُــرة َ
ت قــاصـمـةَ الظـهـر (تطيلي)101,2014,
ْـرة ً أ َ ِجــد َِّك قــد أصــبــحــ ِ
العــيـن اعـتـبـارا ً َو َحـس َ
ِ
وقد كانت هذه القصيدة العصماء من أبدع ما أنشد األعمى التطيلي ،وكانت في أربعة وخمسين بيتا ،فيها أورد كل
الصفات الجليلة التي تحلت بها زوجته وحبيبته التي تحملت أعواما طوال وهو األعمى الذي ال يقدر على شيء بمفرده،
وتبرز أيضا صورة الذات العاشقة واضحة جلية في نموذجين من القصائد لدى األعمى التطيلي ،واحدة كانت مدحا وعشقا
إلحدى البنات ،والثانية ربما أراها مطلعا كبيرا لقصيدة غزلية أندلسية ،تلك القصيدة التي يقول فيها:
أَجْ ـ َمـ ْعـنَ عُـدْوانـا ً عـلى قَتْلي
ُـن النُّجـْ ِل
َمــالي ومـا لألعْـي ِ
ومــا لقــلبــي يـتـصـدَّى لهـا

يـم ال َّ
ق والخَـبْـل
بَــيْـنَ أ ِل ِ
ش ْو ِ

(التطيلي )157 ,2014,

هذه القصيدة كلها في الغزل ،مما يجعلنا نعتقد أنها ربما تكاد تكون مطلعا لقصيدة وليست قصيدة مستقلة بذاتها،
وفيها تبرز الذات العاشقة التي تشكو شدة جمال حبيبته ،وأن قلبه لن يقدر على التصدي لمثل هذا الجمال ،وهو في هذا المقام
حائر بين الشوق والجنون .وكما تجلت صورة الذات العاشقة في شعر ابن دراج القسطلي في أربعة صور ،هي :عشق
الوطن ،عشق الغواني ،العشق ممزوجا بالفقد ،محبة العلم أو الحكمة؛ فإنها قد حضرت حضورا كثيفا في ديوان شعر
األعمى التطيلي ،فقد جاءت في أربع صور أيضا ،فهي تارة مجتمعة مع الحزن ،جامعة العشق والحزن في رثاء بعض
النساء ،وهذا ما رأيناه في مدح الحرة زوجة سير بن أبي بكر ،ففي هذه القصيدة كاملة لمحنا طغيان الذات العاشقة على
مجريات القصيدة بأسرها ،كما برزت تلك الذات أيضا في قصيدتين كاملتين نعدهما في ضرب الغزل ،ونرى أنه إن كانت
تلك الذات قد برزت فإنما بروزها ينم عن النسق الثقافي والتقدم الحضاري الذي يجعل الشعراء يعبرون عن مدى عشقهم في
زمن متقدم كعصر المرابطين والموحدين الذي عاش فيه األعمى التطيلي ،ومن هنا؛ فإن صورة الذات العاشقة قد كانت
أكثر حضورها عند األعمى التطيلي منه عند ابن دراج القسطلي ،ذلك لعدة أسباب؛ أهما أن الذات العاشقة قد برزت في
قصائد بأثرها ،رغم اتفاقهما أحيانا فيما يخص اجتماع الذات العاشقة مع الحزن والمدح والفقد.
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ثانيا :صورة الذات المتأملة /اآلملة عند الشاعرين
إن الذات المتأملة وكذلك الذات اآلملة قد برزت في أكثر من موضع عند الشاعرين؛ ابن دراج القسطلي واألعمى
التطيلي؛ فعندما نخص القول عن الذات المتأملة عند القسطلي فنجد أنها قد جاءت في عدة صور؛ فهي الذات المتأملة تأمال
مرتبطا بالحكمة في قوله:
بور (القسطلي)6 ,2019,
أَلَ ْم تعلَ ِمي أَن الثَّوا َء هو التَّوى وأ َ َّن بيوتَ
العاجزينَ قُ ُ
ِ
هذا البيت فيه من الحكمة ما يجعلنا نضعه ضمن الصور التي تندرج تحت الذات المتأملة ،وإننا لنرى أن التأمل قاد
الشاعر إلى الوصول إلى هذه الحكمة ،فهو يرد أن يقول إن الموت هو المثوى الوحيد الذي سيؤول إليه البشر ال محالة ،كما
أن في هذا البيت "اإلشارة إلى العتب جلية ال يمكن تأديتها بأسلوب االستفهام المبغي ،خاصة حين يحرص الشاعر على إبقاء
حبل الود موصوال ،فهو في بحثه عن مبررات االنعتاق ورفض الواقع على يقصد إلى الهروب والتخلي عن مسؤولياته،
بمقدار ما يبحث عن أمل جديد لذا فاإلشارة إلى أنه قد يرمى بالعجز وسيلة إلى ذلك االنعتاق والتحرر"( ،القسطلي,2019,
)61
وكما كان التأمل في الحياة مطلقا نجده أيضا تأمال مرتبطا بالمدح ،يقول ابن دراج:
ت األَيَّا ُم َما كنتُ أ َ ْست َ ْع ِلي (القسطلي)44, 2019,
ص ِ
َوقَدْ أ َ َّمنَ
ُ
المقدار َما كنتُ أَت َّ ِقي وأَر َخ َ
إن هذا البيت قد ورد في قصيدة مدح فيها الشاعر وزيرا هو عيسى بن سعيد ،وفيه يريد أن يجنب الممدوح أن يأمن
غدر القدر /الحياة ،فإن األيام متقلبة ،وإننا عندما نذكر مثل هذا األبيان فإننا نسوق أمثلة للدليل على األنماط المشتركة
وا لمختلفة بين الشاعرين كل على حدة .وها هو الشاعر تبرز صورة الذات المتأملة عنده في أحد القصائد التي كتبت في
ار ْنجِ من أَغصانِ ِه وبخَجلَ ِة
المدح؛ لكنها مرتبطة بقدوم الربيع ،وفيها يتأمل عطايا الطبيعة وجمالها ،يقول :قد جا َء بِالنَّ ِ
(القسطلي )44 ,2019,
ق من َو َجنَاتِ ِه
المعشو ِ
فالتأمل عند ابن دراج القسطلي ارتبط بصور ثالثة ،هي التأمل في مطلق األشياء ،تأمل الحياة والقدر وتقلباته،
وأخيرا تأمل الطبيعة السيما فيما يخص قدوم الربيع ،وعند الحديث عن الذات المتأملة في شعر األعمى التطيلي نجدها قد
برزت مرتبطة بالحكمة فقط ،والحكمة مرتبطة بصور أخرى ،هذا بخالفها عند القسطلي كما ذكرنا آنفا ،يقول األعمى
التطيلي:
كيف نض ُّل السبي َل
وأ ْع َجبُ
َ

ولم نأ ِت ِه واهتدته القطا (التطيلي)35 ,2014,

إن خالصة تجارب األعمى التطيلي وتأمالته في الحياة وأمورها قد قادته إلى أن يبث الحكمة في شعره ،ومن ثم
تبرز صورة هذه الذات المتأملة الحكيمة ،فالشاعر في البيت السابق يتعجب من عدم معرفة سبل العيش رغم أن الدواب
تعرف كيف تعيش ،ولم تأت تلك الصورة هكذا دونما تأمل للحياة وأمورها ،وقد تأتي الذات مرتبطة بالحكمة وممتزجة
بالعتاب أيضا ،ونجد هذا في أكثر من موضع ،لعل أكثرها بروزا ما قال حينما مدح الوزير محمد بن عيسى الحضرمي،
يقول:
ِعــتــاب عــلى الدُّنــيــا َوقَــ َّل عِــتــابُ

رضــيــنــا بــمــا ت َْـرضـى ونـحـنُ غِـضـابُ

ْ
ور قـولهـا
وقــالت وأصــغــيـنـا إلى ُز ِ
َوغَــ َّ
أبــصــارنــا وقــلو ِبـنَـا
طت عــلى
ِ

وقــد َيــسْــت َــ ِف ُّ
ــز القــو ُل وهــو كــذابُ
سـراب (التطيلي)42 ,2014,
ــو ُم وهـي َ
فــطــا َل عــليــهــا ال َح ْ

وهنا قد برزت الذات الحكيمة الممتزجة بالعتاب ،فهو يعتب على الدنيا التي تغصب الناس على أن يعيشوها كما
هي ،يستمعون لها حتى إن كان قولها زورا وكذبا ،فهي تعمي القلوب واألبصار وتخدع المحبين لها ،كما تبرز صورة الذات
الحكيمة في أكثر من موضع في ديوان األعمى التطيلي ،وكما هو معروف فإن الحكمة تنم عن خبرة في الحياة وتدابير
أمورها لمن وعيها وعاينها واستخلص منها سبل العيش الذي يخلو من المنغصات ،فنجد الشاعر وقد خلص إلى أالعيب
ْ
الدهـر بـي وبـهـمـتي مـن بـعـ ِد تـجـربـتـي لهـا ومـراسـي
صـروف
عـبـت
الزمان وتقلباته ،ليقول في هذا الصدد:
ُ
ِ
المدير فلم ْ
لي ظــئرهــا وغــدا ً صــريـ َع الكـاس (التطيلي)107 ,2014,
يكن
كالكاس طاف بها
ُ
ِ
َ
وألن الزمان قد عرك شاعرنا و عركه ،فقد جعل قدرا كبيرا من إنتاجه الشعري موجه للزمان ومعاتب له على جوره
وتقلبه السريع الذي ال يكاد يجعله يهنأ بالعيش ،وقد ارتبطت الذات الحكمية في شعر األعمى التطيلي بالرثاء ،تعبيرا عن
الفقد ،كما ارتبطت أيضا بالحب ،وتصدير رؤيته للحب كما هو في قوله:

www.ijherjournal.com

62

Volume 4, Issue 4, August 2022

ســـلَّ ُ
ـــرة تُهـــت َــبَــل
ط أو ِغ َّ
أرى الحـــــبُّ َّأولُهُ شـــــهــــوة تُـــ َ
ســـــقَــــم ُمــــدْنِــــف
ِ
وآخ ُ
ـــــرهُ َ
ق
ـــن راهــ ٍ
ألهـــ ِفـــي عـــلى زَ َم ٍ
ب
ولهـفـي عـلى نـظـرةٍ بـالكثي ِ

هــو المـوتُ أو هـو ِمـ ْنهُ بَـدَل
سربت لحــظــاتُـكَ فـيـه ِعـلَل
أَعْــ َ
سـأل (التطيلي)153 ,2014,
طـيْـتُ غـيـي بـهـا مـا َ

وهو هنا يعد حكيما متمرسا في المحبة ويظهر ذلك في سرد مراحل الحب التي يعيشها الحبيب ،فهو شهوة تسلط
في أوله ،ومرض يحيل إلى الموت في آخره ،وهكذا فإن الذات هنا ليست سوى ذات حكيمة محبة في الوقت نفسه ،كما
وجدنا أن الشاعر قد انشغل بالتأمل في شقاء العيش فأنتج أبياتا فيها من التأمل والحكمة ما يجعلنا نلقي الضوء عليها ونرصد
من خاللها ما ساقه من تدابير وسبل تجعل الناس يعيدون النظر في كيفية عيش الحياة وترك الصراعات التي ال طائل من
عـنـك في ُ
ورائها سوى الشقاء والتعب ،فيقول :يـا لذة َ
مـنك في شيءٍ وال َج َملي
ال نـاقـتـي
شغُ ِل
العـيـش إنـي
ِ
ِ
ِ
لألعـالم خـافـقـةً
المـوتُ فـي ِظـلهـا أحـلى مـنَ العسل
حــســبـي خَـلَعـتُـك
ِ
األحـشـاء حـا ِل ِكها
مـضـطـرم
كـل
ِ
ِ
فـي ِ

الردى في ِه ُمفتاتا ً على األجل
ترى َّ

كــأن ُ
َّ
ــرت َــقــى ُز َحــل
بـسـر ِجـي إليـه كـ ُّل سـابـحـ ٍة
ت َــ ْعــد ُو
ــرت َهــا فــي ُم ْ
ْ
غ َّ
َهـادي الخـو ِد بـيـن ْ
ُـودَ ْ
حلَل (التطيلي)160 ,2014,
تـخـوض المـا َء وادعـةً ت
ت أن
الحلي وال ُ
َ
قـد ع ِ
َ
الذات المتأملة أو الحكيمة تعد من الذوات األكثر بروزا في شعر األعمى التطيلي ،ذلك ألنها قد جاءت مرتبطة
بالحزن وتأمل الموت والفقدان تارة ،كذلك بمحاولة فهم األمور واألشياء تارة أخرى ،وقد ارتبطت بصروف الزمن وتقلباته
ونوائبه ومصائبه التي تلحق بالناس أحيان كثيرة ،كما كانت واضحة وضوحا بارزا في عالقة المرء بأحبابه ،ورغم ذلك فقد
كانت في قمتها عندما صور الشاعر قيمة العقل وإعالئه لها في تدبر سبل العيش والنظر إلى األمور بحكمة وحنكة ،وكان
الحكمة حاضرة أيضا في إعالء مجموعة من القيم ،مثل :السماحة ،واإلباء ،والوفاء ،تقبل الموت في سبيل ما يؤمن به
المرء ،وترك رغد العيش إن كان سيؤثر على حياة اإلنسان وكرامته.
إن األعمى التطيلي قد أنتج من األبيات المليئة بالحكمة ما يجعلنا نعد تلك الذات من أقوى صور الذوات حضروا
وبروزا من الناحية الكمية والكيفية في الوقت نفسه ،وهذا ما جعلنا نفرد لها تلك الصفحات األكثر مقارنة بالذوات األخرى
ل دى الشاعر ،وجدير بالذكر أن ما سبق تحليله يعد نماذج فقط من شعر األعمى التطيلي المرتبط بالتأمل والحكمة ،وقد
اخترناها بعناية للتدليل على بروز تلك الذات ،وهذا بخالف ما قدمه ابن دراج القسطلي فيما يخص صورة الذات المتأملة؛
فالتأمل عند ابن دراج القسطلي ارتبط  -فقط  -بصور ثالثة ،هي التأمل في مطلق األشياء ،تأمل الحياة والقدر وتقلباته،
وأخيرا تأمل الطبيعة السيما فيما يخص قدوم الربيع ،ونحن إذ نوازن بين الشاعرين في تصويرهما للذات المتأملة أو
الحكيمة؛ فإننا نعلي من صورة الذات المتأملة /الحكيمة عند األعمى التطيلي ،ألن صور الحكمة عنده كانت أكثر تنوعا
وأعلى قيمة؛ فأضرب مشاربها أكثر مما كانت عليه عند ابن دراج القسطلي ،وربما نرجع ذلك إلى العمى الذي أصاب
بخالف ما سيق في الجزء السابق من موازنة
التطيلي ،ومن خالله ربما يكون اإلنسان أكثر حكمة وزهدا في الحياة.
بين صورة الذات المتأم لة عند كل من الشاعرين؛ فإن ابن دراج القسطلي قد جاء في شعره فيما يخص تلك الذات المتأملة ما
لم يأت به أو يطرقه األعمى التطيلي ،ونرى ذلك فيما يخص صورة الذات المتأملة /اآلملة عند ابن دراج القسطلي ،والذي
نريد أن نبيه في هذا الصدد أن هناك ذاتا أخرى مرتبطة بالذات المتأملة عند ابن دراج القسطلي؛ هي الذات اآلملة ،لم
يطرقها األعمى التطيلي وقد برزت عند ابن دراج القسطلي ،وسوف نسوق نموذجا واحدا لتلك الذات اآلملة ،لعله يكون
دليال على تفوق وتميز ابن دراج القسطلي فيما يخص األمل فيما هو أفضل ،يقول القسطلي:
أَبدا ً إِذَا َع َّم القضا ُء اآلبي
هِم ُم الفتى نُ ْكب تُبَ ِرح بال ُمنى
َازعا ً
فقطعتُ يَا
ُ
نحوكَ ن ِ
منصور َ
ضاكَ تأْميلي وقربُكَ ِه َّمتِي
فر َ
ِ

ب
ُخدَ َ
ع المنى وعالئقَ األَسبا ِ
ونداكَ َمحْ يائِي وحمد ُكَ دَابِي

(القسطلي) 16 ,2019,

إن صورة الذات في األبيات السابقة هي ذات آملة؛ تأمل في أن يزول سقمها وعلتها بتحقق األماني ،وحين تتحقق
تلك األماني أو اآلمال سيزول األلم أبدا ،وذلك إذا عم القضاء العادل ،والذات هنا تريد أن يكون الحاكم راضيا ،وذات
الشاعر اآلملة ترجو القرب من المنصور في مجالسه العامرة ،وإن أقصى أماني الشعر أن يتم حمده ومناداته في بالط
الحاكم ،وفي هذا تصوير للذات اآلملة في شيء يسير يمكن تحقيقه لشاعر أنفق من حياته الكثير لخدمة المنصور بن أبي
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عامر وأنشده المدائح الطوال ،ونرى أن ابن دراج قد تميز في تصويره لتلك الذات اآلملة التي لم نجد لها ذاتا موازية في
شعر األعمى التطيلي.
ثالثا :صورة الذات الحزينة عند الشاعرين
برزت الذات الحزينة عند ابن دراج القسطلي في موضع واحد في ديوانه ،وقد تجلت في نمط حزن بعينه ،لكنها في
صورة مختلفة؛ فقد جاءت مصورة حزنه لتقدمه في العمر ،وظهور الشيب في رأسه ،وفراق األحبة ،كما في قوله:
ولقد أَضا َء ال َّ
ب
شيْبُ لي سنَنَ ال ُهدَى فَثَنَى ِسنِي دَدَني َعلَى األ َ ْعقَا ِ
ورأَيتُ أ َ ْر ِديَةَ النُّ َهى منشورةً

تسعى بِ َجدَّتها إِلَى أَتْ َرابِي (القسطلي)16 ,2019,

ورغم ظهور الشيب في من حزن لكننا نجد فيه ملمحا حكيما ،إذ إن الشاعر وهو يصور تقدمه في العمر فإنه يفيد
بأن هذا الشيب قد أعاد له ذكريات سنين الصغر وما كان فيها من لهو ولعب ،لكنه يعود حزينا مرة أخرى في البيت الثاني
الذي كان بداية ألبيات شعرية صور فيها حزنه لفراق األحبة ،وقد نجد الشاعر يجمع بين الحزن والحكمة ،ذلك ألن الحزن
غالبا ما يؤدي في نهاية األمر إلى أن يكون صاحبه حكيما بشكل أو بآخر ،وفي هذا نراه يقول:
وإِ َّن بالدا ً أَخر َجتنِي لَعُ َّ
وإِ َّن زَ مانا ً خان َعهدي لَخ ََّوانُ (القسطلي )36 ,2019,
طل
ومن هذا البيت ندرك أن الشاعر قد أصبح حزينا الغترابه عن بالده (األندلس) ،وما في ذلك من فراق لألحبة
والخالن وأهل ،كما نملح أيضا في البيت السابق امتزاج الذات الحزينة بالذات المعاتبة من خالل عتاب الزمن الذي يراه
الشاعر خوانا ،ومن خالل ما سبق؛ فقد برزت الذات الحزينة في نمط واحد لكنه اقترن بعدة صور ،هي :تقدمه في العمر
وظهور الشي ب في رأسه ،حزنه الغترابه عن بالده ،حزنه وعتابه للزمن الذي سرعان من يتقلب .أما فيما يخص الذات
الحزينة عند األعمى التطيلي فقد نجدها تارة في حزنه لتقلب الدهر ،كما في قوله:
ف الزمان
ص ْر ِ
َونُ ْغ ِ
ضي على ُح ْكم َ

ضا (التطيلي) 36 ,2014,
وبين الجوانح َج ْم ُر الغَ َ

وف ي هذا البيت الذي جاء في قصيدة حرض فيها الشاعر أهل أشبيلية على رجل عسوف ،وتبرز أيضا الذات الحزينة
لتهاون رجل عسوف باهلل وبالمسلمين لمخالفته تعاليم اإلسالم خاصة فيما يتعلق بأكل الربا ،يقول:
الربا
وقد خل َع الدينَ خ َْل َع النَجا ِد
وقد أكل ال ِدينَ أك َل ِ
(التطيلي)36 ,2014 ,
كما وجدنا صورة الذات الحزينة قد برزت مرتبطة بالرثاء ،وفقد األحبة ،مثل ما قاله الشاعر في قصيدته التي رثى
فيها محمد بن حزم ،يقول فيها:
ألم يكُ حينَ َيدْ ُجو الخطبُ َبدْرا ً
ْ
ار وال أُفُــوال
ولكـــن ال َ
ـــر َ
س َ
ص َل أو يُ ْع ِطي
كـل َمـ ْجـدٍي قو ُل الفَ ْ
ــر ْز نـهـايـةَ ِ
ألَ ْم يُــحْ ِ

الجزيال ( 0ألتطيلي)125 ,2014 ,

فقد كان فراق محمد بن حزم صعب على الشاعر ،وهذا ما جعله يكتب فيه قصيدة كاملة ،مصورا وواصفا لمصابه
العظيم الذي ال يقدر على تحمله ،ذلك لما البن حزم من خصال جليلة كحنوه على اليتامى واألرامل ،وفي هذا الرثاء قدر
كبير من امتزاج الذات الحزينة بالذات المحبة أو العاشقة ،فقد حملت قصيدته في رثاء ابن حزم معاني الحزن نفسها ،مع
بساطة في الصياغة ،وسهولة في التراكيب ،وهي من مراثيه التي نالت شهرة واسعة وحظوة كبيرة من قبل القدامى
والمحدثين ، iوقد تكرر بروز الذات الحزينة في مواضع أخرى في الديوان ،وظهر هذا في القصيدة التي كتبها في رثاء
زوجته ،وارتبط الرثاء أيضا بالمدح ،وهذا ما وجدناه في قصيدة مدح فيها أبي بكر بن علي بن يوسف تاشفين من أمراء
المرابطين ،والذات في هذه القصيدة حزينة جراء الحسد ،يقول األعمى التطيلي:
سـد ُونـي العُـال
وبـي مـعـشـر َحـ َ

ســل (التطيلي)153 , 2014 ,
ُورهُـــ ُم
صـــد ُ
ُ
كـــصـــدور األ َ
ِ

وبعد؛ فإن الذات الحزينة في شعر األعمى التطيلي قد برزت في ثالثة أنماط؛ فقد جاءت مرتبطة بالحزن على الفقد/
الرثاء ،وكانت أيضا إثر حزنا على مخالفة تعاليم اإلسالم ،وأخيرا وجدناها حزينة بسبب الحسد ،وهذا يختلف عن الذات
الحزينة عند ابن دراج القسطلي الذي صورت ذاته الحزينة ممتزجة بتقدمه في السن ،وفقدان األحبة ،واغترابه عن الوطن.
رابعا :صورة الذات الشاكرة عند الشاعرين

www.ijherjournal.com

64

Volume 4, Issue 4, August 2022

إن من صور الذات التي تكاد تكون شبه متطابقة عند ابن دراج القسطلي واألعمى التطيلي لهي الذات الشاكرة ،تلك
الذات التي قد تأتي متمثلة في قصيدة كاملة اعترافا بقدر أحد المشكورين من الناس السيما إن كان حاكما قد ظفر بمعركة
وأظهر فيها براعة في القتال؛ فآثر الشاعر أن يخلد تلك المعركة في قصيدة يشكر فيها هذا الصنيع ،وقد رأينا تلك الذات في
شعر ابن دراج القسطلي حينما قال:
س ِر ُ
بشكر َما أ َ ْوليتَنِي
فمتى أَقو ُم
ش ْك ِرهَا أ َ ْعيَ ْيتَنِي
ِمنَن بِأ َ ْي َ
ِ
شرف الحياةِ َو ِع َّزها أَعطيتني
َ

أَعطيتَنِي ذ ُ ْخ َر َّ
ان َوإِنَّ َما
الز َم ِ
شاكر نعم ٍة أَنت الَّذِي لما دعوتُ ِغياثَها لَبَّ ْيتَنِي (القسطلي)18 ,2019 ,
لَبَيْكَ
َ
واألبيات الثالثة السابقة قد وردت في قصيدة جلها شكر في المظفر عبد هللا ،وفي هذه القصيدة يعدد الشاعر
األوصاف الدالة على مدى حبه وامتنانه للمظفر ،وقد وردت كلمة (شكر) لفظا في البيت األول فقط مرتين ،ويبرع القسطلي
في الشكر لما أواله المظفر من عطايا وما منحه إياه من شرف ،وكذلك يشكره على تقريبه منه ،وقد تظهر الذات الشاكرة
شاكرة في المطلق ،غير مرتبطة بأي أحد ،كما نرى في قوله:
س ِري
س ِري
بكل َما شئ ِ
فآنَ يَا ُ
ت أَن ت ُ َ
نفس أ َ ْن ت ُ َ
ِ
ت أن تَقَ ِري (القسطلي)30 , 2019 ,
وحانَ يَا َعينُ أ َن تَقَ ِري ب ُك ِل َما شئ ِ
ورغم كون البيتين السابقين قد وردا في إعذار ابن المظفر ،لكنها تحمل أبعادا ذات دالالت الشكر في مطلقه،
والشاعر فيهما يبشر نفسه بالخير ،ويدعوها أن تسعد وتسر ،كذلك قد وجدنا من خالل قراءة شعر ابن دراج القسطلي أن
الذات الشاكرة قد تأتي لشكر حاكم أغنى رعيته ،مثلما ورد في قول الشاعر:
ام الفَال من هِبا ِت ِه
نالعِبُ َ
آر َ

وآرا ُمهُ ُ
غ ُّر ِ
الط َرا ِد َو ُج ْردُه ُ

من ُجو ِد ك َِف ِه َو َما فَ ْر ُ
ش الدِيبا َج ْ
شهُ ِإال ال َجواد ُ و ِلبدُهُ
ونَ ْفت َِر ُ

(القسطلي)83 , 2019 ,

إن الشاعر في هذين البيتين ليود أن يشكر المرتضى آخر ملوك بني مروان ،ذلك الذي أصبح الفقراء في عهده
أغنياء من االزدهار االقتصادي الذي ميز عهده عن عهود غيره ،حتى أصبح الناس كلهم جواد يعيشون في رخاء ودعة
وراحة؛ فوجب الشكر ،وتجلت الذات الشاكر عند الشاعر فيما مدح به المرتضى .وإجماال فقد كانت الذات الشاكرة عند ابن
دراج القسطلي ذاتا غير نمطية ،فهي ذات شاكرة لالنتصار ،وذات شاكرة لالزدهار االقتصادي ،وذات شاكرة في مطلق
الشكر.
أما إذا أردنا الحديث عن الذات الشاكرة عند األعمى التطيلي؛ فقد جاءت شاكرة لعطايا الملوك إبان مدهم أحيانا،
مثلما ورد في قوله:
الر ْك ِن األَشَد (التطيلي)68 ,2014 ,
عــزكَ يــا يَــنَّاق فـي ذ ِْر َوةِ ال َع ْليَا إلى ُ
أنــا مــن ِ
وألن ابن يناق قد أكثر العطاء للشاعر األعمى التطيلي ما جعله يمدحه في قصيدة بدأت بتجل للذات الشاكرة ،فقد
أفرد له العطايا ال جزيلة التي جعلت مال الشاعر ينمو ويكثر ويعلو ،ويتكرر بروز تلك الذات الشاكرة المرتبط شكرها
بالعطايا في أكثر من موضع ،لعل منها ما ورد في مدح أبي القاسم بن حمدين ،يقول:
المهب ْ
حل َو المساق (التطيلي)2014,114,
الشـكـر عرف
خــذ إليـكَ الثـنـا َء ال بـل أد َّل
ِ
َ
كذلك؛ فإن الذات الشاكرة جاءت عند األعمى التطيلي مرتبطة بالعتاب ،كما في قوله عندما مدح األمير أبو يحيى:
وقـــد َحـــدَانـــي إليـــكَ الحــبُّ واألمــل
الدهــر تــلعــبُ بــي
لصــروف
أتـــاركـــي
ِ
ِ
َــمــل (التطيلي)140 ,2014,
شــاكــرهَــا إن ا
شــكــرتُ نُــ ْعــمــاك لمــا قــ َّل
لكــريــم عــلى العــالَّ ِ
ت يَــ ْعــت ِ
ُ
َ
إن القصيدة التي أوردنا منها البيتين السابقين لتبدأ بعتاب لألمير أبي يحيى الذي ترك الشاعر لمصائب الدهر تلعب
به رغم أمله في أن يكرمه ،وقد ورد فعل الشكر في صيغة الماضي (شكرت) كذلك يلحق الفعل الماضي بالتقريع الذي يفيد
بأن هذا الشكر متفرد ألن الممدوح قل شاكروه ،وأصبح األعمى التطيلي من القالئل الذين كانوا يشكرونه ،والذات الشاكرة
ال تقتصر عند األعمى التطيلي على شكر األشخاص فقط ،بل تتجه أحيانا إلى شكر هللا ،كما جاء في قوله:
الحـــمـــد ُ هلل َو ُ
شــ ْكــرا ً له
ب
صـرتُ وال أُنـبـيـك عن غائ ٍ
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ْ
دهري فاهللُ لي
إن يَ ْنبُ بي
َ

والمــتــر َّجى للنــدى خــالد

(التطيلي )71 ,2014,

وتلك القصيدة التي ثالثة أبيات فقط من مطلعها جلها في شكر هللا ،فالشاعر يبدأ بالحمد والشكر هلل رغم كونه يعاني
من العوز والفاقة ،وهو في حالة يرثى لها الحاسد  -كما يذكر الشاعر  -ورغم كل ما فيه ال ينس أن يشكر هللا خالقه ليستعين
بيه على نوائب الدهر.وبعد ،فقد كانت الذات الشاكرة عند ابن دراج القسطلي في ثالثة أنواع؛ فهي ذات شاكرة لالنتصار،
وذات شاكرة لالزدهار االقتصادي ،وذات شاكرة في مطلق الشكر .أما الذات نفسها عند األعمى التطيلي فقد كانت في
شاكرة للعطايا ،وشاكرة معاتبة في الوقت نفسه ،وشاكرة هللا ،حيث لم نرى اتفاقا بين الشاعرين في تلك الذات الشاكرة سوى
في الشكر للعطايا والهبات ،وكل تميز أو تفرد عن اآلخر بذاتين شاكرتين مختلفتين عن اآلخر.
خامسا :صورة الذات الفخورة عند الشاعرين:
إن الفخر ليعد من األغراض الشعرية التي يمكن فيها الجمع بين الذات واآلخر في الوقت نفسه ،وربما يعبر الشاعر
في القصائد التي تبرز فيها الذات الفخورة عن ذاته الفردية أو الجمعية في مقابل اآلخر ،أو هي باألحرى موجهة إلى اآلخر
لتظهر قدره ضئيال في مقابل الذات ،وإذا نظرنا إلى الذات الفخورة عند ابن دراج القسطلي لوجدنا صورة الذات الفخورة
ص ْف ُو َما تَ ْن ِمي ِه عاد
عنده ربما تأتي فخورة بذكر الجذور العربية القديمة مثلما في قوله :قبائ ُل من أ َ ِ
بناء عا ٍد و ُج ْر ٍ
هم لَ ُه ْم َ
َوقَحْ َ
طانُ (القسطلي)26 ,2019 ,
الشاعر في البيت السابق يفتخر بكونه ينتمي إلى قبيلة من أبناء عاد وجرهم وقحطان أيضا ،كما نجده يفتخر بأنه
يكرم الضيف ،كما في قوله:
ي فَ ْخر (القسطلي)31 ,2019 ,
ي سيفٍ
ي ُم ْلكٍ وأ ُّ
وأ ُّ
ي ضيفٍ وأ َ ُّ
فأ َ ُّ
تلك الخصيصة التي يختص بها العرب عن غيرهم من األمم األخرى؛ وهي إكرام الضيف هي من أهم الخصال التي
حرى بالعربي أن يفتخر بها السيما إن كان شاعرا متفردا كابن دراج القسطلي الذي يعد في منزلة المتنبي عند أهل األندلس،
وقد وجدنا امتزاج الفخر بالتشفي في اآلخر المهزوم ،وهذا في قول القسطلي:
ب
ْس ه ُّم
الز ٍم
الز ِ
الدهر ضربةَ ِ
ِ
أن لَي َ
ي األَنبا ُء ضربةَ ِ
صدقَتْنِ َ
فشفيتُ ِفي ُح ِر التج ُّم ِل ُ
غلَّتي

العزاء مآربي(القسطلي)11 ,2019 ,
حسن
وقَضيتُ من
ِ
ِ

فالشاعر قد برزت في بيتيه السابقين الذات الفخورة في ارتباط مع التشفي الذي قد جلب له العزاء والراحة .إذن؛
فالذات الفخورة قد تجلت في شعر ابن دراج القسطلي في صور ثالثة؛ هي :الذات الفخورة بالجذور العربية القديمة ،والذات
الفخورة بإكرام الضيف بوصفها خصلة عربية محمودة ،وأخير الذات الفخورة باالنتصار على اآلخر والتشفي الذي يجلب
الراحة والعزاء للنفس.
أما إذا أردنا إجمال صورة الذات الفخورة عند األعمى التطيلي؛ فإننا نجدها قد برزت  -فقط  -في اعتداد الشاعر
بنفسه وبما يقرضه من شعر ،مثل قوله:
اس
َّاس
ـالن قـد سـارا بـنـا في النَّ ِ
ــري وجــود ُكَ يـا أَبـا العـب ِ
ِشــ ْع ِ
َمـث َ ِ
ب قـــاس
وأَالنَ شــــعـــري كـــ َّل قـــل ٍ

(التطيلي)102 ,2014 ,

أدنــى ســمــا ُحــك كــ َّل شــأ ٍو نــازحٍ
إن الذات التي تجلت في البيتين السابقين لتعيد إلى أذهاننا ذات شاعر العربية األكبر؛ المتنبي الذي كان واحدا من
أبرز الشعراء الذين اعتدوا بأنفسهم وبشعرهم في الوقت نفسه ،ومن ال يذكر قوله الخالد:
أَنا ا َّلذي نَ َ
ص َم ُم
ظ َر األَعمى ِإلى أَدَبي َوأَس َم َعت َك ِلماتي َمن ِب ِه َ
رطاس َوالقَلَم (المتنبي)332, 1983,
الرم ُح َوال ِق
يف َو ُ
س ُ
ُ
َعرفُني َوال َ
الخَي ُل َواللَي ُل َوالبَيدا ُء ت ِ

وكما افتخر المتنبي بقوله الشعر الذي يجعل األعمى ينظر إليه واألصم سمعه ،وافتخر أيضا ببراعته في ركوب
الخيل وسريانه بالليل في الصحاري ،وكذلك قدرته على القتال بالسيف والرمح ،وإجادته العظيمة لفنون الكتابة السيما الشعر
كما ذكرنا؛ فقد افتخر األعمى التطيلي كذلك بشعره وكذلك افتخر بجود أبي العباس صاحب األحباس ،وأن شعر األعمى
وجود أبي العباس أصبحا مثار ضرب المثل بين الناس ،وإذا أردنا الموازنة بين الذات الفخورة عند ابن دراج القسطلي
واألعمى التطيلي فسنجد أنها قد كانت أكثر حضورا في شعر ابن دراج الذي جاءت فيه في صور ثالثة هي :افتخاره
بجذوره العربية ،إكرام الضيف بوصفها شيمة عربية حميدة ،وأخيرا الذات الفخورة المتشفية بانتصارها على اآلخر ،أما
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الذات الفخورة عند األعمى التطيلي فقد جاءت في صورة واحدة وهي افتخاره واعتداده بنفسه لقول الشعر ،فابن دراج هو
األكثر درجة فيما يخص تجلي صورة الذات الفخورة في شعره.
خاتمة:
إن ابن دراج القسطلي قدر برع في رسم صورة مغايرة للذات واآلخر ففي هذه الدراسة أردنا أن نوضح كيف
صورت الذات عند الشاعر ،وكيف جاءت أنماطها ،فوجدنا أن الشاعر قد برع في تصوير الذات في أنماط وصور ستة،
ُ
وكانت الذات العاشقة أول تلك األنواع؛ تلك الذات التي أشرنا إلى أنها ذاتا اعتيادية كانت بارزة في القصيدة العربية منذ أن
بدأ قول الشعر في العصر الجاهلي وربما قبله ،وقد عنيت الذات العاشقة في شعر بن دراج بذكر الغواني ،وإضاعة وقته
وراحلته في طلب الحب أو الهوى ،كما جاءت ذاته عاشقة لبنات الليل أو الراقصات في المالهي الليلة في أحيان أخرى،
ويبدو أن الشاعر لم يكن ليهنأ بعشقه فقد برزت ذاته العاشقة مكلومة في أحيان كثيرة ،ولم تكن صورة الذات العاشقة عند ابن
دراج مرتبطة بالعشق االعتيادي فحسب؛ بل ثمة عشقا آخرا الح في أفقنا عندما تعرضنا لتحليل أبياته ،إنه الذات العاشقة
والمحبة للعلم ،وبرزت تلك الذات في مدخه بعض رؤساء الكتب.
أما عن الذات المتأملة ،تلك الذات التي جاءت في شعر القسطلي مرتبطة التأمل في مخلوقات هللا؛ فقد صرت في
شعر الرجل قرينة بالحكمة في أغلب األحيان ،كما ارتبطت أيضا بالتأمل في فصل الربيع وجماله وما يجيء به من ثمار
يانعة لذ ة لآلكلين ،وظهرت الذات األملة مرتبطة بالرجاء والطلب المعلل بأسباب منها ما يمكننا وصفه بأنه سيفيد الذات
الجمعية ومصالح الوطن تارة ،أو ما سيفيد مصالح الشاعر نفسه في الحصول على المزيد من العطايا أحيانا ،وقد تأتي
صورة الذات اآلملة راغبة في أن تقول الشعر في حضرة الحاكم كما جاء في قصيدة من خمسة أبيات يسأل فيها الشاعر
المنصور بن أبي عامر في أن ينشده قصيدة ،وجاءت أيضا راجية الرضا للحاكم.
وإذا أردنا أن نفصل القول في الذات المتسامية؛ فقد ارتبطت تلك الذات بطلب العفو عما اقترفته يداه في ذوات
الحكام ،كما برزت أيضا في تس امي الشاعر عن صغائر األمور ،لكنها ارتبطت أحيانا بالعتاب الذي ظهر في اعتماد الشاعر
تقنية الثنائيات الضدية التي تبرز المعنى وتقربه من نفس الممدوح أو المتلقي في اآلن نفسه ،كما وردت ذات الشاعر
المتسامية قرينة بذاته الفخورة في أحيان كثيرة ،وارتبطت أيضا بإبراز صفة عزة النفس والكرم ،وفي تصوير الشاعر للذات
الحزينة وجدنا أحواال متواترة في شعر الرجل ،فمنها الذات الحزينة لتقدم العمر ،والذات الحزينة لعدم القدرة على تغيير
الواقع األليم سوى بسكب العبرات أو البكاء ،والذات الحزينة لالغتراب عن الوطن وتركه خالنه وأصدقائه ،والذات الحزينة
الحكيمة ،والذات الحزينة الداعية إلى عدم اليأس واالستمساك باإليمان باهلل.
وعند الحديث عن الذات الخامسة التي برزت صورتها لدى الشاعر وهي الذات الشاكرة ،نجد لها أحواال عدة ،مثل
الذات الشاكرة الراجية ،والذات الشاكرة في مطلق الشكر ،والذات الشاكرة لرغد الحياة وحلو المعيشة ،وكذلك الذات
الفخورة ومن خاللها برزت صورة الذات التي تفتخر بالنفس والوطن في الوقت نفسه ،وفيها قد عاد الشاعر إلى ذكر أصوله
العربية القحة ،مثل عاد وجرهم وعاد وقحطان ،كما برزت صورا قديمة أضفاها الشاعر إلى ذاته سواء كانت الذات فردية
أم ج معية ،مثل تصويره الذات الجميعة بأنها أسود هياج وما في هذا التصوير من كناية على القوة ،وقد ظهرت كل تلك
الذوات السابقة في مقابل اآلخر بأحواله المختلفة.
إن البحث في صور الذات في شعر ابن دراج القسطلي ليستأهل أن يترد له أطروحة كاملة؛ نظرا لكثرة الصور التي
صور ب ها الشاعر هذين النمطين ،وألنه ما ال يدرك كله ال يترك كله آثرنا أن نفرد لهما تلك الصفحات القليلة السابقة،
مستخدمين نماذج محددة برزت فيها صور الذات في بعض قصائد الشاعر في ديوانه الذي يقترب من ثماني مائة صفحة،
لعلها تفي بالغرض وتنال إعجابكم.
أما األعمى التطي لي فقد صور الذات في شكل بديع ،فقد برزت الذات العاشقة عنده مجتمعة مع الحزن فيما ظهر
عند رثاء بعض النساء ،وهذه الصورة تجلت في قصائد كاملة مثل القصيدة التي مدح فيها الحرة زوجة سير بن أبي بكر،
بينما جاءت الذات الشاكية في صورة محبة للوطن ورغبة ملحة في تحسين أوضاعه ليستقر ويكون العيش فيه حلوا ،وهذا
ما تجلى في قصيدة شكى فيها الشاعر رجل عسوف ظالم كان يحكم أشبيلة.
إن الذات المتأملة أو الحكيمة لهي أكثر الذوات حضورا وتجليا في شعر األعمى التطيلي؛ حيث جاءت في ارتباط
مع الحزن وتأمل الموت والفقدان ،وكان لها صلة واضحة بالفلسلفة ،والسعى إلى فهم األمور وادراكها ،وكذلك العمل على
التعبير عن تقلبات الزمان ومصائبه وكذلك إعالء قيمة العقل والحكمة ،بينما كانت الذات الحزينة متجلية في غرض الرثاء
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فقد رثى األعمى التطيلي ثالثة أشخاص أحبهم حبا عظيما ،كان منهم محمد بن حزم وكذلك زوجة األعمى التطيلي ،وقد
جاءت صورة الذات الشاكرة عند الشاعر هلل ولبعض الحكام ،وكذلك فإن الذات الناصحة قد كانت حاضرة لتقديم ما يمكن
تقديمه من نصح وإرشاد لحاكم أيضا ،والذات المعاتبة أكثر ما عاتبت هو الزمن وتقلباته ،وكانت ذات الشاعر فخورة بقول
الشعر نفسه.
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Abstract
This research paper aims to highlight the role of the digital economy in supporting
sustainable development in Algeria, as two important alternatives to the rentier economy
dependent on hydrocarbons, and because of their role in achieving sustainable economic
and social development by providing jobs and transferring development to remote areas, and
creating investment opportunities in ئlight of The state is directed to support emerging
institutions, and Algeria has components, capabilities and natural resources that make it
regionally and internationally one of the most important countries, but despite all these
components and capabilities available, the reality of the digital economy and sustainable
development in Algeria is weak in terms of structures, facilities, infrastructure and
investment... This is what necessitates the development of a strategy in order to exploit all
the possibilities and ingredients to achieve the hoped- for digital economy and sustainable
development.
The digital economy is an economy based on digital technology and is based on several
components, including technological infrastructure, hardware, software, and networks, in
addition to the digital mechanisms through which business and economic activities take
place, including e- commerce, and electronic transactions that take place entirely on the
Internet.
A secure and holistic digital that achieves sustainable economic and social development,
and enhances the capabilities of the digital economy and leadership at the national level
through a comprehensive process that supports the development and development of digital
skills, digital services, digital assets, the enabling environment, and digital and community
leadership, in partnership with the public and private sectors and civil society institutions.
The study concluded that the digital economy has a major role in the dimensions of
sustainable development, but the process of activating it is still young and needs more
modernization and encouragement, including the achievement of sustainable development.
Key words: Digital Economy, Sustainable Development, Dimensions of Sustainable
Development.
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دور االتقصادد الرتقمي في دعم الصنمية المسصدامة
– الجزائر أنموذجد-
عبيدة سليمة
د،.جامعةالبليدة--2،الجزائر 

عدئشة خليد
د،.جامعةالبليدة--2،الجزائر

الملخص
تهدفهذهالورقةالبحثيةإلبرازدوراالقتصادالرقميفيدعمالتنميةالمستدامةفيالجزائر،كبديلينمهمينعناالقتصاد
الريعيالمعتمدعلىالمحروقات،ولمالهمامندورفيتحقيقتنميةاقتصاديةواجتماعيةمستدامةمنخاللتوفيرمناصب
شغل وتحويل  التنمية إلى المناطق النائية ،وخلق فرص استثمارية في ظل توجه الدولة إلى دعم المؤسسات الناشئة،
والجزائرلهامنمقوماتوإمكانياتوثرواتطبيعيةتجعلهاإقليمياودوليامنأهمالدول،ولكنرغمكلهذهالمقومات
واإلمكانياتالمتوفرةإالأنواقعاالقتصادالرقميوالتنميةالمستدامةفيالجزائرضعيفينمنحيثالهياكلوالمرافقو
البنىالتحتيةواالستثمار،...هذامايستلزموضعإستراتيجيةمنأجلاستغاللكلاإلمكانياتوالمقوماتلتحقيقكلمنهما
االقتصادالرقميوالتنميةالمستدامةالمأمولين  .
فاالقتصادالرقميهواالقتصادالقائمعلى  التكنولوجياالرقميةويرتكزعلىعدةمكونات،منهاالبنيةالتحتيةالتكنولوجية،
واألجهزة،والبرمجيات،والشبكات،باإلضافةإلىاآللياتالرقميةالتيتتممنخاللهااألعمالالتجاريةواالقتصادية،ومنها
التجارةاإللكترونية،والمعامالتاإللكترونيةالتيتتمبالكاملعلىشبكةاإلنترنتومنهإقتصادرقميآمنوشمولييحقق
تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ،وتعزيز ممكنات االقتصاد الرقمي والريادة على المستوى الوطني من خالل عملية
شاملة تدعم تطوير وتنمية المهارات الرقمية ،الخدمات الرقمية ،األصول الرقمية ،البيئة الممكنة ،والريادة الرقمية
والمجتمعية،وذلكبالشراكةمعالقطاعينالعاموالخاصومؤسساتالمجتمعالمدني .
وقد خلصت الدراسة إلى أن االقتصاد الرقمي له دور كبير على أبعاد التنمية المستدامة ،لكن التزال عملية تفعيله فتية
وبحاجةإلىالمزيدمنالتحديثوالتشجيعومنهتحقيقالتنميةالمستدامة.
الكلمدت المفصدحية:االقتصادالرقمي،التنميةالمستدامة،أبعادالتنميةالمستدامة.
المقدمة:
االقتصاد الرقمي هو االقتصاد  القائم على التكنولوجيا الرقمية ويرتكز على عدة مكونات ،منها البنية التحتية
التكنولوجية ،واألجهزة ،والبرمجيات ،والشبكات ،باإلضافة إلى اآلليات الرقمية التي تتم من خاللها األعمال التجارية
واالقتصادية،ومنهاالتجارةاإللكترونية،والمعامالتاإللكترونيةالتيتتمبالكاملعلىشبكةاإلنترنت،ومنهاقتصادرقمي
آمنوشمولييحققتنميةاقتصاديةوإجتماعية مستدامة،وتعزيزممكناتاالقتصاد الرقميوالريادةعلىالمستوىالوطني
منخاللعمليةشاملةتدعمتطويروتنميةالمهاراتالرقمية،الخدماتالرقمية،األصولالرقمية،البيئةالممكنة،والريادة
الرقميةوالمجتمعية،وذلكبالشراكةمعالقطاعينالعاموالخاصومؤسساتالمجتمعالمدني.
تعتبرالتنميةالمستدامةأهمهدفتسعىكلدولالعالملتحقيقه،حيثالفردهومحوراإلرتكاز وأساسأيتنمية
اقتصاديةأوإجتماعية،هذاالطرحالجديدللتنميةجعلمنهامقار بةقائمةبحدذاتها،وأنتثمينالمواردالبشريةيؤديالي
تحقيقالتنميةالمستدامةبأبعادهااالقتصاديةواإلجتماعية والبيئية،ومنهذاالمنطلقجاءاالهتمام وسعيالدولإلىتحقيق
معدالت ومؤشرات مرتفعة في الرفاهية واالزدهار وتحسين مستوى معيشة األفراد بما يدعم مستوى التنافسية والتنمية
اإلجتماعية واالقتصادية ،بالمقابل نجد ان الثورة المعلوماتية أدت إلى فتح الباب لحدوث تغيرات كبيرة ،وامتدت لتشمل
جوانبالحياةاالقتصاديةواإلجتماعية والسياسيةوالثقافية،والتيحولتالمجتمعاتمنمجتمعقائمعلىاإلنتاجالصناعي
إلىمجتمعقائمعلىاإلنتاجالمعلوماتي،مماأدىإلىظهورمايعرفباالقتصادالرقميوالمنتجاتالرقمية،التيساهمت
بالمؤسساتلدخولالعالماإلفتراضيلألعمال.
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تهدفهذهالورقةالبحثيةإلبرازدوراالقتصاد الرقميفيدعمالتنميةالمستدامةفيالجزائر،كبديلينمهمينعن
االقتصاد الريعي المعتمد على المحروقات ،ولما لهما من دور في تحقيق تنمية اقتصادية وإجتماعية مستدامة من خالل
توفيرمناصبشغلوتحويلالتنميةإلىمناطقالظل،وخلقفرصاستثماريةفيظلتوجهالدولةإلىدعمالمؤسسات
الناشئة ،والجزائر لها من مقومات وإمكانيات وثروات طبيعية تجعلها إقليميا ودوليا من أهم الدول ،ولكن رغم كل هذه
المقوماتواإلمكانياتالمتوفرة إال أنواقع االقتصاد  الرقميوالتنميةالمستدامةفيالجزائرضعيفينمنحيثالهياكل
والمرافق و البنى التحتية واالستثمار  ،...هذا ما يستلزم وضع استراتيجية من أجل استغالل كل اإلمكانيات والمقومات
لتحقيقكلمنهما االقتصاد الرقميوالتنميةالمستدامةالمأمولين،ومنهوضعاإلشكاليةالتالية:مد هو دور االتقصادد الرتقمي
في دعم الصنمية المسصدامة في الجزائر؟
ويمكنطرحالفرضيةاألتية:مؤشرات االتقصادد الرتقمي داعمة للصنمية المسصدامة في الجزائر.
أهمية الدراسة :تبرز أهمية هذه الدراسة من الدور الكبير الذي أصبح يلعبه االقتصاد الرقمي فيالعالم المعاصر ،سواء
على الصعيد االقتصادي أو اإلجتماعي ،مما يستدعي من الجزائر أنتعمل جاهدةبمختلف ما تتمتع به من امكانيات مادية
وبشرية هائلة ،من أجل اإلستفادة من المنافع التي يوفرها االقتصاد الرقمي في تحقيق تنمية اقتصادية إجتماعية وبيئية
مستدامة .

أهداف الدراسة :نهدف من خالل هذه الدراسة إلى رصد وتحليل واقع ومستوى تقدم االقتصادالرقميبالجزائر وانعكاساته
على بعض الجوانب التنموية بهذه الدولة .
منهج الدراسة :بغية بلوغ أهداف الدراسة واإلجابة على االشكالية استخدمنا المنهج الوصفي ،باعتباره األنسب لشرح
وتوضيح مختلف األحداث والمواقف المعبرة عن ظاهرة أو مجموعة من الظواهر ،كمااعتمدنا المنهج التحليلي في عرض
وتحليل األرقام المتعلقة بأهم مؤشرات االقتصاد الرقمي العربي وأبعاد التنمية المستدامة في الجزائر ،وذلك من خالل
االعتماد على جملة من التقارير العالمية المتعلقة بموضوع الدراسة.
وهذاماسنحاولاإلجابةعنهمنخاللالمحاورالثالثالتالية:
-

المحور األول:اإلطارالنظريلالقتصادالرقمي
المحور الثدني:اإلطارالنظريللتنميةالمستدامة
المحور الثدلث:مؤشراتاالقتصادالرقميوأبعادالتنميةالمستدامةفيالجزائر
تناولت هذه الدراسة في جنبها النظري التعريففباالقتصفاد الرقمفي وأهميتفه ،باإلضفافة إلفى أبعفادومؤشفرات
االقتصاد الرقمي .
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المحور األول :اإلطدر النظري لالتقصادد الرتقمي
أوال :تعريف االتقصادد الرتقمي 
تعددتاآلراءحولإيجادتعريفموحدلالقتصادالرقمي(المعرفي،الذكي،الجديد)،ولعلمنأبرزهذهالتعاريف
مايلي: 
-

-

أنهذلكاالقتصادالذييستندعلىالتقنيةالمعلوماتيةالرقمية،ويوظفالمعلوماتوالمعرفةفيإدارتهبوصفها
الموردالجديدللثروةومصدرإلهاملإلبتكاراتالجديدة.(الرزو،،2006صفحة )13
يعرفاالقتصادالرقميعلىانه:"االقتصادالقائمعلىاإلنترنتأواقتصادالويب.وهواالقتصادالذييتعاملمع
الرقمية أو المعلومات الرقمية ،الزبائن الرقميين والشركات الرقمية ،التكنولوجيا الرقمية والمنتجات الرقمية".
(نجم،،2004صفحة )88
كمايعرفعلىأنه:"ممارسةاألنشطةاالقتصاديةفيالمجالاإللكترونيباستخداموسائطاإلتصاالتوتكنولوجيا
المعلومات،منخاللايجادروابطفعالةمابينأطرافالنشاط 
االقتصادي".(خالدمحمدالبراهمة), 2010

ويعرفعلىانه:"االقتصاد الذييرتكزعلىالفوائدوالخدماتذاتالعالقةبتكنولوجيافياإلعالمواإلتصال".
(النجار،،2007صفحة )25
كماعرفاالقتصاد الرقميعلىأنه:"التفاعلوالتكاملوالتنسيقالمستمربينتكنولوجياالمعلوماتوتكنولوجيا
اإلتصاالتمنجهة،واالقتصاد  القوميوالقطاعيوالدوليمنجهةأخرى،بمايحققالشفافيةوالفوريةواإلنتاجية
في جميع المؤشرات االقتصادية والمساندة لجميع القرارات االقتصادية والتجارية والمالية في الدولة خالل فترة
ما".(فريد،،2007صفحة )25

رغم عدم وجود تعريف محدد متفق عليه لالقتصاد الرقمي ،إال أنه يُمكن في هذا السياق اإلشارة إلى التعريف
الُمقترحمنقبلمنظمةالتعاوناالقتصاديوالتنميةالدوليةبكونهيمثل"جميعاألنشطةاالقتصاديةالتيتعتمدعلىاستخدام
المدخالت الرقمية بما في ذلك التقنيات الرقمية ،والبنية التحتية الرقمية ،والخدمات الرقمية،وهواقتصاد سمته الرئيسية
توظيفواستغاللآخرماتوصلتإليهالتكنولوجياالحديثةفيمجالالمعلوماتضمنإطارعملشبكيعالمي،شعاره
األساسياإلبتكار،الرقمنة،التحديثوالتجديدواإلختراعوفقمبدأاالستثمارالمعرفيالدائموالمستمر" 
ومن خالل ما سبق ذكر ،نستخلص أن االقتصاد الرقمي أو ما يسمى باالقتصاد اإللكتروني يبنى أساسا على
التطورالتكنولوجيوالمعلوماتيالذييزيدمنفرصنمووتطورالمنتجاتوالخدمات،خصوصاالقابلةللتداولالتجاري
رقمياعبرالشبكاتالمعلوماتية،ويقومعلىمجموعةمنالركائزأهمها:البياناتوالمعلوماتوتكنولوجياونظمالمعلومات
منمعداتوبرامجوغيرهاiويساعداالقتصاد الرقميعلى:(خلوفي،شريط،وزغالمي، )2020
 زيادةاندماجاقتصادالدولةفياالقتصادالعالمي؛  زيادةفرصالتجارةالعالميةوالوصولإلىاألسواقالعالمية؛  كمايحسناالقتصادالرقميمنالعالقاتبينالموردينوالمصدرينوالمنافسينوالمتعاملينالمستثمرينوالبنوكوشركاتالتأمينوالصناعوالمنتجينواألجهزةالحكوميةوالجماركوالضرائبوالمؤسساتالدوليةوغيرها .
ثدنيد :عندصر االتقصادد الرتقمي
بطبيعة الحال االقتصاد  الرقمي جاء نتيجة ميالد قطاع جديد ،أال وهو قطاع المعلومات والمعرفة كقطاع رابع
ضمن االقتصاد ككل وأيضا بفضل إعادة هيكلة فيالعناصرالتقليدية لالقتصاد ،ويمكن تصوير الهيكل الجديد لالقتصاد
الرقميمنخاللالشكلالموالي:(أحمدوبنزاف،،2018صفحة )10
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الشكل رتقم  :01عندصر االتقصادد الرتقمي
شبكات املعلومات مراكز دعم القرارات

تكنولوجيا املعلومات

تكنولوجيا اإلتصال

والنظم اخلبرية

التبادل الفوري للمعلومات
التجارة اإللكرتونية ،احلكومة اإللكرتونية ،اإلنرتنت ،الربيد اإللكرتوين ،البنوك اإللكرتونية ،الشركات اإللكرتونية...



اإلقتصاد الرقمي



فورية املعلومات
اإلقتصادية





أتثري الشركات العاملية والدولية

على اإلقتصاد احمللي القومي

التفاعل مع

اإلقتصاد العاملي

بناء شبكات للربط بني
األسواق والبورصات

تشبيك اإلستثمارات
األجنبية املباشرة وغري
املباشرة


المادر( :محمد عبد العظيم أبو النجد ،2008 ،صفحة )311

منالشكلأعالهيتبينأنقاعدةاالقتصاد الرقميوأساسههوتكنولوجياالمعلوماتواإلتصال،وماينتجعنهامن
نظمالمعلومات،قواعدومراكزدعمالقراراتوأيضاالنظمالخبيرة،منجانبأخرالتجسيدالواقعيلهذهالمفاهيمتجسدفي
رقمنةكافةالمجاالتمنتجارهوأعمالإلكترونية ،اإلدارةوالحكومة اإللكترونية،البنوك اإللكترونيةوأيضاالمؤسسات
اإلفتراضيةلمواجهةالزبائناإللكترونية.وهذاشكلالمفهومالحاليلالقتصاداإللكترونيالرقميالذياستطاعتوفيرالعديد
من المزايا على غرار التوحيد السوق العالمية وإلغاء القيود الزمنية والجغرافية التي كانت معروفة سابقا سواء بالنسبة
ألسواقالسلعوالخدمات،األسواقالمالية،وكذلكسوقاالستثمار .
ثدلثد :أبعدد المشكلة لالتقصادد الرتقمي:فيحقيقةاألمراالقتصاد الرقميهومحصلةالتالقيجهودأربعةقوىتلعبدورا
حيويافيتشكيلهكماموضحفيالشكلالتالي: 
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الشكل رتقم :02القوى المشكلة للعار الرتقمي



البىن التحتية




 


النمو اهلائل يف استخدام
اإلنرتنت

العصر الرقمي



األمناط اجلديدة من

الوسطاء

تفاصيل العروض التسويقية
من قبل البائع وتفضيلها من
قبل املستهلك وتفضيلها من
قبل املستهلك


المادر( :محمد عبد العظيم أبو النجد ،2008 ،صفحة )311

أ -البنى الصحصية:تتمثلفيالتقنياتالرقمية(يوسفأحمدأبوفارة،،2004صفحة)23وآلياتالتواصلالتيتستخدمفي
دعمعملياتوأنشطةاألعمالاإللكترونيةوتبادالتالتجارةاإللكترونية،وتتضمنالبنىالتحتية: 
 شبكاتاإلتصالالهاتفيالسلكيةوالالسلكيةوخدماتاألقمارالصناعية. البرمجيات .  األجهزةوالمعداتالماديةبمافيهاآلياتتخزينالمعلوماتالتيأصبحتتنطويعلىمكوناترقميةتقومبتشغيلتلكاألنظمةواألجهزةوفقاللتقنيةالجديدة .
 العنصرالبشريالمدربالمتخصصوالمؤهل .وبذلكتمكنالتقدمالتكنولوجيالمتناميوالمستمرمنأحداث نمومتزايدفيأعداداألجهزةواألنظمةالتيتعمل
وفقاألليةمعلوماترقمية،قابلةللتواصلعنطريقشبكاتاإلتصال.التيمكنتمنتنفيذغالبيةاألعمالعبر
الشبكات .
ب -النمو الهدئل في اسصخدام اإلنصرن :تشكلاإلنترنت أعظمثورهتكنولوجيهعلىاإلطالق،فقدتمكنتمنخلقمجال
عمل،تبادلوإتصال إفتراضي قادرعلىتلبيةأغراضالمؤسساتكماالزبائنعلىحدسواء،بمايتيحلهماستخدامهتقييم
المعلوماتالمنشورعلىاإلنترنتقبلاتخاذالقراربمافيهاالقراراتاالستثماريةالهامة .
ج-األنمدط الجديدة م الوساد :ترتبعنتطبيقاتالتقنياتالتكنولوجيةالحديثةظهورآالفالمؤسساتاإلفتراضية،وقد
أدى النجاح الكبير لتلك النوعية من المؤسسات إلى التأثير بشكل واضح على العديد من المؤسسات الصناعية التقليدية،
وعلىالموزعينالموجودينفياألسواقالفعلية.بسببظهورالبيعاإللكترونيةوبالتاليظهورنوعيةجديدةمنالبسطاء
الموجودينعلى اإلنترنت الذي تسببفي اإلستغناء  عنخدماتالموزعينالتقليديين وهو ما يقصدبهالنوع الجديدمن
البسطاءفيعملياتالتوزيع،وقدتمكنظهورهذاالنمطالجديدمنالبسطاءوبالتاليالعالقاتالجديدةإلىجعلالمؤسسات
المنتجةتقومبإعادةتقييمالطريقةالتيتخدمبهاأسواقها.(محمدعبدالعظيمأبوالنجا،،2008صفحة)314
د -تفدصيل العروض الصسويقية م تقبل البدئع وتفضيلهد م تقبل المسصهلك:وفقالالقتصاد الرقمي،عمدةالمؤسساتإلى
بناءقراراتهاالمتعلقةباألعمالعلىالمعلومات.ذلكأنالمعلوماتأصبحتالمصدرالرئيسيللحصولعلىمزاياالتمايز،
بالخصوصمعالتطورالسريعلإلنترنت وتقنياتاإلتصال أيناستطاعتالمؤسساتأنتنميقدراتهاعنطريقتجميع
أدقالمعلوماتعنالنواحيالفرديةللمستهلكين،الموردين،والموزعين 
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إنالمؤسساتترتكزبشكلأساسيعلىتنميطمنتجاتها،منخاللتوجيهاستثماراتهافيبناءعالمةتمكنهامنالحصول
علىمزاياتنميطالعروضالتسويقيةالتيتقدمها،لتحقيقنموفيالطلبعلىمنتجاتها.
































المحور الثدني :اإلطدر النظري لمفهوم الصنمية المسصدامة
أوال :الصنمية المسصدامة كمفهوم مصعدد االبعدد
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يعتبرموضوعالتنميةالمستدامةمنالمواضيعالتياستحوذتاهتمامالمفكرينعلىمختلفالمجاالتاالقتصادية
والبيئيةواإلجتماعيةالعالمية ،ليصبحهذاالمفهومبمثابةمدرسةفكريةقائمةبحدذاتها .
 يرجعالفضلفيظهوروتطورمفهومالتنميةالمستدامةإلىناديروماالذيأنشأعام،1968منخاللالتقرير
المفصلحولتطورالمجتمعالبشريوعالقتهباستغاللالموارداالقتصاديةوالتوقعاتالتيستحدثحتىسنة .2100
يعودأولاستخداملهذاالمصطلحبشكلرسميلرئيسةوزراءالنرويجGro Harlem Brundtlandسنة1987
فيتقريربعنوان"مستقبلناالمشترك"للتعبيرعنالسعيلتحقيقنوعمنالعدالةوالمساواةبيناألجيالالحاليةواألجيال
المستقبلية (يوسف ، ،2018صفحة  )90 .فهي ظاهرة مركبة متعددة األبعاد اقتصادية ،إجتماعية وبيئية ،حيث يعتبر
االهتمامبالبيئةالبعدالرئيسيلتحقيقهذاالمفهوم،والشكلالتالييوضحذلك:

الشكل رتقم  :03أبعدد الصنمية المسصدامة


المادر( :رشيدة ،الرزتقي  ،و ب عثمدن  ،2020 ،صفحة )175

وفيهذااالتجاهيؤكدMunasingheسنة، 1992أنمفهومالتنميةالمستدامةيقومعلىثالثةأبعادرئيسيةوالتي
يمكنتمثيلهابالشكلالتالي):(Paul, 2008, p. 582 
شكل رتقم :04مثلث الصنمية المسصدامة  األبعدد والربط

منخاللهذاالشكلنجدأنمفهومالتنميةالمستدامةيعتمدعلىثالثأبعادمحوريةمترابطةومتكاملةفيهابينها
وأننقطةالتقاطعهيتحقيقرفاهيةالفرد،وهذانظرالالرتباطالوثيقبينالمجتمعواالقتصادوالبيئة .
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حيث يسعى البعد االقتصادي إلى تعظيم الرفاهية البشرية واستغالل األحداث االقتصادية ويظهر ذلك من خالل
النمو،الكفاءة واالستقرار،بينمايركزالبعدالبيئيعلىتكاملالنظمالبيئيةلتحقيقاستقراربيئيشاملفيحينيؤكدالبعد
اإلجتماعي أن األفراد  هم أهم عامل في التنمية المستدامة والذي يمكن تحقيقه من خالل التمكين ،التماسك اإلجتماعي
والمشاركة.كماأنهناكإجماعبينالمفكرينعلىاعتبارالعدالةبينأفرادالجيلالحاليوأفراداألجيالالمستقبليةعنصرا
أساسيلهذاالمفهوم،إالأنمفهومالعدالةاليزالغامضا .
ثدنيد :نظريدت الصنمية المسصدامة
انطالقامماسبقيمكنالتطرقإلىأهمنظرياتالتنميةالمستدامة: 
أ_ النظريدت القدئمة على البعد البيئي:
 -1نظرية (  GAIA) (Burgenmeier, 2005, p. 195  :يرى James Lovelockمؤسسهذه النظريةأن
األرضجسماحياًضخماقادرعلىاالستجابةللتكيفقدتتجاوزنشاطاتوأفعالاإلنسان،فحسبهذهالنظريةفإنالطبيعة
لهاأسبقيةعلىاإلنسانالذياليعدإالجزا ً منها،ومنهفالطبيعةخلقتلتحافظعلىنفسهاوليسلسداحتياجاتاألجيال
الحاليةوالالحقة ، كماتؤكدهدهالنظريةأنالمعاييرااليكولوجيةهيوحدهاالتيتسيرالعالقةبينالمحيطوالمجتمعدون
األخذبعيناالعتبارالجوانباالقتصاديةواإلجتماعية،حيثتهدفإلىخلقإنصافللكائناتغيرالبشريةعلىحساب
اإلنسان .
 -3النظرية المصشدئمة (،Burgenmeier،2005صفحة :)196فيعام1798نشرThomas Malthusمقالته
المشهورةحولمبادئهعنالسكان،حيثأعلنرفضهللنظرياتالمتفائلةحولالنمواالقتصاديالتيتبناهابعضالفالسفة
في عصره مثل الفالسفة الفرنسيين ومنهم الفيلسوف  ،Nicolas de Condorcetوالذين اعتقدوا أن حل كل المشاكل
والعقبات االقتصادية التي توجه النمو االقتصاد ي في المستقبل سيكون عن طريق استخدام العقل البشري والتطور
التكنولوجي،وعلىالعكسمندلكفقدكان Thomas Malthusيرىأنالجنسالبشريإذااستمرفيالتكاثروزيادة
التناسلستواجههمشاكلحدودالمواردالطبيعية الناضبة،وأنهذاسوفيؤديإلىبؤسومجاعاتوثباتفيمعدالت
األجور،كمايرىأنالتطورالتكنولوجييمكنأنيؤديإلىزيادةقصيرةاألجلفيعملالمواردالطبيعيةالمحدودة .
 3النظرية المصفدئلة (دوبدار ،حشيش  ،شيحة  ،و شهاب  ، ،1988الصفحات  :)58-57من االقتصاديين
الكالسيكمنهمأقلتشاؤما،وعلىسبيلالمثالJohn Stuart Millالذيرأىأنهفيحينأنالمواردالطبيعيةالمحدودة
أوالناضبةيمكنأنتمثلقيدا علىزيادةاإلنتاجفيالمستقبل،فإنتلكالحدودلميتوصلإليهابعد،ولنتصلإليهاأيدولة
فيالعالمخاللاإلطارالزمنيأليصناعةمنالصناعاتالقائمة.وقداستند  John Stuart Millفيمبادئهعلىالتنمية
المستقبليةفيقطاعالزراعةوعلىدورالمؤسساتاإلجتماعيةفيرفعمعدالتالرفاهيةاالقتصاديةوكلهاعواملتؤدي–
كماكانيعتقد-إلىخفضمعدالتنموالسكان.
4نظرية حدود النمو لنددي رومد (صورية،،2017صفحة :)36بعدمرورمايقربمنتسعسنواتفقطعلى
إعالندراسةبرانتومورس،وفيعام1972أعلنناديروماتقرير،"حدودالنمو". 
قدمهذاالتقريرنموذجاجديداًبغرضالتنبؤبمستقبلالتنميةباستخدامخمسمتغيراتعالميةوهي،السكان،الغذاء،
التصنيع،المواردالناضبة،والتلوث.وقدكانتالتنبؤاتالتيتوصلإليهاالتقريرمفرطةفيالتشاؤمحيثتنبأبأنمستقبل
معدالتنموسكانالعالم،واإلنتاجالغذائي،ودرجةالتصنيعسوفتنموفيالبدايةبشكلأسى ،إالأنهاسوفتنهارخالل
القرنالقادم .
ب -النظريدت القدئمة على البعد االتقصاددي(صورية،،2017صفحة)37
 1نظرية تعديل السوق :ترىالنظريةاالقتصاديةالليبراليةأنكلالظواهرالتياليمكنالتعبيرعنهابشكلنقدي
فيالسوقتكونمهملةفيالنظاماالقتصادي.منهذاالمنطلقعوملتالنفاياتوكذلكالمواردالطبيعيةالتيكانينظر
إليهاعلىأنهامواردمتاحةومتوفرةبصورةغيرمحدودة.لكن A. Marshalأكدأنهناكبعضالعواملالخارجيةعن
السوقيمكنأنتؤثربشكلأوبآخرعلىأداءالمتعامليناالقتصاديينوقدممفهوم"االقتصاد الخارجي".ومنهباتلزاما
أخذالمواردالطبيعيةبعيناالعتبارفيالعمليةاالقتصاديةوتناولهاكمؤثراتفاعلةمايتطلببالتاليتعديلالسوق.
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 -2نظرية الموارد الندضبة :قاماالقتصاديهارولدهوتلينغبنشردراستهحول"اقتصادياتالمواردالناضبة"في
عام  ، 1931وفي هذه الدراسة قام هوتلينغ ببناء نموذج نظري حول كيفية االستخدام الكفء للموارد الطبيعية الناضبة
وتعظيماإلستفادةمنهاعلىالمدىالطويل .
 -3نظرية القيمة االتقصاددية الكلية :جرت العادة أن المناهج الموجهة إلعطاء قيمة للبيئة تتم بتقدير األضرار
باستعمال طرق تقييم مالي لآلثار الظاهرة حيث تتم مالحظة التغيرات الفيزيقية لوضعية المناطق الطبيعية ثم التأثيرات
والخسائرالناتجةعنها .
 -4نظرية االتقصادد اإليكولوجي :من جملة االنتقادات الموجهة لمقاربة الكل للسوق يبرز تيار جديد يعد بمثابة
برنامجعملأكثرمنهإطارنظري،يدعوهذاالتيارإلىالتقارببينعلوماألحياءوالعلوماإلجتماعيةومنثمةيتحولإلى
مجالجديدلدراساتمتعددةاالختصاصاتللعالقاتالمترابطةبيناألنظمةاالقتصاديةواإلجتماعيةواإليكولوجية. 
ج  -النظريدت القدئمة على البعد اإلجصمدعي (العدالة في توزيع الثروة والصنمية) (صورية،،2017صفحة)38
تتمثلالنظرياتالقائمةعلىالبعداإلجتماعيفيمايلي 
أ -نظرية الصنمية الدائرية المصراكمةCircular Round Cumulative Causation :
وضعهذهالنظريةاالقتصاديالسويدي GONER MYRDALتقومفكرتهاعلىأنالتنميةالدائريةالمتراكمة
في دولة ما ترتبط بالظروف والخصائص الطبيعية والتاريخية لهذه الدولة وألقاليمها ،حيث تؤدي الحركة الحرة للقوى
االقتصادية واإلجتماعية إلى زيادة الفوارق اإلقليمية بأنواعها المختلفة بين المركز  centerوالذي تمثله عادة المناطق
الحضريةأوالمدنوالهامشperipheryوالذيتمثلهاألرياف .
ت -نظرية القلب واألطراف  :Core- peripheryوضعهاFriedmanالذييرىأنالنظامالجغرافيفيالدول
الناميةيتكونمننظامينفرعيينهما: 
 القلبcoréوهوالمنطقةالحضريةالرئيسةوقطبأومركزالنمو . األطرافperipheryوهي مناطقالظهيرhinterlandأوالمناطقالهامشية .والعالقةالقائمةبينهذينالنظامينالفرعيينهيعالقةتبعية،حيثتتبعالهوامشللمركز .
ج -نظرية الصحيز الحضري :Urban BiasوضعهاM. Liptonحاولمنخاللهااإلجابةعلىالسؤال:لماذايبقى
الفقراءفقراء؟وقدحاولتفسيرظاهرةالفقرفيالريفمنخاللعددمنالعواملاإلجتماعيةوالسياسيةبشكلرئيسي،مع
عدمإهمالالعواملاالقتصادية .
د -نظرية النمو االتقصاددي األمثل :اننظريةالنمواالقتصادياألمثل The Theory Of Optimal Economic
 Growthفيصيغتهاكماقدمها Frank Ramseyوطورهاآخرونمنبعده،هينظريةشاملةلتصورالمنهجالنفعي.
فهيذاتبعدنفعيفيعرضهالمنفعةالمجتمعاتعلىانهادالةفيمنفعةاألفراد .
ه -نظرية  (Suan , 2006) )1987(Brundtlandتقومهذهالنظريةعلىفكرةأساسيةوهياالستجابة
لحاجياتالحاضردونتعرضاألجيالالقادمةللخطرعلىتلبيةحاجياتهاومنأهممبادئهذهالنظرية: 
-

 إحيد النمو :تطويرالجوانبالبيئيةواالقتصاديةفيعمليةاتخاذالقرار .السكدن والموارد البشرية :تثبيتحجمالسكانمقارنةبماتوفرمنمواردها .
الاندع :إعددةتوجيهالتكنولوجياوطرقتسييروإدارةاألخطار .
الادتقة:تطويرأنظمةالطاقةالبديلة .
اسصقرار اإلنسدن واسصخدام األرض:الوصولإلىرهانالنموالحضري. 

مماسبقوحسبالتوجهالقائمعلىالبعدالبيئيفانالمحيطهوالذييحتاجألنيكونمستداما،منخالل حماية
التنوعالبيولوجيوزيادةاالهتمامبالنواحياألخالقيةوالبيئية،وهذاضمناتجاهينمختلفين،منالنظرياتالمتشائمةحول
محدودية المواردالطبيعية ،والتهديد الحاصل لها من نمو في الطلب إضافة إلىإهمال الدور الذي يمكن أن يلعبه التقدم
التكنولوجي فيتجديدالمواردالطبيعيةو الحفاظعلىالبيئة،وهيتتوافقمعنظريةتسلسلالحاجياتل،Mallowحسبهم
أناالرتقاءالتدريجيلهذهالحاجياتسيشكلتهديداعلىالبشرية.بالمقابلنجدالنظرياتالمتفائلةوالتيأكدتعلىأسبقية
الطبيعةعلىاإلنسان.
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بينما ركزت النظريات القائمة على البعد االقتصادي على انعكاسات ونتائج االقتصاد على البيئة وكيفية تحسين
التقنياتالصناعية،منخاللالتوجهإلىصناعاتالطاقةالمتجددةواالستخدامالكفءللمواردالطبيعيةوتعظيماإلستفادة
منهاعلىالمدىالطويلوهواألساسالنظريالذيانطلقمنهفيمابعدمفهومالتنميةالمستدامة.كماأكدتعلىضرورة
إدخالمتغيرالتكنولوجيافيلتحقيقالتنمية،منخاللالدورالذيتلعبهالحكوماتفياالستثمار فيمجالعمليةالبحث
والتطوير والتعليم ومؤسسات القطاع لدعم اإلبداعات واإلختراعات التي تؤدي بدورها إلى دفع معدالت التطور
التكنولوجي.
أما النظريات القائمة على البعد اإلجتماعي ،فقد كانت من أهم أولوياتها تحقيق العدالة في توزيع الموارد بين
األجيالالحاليةواألجيالالمستقبلية،بمعنىالوصولإلىمستوىرفاهيةالمجتمعفي إطارالمساواةاإلجتماعية وهيمن
أهمقضاياالتنميةالمستدامةوالتيتعكسوبدرجةكبيرةنوعيةالحياةوالمشاركةالعامةوترتبطمعالعدالةوالشموليةفي
توزيعالمواردوإتاحةالفرص.فهيبذلكمحاولةالتركيببينسلوكالتنظيماإلجتماعي والطبيعةالبشرية.حسبوجهة
نظرهم،لتحقيقالتنميةالبشريةضرورةاألخذبعيناالعتبارالعواملاإلجتماعية وتخصيصالبرامجالمناسبةلذلك،من
خالل سياسة تحليل البرامج التنموية ومعدالت النمو الديموغرافي ،وكذا االهتمام بالفقر والصحة العامة ،الحروب،
والكوارثالطبيعية،والسياساتاالقتصادية .
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المحور الثدلث :مؤشرات االتقصادد الرتقمي وأبعدد الصنمية المسصدامة في الجزائر
اوال :مؤشرات االتقصادد الرتقمي في الجزائر
لتحديدمؤشرات االقتصاد الرقمي في الجزائر،تماالعتمادعلىدراسةقامبهااالتحادالعربيلالقتصادالرقمي
ومجلسالوحدةاالقتصاديةالعربيةبجامعةالدولالعربية،حيثيعتمدمؤشراالقتصادالرقميالعربيعلىخمسةأبعاد
استراتيجيةيوضحهاالشكلرقم05التالي: 


المادر :م إعداد البدحثصي بدالعصمدد على (كصدب االتحدد العربي لالتقصادد الرتقمي ومجلس الوحدة االتقصاددية العربية بجدمعة الدول
العربية )2020 ،

األسس الرتقمية :يهدف هذا البعد االستراتيجي إلى الوصول بمستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
واإلتصاالت في الدول العربية لدرجة التأهلالتي تمكنها من مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة على مستوى العالم .
اإلبصكدر الرتقمي :يهدف هذا البعد إلى تمكين كافة الدول العربية من مواكبةالمستقبل التكنولوجي المتسارع على
المستوى الدولي وتوفر نظم التعليموالمهارات التي تساعد على اإلبتكار المتواكب مع اتجاهات التكنولوجيا الحديثة.
المواط الرتقمي :يهدف هذا البعد االستراتيجي لتعظيم إستفادة األفراد من استخدم التكنولوجيا الرقمية وتوفر
مستوى التعليم والمهارات المؤهلة لذلكورفع جودة الحياة للمواطنين .
األعمدل الرتقمية :يهدف هذا البعد االستراتيجي إلى تمكين الشركات مناالستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات
واإلتصاالت الحديثة والمشاركةالفعالة في االقتصاد الرقمي وتوفر بيئة األعمال الرقمية المواتية للتغيراتالتكنولوجية.
الحكومدت اإللكصرونية :يهدف هذا البعد االستراتيجي لتوفير حكومة رقمية تستهدف االستثمار في تكنولوجيا
اإلتصاالت والمعلومات لصالح خدمةمواطنيها وتخفيض تكاليف التعامل ورفع جودة الحياة للمواطن وتحقيقالشفافية ،مع
توفر آليات الحوكمة الفعالة لتحقيق النفع بين األطراف ذاتالصلة الثالثة األفراد الشركات الحكومات.
ثدنيد :أسس بند مؤشر االتقصادد الرتقمي العربي
لقدتماالعتمادفيدراستناعلىالمؤشر العربي لالقتصاد الرقميوهو إحدى أهم مبادرات الرؤية العربيةلالقتصاد
الرقمي وأداة تم تصميمها خصيصا ً من قبل مجلس الوحدةاالقتصادية العربية في جامعة الدول العربية لتصوير الوضع
الً عن إبراز نقاط القوة وفرصومجاالت التنمية،ويجمع المؤشر العربي
الرقميواالقتصادي الحالي لكل دولة عربية ،فض 
لالقتصاد الرقمي بين المؤشرات االقتصادية والرقميةلقياس تأثير التحول الرقمي على العديد من جوانب االقتصاد والتنمية
المستدامة،ويتكون المؤشر من تسع محاور فرعية تُمكن من تصنيف الدول العربية بنا ًءعلى أدائها عبر  57مؤشر رئيسي
وفرعي ،يوضح الجدول التالي محاور بناءالمؤشر: 





جدول رتقم :01مؤشر االتقصادد الرتقمي العربي:
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المحدور

المؤشرات الرئيسية

المؤشرات الفرعية

الصسلسل

المؤسسدت

3

3

1
2

البنية الصحصية

2

4

3

الصعليم والمهدرات

5

0

4

الحكومة اإللكصرونية

5

0

5

اإلبصكدر

5

0

6

المعرفة والصكنولوجيد

4

0

5

8

8

نمو سوق الصمويل

6

0

9

الصنمية المسصدامة

2

0

المجموع

37

20

بيئة األعمدل
والجدهزية الشبكية

7

المادر :م إعداد البدحثصي بدالعصمدد على (كصدب االتحدد العربي لالتقصادد الرتقمي ومجلس الوحدة االتقصاددية العربية بجدمعة الدول العربية
)2020 ،

ثدلثد :مؤشرات االتقصادد الرتقمي في الجزائر 
انإشكاليةقياساالقتصاد  الرقميفيالعالممعضلةكبيرة،حيثاليوجداتفاقبينالدولعلىمجموعةثابتةمن
المؤشراتيمكناالعتمادعليهافيتحديدمدىتطورالدولفيالتحولنحواالقتصاد الرقمي،تماعتمادبعضالمؤشرات
فيمؤشراالقتصاد الرقميالعربي 2020اإلصدارالثانيكمايوضحهالجدولالتاليحيثتتراوحقيمةمؤشراالقتصاد
الرقميالعربيبين100األفضلو0األسواء:

الجدول رتقم  :2تقيمة المؤشرات االتقصادد الرتقمي في الجزائر

المعرفة

الحكومة

المؤشرات المؤسسات البنية

التعليم

10.58 59.66 37.63

32.62

بيئة األعمال

تنمية

التحتية والمهارات والتكنولوجيا االلكترونية ودرجة االستعداد األسواق
المالية

القيمة

31.31

28.47

00

االبتكار التنمية
المستدامة
62.05 28.82

المادر :م إعداد البدحثصي بدالعصمدد على (كصدب االتحدد العربي لالتقصادد الرتقمي ومجلس الوحدة االتقصاددية العربية بجدمعة الدول
العربية )2020 ،
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ثدنيد :أبعدد الصنمية المسصدامة في الجزائر
لتحديدأبعادالتنميةالمستدامةفيالجزائر،تماالعتمادعلىدراسة (سلطانكريمةوبوعقال، ،)2020فبالرغممن
تحسناإلطارالمعيشيللفردالجزائريوالجهودالمبذولةفيالتنميةالبشريةحسبمايشيراليهتقريرالمجلساالقتصادي
واإلجتماعي  للتنمية البشرية ،اال أن نسبة االمية تبقى مرتفعة بشكل ملفت لالنتباه ،اذ تقدر بأكثر من  ،%28وهذا على
الرغممنالزاميةالتعليمبالجزائر.
مماسبقيمكنتمثيلابعادالتنميةالمستدامةكمايلي: 
أ -البعد اإلجصمدعي :
 الفقر :تشيردراسةالرابطةالوطنيةللدفاععنحقوقاإلنسانسنة 2019أنمستوىالفقرفيالجزائروصلالى 15مليونجزائرييعيشونتحتمستوىالفقربمعدل%38منمجموعسكانالجزائر ،وهذايرجعالىارتفاعنسبة
البطالةونسبةالتضخم(وصلتالى%9سنة)2020إضافةالىالنموالبطيءلالقتصاد خارجالمحروقاتومظاهرالفقر
تمثلت في :تدهور المستوى المعيشي ،سوء الخدمات الصحية ،انتشار األحياء الفوضوية
(،https://www.echoroukonline.com/15)2019. 
 البادلة:الجدول رتقم :03تاور نسبة البادلة في الجزائر الوحدة :النسبة المئوية
السنوات

2016

2017

2018

2019

2020

2021

نسبةالبطالة

10.5

11.7

11.7

12.5

11.1

13

المادر :م اعداد البدحثي بدالعصمدد على( :سلادن كريمة و بوعقدل  ،2020 ،صفحة
)141(،https://ar.tradingeconomics.com/algeria/unemployment- rate2022) 

نالحظ أن معدل البطالة في الجزائرثابتنسبيا خالل السنوات األربع األخيرة ،حيثيوجدتباين كبيربين معدل
البطالة عند المتعلمين واألقلتعليما ،أي أنه يزيد مع ارتفاع مستوى التعليم ،ويعود ذلك إلى سيطرة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة التي ال تعتمد كثيرا علىالتكنولوجيا ،أي أن التعليم فيالجزائر ال يوفر ضمانة ضد البطالة (سلطانكريمةو
بوعقال،،2020صفحة)141 .
وصلتنسبةالبطالةفيالجزائرسنة 2019أكثرمن % 12يرجع هذااالرتفاعالىجائحةكورونا،حيثاغلقت
العديدمنالمؤسساتفيقطاعاتمختلفةاضافةالىآالفمنأصحابالمهنالحرةوالذينتمتصنيفهمضمنقائمةاليد
العاملةالغيرمؤهلةوغيرنشطة.فقدتمتسريحأكثرمن 100ألفليصلالى 150ألفعاملمنبدايةاالزمةالوبائية
وهذايتعلقبمناصبشغلمباشرةاوغيرمباشرةأومناصبمؤقتة .لإلشارةانجائحةكوروناأدتالىشلاالقتصاد
الجزائريبفعلاستمرارانخفاضالعائداتالنفطيةوالذييمثلحوالي%92مناإليراداتالمالية،لتتراجعالصادراتالى
%25مقارنةبالسنةالماضية.(،https://www.echoroukonline.com/15)2019
 الاحة :تم االعتمادعلىمؤشرالحياةوهذامن اجل التعرف على واقع الصحة في الجزائر ،حيثيعتبرأهممعيارللحكم علىجودة التنمية الصحية المستدامة لدولة معينة.
الجدول رتقم  :05تاور مصوسط أمل الحيدة في الجزائر الوحدة :سنة واحدة 
السنوات

2016

2017

2018

2019

مصوسط أمل الحيدة

77.5

77.6

77.6

77.5

المادر :م اعداد البدحثي بدالعصمدد على( :سلادن كريمة و بوعقدل  ،2020 ،صفحة
141)(،https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/sp.dyn.le00.in?locations=DZ2020)


يتبين من خالل هذاالجدول أن متوسط أمل الحياة في الجزائر يشهد ارتفاعا نسبي من سنة ألخرى .ويمكنتفسير
هذا التزايدإلى التحوالت اإلجتماعية واالقتصادية التي شهدتها الجزائر مؤخرامنخاللتكوين الموارد البشرية في جميع
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التخصصات وتوفير مختلف طرق الوقاية من األمراض،اضافةالى تحسن القدرة الشرائية للمواطن والتقدم في المجال
الطبي،وبالرغممن المجهودات المبذولة من طرف الدولة من أجل تحقيق صحة مستدامة إال أن مستوى الصحة في الجزائر
يبقى متواضعاالىحدما(سلطانكريمةوبوعقال،،2020صفحة)242 
ب -البعد االتقصاددي :إن اعتماد االقتصاد الجزائري بنسب عالية على قطاع المحروقات والذي ساهم مباشرة في
التدهور البيئي بجميعأشكاله وبنسب بالغة ،جعل الجزائر ترى في االقتصاد اآلخر وسيلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
ورافعة للتنمية والتقدم التكنولوجي ،لذلك خصصت  828مليار دوالر إلنجاح الخطة الخماسية الجديدة للنمو
( )2019_2015بحيث تشجع الخطة القيام باستثمارات في قطاعات رئيسية لالقتصاد األخضر .ومن بين االنجازات
المحققة في إطار االقتصاد األخضر نذكر ما يلي:(سلطانكريمةوبوعقال،،2020صفحة)242 
المركز الهجين HYBRIDللطاقة الشمسية والغاز بحاسي الرمل،مصانع اسمنت بمصافي )مرشحات النسيج)،
سد بني هارون،النقل الكبير للمياه في عين صالح /تمنراست،محطات لتحلية مياه البحر،إدارة النفايات المنزلية،التصميم
المعماري الذكي.
ج -البعد البيئي :أمام هذه الوضعية المزرية للبيئة عملت الجزائر على ايجاد الحلول الالزمة إلعادة التوازن بين
التنمية االقتصادية والتنمية البيئة ومن أهمها سن القوانين للتكفل الحقيقي بالبيئة ،والقيام بعدة تدخالت في هذا المجال،
وكانت أغلب مجاالت التدخل مايلي:(سلطانكريمةوبوعقال،،2020صفحة )242
في مجدل الصلوث المدئي :تتعلق األعمال الجارية بإعادة تأهيل شبكات التمويل بالماء الصالح للشرب الخاصة ب 10
مدن يفوق عددسكانها  2مليون نسمة ،وإعادة تأهيل24محطة لتصفية المياه.
في مجدل الصلوث الجوي :بدأت بتعميم استعمال غاز البترول المميع كغاز وقودي ،وإدخال البنزينالخالي من
الرصاص ،حيثنسجل في الوقت الحالي حوالي  40.000سيارة حولت إلى غاز البترول المميع ،وإنجاز  160محطة
منتشرة عبر اإلقليم وإن كان هناكمصنع تكرير وحيد إلنتاج البنزين الخالي من الرصاص ،واستثمرت سوناطراك 272
مليون دوالر أمريكي للتقليل من تلوث الغازاتالمحروقة.
في مجدل النفديدت الحضرية والاندعية :إن عملية جمع وإخالء النفايات الحضرية في الجزائر تتم في ظروف
مقبولة نوعا ما،غير أن ذلك ال زال يجري في ظروف ال تؤمن أية حماية للبيئة ،خاصة تفريغها في مزابل فوضوية على
الرغم من محاوالت إقامة مزابل مراقبة ،كما أن وضعية النفايات الصناعية هي اآلخر باعثة على القلق ،رغم أن
سوناطراك تعكف على دراسات حولالمعالجة الكيماوية ألوحال البترول عوض طمرها .
ثدلثد :تقيمة مؤشرات االتقصادد الرتقمي في الجزائر 
اناشكاليةقياساالقتصاد  الرقميفيالعالممعضلةكبيرة،حيثاليوجداتفاقبينالدولعلىمجموعةثابتةمن
المؤشراتيمكناالعتمادعليها  فيتحديدمدىتطورالدولفيالتحولنحواالقتصاد الرقمي،تماعتمادبعضالمؤشرات
فيمؤشراالقتصاد الرقميالعربي 2020اإلصدارالثانيكمايوضحهالجدولالتاليحيثتتراوحقيمةمؤشراالقتصاد
الرقميالعربيبين100األفضلو0األسواء:
الجدول رتقم  :06تقيمة المؤشرات االتقصادد الرتقمي في الجزائر
المؤشرات

المؤسسات

البنية

التعليم

المعرفة

التحتية والمهارات والتكنولوجيا

الحكومة

اإللكترونيةودرجةاالستعداد
بيئةاألعمال

تنمية

اإلبتكار

األسواق

التنمية
المستدامة

المالية
القيمة

31 . 31

37 . 63

59 . 66

10 . 58

32 . 62

28 . 47

00

28 . 82

62 . 05


المادر :م اعداد البدحثي بدالعصمدد على (كصدب االتحدد العربي لالتقصادد الرتقمي ومجلس الوحدة االتقصاددية العربية بجدمعة الدول
العربية )2020 ،

انطالقامننتائجهذاالجدولنستنتجأن الجزائرواعدةرقميانظراإلنهاجاذبةالستثمار،إال أنهاتحتاجلتنشيط
رقمي ،وبذل المزيد من االستثمارات في تعظيم قدرات بنيتها التحتية ،وهي تواجه تحديات تتطلب اهتمام خاص على
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مستوى الدولة خاصة فيما يتعلق بـ :القدرات المؤسسية؛ نشر التكنولوجيا؛ التجارة واالقتصاد الرقمي كقوى دافعة وراء
التحولالرقمي؛البياناتالمفتوحةوالمعلوماتودورهافيبناءمجتمعاتشمولية؛المهاراتالرقميةكحجرزاويةللمستقبل
فيالتوظيفوالتعليموالصحة،وغيرهامنالقطاعاتذاتالصلةبشكلخاصتلكالتيتؤثرعلىجودةحياةالمواطنين،
والتمكيناالقتصاديوالفجواتبينالجنسينوالمدنالذكية .
الخدتمة:
فيظلالثورةالتكنولوجيةالتينشهدها ،أصبحالتحول إلى االقتصاد الرقميواحدمنأهم السبللدعمالتنمية
المستدامة،حيثيعدتحقيقالتنميةالمستدامةوالمتوازنةمنأهماألهدافالتيتسعىلتحقيقهاكلدولالعالم،وهذاباعتبار
االنسانمحوروأساسأيتنميةاقتصاديةأوإجتماعية،منخاللتحسينمستوىجودةالحياة،وهذاينعكسبشكلإيجابي
علىحياةاالنسانالنفسيةوالصحيةوبالتاليقدراتهعلىالنهوضبالمجتمعوقيادةأياستراتيجيةللتنميةتتبناهاأيدولة،
وهذا يؤدي الي تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية واإلجتماعية والبيئية ،فهي عملية شاملة ومتداخلة تتعدى
(التنمية)مجردالمفهومالماديالمرتبطبتحسيندخلوظروفعملالفردإلىاالهتمام بتحسينجودةالحياةكأساستقوم
عليهأيتنمية .
إن القتصاد الرقمي في الجزائر مساهمة معتبرة في دعم و تحقيق التنمية المستدامة حيث تتشابك التكنولوجيا
الرقمية في كافة مناحي الحياة والقطاعات ،وأوضح الدراسة على مؤشرات الرقمنة أن التنمية المستدامة تحقق اساس
متقاطعمعكافةاألبعادالتنميةالمستدامة ، أنالتقنياتالرقميةفيالمتوسطتساعدعلىالتسريعفيتحقيقاألهدافبنسبة
تصلوتفوق .% 22لدعمالتحولالذيتتطلبه أهدافالتنميةالمستدامةبشكل كامل ،لذا فإنمؤشرات االقتصاد الرقمي
ينظرإليها على أساستأثيرها  علىكافةالقطاعات الرئيسيةالمكونة لمستهدفاتالتنميةالعالمية المستدامة لسنة ،2030
وعليهاليمكنأنتبقىالجزائربمنأىعنهذهالثورةفياالقتصاد الرقميبلينبغيأنتستفيدمماتتيحهمنمنافع،وأن
تعالجماتفرضهمنمخاطر.
الصوصيدت: 
علىضوءالنتائجالسابقة،يمكنناتقديمجملةمنالتوصياتالتينراهاضروريةوذاتصلةبالموضوع:
-

-

-
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زيادةكثافةالتغطيةلشبكةاإلتصاالتالهاتفيةواإلنترنتلجميعمناطقالترابالوطني؛
توفيرالبيئةالتشريعيةالخاصةباالقتصادالرقمي،وتفعيلالقوانينالمهمةحولالتجارةاإللكترونيةوالتصديق
اإللكترونيبهدفإعطاءالثقةللمعامالتالرقمية،معالحمايةالالزمةلكلاألطرافالمتعاملينفياالقتصاد
الرقميمنحمايةللخصوصيةوللبيانات؛ 
العملعلىتطويرالبنوكوالبورصةووسائلالدفعاإللكترونيلترقىإلىالمتطلباتالعالميةباعتبارهاأهم
عناصرالمعامالتالتجارية .
البدعلىالدولةالجزائريةانتضمنحصولجميعالمواطنينعلىنفسالخدماتوالفرصالتيتوفرها
الرقمنة .
توجيه وتخصيص االستثمار ات المحلية وجذب رؤوس األموال األجنبية في قطاع تقنيات المعلومات
واإلتصاالت؛
دعمبرامجالتعاونفيمابينالدولفيالمجالواالستعانةبخبراتالدولالناجحة.
تبني سياسة التثقيف التكنولوجي من خالل برامج التدريب والتعليم في المؤسسات المهنية وتشجيعها على
البحث واإلبتكار في مجال تكنولوجيات المعلومات والتكنولوجيا الرقمية من خالل توفير الظروف المالية
المناسبةوالمناخالعمليالمناسب؛
رسم سياسة وطنية لتشجيع تبني التجارة اإللكترونية والتعامل بالدفع اإللكتروني من طرف المؤسسات
الصغيرةوالمتوسطة؛
العملعلىرقمنةكافةالقطاعاتالحكوميةوكلالمعامالتالتجاريةاليوميةللمواطنينلكسبالوقتوتخفيض
التكاليف وتحسين جودة الخدمات المقدمة ،وزيادة الثقة في التجارة اإللكترونية باعتبارها أحد أهم تطبيقات
االقتصادالرقمي؛
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-

زيادة اإلستفادة من مزايا تكنولوجيا المعلومات ،واستخدامها في االقتصاد القومي كأساس لالندماج في
االقتصادالعالميوللوصولإلىاألسواقالعالميةالتيتتطلبالعملضمنخصائصاالقتصادالرقمي.
البحثعنفرصاستثماريةأخرىخارجمجالالمحروقاتوقطاعتكنولوجياالمعلوماتواإلتصاالتيمثل
أرضيةخصبةلذلك.
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Abstract
Administrative engineering is famous in business organizations, and information systems
are known to explain the organizational transformation in those university organizations.
customer) and thus distinguished from the tasks of the jobs. When implementing
management engineering (engineering) in any multi-dimensional. The team is a process, the
jobs grow and develop from its task-centered component to become the process work of the
most important factors for success in administrative re-engineering, as it consists of a group
of people working together in order to perform a complete process or a set of integrated
activities and efficiencies, and that The delegation of the authority is one of those that is a
special importance for the system for practical re -engineering, and based on that, the jobs,
managers, values and operations are the first one that is a one who is associated with a one
that represents the first process, and the one who is the same is the same, and the one who
has the same is the function of the day, Fourth, its culture.
The research objectives are the following:
Identifying the role of administrative engineering in developing the skills of the
administrative division officials in the faculties of the University of Baghdad from the point
of view of its employees. The research adopted the descriptive analytical method. The
research community was determined, which consisted of (3,355) employees in the
administrative divisions in the faculties of the University of Baghdad. The research sample
was chosen in a simple random way by (4%) from the research community, as the number
of sample members reached (150) employees of the administrative divisions. A questionnaire
was built that included (60) items distributed among the areas (planning, organizing,
directing, follow-up, control and evaluation). The researchers confirmed its validity and
reliability. The data of the research was analyzed using the (SPSS) program, and the results
came to the following: The administrative engineering was able to surround the
administrative work and became part of a serious and effective work that is rapidly
developing and comprehensive in its uses, and that there is almost complete satisfaction
from the research sample for this new approach and reveals the desire of employees to
contribute serious in all fields, as well as reaching a number of recommendations and
proposals related to research.
Key words: Administrative Engineering, Skills Development, Administrative Division Officials.
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دور الهندسة اإلدار ة في تطو ر مهارات مسؤولي الشعب اإلدار ة في كليات جامعة بغداد من وجهة
نظر موظفيها
مي فيصل أحمد
د ،.جامعة بغداد ،العراق

مها فيصل أحمد
د ،.جامعة بغداد ،العراق

الملخص
اشتهرت الهندسة اإلداي ة في منظمـات األمعما  ،ونظـم المعلومـات لتوضيـح التحـو التنظيمـي في تلـك المنظمـات
الجامعية ،تتطلـب الهندية التركيز معلى العمليات اإلداي ة بدال من الوظيفة ومهامها المتعددة ،وتحـددت مهمتهـا لـيس فقـط
في كيفيـة أداء الوظــائف بــل التأكد مــن إن مهــام اإلنتا دوي ة لتحقيــق العمليــة الموجهــة نحــو المســتفيد (الزبــون)
وبهذا تميــزت معــن مهــام الوظائف .ومعنــد تنفيــذ هندســة اإلداية (الهنــدية) في ا ــة ً متعدد االبعاد .و عد فر ق معملية،
فان الوظائف تنمو وتتطوي من مكونتها متمركزة حو المهمة لتصبح معمال العملية من أهم معوامل النجاح في إمعادة الهندسة
اإلداي ة ،إذ انه تكون من مجمومعة من األشاا الـذ ن عملـون سـو ة مـن أجل أن ـؤدوا معمليـة كاملـة أو مجمومعـة مـن
األنططة والفعاليـات المتكاملـة ،كمـا وان تفـو ض السـلطة هـو االخـر عـد مـن األوامر الـتي تحتـل أهمية خاصـة بالنسبة
للمنظمـة المـراد إمعادة هندسـة معمليا وبناءا ً معلى ذلـك فـإن الوظـائف والمـد رون والقـيم والعمليـات هـي بمثابـة أيبعـة
أضالع لمعـين واحـد مرتبطــة معــا حيــث مثــل الضــلع األو العمليــة ،و مكــن الضــلع النــاس وظائفهــا ،والثالــث
نظــام إدايتها ومقياسها و صوي الضلع الرابع ثقافتها.
الكلمات المفتاحية :الهندسة اإلداي ة ،جامعة بغداد ،المنظمـات الجامعية.
أهداف البحث:
وتكمن أهداف البحث في اآلتي:
التعرف معلى دوي الهندسة اإلداي ة في تطو ر مهايات مسؤولي الطعب اإلداي ة في كلياات جامعاة بغاداد مان وجهاة
نظر موظفيها.
امعتمااد البحااث الماانهف الوصاافي التحليلااي .وتاام تحد ااد مجتمااع البحااث الااذ تكااون ماان (  )3355مااوظفي فااي شااعب
اإلداي ة في كليات جامعة بغداد.اختيرت معينة البحاث بالطر قاة العطاوائية البسايطة بنسابة ( )%4مان مجتماع البحاث ،إذ بلا
معدد أفراد العينة ( )150من موظفي شعب اإلداي ة .وتم بناء استبانة تضمنت ( )60فقرة موزمعة بين المجــــــــــــــــــاـاالت
(التاطيط ،والتنظيم ،والتوجياه ،والمتابعاة ،والرقاباة ،التقاو م )  .وتأكاد البااحثتين مان صادقها وثباتهاا .حللات بياناات البحاث
باستعما برنامف ( ،)SPSSوتوصلت نتائف لألتي :ان الهندسة اإلداي ة استطامعت ان تحايط بالعمال اإلداي وأصابح جازءاً
من معمل جد وفعا سر ع التطوي وشامل في استاداماته ،وان هناك يضاا شابه تاام مان معيناة البحاث لهاذا التوجاه الجد ادة
و كطااف معاان يابااة المااوظفين فااي المساااهمة الجااادة فااي جميااع المجاااالت ،فض االً معاان التوصاال إلااى معاادد ماان التوصاايات
والمقترحات المتعلقة بالبحث.
مشكلة البحث
مع تزا د التحد ات التي تواجه نطاط المؤسسات اليوم ،من مظاهر العولمة وتطوي وسائل االتصا والتكنولوجيا
واالنفتاح الكبير في اإلدايات ،التي بلغت ذيوتها ،وأصبح موضوع "الهندسة اإلداي ة" أحد أهم وأبرز مجاالت انطغا
الباحثين ،والدايسين ،والكتاب ،والممايسين والماتصين في حقل العلوم اإلداي ة ،والتطو ر التنظيمي هو نطاط هدف
أساسا إلى إحداث تغييرات في بعض أو جميع العناصر التي تتكون منها المؤسسة من أجل مواجهة بعض التغيرات
واألحداث المؤثرة فيها والتي تحدث بداخلها أو خايجها في البيئة التي تعيش في كنفها ،وذلك من أجل تحسين قديتها معلى
حل المطكالت وتطو ر نفسها والتكيف مع المتغيرات البيئية الداخلية والاايجية ،و تم هذا األمر معن طر ق إدخا التغيير
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المناسب في المجا الماد والبطر أو األثنين معا بما تماشى و توافق مع التغير البيئي الحادث" .وهذا التغيير مكن أن
تحدثه المؤسسة من خال معدة مداخل أهمها وأحدثها مفهوم الهندسة اإلداي ة .
إن الواقع اإلداي ومجر ات العملية اإلداي ة ليست بالمستوى المطلوب نسبيا في هذه الطعب الموايد البطر ة في
كليات جامعة بغداد وانها تسير وفق أساليب بيروقراطية وذات سمة تقليد ة في اإلداية ،وان العمل اإلداي وتطبيقاته فيها
أكثر ما تكون ميالً إلى اإلداية المترهلة ،األمر الذ ؤشر الحاجة إلى تطبيق منهف وأسلوب إمعادة الهندسة اإلداي ة في هذه
العب ،وهو ما تطعر به الباحثة وجود مطكلة تتعلق بسير العمل اإلداي والتعامالت اإلداي ة في معب الموايد البطر ة في
للكلية ،وان هذا تطلب إجراء تحسينات إداي ة في مستوى االداء والعمل اإلداي من خال تطبيق أسلوب الهندسة اإلداي ة.
وهو ما شكل هاجسا في البحث والتقصي بهذا الموضوع من قبل الباحثتين الذ بلوي مطكلة البحث من خال
السؤا التالي:
ما دوي الهندسة اإلداي ة في تطو ر مهايات مسؤولي الطعب اإلداي ة في كليات جامعة بغداد من وجهة نظر
موظفيها.
أهمية البحث:
تتضح أهمية البحث باآلتي:
 -1أهمية أسلوب إمعادة الهندسة اإلداي ة للقائمين والعاملين في العمل اإلداي واالكاد مي للكلية.
 -2تعد هذه الدياسة من الدياسات األوائل لهذا األسلوب حسب معلم الباحثة )وخاصة تطبيقها في الطعب اإلداي ة في كليات
جامعة بغداد.
 -3من المؤمل ان تار الدياسة بنتائف مهمة تادم القائمون في هذه الكلية (معمادة ،أقسام معلمية ،تطكيالت إداي ة )معلى
التطوي والتحسين في أداء الكلية.
 -4ااناء المكتبة اإلداي ة والتربو ة ويفدها بدياسة جد دة .
 -5يابة الباحثة في السعي لتوظيف األساليب اإلداي ة الحد ثة في البحث والتقصي.
 -6من المؤمل ان حقق هذا البحث بإضافة جد دة إلى حقل اإلداية التربو ة والتعليمية.
 -7حاجة الجامعات العراقية إلى تطبيق أساليب إداي ة حد ثة لتطو ر مهايات اإلداي كأسلوب الهندسة اإلداي ة.
 -8ؤمل من البحث تطو ر مهايات مسؤولي الطعب اإلداي ة من خال التعرف معلى مفاهيم إداي ة حد ثة وتطبيق هذه
المعرفة ميدانياً.
أهداف البحث:
هدف البحث التعرف معلى دوي الهندسة اإلداي ة في تطو ر مهايات مسؤولي شعب اإلداي ة في كليات جامعة بغداد
من وجهة نظر موظفيها .
حدود البحث:
الحدود المكانية :الطعب اإلداي ة في كليات /جامعة بغداد.
الحدود البطر ة :موظفي الطعب اإلداي ة في كليات  /جامعة بغداد .
الحدود الزمانية :العام الدياسي .2022-2021
تحد د المصطلحات:
الهندسة اإلدار ة:
عرفها)اللوزي:(1999 ،بأنها أساس جد د من اإلجراءات والقوانين واألنظمة وأساليب العمل وايرها معلى ان تكون هذه العمليات معلى ديجة معالية
من الوضوح لكي تستطيع وضع حد لالنحرافات اإلداي ة (.اللوز )266 :1999 ،
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 عرفها (:،(fairchid 2001بانها تقنية لبناء المنظمة أو هياكل األقسام المكونة لها لغرض تحقيق انسياب معمليات العمل فيهاp:1 1( .
(fairchid،،2001
 عرفها (الحمادي:)۲۰۰٦ ،بانها إمعادة التفكير المبدئي واألساسي وإمعادة تصميم العمليات اإلداي ة بصفة جذي ة لتحقيق تحسينات جوهر ة فائقة.
( الحماد )124 :2006 ،
تعر ف الهندسة اإلدار ة إجرائيا :بأنها تطبيق لتغيير الواقع وتحد ثه وإمعادة تصميم العمليات اإلداي ة لتحقيق
التحسين الجوهر لسير العمل اإلداي واالكاد مي لطعب اإلداي ة في كليات جامعة بغداد ،وهو ما تحقق من خال
اجابات افراد معينة البحث معلى فقرات االستبانة المعدة لهذا الغرض.
المهارة:
 عرفها ( ابو حطب وصادق:)1994 ،بأنها " ديجة الكفاءة والجودة في االداء" ( .ابو حطب وصادق)1994:657 ،
 وعرفها ( قطامي وقطامي:)2001 ،بأنها" القدية معلى القيام باألمعما االدائية المعقدة بسهولة ودقة واتقان بسلسلة من الحركات واإلجراءات التي مكن
مالحظتها بصوية مباشرة أو اير مباشرة ،والتي قوم بها شاص معين ومعدد من األشاا أثناء سعيهم لتحقيق هدف أو
إنتا معين أو أداء مهمة ما " (.قطامي وقطامي)297 :2001 ،
مسؤولي الشعب اإلدار ة:
تعرف بأنها:
الطعب اإلداي ة التنفيذ ة األساسية في الكلية والحلقة األولى التي تم من خاللها إطالق اإلجراءات اإلداي ة في
التعيين وما ليه من إجراءات تبعية طيلة فترة وجود التدي سي أو الموظف في الوظيفة إضافة إلى طبع وإصداي االمعمامات
والكتب واألوامر التي ترسم خطوط العمل وتنقل التوجيهات والقرايات إلى المنتسبين كافة.
الخلفية النظر ة:
الهندسة اإلدار ة:
النشأة والتكو ن:
ظهر أسلوب إمعادة هندسة العمليات اإلداي ة في بدا ة التسعينيات من القرن الماضي إذ اطلق الكاتبان األمر كيـان
(ما كـل هـامر وشـامبي) مفهـوم الهنـدية كعنـوان لكتابهما (إمعادة هندسـة المنظمـة) ،ومنـذ ذلـك الحـين أمعـدت الهنـدية
ثـوية حقيقيـة في معـالم اإلداية بمـا تحملـه مـن يؤى وافكـاي اـير تقليد ـة ودمعـوة صـر حة إلمعادة النظر وبطكل جذي في
أنططة وإجراءات واستراتيجيات منظمـات األمعما والاـدمات والمـدايس في معالم اليوم (العجمي ( ٣٠١:٢٠٠٨،والجد ر
بالـذكر أن قسـم من الكتـاب والبـاحثين قسم مراحـل تطـوي إمعادة هندسـة العمليـات اإلداي ـة إلى مرحلتين:
المرحلة األولى :وتميزت بالومعود البراقة بامعتماد الهندية وظهرت في الفترة المحصوية بين العام ()1993-1991
المرحلة الثانية :وبدأت منـذ العـام  ١٩٩٤ولحـد االن وال تزا وتحققـت خاللهـا نتـائف طيبـة بامعتماد الهندية في
منظمات االمعم ا والادمات والمدايس و عود الفضل لكل من ما كل هامر وجيمس تطامبي في انتطاي المفاهيم والتطبيقات
ذات الصلة بالمدخل المذكوي  .وقد اكتطفت الهندية من خال تقو م انماط معمل المؤسسات والجامعات لهـا االثـر الكبـير في
معمليات الموازنة اولئك الذ ن اخفقوا في تحقيق طر قة جد دة ألداء العمليات وتعـد (الهنـدية ) مفهومـا حـد ثا نسـبيا ،وكـان
احـد معطيـات اإلداية والحواسـيب وتعـددت تسـمياته تبعـا لتوجهات الكتاب والباحثين في هذا الميدان ومنها (إمعادة
الهندسة ،الهندسة اإلداي ة ،الهندية) واشتهر هـذا المفهـوم في منظمـات األمعما  ،ونظـم المعلومـات لتوضـح التحـو
التنظيمـي في تلـك المنظمـات ،وتتطلـب الهندية التركيز معلى العمليات اإلداي ة بدال من الوظيفة أو المهـام الوظيفيـة
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وتحـددت مهمتهـا لـيس فقـط في كيفيـة أداء الوظــائف بــل التأكد مــن ان مهــام اإلنتا والوظــائف ضــروي ة لتحقيــق
العمليــة الموجهــة نحــو المســتفيد (الزبــون) وبهذا تميــزت معــن مهــام الوظائف .ومعنــد تنفيــذ إمعادة هندســة اإلداية
(الهنــدية) في ا ــة ً مجا متعددة االبعاد ،.فان الوظائف تنمو وتتطوي في مكوناتها متمركزة حو المهمة لتصبح العملية
من أهم معوامل النجاح في إمعادة الهندسة اإلداي ة ،وانه تكون من مجمومعة من األشاا الـذ ن عملـون سـو ة مـن أجل
ان ـؤدوا معمليـة كاملـة أو مجمومعـة مـن األنططة والفعاليـات المتكاملـة ،كمـا وان تفـو ض السـلطة هـو االخـر عـد مـن
األوامر الـتي تحتـل أهمية خاصـة بالنسبة للمنظمـة المـراد إمعادة هندسـة معمليا وبناءا معلى ذلـك فـان الوظـائف والمـد رون
والقـيم والعمليـات هـي بمثابـة أيبعـة أضالع لمعـين واحـد مرتبطــة معــا حيــث مثــل الضــلع األو العمليــة ،و مثل
الضــلع الثاني وظائفهــا ،والثالــث نظــام إدايتها ومقياسها و صوي الضلع الرابع ثقافتها.
أهمية إعادة هندسة العمليات:
تجسد أهمية إمعادة هندسة العمليات اإلداي ة باالتي:
.1
.2
.3
.4

أن إمعادة هندسـة العمليـات (الهنـدية) مـن الصـفر بأنها إمعادة تصـميم جذي ـة لمدخالت ومعمليات ومارجات المنظمة.
ان الهندية ليست معملية ترميم أو اصالح للعمليات القائمة .بل تجد دا ً لها.
ان الهندية ثوية للتالي معن كل ما هو قد م.
الهنــــدية ذات طــــابع معمــــومي بمعــــنى انــــه مكــــن امعتمادهــــا في جميــــع أنططة المنظمــــات العامــــة
والااصة( .معقيلي)٩٤:٢٠٠١ ،

أهداف إعادة هندسة العمليات اإلدار ة:
أويد (العجمي )2008 ،مجمومعة من أهم األهداف إلمعادة العمليات اإلداي ة وهي:
 .1جعل المنظومة أكثر مقدية معلى المنافسة .
 .2احداث تحسينات في العمليات اإلداي ة .
 .3تحسين شعوي االفراد العاملين واحساسهم بالتطجيع والمطايكة في وضع أهداف المنظمة
 .4تقليل التكلفة وز ادة اإلنتاجية واشباع حاجات المستفيد ن .
 .5تحد د الطكل واإلطاي المستقبلي للعملية اإلداي ة داخل المنظمة .
 .6دمف معدة معمليات في معملية واحدة وتاصيصها لطاص واحد أو لمجمومعة من العاملين .
 .7تجنب الفصل بين العمل وصنع القراي ،إذ ان العاملين أنفسهم قومون بصنع القراي .
 .8مكن الجمع بين مزا ا المركز ة والالمركز ة داخل منظومة التعليم ،ا التحو من المركز ة إلى الالمركز ة داخل
النظام التعليمي .
 .9تحسين سرمعة تسجيل البيانات .
 .10توفير امان التسجيل االلكتروني .
 .11التالص من الجهد واإلجراءات اإلداي ة اير الضروي ة ،والعمليات اإلداي ة اير فعالة .
 .12االنتقا من الروتين إلى الية العمل داخل المنظمة التعليمية .
 .13تسامعد التنظيمات ذات المستوى الرفيع معلى بقائها في المستوى نفسه ،وهي تمكن التنظيمات األقألن تصبح أكثر
منافسة .
 .14سرمعة األداء ،وجودة المنتف ( .العجمي)44 :2008 ،
المبادئ التي تقوم عليها الهندسة اإلدار ة:
هناك معدة مبادئ تقوم معليها إمعادة هندسة العمليات اإلداي ة تتمثل في المبادئ اآلتية:
.1
.2
.3
.4
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تقوم الهندية معلى إمعادة تصميم العملية الواحـدة مـن جد ـد بكامـل مراحلهـا وخطواتها ،وذلك من بدا تها وحتى نها تها.
تقوم معلى أساس تقنية المعلومات (نظام معلومات) الحد ثة وتبني الالمر َّكز ة في معملية استادامها.
تسعى الهندية إلى دمف المهام الفرمعية المتكاملة في مهمة واحدة .
 .تفو ض الموظفين السلطة الكافية ألداء مهامهم بكفاءة بعد هندية العمليات.
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.5
.6
.7
.8

 .توفير المرونة الكافية في تنفيذ مراحل وخطوات العمليات.
 .تصميم العملية الواحدة بطكل مكنها من أن تؤد أكثر من معمل.
 .تقليل معدد مرا ت التدقيق والمراجعة لتوفير السرمعة في األداء.
 .تسعى الهندية إلى ز ادة القدية التنافسية للمنظمات الكبيرة التي تستادم تقنيـات متقدمة( .الكرد )43،2010 ،

المهارات األساسية للقائد أو المد ر اإلداري
و توقف نجاح القائد اإلداي في التأثير معلى العاملين وتحقيق أهداف األداء بما تمتع به من مهايات تيسر له
مهمته ،وتمثل مجمومعة المهايات اآلتية:
 -1المهارات الفكر ة :حتا القائد اإلداي إلى مهايات فكر ة تسامعده في تقد ر المواقف وتقييم المطكالت
واختياي الحلو المناسبة وتتبلوي في مهاية إدياك المواقف ويصد المتغيرات ،واستثماي المعلومات المتاحة ،وتوظيفها،
كذلك عتمد نجاح القائد اإلداي الفعا معلى مهايته في بناء االستراتيجيات ،وتنمية السياسات ،ومن المهايات الجد دة
المطلوبة للقائد اإلداي الفعا إجادة التعامل مع الحاسبات اآللية وتقنيات المعلومات.
 -2المهارات اإلدار ة :كما حتا القائد اإلداي إلى مهايات إداي ة ،في اختياي مسامعد ه ،وتطكيل فرق العمل
المتجانسة ،والفعالة التي عهد إليها بمهام إداية األداء مرتبة متفوقة في هيكل المهايات القياد ة للقائد اإلداي المعاصر.
 -3المهارات اإلنسانية :وتكتمل مهايات القائد الفعا حين تتوافر لد ه القدية معلى التعامل والتفامعل مع
العاملين(.السلمي)289 : 2001،
مواصفات القائد أو المد ر الناجح:
إن المد ر الناجح هو الذ حقق أهدافه بطر قة اقتصاد ة في مناخ تنظيمي رضى معنه المرؤوسون ،و مكن إ جاز
صفات القائد أو المد ر الناجح كما أتي:
 -1العقيدة الصحيحة :ألنها تهدى إلي المثل العليا وتدمعو إلى معمل الاير.
 -2الطويى :حيث ال نفرد باتااذ القرايات الهامة وحده.
 -3االستناد إلى الحقائق.
 -4الحر الطد د.
 -5الفطنة وبعد النظر حيث كون لما ًحا سر ع الفهم وحكي ًما في تصرفاته.
 -6الطجامعة والحزم معند اللزوم والمرونة في الظروف العاد ة.
 -7القدية معلى تحمل المسئولية.
 -8معرفة األصو العملية لإلداية.
 -9العقلية المنظمة.
 -10الطعوي اإلنساني في المعاملة.
 -11القدية معلى حوز الثقة.
 -12الطاصية النافذة ( .معباس)19 : 2004،
و ذكر ( السباعي ( 2003،أهم مظاهر المهارات اإلنسانية للمد ر والتي تتمثل في:
مهاية اختياي المسامعد ن وتطكيل معملهم وإيشادهم ،وتحفيز وتطجيع العاملين ،والتفو ض ،ومساندة العاملين،
واالتصا  ،واالقتناع ،والمبادية ،وتحليل المطكالت ،واتااذ القرايات،
وتنظيم الوقت ،وإداية االجتمامعات ،والتعامل مع التغيرات ،وإداية المعلومات والقيادة.
و وضح ( أبو خليل ) 2001 ،أهم المهارات الواجب توافرها لدى مد ر عند التخطيط لمواجهة األزمات ومنها:
الهدوء معند التعامل مع األزمة.-تحد د اإلجراءات الواجب اتااذها لحما ة ما حيط باألزمة.
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مهاية تبني وتدمعيم فلسفة إداية فر ق األزمة.القدية معلى التفو ض واتااذ القرايات الرشيدة.القدية معلى االتصا الفعا يأسيا وأفقيا. القدية معلى يسم السيناي وهات ووضع الاطط والبرامف لمواجهة األزمة. القدية معلى إداية الوقت( .أبو خليل)287 : 2001،موظفو الشعب اإلدار ة:
تلعب الموايد البطر ة دويا هام ويئيسيا ً في التنمية كما مثل االستثماي فيها أمعلى معناصر االستثماي معائدا
وأكثرها تأثيرا معلى معناصر الثروة األخرى وكفأه توظيفها .وتأتى أهمية الموايد البطر ة من كون االنسان محوي كل نطاط
ومبعث حيو ة وفعالية كل الثروات ومعليه توقف الكفؤة والنمو والتقدم و كيان المنظمة ومالمحها وتفوقها واالستمراي
والمنافسة.
تطويت وظيفة إداية الموايد البطر ة فبعد أن كان دويها التقليد مقصويا معلى القيـام باستقطاب اليد العاملة
والتعيين وصرف األجوي ومنح اإلجازات ،أخذ دويها تسع ليصبح أكثر شموال وتاصصا ،وأصبح إلداية الموايد البطر ة
دوي اسـتراتيجي تطلـب تـوافر كفـاءات متاصصة لمزاولة الجوانب المتعددة من نطاطاتها ،فقد أصبحت إداية الموايد
البطر ة تمـايس مهام متاصصة واستراتيجية إلى جانب المهام التنفيذ ة ( .نصر هللاا.( 10 :2002،
وإداية الموايد البطر ة بأنها المنفعة من األفراد العاملين في المنظمة لتحقيق أهداف المنظمة
 Noe&Mondy .،2005،(p4وهي النطاط الذ تم بموجبه الحصو معلى األفراد للمنظمة بالكم والنوع المناسبين وبما
اـدم أاراض المنظمة و رابهم في البقاء فيها و جعلهم بذلون أكبر قدي ممكن من طاقتهم وجهـودهم إلنجاحها في تحقيق
أهدافها (.الربا عة(2003:20،
تتعدد وظائف إداية الموايد البطر ة داخل المنظمة ،وأ ضا تتطوي تبعا للتغيرات البيئية الداخلية والاايجية التي
تواجه كافة منظمات األمعما  ،و مكن إ جاز هـذه الوظـائف بالنقـاط اآلتيةpp5-7) ،2005،&Noe،: (Mondyالتالية:
 -1التجهيز :هي العملية التي من خاللها تؤمن المنظمة احتياجاتهـا مـن المـوظفين ذو المهايات المالئمة في الوقت
المناسب ،وتطمل تحليل الوظيفة ،التاطيط ،االستقطاب واالختياي.
- 2تطو ر الموايد البطر ة :هي وظيفة تطمل التديب والتطو ر ،تاطيط المساي المهنـي ،تطو ر المنظمة وتقييم
األداء.
- 3التعو ضات والمنافع :تطمل التعو ضات المالية وايـر الماليـة التـي حـصل معليهـا الموظف ،سواء كانت
مباشرة أو اير مباشرة .
 -4السالمة والصحة :تعني هذه الوظيفة بحما ة الموظفين من حـوادث وإصـابات العمـل سواء الناتجة من أخطاء
إداي ة ،أخطاء الموظفين ،نقص في إجراءات السالمة أو من جراء حوادث العنف وايرها  .وكذلك تطمل توفير
ظروف معمل صحية تحافظ معلى صحة ومعافية الموظف ،وتوفر له بيئة تمكنه من اإلنتا بطكل أفضل ،وتعمل معلى
التأكد من خلو الموظف من األمراض الفيز ائية والعاطفية وايرها .
-5العالقات العمالية والنقابية :تطمل أنططة إداية العالقات بين الموظفين من جهة ،وبين المنظمات والنقابات
العمالية والمهنية من جهة أخرى.
وتلك الوظائف ليست بمعز معن بعضها ،حيث أن وظائف إداية الموايد البـطر ة متداخلـة ،و كمل كل منها اآلخر،
وفطل أحدها ؤثر معلى الوظائف األخرى .
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دراسات سابقة:
دراسة ( بني عيسى) 2009 ،عنوانها (:إمكانية تطبيق كليات التربية في الجامعات االردنية لعملية الهندسة اإلدار ة ومعوقات التطبيق )
هدفت الدياسة للتعرف معلى إمكانية تطبيق معملية الهندسة اإلداي ة في كليات التربية في االيدن ومعوقات التطبيق
من وجهة نظر معمداء الكليات ويؤساء األقسام فيها ،حيث شملت مجتمع البحث جميع العمداء ويؤساء األقسام في كليات
التربية ،وتم اخذ معينة البحث وتكونت من ( )47معميدا ً ويئيس قسم وبصوية معطوائية ،وقام الباحث بأمعداد (استبانة) بجمع
البيانات لتحقيق أهداف البحث ،وبعد إجراءات البحث وتطبيق االستبانة معلى العينة توصل الباحث إلى معدة نتائف أهمها :ان
ديجة إمكانية تطبيق العمداء في هذه الكليات لهندسة القرايات اإلداي ة في مجا المنظومة القيمية جاء في المرتبة األولى،
وان مجا المنظومة القيمية لهندسة القرايات التربو ة جاء بديجة معالية جدا ً  ( .بني معيسى. ) 2009 ،
 دراسة ( تركي) 2016 ،عنوانها(:التطو ر اإلداري في جامعة بغداد باستخدام أسلوب الهندسة اإلدار ة )
هدفت الدياسة إلى بناء أنموذ للتطو ر اإلداي بأسلوب الهندسة اإلداي ة كذلك التعرف معلى واقع العمليات
اإلداي ة في جامعة بغداد ووضع يؤ ة مستقبلية للتطو ر اإلداي للجامعة ،حيث تحدد البحث بعمداء الكليات والمعاهد العليا
في جامعة بغداد ومعاونيهم فضالً معن يؤساء األقسام العلمية ومد ر المراكز البحثية وامعضاء هيئة التدي س للعام
الدياسي ( )2015-2014حيث بل مجتمع البحث ( )2482فردا ً ،اختيرت معينة معطوائية طبقية تكونت من ( )380فرداً،
قام الباحث ببناء استبانتين لجمع المعلومات والبيانات ،وقد توصلت الدياسة إلى معدة نتائف أهمها:
 الحاجة إلى استادام الهندسة اإلداي ة في هيكلية التنظيم اإلداي للجامعة . حاجة الجامعة وكلياتها إلى برامف التدي ب وبما تناسب مع األساليب اإلداي ة والتقنيات الحد ثة  ( .تركي) 2016 ، دراسة ()2003،Thomas and Margretعنوانها (:تطبيق مبادئ إعادة الهندسة اإلدار ة في التعليم االبتدائي والثانوي في سنغافورة )
هدفت الدياسة إلى التعرف معلى مبادئ وتطبيق إمعادة الهندسة اإلداي ة في معملية إصالح نظام التعليم االبتدائي
والثانو في سنغافوية وذلك باستادام تقنية المعلومات واالتصاالت والتعليم معن بعد ،حيث شمل المجتمع جميع المدايس
االبتدائية والثانو ة بينما تكونت معينة البحث من ( )125مديسة منها ( )77مديسة ابتدائية و( )48مديسة ثانو ة حيث
طبقت معليهم إجراءات البحث ،توصل الباحثان إلى نتائف معد دة منها:
 تطلب تطبيق الهندسة اإلداي ة إجراء تغييرات جذي ة متنومعة . العمل معلى ز ادة االهتمام للتعليم االبتدائي والثانو من ناحية تكنولوجيا التعليم وز ادته ان أسلوب الهندسة اإلداي ة عد نموذجا ضروي ا ً للتطبيق من أجل اصالح التعليم بصوية معامة Thomas ( .. )2003،and Margret
 دراسة ( )2007،Francis&Zairiعنوانها (:فحص العوامل الحاسمة في نجاح عملية إعادة هندسة العمليات اإلدار ة في التعليم العالي)
هدفت الدياسة إلى فحص العوامل الحاسمة في نجاح معملية إمعادة هندسة العمليات اإلداي ة في التعليم العالي ،دياسة
حالة تجر بية معن طر ق فحص ثالث معاهد تعليم معا في ماليز ا ،امعتمدت معلى تطبيق معملية إمعادة هندسة العمليات
اإلداي ة ،وتوصلت الدياسة إلى ان هناك سبع معوامل مهمة وحاسمة لعملية إمعادة هندسة العمليات اإلداي ة وهذه العوامل
هي :العمل بروح الفر ق الواحد ،والثقافة النومعية ،ونظام اإلداية النومعي ،ونظام المكافآت المرضية ،وإداية التغيير
الفامعلة ،والتطايكية ،وتكنولوجيا المعلومات ونظام المعلومات ،واإلداية الفامعلة للمطرومعات ،وكفا ة المصادي المالية .
( )2007،Francis&Zairi
منهج البحث:
امعتمد البحث المنهف الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافه ،وهذا المنهف من أكثر المناهف شيومعا وانتطايا السيما في
البحوث التربو ة والنفسية ،اتبعت الباحثتين سلسلة من اإلجراءات من حيث وصف مجتمع البحث ومعينته ،فضال معن وصف
األداة المستعملة وإ جاد الصدق والثبات لألداة ،وتحد د الوسائل اإلحصائية المالئمة التي استعملت في تحليل البيانات من
أجل التوصل إلى النتائف .
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مجتمع البحث وعينته:
تكون مجتمع البحث من موظفي الطعب اإلداي ة في كليات جامعة بغداد والبال معددهم ( )3355موظف وموظفة،
واختيرت معينة البحث بالطر قة العطوائية البسيطة بنسبة ( )%4من مجتمع البحث ،إذ بل معدد أفراد العينة ( )150موظف
وموظفة .
أداة البحث:
امعتمد البحث معلى االستبانة كمصدي أساسي في جمع المعلومات الستكما متطلبات الجانب العملي والوصو
إلى النتائف ،وقد صممت االستبانة بنح ٍو ادم أهدف البحث ومتطلباته.
 وقد امعتمد البحث مصادي لجمع المعلومات ،وهي:المصادي الثانو ة :تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوي ات والمقاالت والتقاي ر ،واألبحاث
والدياسات السابقة التي تناولت موضوع الدياسة ،والبحث والمطالعة في مواقع االنترنت الماتلفة.
المصادي األولية :لجأت الباحثة إلى جمع البيانات األولية معن طر ق االستبانة كأداة يئيسة للبحث واستعانة بالدياسات
السابقة .وقد تألفت من ( )60فقرة موزمعة بين ست مجاالت هي(التاطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،والمتابعة ،والرقابة ،التقو م
) ،كما موضح في الجدو (.)1
الجدو ()1
توز ع الفقرات معلى وفق مجاالت االستبانة
ت

المجاالت

عدد الفقرات

النسبة المئو ة

1

التخطيط

10

16.6

2

التنظيم

10

16.6

3

التوجيه

10

16.6

4

المتابعة

10

16.6

5

الرقابة

10

16.6

6

التقو م

10

16.6

المجموع

60

%100

وبعد االنتهاء من صيااة فقرات األداة بصويتها األولية وضع مقياس ثالثي متدي (موافق بديجة كبيرة،موافق
بديجة متوسطة ،موافق بديجة قليلة) لكل فقرة تقابلها األوزان ( )3،2،1معلى التوالي.
صدق وثبات االستبانة:
معرضت االستبانة معلى المحكمين لغرض تحكيمها والتحقق من صدق فقراتها ،واقترح المحكمون تعد ل بعض
الفقرات وحذف بعضها اآلخر.
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تطبيق االستبانة:
طبقت االستبانة معلى العينة األساسية في العام الدياسي ،2022-2021بتوز عها معلى منتسبي الموايد البطر ة في
كليات جامعة بغداد ،إذ تم توز ع ( )200استبانة ،وبعد متابعة جادة تم استرداد ( ) 150استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي.
أساليب المعالجة االحصائية:
 -1نسبة الموافقة :للتحقق من صالحية كل فقرة من فقرات االستبانة.
وامعتمدت الوسائل اإلحصائية التالية معن طر ق الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتمامعية ( :)spss
 -2معادلة ايتباط بيرسون :لقياس معامل الثبات بمفهوم االستقراي:

n  xy   x  y
] [n  x 2 ( x )2 ][n  y 2  ( y ) 2

R

 -3معادلة سبيرمان – براون :وتستعمل لتصحيح معامل ايتباط بيرسون الذ
االستبانة بطر قة التجزئة النصفية.

2r
1 r

تم الحصو معليه إل جاد ثبات

R

 -4معادلة الفاكرونباخ :لقياس معامل الثبات بمفهوم االتساق:
2
معامل الثبات = (ن/ن -1( ×)1-مف ت × ) 2ت
 -5معادلة فيطر :لوصف كل فقرة من فقرات أداة البحث ومعرفة قيمتها وترتيبها بالنسبة إلى الفقرات األخرى ضمن
المجا الواحد لعرض النتائف بحسب القانون اآلتي-:

الوسط المرجح
 -6الوزن المئو = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
القيمة القصوى
وتم امعتماد وسط فرضي نسبة ألوزان البدائل المعتمدة في االستبانة معلى النحو اآلتي:

6 1 2  3

الوسط الفرضي 
3
3

2

وبذلك كون الوسط الفرضي للفقرات هو ( )2وما زاد معليه عد ديجة مقبولة ،وما قل معنه عد ديجة اير مقبولة
للفقرة.
عرض النتائج ومناقشتها:
معرض نتائف البحث وتفسيرها ،وكذلك االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.
هدف البحث :التعرف معلى دوي الهندسة اإلداي ة في تطو ر مهايات مسوؤلي الطعب اإلداي ة في كليات جامعة
بغداد من وجهة نظر موظفيها
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أوالً :النتائج على مستوى المجاالت:
جدول ()2
الوسط المرجح والوزن المئوي لمجاالت الهندسة اإلدار ة
المرجح

الوزن المئوي
%

الوسط

المرتبة

ت

المجال

عدد الفقرات

78.4

1

5

الرقابة

10

2.352

2

4

المتابعة

10

2.296

76.533

3

6

التقو م

10

2.223

74.1

4

3

التوجيه

10

2.183

72.766

5

2

التنظيم

10

2.148

71.6

6

1

التخطيط

10

2.131

71.033

المعدل

60

2.222

74.066

طير الجدو ( )2إلى ان النتيجة العامة التي حصل معليها الموظفون في الهندسة اإلداي ة لتطو ر مهايات
مسؤولي شعب اإلداي ة كانت بمستوى جيد بوسط مرجح ( )2.222ووزن مئو ( ،)%74.066و مكن ان تعزى هذه
النتيجة إلى ان الموظفين ديكون أهمية العمليات اإلداي ة وال سيما في اتباع أسلوب الهندسة اإلداي ة وضرويتها في العمل
اإلداي  .وان مجا الرقابة حصل معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.352ووزن مئو ( ،)%78.4وحصل مجا
المتابعة معلى المرتبة الثانية بوسط مرجح ( )2.296ووزن مئو ( ،)%76.533اما مجا التقو م فقد نا المرتبة الثالثة
بوسط مرجح ( )2.223ووزن مئو ( ،)%74.1وجاء في المرتبة الرابعة مجا التوجيه بوسط مرجح ( )2.183ووزن
مئو ( ،)%72.766اما مجا التنظيم والمتابعة فقد نا المرتبة الاامسة بوسط مرجح ( )2.148ووزن مئو (،)%71.6
وجاء في المرتبة االخيرة مجا التاطيط بوسط مرجح (  )2.131ووزن مئو ( .)71.033
ثانياً :النتائف معلى مستوى الفقرات لكل مجا .
المجال األول :التخطيط
جدول ( )3الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال التخطيط
الوسط

المرتبة

ت

الفقرة

1

8

تركز الهندسة اإلدار ة على الرابط بين الماضي والحاضر والمستقبل
كمعا ير للتخطيط الناجح.

2.4

2

6

تحرص الهندسة اإلدار ة على وضع الخطط للتعامل مع العوامل الطارئة
قبل حدوثها.

2.333

3

1

تسعى الهندسة اإلدار ة إلى وضع تصورات جد ة عبر التخطيط لتطو ر
مهارات الموظفين

2.3

76.666

4

4

تضع استراتيجيات حد ثة من شأنها تطو ر مهارات الموظفين .

2.253

75.111

5

7

التخطيط الستثمار الطاقات البشر ة وتطو ر األقلكفاءة منها.

2.233

74.444

6

5

7

10

المرجح

99

الوزن
المئوي%
80
77.777

تواكب اعتماد ثالث مد ات زمنية ( قصيرة ،ومتوسطة ،وبعيدة) لتطو ر
مهارات الموظفين.

2.0133

67.111

تفاعل التخطيط لتطو ر قدرات موظفيها مع الجهات المناظرة محليا ً

2.013

67.111
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وعربيا ً ودولياً.
8

3

تهتم بتحد د المهام الالزم تحقيقها وفق مستجدات العمل ذات الصلة.

1.986

66.222

9

9

تربط في انشطتها بين المجتمع المحلي ومسؤولي الشعب اإلدار ة.

1.913

63.777

10

2

تتنبأ بتطو ر مهارات موظفي وفق رؤ ة واضحة المعالم.

1.866

62.222

الدرجة الكلية

2.131

71.033

طير الجدو ( )3إلى أن الفقرة (( :)8تركز الهندسة اإلدار ة على الرابط بين الماضي والحاضر والمستقبل
كمعا ير للتخطيط الناجح) حصلت معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.4ووزن مئو ( ،)%80تد النتيجة ان الربط
بين ابعاد الزمن من شأنه تحقيق العالقة بين مكونات الزمن الثالث وتفامعل هذا االبعاد للبناء معلى التطو ر الدائم والمتجدد
في حياتنا اإلداي ة .
 أما الفقرة (( :)6تحرص الهندسة اإلدار ة على وضع الخطط للتعامل مع العوامل الطارئة قبل حدوثها) ،فقدحصلت معلى المرتبة الثانية بوسط مرجح ( )2.333ووزن مئو ( ،)%77.777وهي نتيجة جيدة،ذلك ،من شأن التاطيط
االخذ باالمعتباي في مواجهة الحوادث وتهيئة سبل التصد لها بنجاح والسيطرة معليها بأقل الاسائر.
 أما الفقرة (( :)2تتنبأ بتطو ر مهارات موظفي وفق رؤ ة واضحة المعالم) فقد حصلت معلى المرتبة االخيرةبوسط مرجح ( )1.866ووزن مئو ( ،)%62.222و عتقد ان معينة البحث لم تجد ضالتها في هذه الرو ة ،كون مؤسساتنا
الجامعية الزالت اير مكترثة بتطو ر مهايات موظفيها من خال الدياسات العليا والدويات واالنططة الفعالة لتطو رهم .
مجال الثاني:التنظيم
جدول ( )4الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال التنظيم
المرتبة

ت

الفقرة

1

4

تسند الهندسة اإلدار ة المهام اإلدار ة في ضوء قدرات ومهارات كل
موظف.

2

5

تحرض على وضع إجراءات تنظيمية لمتابعة عمل الموظفين.

3

9

تسعى إلى اختزال حلقات العمل التنظيمية بأقل وقت لتحقيق االنجاز.

الوسط
المرجح

الوزن
المئوي%

2.473

82.444

2.36

78.666

2.3

76.666

4

2

تدعم على تنمية اشكال االتصال اإلداري التنظيمي بكفاءة.

2.266

75.555

5

3

تحدد طبيعة االنظمة الفعالة بين األقسام والموظفين.

2.146

71.555

6

6

تعمل على اعتماد التكنولوجية الحد ثة لتنظيم وتطو ر مهارات الموظفين.

2.093

69.777

7

10

تراقب الموظفين لضمان الدقة واالبتعاد عن الفساد.

2.046

68.222

8

1

تعمل الهندسة اإلدار ة على تنظيم وتحد د نوع السلطة الممنوحة
للموظفين.

2.013

67.111

9

8

تتفاعل تنظيميا ً مع الجهات المناظرة لضمان تطو ر مهارات الموظفين.

1.966

65.555

10

7

تضع تنظيمات اجرائية لمعالجة المشكالت الطارئة مع الموظفين.

1.826

60.888

الدرجة الكلية

2.148

71.6

طير الجدو ( )4إلى أن الفقرة (( :)4تسند الهندسة اإلدار ة المهام اإلدار ة في ضوء قدرات ومهارات كل
موظف) حصلت معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.473ووزن مئو ( ،)%82.444وتبين النتيجة أنها دليل معلى ان
الجهات الماتصة ترامعي الكفاءة والمقدية في إسناد المواقع اإلداي ة في ضوء مهاياتهم وخبراتهم .
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 أما الفقرة (( :)5تحرض على وضع إجراءات تنظيمية لمتابعة عمل الموظفين) ،فقد حصلت معلى المرتبة الثانيةبوسط مرجح ( )2.36ووزن مئو ( ،)%78.666وتد معلى أن هذا التوجه أساسي لنجاح ا معمل ،ال تم اال من خال
المتابعة المستمرة لضمان تحقيق األهداف الموضومعة لتلك الدائرة.
 أما الفقرة (( :)7تضع تنظيمات اجرائية لمعالجة المشكالت الطارئة مع الموظفين) فقد حصلت معلى المرتبةاالخيرة بوسط مرجح ( )1.826ووزن مئو ( ،)%60.888وتبين النتيجة بأن أ جهة إداي ة ال بد أن تستعد بمجمومعة من
اإلجراءات التنظيمية والتي من شانها ان تحد من التجاوز والفوضى وحاالت التمرد من البعض دون سبب مقنع.
مجال الثالث :التوجيه
جدول ( )5الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال التوجيه
الوسط

المرتبة

ت

الفقرة

1

6

توجه الهندسة اإلدار ة لتدر ب الموظفين لحل المشكالت ووضع القرارات
ذات الصلة بالعمل.

2.446

2

7

تشجع على البحث العلمي والدراسات العليا لدى الموظفين في الشعب
اإلدار ة.

2.42

80.666

3

2

تسعى إلى توجيه الموظفين بااللتزام بالتوقيتات الخاص بالعمل.

2.36

78.666

4

9

توجه بالعمل باستقاللية تامة بعيدة عن التدخالت الضارة ذات الصلة
بالموظفين.

2.353

78.444

5

8

تدعم تبادل الخبرات والمعارف مع الجهات المناظرة محليا وخارجيا.

2.333

77.777

6

3

توكد على توجه لتبادل الخبرات مع زمالئهم بروح طيبة.

2.08

69.333

7

4

تشجع على التواصل الدائم مع األقسام المناظرة الختزال الزمن .

2

66.666

8

1

توجه الهندسة اإلدار ة للعمل بروح الفر ق مع موظفي .

1.953

65.111

9

10

تحفز الكفاءات المتميزة من الموظفين بمكافئات ماد ة ومعنو ة.

1.946

64.888

10

5

توجه على اقتناء التقنيات الحد ثة وضمان كفاءة الموظفين.

1.94

64.666

الدرجة الكلية

2.183

72.766

المرجح

الوزن
المئوي%
81.555

طير الجدو ( )5إلى أن الفقرة (( :)6توجه الهندسة اإلدار ة لتدر ب الموظفين لحل المشكالت ووضع القرارات
ذات الصلة بالعمل) حصلت معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.446ووزن مئو ( ،)%81.555وتد هذه النتيجة ان
موقف معينة البحث من هذا التوجه ا جابي مما د إلى أهمية تدي ب الموظفين كجزء من حل المطكالت واتااذ القرايات
السليمة في العمل.
 أما الفقرة (( :)7تشجع على البحث العلمي والدراسات العليا لدى الموظفين في الشعب اإلدار ة) ،فقد حصلتمعلى المرتبة الثانية بوسط مرجح( )2.42ووزن مئو ( ،)%80.666ومن المؤكد أن معظم الموظفين تطلعون بحماس
معا االنتساب للدياسات العليا سواءٍ في بلدهم وجامعاتهم أو الجامعات خاي العراق ،وهو اختياي موفق لعينة البحث.
 أما الفقرة (( :)5توجه على اقتناء التقنيات الحد ثة وضمان كفاءة الموظفين) فقد حصلت معلى المرتبة االخيرةبوسط مرجح ( )1.94ووزن مئو ( ،)%64.666وتعلل هذه النتيجة بأن مؤسساتنا الجامعية لم توفر لحد االن التقنيات
الحد ثة لتطو ر معمل موظفيها وكفاءتهم  .و نعكس بالتالي معلى أداءهم وانجازهم.
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مجال الرابع :المتابعة
جدول ( )6الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال المتابعة
المرتبة

ت

الفقرة

1

2

الوسط
المرجح

الوزن
المئوي%

تركز الهندسة اإلدار ة على الموظفين بتعز ز المتابعة اال جابية التي
تسهم في تحسين العمل .

2.446

81.555

2

6

تهتم بمتابعة حجم التغيير في سلوك الموظفين.

2.426

80.888

3

10

توفر مناخا مرنا من شأنه تحقيق المتابعة المتميزة في أداء الموظفين.

2.426

80.888

4

1

تتابع الهندسة اإلدار ة أداء الموظفين في الشعب اإلدار ة بما حقق
سالمة التنفيذ.

2.42

80.666

5

9

تعتمد متابعة مرنة لتعد ل التغييرات الموظفين .

2.373

79.111

6

7

تستخدم أساليب عدة في متابعة مناخ تعاوني بين الموظفين.

2.346

78.222

7

3

تعمل على متابعة تصحيح الضعف في أداء الموظفين في الشعب اإلدار ة.

2.28

76

8

8

تحدد مدى نجاح استراتيجيات المتابعة للموظفين في الشعب اإلدار ة.

2.28

76

9

5

تقارن بين أداء الموظفين فيما تعلق بتواصل العمل بعضها مع البعض
االخر.

2.093

69.777

10

4

تتابع مع الموظفين األمور المالية واوجه الصرف.

1.873

62.444

الدرجة الكلية

2.296

76.533

طير الجدو ( )6إلى أن الفقرة (( :)2تركز الهندسة اإلدار ة على الموظفين بتعز ز المتابعة اال جابية التي
تسهم في تحسين العمل) حصلت معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.446ووزن مئو ( ،)%81.555وهذا توجه
ا جابي من معينة البحث بأدياكهم أهمية المتابعة في انجاز االمعما ضمن توقيتات ومستواها اإلداي  .والمتابعة هي العنصر
األساس في انجاز االمعما  ،لذلك تتجه الكثير من المؤسسات اإلداي ة إلى اختياي اكفأ موظفيها لمتابعة العمل.
 أما الفقرة (( :)6تهتم بمتابعة حجم التغيير في سلوك الموظفين) ،فقد حصلت معلى المرتبة الثانية بوسط مرجح( )2.426ووزن مئو (،)%80.888ان هذه الفقرة تضاهي سابقا ها لكونها تركز معلى حجم التغيير في سلوك الموظفين
معلى امعتباي ان حجم التغيير في سلوك الموظفين حقق ثباتا ً وتطويا ًفي الية المتابعة في معمل الكلية .
 أما الفقرة (( :)4تتابع مع الموظفين األمور المالية واوجه الصرف) فقد حصلت معلى المرتبة االخيرة بوسطمرجح ( )1.873ووزن مئو ( ،)%62.444و رى أن سبب تراجع هذه الفقرة كون معظم الموظفين بعيدون بطبيعة معملهم
معن األموي المالية ،وان هذه األموي هي من اختصا معناصر ذات طبيعة خاصة في اإلداية المالية.
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مجال الخامس :الرقابة
جدول ( )7الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال الرقابة
المرتبة

ت

الفقرة

1

10

الوزن
المئوي%

الوسط
المرجح

تحرص الهندسة اإلدار ة على موضوعية الرقابة والعدالة في التعامل مع
الموظفين في الشعب اإلدار ة .

2.56

85.333

2

5

توضح للموظفين معا ير الرقابة اال جابية للتحسين المستمر بعملهم.

2.52

84

3

7

تم منح الموظفين ادوار رقابي من شأنها معنو ات وتدفع ال نجاز سر ع.

2.506

83.555

4

4

تعتمد نظام رقابي أخذ بنظر االعتبار المتغيرات في ظروف عمل الشعب
اإلدار ة.

2.48

82.666

5

8

تطو ر الجانب الرقابي في مساندة الموظفين بما حقق نجاح في العمل.

2.46

82

6

2

تحدد معا ير رقابية تبعا لطبيعة مجاالت عمل الموظفين .

2.4

80

7

6

تركز على اعتماد الرقابة الذاتية للموظفين بدل من الرقابة المتشددة .

2.366

78.888

8

1

تستخدم الهندسة اإلدار ة مع الموظفين نظام رقابي محكم وكفو.

2.206

73.555

9

3

تراقب التنفيذ وفق لمراحل الزمنية مع الموظفين .

2.026

67.555

10

9

تسعى إلى كشف في ما اذا كانت الرقابة تضعف من أداء الموظفين.

2

66.666

الدرجة الكلية

2.352

78.4

طير الجدو ( )7إلى أن الفقرة (( :)10تحرص الهندسة اإلدار ة على موضوعية الرقابة والعدالة في التعامل
مع الموظفين في الشعب اإلدار ة) حصلت معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.56ووزن مئو ( ،)%85.333و جسد
هذا االجماع من معينة الدياسة أهمية الرقابة والعدالة معا ً في تحقيق أساسيات صحيحة في معمل مؤسساتنا التعليمية
والجامعية .
 أما الفقرة (( :)5توضح للموظفين معا ير الرقابة اال جابية للتحسين المستمر بعملهم) ،فقد حصلت معلى المرتبةالثانية بوسط مرجح ( )2.52ووزن مئو ( ،،)%84وتبين النتيجة بان الجامعة لها توجه معاد وذكي الموظفين بروح طيبة
ومر حة ومعادلة .
 أما الفقرة (( :)9تسعى إلى كشف في ما اذا كانت الرقابة تضعف من أداء الموظفين) فقد حصلت معلى المرتبةاالخيرة بوسط مرجح ( )2ووزن مئو ( ،)%66.666و عبر الموقف السلبي لعينة البحث معن مضمونها كون الرقابة
ومهما كانت بسيطة ،الن طبيعة البطر مهما كانوا ال رابون بوجود يقابة معليهم ،وان الرقابة تحد من أداءهم وابدامعهم
وتغرس الاوف والقلق في نفوسهم ،ومن الموكد أنه نعكس سلبيا ً معلى أداءهم اليومي.
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مجال السادس :التقو م
جدول ( )8الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال التقو م
الفقرة

الوسط

المرتبة

ت

1

 3تهتم الهندسة اإلدار ة بإبالغ الموظفين بنتائج ادائهم اوال بأول لضمان
تقو م تصحيح الخلل.

2.546

2

1تسعى الهندسة اإلدار ة إلى تقو م أداء الموظفين في الشعب اإلدار ة وفقا
لمعا ير موضوعية .

2.533

84.444

3

4

تثمن جهود المتميز ن من الموظفين ماد ا ومعنو ا.

2.36

78.666

4

5

تبادل للتقو م جهود المتميز ن بأسناد اعمال إدار ة أعلى لهم .

2.353

78.444

5

7تناقش عملية التقو م فرد ا وجماعيا لضمان نجاح العمل لدى الموظفين .

2.333

77.777

6

6

تعمل ان كون التقو م سبيالً لمز د من عطاء الموظفين.

2.297

76.576

7

8

تسعى لتطو ر أساليب التقو م بتقنيات حد ثة ومتطورة.

2.28

76

8

1

تحرص ان تعتمد أساليب تقو م علمية وفنية وعملية وسلوكية.

المرجح

0
تعتمد برامج تقو م وفقا لتوقيتات محددة الزمن .

9

2

10

 9تتفاعل مع الجهات المناظرة الكتساب الخبرة في مجاالت التقو م .
الدرجة الكلية

الوزن
المئوي%
84.888

1.946

64.888

1.9

63.333

1.691

56.394

2.223

74.1

طير الجدو ( )8إلى أن الفقرة (( :)3تهتم الهندسة اإلدار ة بإبالغ الموظفين بنتائج ادائهم اوال بأول لضمان
تقو م تصحيح الخلل) حصلت معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.546ووزن مئو ( ،)%84.888وتعبر هذه النتيجة
لعينة الدياسة معن يضاها بكون التقو م تابع التقو م والتصحيح اوال بأو لضمان تجاوز الالل بالتعاون والتسامح.
 أما الفقرة (( :)1تسعى الهندسة اإلدار ة إلى تقو م أداء الموظفين في الشعب اإلدار ة وفقا لمعا ير موضوعية)،فقد حصلت معلى المرتبة الثانية بوسط مرجح ( )2.533ووزن مئو ( ،)%84.444وتبين هذه النتيجة امعتماد معلى معا ير
موضومعية صادقة وسليمة هي موضع ترحيب واهتمام في تقو م أداء الموظفين في الطعب اإلداي ة من قبل معينة البحث.
 أما الفقرة (( :)9تتفاعل مع الجهات المناظرة الكتساب الخبرة في مجاالت التقو م) فقد حصلت معلى المرتبةاالخيرة بوسط مرجح ( )1.691ووزن مئو ( ،)%56.394وتبين النتيجة ان معينة البحث اير مقتنعة بقيمة الابرة
المكتسبة ،وفي جانب اخر في مجا تقو م موظفيها وكون هذا الجانب ذات طابع سر وشاصي صعب التوجه لجهات
أخرى للكطف معنها.
االستنتاجات:
في ضوء النتائف المتحققة نستنتف اآلتي:
 -1إن الهندسة اإلداي ة استطامعت ان تحيط بالعمل اإلداي وأصبح جزءا ً من معمل جد وفعا سر ع التطوي وشامل في
استاداماته.
 -2وإ ن هناك يضا شبه تام من معينة البحث لهذا التوجه الجد د و كطف معن يابة الموظفين في المساهمة الجادة في جميع
المجاالت.
 -3ان هناك تفاوت بين المجاالت الست في نتائف الدياسة واتضح ان مجا الرقابة تمييز بتوجه فعا في تحقيق افضل
النتائف.
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 -4وإن التاطيط احتل المرتبة االخيرة ،وان ضعفا ً واضحا ً في مكانته في الوسط الجامعي وفي دويه بالتطو ر واالنجاز .
التوصيات:
 -1العمل معلى نطر ثقافة الهندسة اإلداي ة بين الموظفين واإلدايات الوسطى والدنيا لتكون أكثر توسعا ً وانتطاياً في الكلية .
 -2تنفيذ العمليات اإلداي ة من خال فرق العمل الكفؤة وتمكين العاملين بامعتماد الهندسة اإلداي ة مما سامعد معلى التالص
من المطاكل الحالية والمستقبلية.
لتطبيق الهندسة اإلداي ة في
 -3امعداد خطة استراتيجية لتطو ر العمل اإلداي داخل الكليات مع توجيه اهتمام خا
مجاالت إداية الموايد البطر ة مع استادام برامف تدي بية متاصصة تسامعد معلى إمعادة البناء واحداث التغيير والتطو ر مع
توفير الميزانية الالزمة لذلك.
 -4مراجعة الهيكل التنظيمي بصوية دوي ة ،مع التوجه للهياكل التنظيمية الحد ثة مع مرامعاة البعد معن االزدواجية في
االختصاصات والمسئوليات .
المقترحات:
 -1إجراء دياسة مقاينة لتطبيق الهندسة اإلداي ة في الجامعات العراقية.
 -2إجراء دياسة تطو ر اإلداي بالجامعات باستادام الهندسة اإلداي ة.
 -3إجراء دياسة المقاينة بين الهندسة اإلداي ة واألساليب العاد ة للكطف معن األكثر تطويا ً ونجاحاً.
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Abstract
The purpose of the study is to get to know the teachers’ opinions regarding online teaching,
in addition to fully understand the struggles they faced when they taught online, using
different online platforms, and check whether they still use them after going back to teach
in schools.
In order to accomplish this, two researchers interviewed 10 teachers from Arab schools
in the northern district. After the interviews the results were analyzed and organized
into different groups. According to the results, online platforms and strategies used
by teachers were good enough during online teaching, but they still faced a lot of
technical difficulties. Also, the teachers had positive attitudes towards using these strategies
and platform even after going back to school post the Corona period.
The researchers highly recommend providing all schools with the needed supplies such
as computers, along with training courses for teachers.
Key words: Online Teaching During COVID-19, COVID-19, The Struggles of Online
Teaching, Teachers' Opinions.
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آراء المعلمين حول التعليم عن بُعد خالل فترة "الكورونا" (السنة التعليمية )2020
مادونا جبران حنّا
الباحثة ،وزارة التربية والتعليم ،فلسطين

رياض خليل
الباحث ،فلسطين

لينا بولس
الباحثة ،فلسطين

الملخص:
عوقات التي واجهت المعلمين
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آراء المعلمين تجاه عملية التعليم عن بعد ،إلى فهم ال ُم ّ
خالل التعليم عن بُعد ،وفي استعمالهم لآلليات الرقمية ،وإلى فحص استمرارية المعلمين في استعمال اآلليات الرقمية ما بعد
"الكورونا" خالل العودة للتعليم الوجاهي .من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم بناء مقابلة نصف ُموجهة من قبل الباحثين ،في
المرحلة األولى ت ّم تمرير ثالثة نماذج تجريبيّة من أجل التحقق من مدى صحة ومالءمة األسئلة ،وبعد ذلك تم تمرير
المكون من ( )10معلمين من مدارس عربية شمال البالد .بعد عملية تمرير المقابالت تم تحليل
المقابالت لعيّنة البحث
ّ
المعطيات ،وتحليل النتائج إلى مجموعات متشابهة في إجابات المبحوثين ،وهكذا تم تصنيف جميع المجاالت إلى فئات
بحسب وجه الشبه باإلجابات وبناء جدول لتلخيص النتائج .أشارت نتائج البحث إلى أن الوسائل التكنولوجية واآلليات
الرقمية سدّت حاجة المعلمين في فترة التعليم عن بُعد ،ظهور العديد من التحديات التي واجهت المعلمين خالل تفعيل
المنظومة المحوسبة .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي مواقف إيجابية من قبل المعلمين ألهمية استخدام
اآليات المحوسبة خالل التعليم الوجاهي (ما بعد الكورونا) .وأهم التوصيات التي يوصى بها الباحثان هي اإلهتمام بتقوية
البُنى التحتية في المدارس ،وتوفير خدمات صيانة وأجهزة حاسوب ودورات تدريبية للمعلمين ،وتحديث واالستمرارية في
استعمال األدوات الرقميّة في التعليم الوجاهي.
الكلمات المفتاحية :التعليم عن بُعد أثناء جائحة كورونا ،جائحة كورونا ،صعوبات التعليم عن بُعد ،مواقف المعلمين.
المقدمة:
نتيجة للظروف الفجائيّة التي عانى منها العالم بأكم ِله ،ال ُمتمثّلة بانتشار فايروس "كورونا" أُجبرت المدارس في شهر
آذار سنة  2020على مالءمة منظومة تعليم تتالءم مع األوضاع الراهنة ،حيث وجدت المدارس نفسها ُمجبرة على مالءمة
منظومة التعليم لضمان استمراريّة التعلّم والتعليم ،واستخدام تقنيات محوسبة للتواصل مع الطالب ،فقد كان التعليم
اإللكتروني الحل الوحيد والبديل الستمرارية التعليم ،وهذا كشف حقيقة عدم جاهزية المدارس لهذه الفترة االنتقالية المفاجئة.
التطورات والتغيّرات ،لذلك يتض ّمن النجاح في هذا الواقع قي ًما ت ُ ّ
عزز التفكير المستقبلي،
عالم يواكب
نحن نعيش في ٍ
ّ
وقدرة على التكيّف مع الواقع الهجين .وفي هذا الصدد من المهم أن تكون منظومة التعليم قادرة ً على التعامل مع التغيّرات
ال ُمفاجئة ،وأن يواكب فيها المعلم المستجدات ،وأن ينجح بالتكيّف السريع للواقع ،وأن يتمتع بكفاءة عالية بأصول التدريس
عبر اإلنترنيت.
لهذا السبب من المهم فحص آراء المعلمين حول تجربتهم األولى فترة التعليم عن بُعد سنة  ،2020حيث يك ُمن الهدف
من هذه الدراسة في فحص مواقف وآراء المعلمين عن تجرب ِتهم في التدريس عبر اإلنترنت خالل أزمة "كورونا" .وكذلك
ي أيضًا.
فحص آرائهم حول جاهزيتهم باستعمال اآلليات المحوسبة التي استعملوها سنة  2020في الوقت الحال ّ
ش ّكلت جائحة كورونا منذ شهر آذار  2020تغييرات على مختلف مجاالت الحياة ،ومن أبرزها مجال التعليم ،فقد
أعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ ومن ثم ت ّم االنتقال للتعليم عن بُعد ،بحثا عن الوسائل المتوفرة وفق اإلمكانيات
المتاحة من أجل استمرارية سيرورة التع ليم .لقد اهتمت وزارة التربية والتعليم بإيجاد البدائل المالئمة وتطوير تقنيات تعليم
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عن بُعد ،إرشاد المعلمين والطالب وتفعيل منصات إلكترونية عديدة من أجل استمرارية تلقي التعليم لجميع الطالب ،فقد تم
توفير آليات متعددة للمعلمين لتسهيل التواصل مع الطالب.
وبالتالي فقد واجه المعلمون العديد من الصعوبات والتحديات وقد تُلقى مسؤولية كبيرة على عاتق المعلمين والكوادر
عنصر رئيسي في هذه العملية ،لذلك تُعتبر اتجاهات وآراء المعلمين من
التدريسية في إنجاح منظومة التعليم عن بُعد ،فهم
ٌ
ّ
العوامل األساسية إلنجاح استمرارية التعليم عن بُعد ،ومن هنا تولدت الرغبة في هذه الدراسة لمعرفة مواقف وآراء المعلمين
تجاه التعليم عن بُعد اتجاه ،اآلليات المحوسبة المتوفرة لديهم.
أهمية الدراسة:
لهذه الدراسة أهميةٌ نظريةٌ وتطبيقيةٌ محلية فيما يتعلق بوجهات نظر المعلمين حول التعليم عن بُعد ،وحول
االستمرارية والمحافظة على استعمال اآلليات الرقمية ما بعد "الكورونا" ،وهذا بدوره يفحص القيمة المضافة لهذه األدوات
عوقات التي أثرت على عمل المعلمين خالل التعليم عن بُعد ،الذي بدوره سيساعد في اتخاذ
ويُسلط الضوء أيضًا على ال ُم ّ
قرارات صائبة في تحسين أداء نظام التعلم عن بعد الذي يُعد نظا ًما جيّدًا ويتماشى مع هذا العصر.
هدف الدراسة:
عوقات التي واجهت
تهدف الدراسة إلى التعرف على آراء المعلمين تجاه عملية التعليم عن بُعد وأيضا إلى فهم ال ُم ّ
المعلمين خالل التعليم عن بُعد ،وفي استعمالهم لآلليات الرقمية .كما وتهدف هذه الدراسة لفحص استمرارية المعلمين في
استعمال اآلليات الرقمية ما بعد "الكورونا" خالل العودة للتعليم الوجاهي.
أسئلة البحث:
 ما هي آراء معلمي مدارس إعدادية عربية شمالي البالد حول تجهيزهم لفترة التعليم عن بُعد؟عوقات أو التحديات التي واجهها المعلمون والتي قد تؤثر على آراء/مواقف/تصورات معلمي مدارس
 ما هي ال ُم ّإعدادية عربية شمالي البالد بدمج آليات تعليم رقمية؟
 ما هي اآلليات الرقمية التي يستعملها معلمو مدرسة إعدادية عربية شمالي البالد بعد فترة "الكورونا"؟ ما هي الصعوبات التي واجهها المعلمون أثناء تفعيل المنظومة المحوسبة خالل سنة "الكورونا" 2020؟اإلطار النظري (خلفية نظرية)
التعليم عن بُعد:
تعددت ُمسميات عملية التعلم والتعليم التي تتم بواسطة األدوات التكنولوجية أو االلكترونية ،فهناك التعليم
اإللكتروني ،والتعلم عن بُعد )Distance Learnng( ،يكون باستخدام األدوات التكنولوجية ال ُمتعددة (زيد وآالء.)2021 ،
ّ
والزمان ،ومن خاللها يكون التواصل بين المعلّم والطالب
التعليم عن بُعد عبارة عن عملية تعليميّة متباعدة المكان
من خالل استعمال آليات رقميّة (اليونسكو .)2020 ،حيث أصبح هذا النمط من التعليم هو الوسيلة المستخدمة في المدارس
في حالة الطوارئ (سنة "الكورونا"  )2020وهو الحل األمثل الستمرار عمليّة التعليم الذي يتيح منظومة تعليم تفاعليّة
(راما.)2020 ،
تعكس بيئة التّعلم عبر اإلنترنت استخدام التكنولوجيا المحوسبة التي تُتيح أمكانية الوصول والتوافر لألفراد
والموارد ،ألي شخص ،من أي مكان وفي أي وقت ،اليوم مع تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما في ذلك
اإلنترنت ،وإدخالها في نظام التعليم ،أصبحت أنشطة التعليم عن بُعد ُمتنوعةً وموجودة ً في جميع المدارس (ماجين -نجار،
التحرر من قيود المكان والزمان ،وهناك
 .)2020كما ويعكس التعلّم عن بُعد بيئة تعلم افتراضية تُتيح للمتعلمين والمعلمين
ّ
تفاعالت تعليمية في أوقات مرنة وأماكن افتراضية (ميلر.)2020 ،
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مواقف المعلمين اتجاه التعليم عن بُعد:
ّ
كطالب ،من
تشير العديد من الدراسات إلى أن مواقف المعلّمين تتشكل طوال حياتِهم ،وتعتمد على خبراتِهم التعليمية
روضة األطفال إلى التّعليم العالي ) )Fives, Lacatena & Gerard, 2014قد تكون هذه المواقف تجاه أنفسهم ،أو تجاه
الطالب ،أو تجاه المعرفة التي يمتلكونها ،أو تجاه طريقة التدريس ).)Fives & Gill, 2014
ف المعلّمون على بيئة تعليميّة جديدة ،تشمل آليات رقميّة ،التكيّف للوضع الراهن كان من
خالل فترة "الكورونا" ّ
تعر َ
ّ
ي أو االنضمام الستكمال أو بمساعدة الزمالء في المدرسة .بالنسبة للبعض من المعلمينّ ،
عززت
خالل االجتهاد الشخص ّ
تجربة التدريس عبر اإلنترنت اإلحساس بالكفاءة ،بينما تسبّبت بالنسبة لآلخرين في التردّد بسبب الصعوبات ،التحدّيات
والفشل ( .)Schaferber, 2020ويضيف الباحث بالو ( )2018أن العديد من المعلّمين يتجنّبون استخدام آليات رقميّة ألنهم
يعتقدون أن هذا الشأن بحاجة لمعرفة مسبقة وجاهزيّة في االستثمار بالطاقات والوقت.
ً
أجرت وزارة التعليم في منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ) (OECDدراسة واسعة النطاق ،من  59دولة في
العالم في محاولة لمعرفة كيف تتعامل أنظمة التّعليم في أنحاء العالم مع أزمة "الكورونا" وال ُمعضالت التي تعيد فتح
المدارس ،حيث أكدت هذه الدراسة من خالل فحص آراء المعلمين على أهمية االستمرار بإستعمال آليات التّعليم البديلة،
كاآلليات المحوسبة ونمط " التعليم الهيبريدي" (فرناندو واخرون.)2020 ،
الصعوبات التي واجهت المعلّمين خالل فترة التعليم عن بُعد:
أشارت لجنة مراقبة شؤون التعليم العربي  2020أن هناك العديد من التحدّيات التي رافقت نظام التعليم عن بُعد ،من
بين هذه التحدّيات هو نقص وإفتقار اآلليات الرقميّة بحوزة المعلّمين ،حتى أنّه لم يكن لوزارة التربيّة والتعليم آنذاك صورة ٌ
ي للمعلّمين لهذه المرحلة االنتقاليّة المفاجئة ،ومن التحدّيات
دقيقةٌ فيما يتعلّق بحجم نقص هذه الموارد ،عدم اإلستعداد الفعل ّ
أيضًا أن نسبة كبيرة من المعلّمين لم تكن لديهم الوسائل الالزمة لدعم منظومة التعليم عن بُعد ،زد على ذلك جاهزيّة المعلّمين
من الناحية التقنيّة إلدارة عمليّة التعليم عن بُعد ،كما وأن التّحضير المسبق لهذه الفترة هو أم ٌر ضروري ومهم وخاصة أننا
في عصر التكنولوجيا وعلى المدارس التأكد أن الكوادر التدريسية ملمة في موضوع الحوسبة (اليونسكو .)2020 ،وفي هذا
سلطة القياس والتقويم لمراقب الدولة في تقريره الخاص سنة  2021أنّه لم
الشأن تُو ّكد نتائج المسح الثاني الذي ُم ّرر من قبل ُ
يكن للمعلّمين آليات كافية لتفعيل منظومة التعليم عن بُعد ،ولم تكن البُنى التحتية في المدارس جاهزة لتفعيل المنظومة
ً
كبيرا أمامهم ،وبذلك أثّر سلبًا على آراء المعلمين حول جاهزيتهم في التّعليم عن
المحوسبة ،وهذا بدوره اعتبر ُمعيقًا
وحاجزا ً
بُعد.
أما دراسة (زيد وآالء )2021 ،تُبين الصعوبات في التعليم عن بُعد ،بأنه يحتاج إلى التحضير المكثف وتزويد
الطالب بجميع المواد والواجبات والمهمات التي عليهم القيام بها ،وهذا يتطلب الكثير من العمل من الناحية الفنيّة والمنهجيّة
والتعليميّة من قبل المعلمين .إضافة إلى عدم أمتالك المعلمين والطالب للخبرة الالزمة أو أمتالكهم للقليل منها في نظام
أكثر دافعيةً للتّعليم وأكثر قدرةً على التنظيم
التّعلم عن بُعد .ومن بين المشكالت أيضًا حاجة التّعلم عن بُعد ألن يكون الطالبُ
َ
والتخطيط والتعامل مع الوقت والكفاءة.
سلطة راما بحث عام ( 2020ראמ"ה )2020 ،بعنوان " التعليم عن بُعد نتيجة جائحة
في سياق ُمتّصل أجرت ُ
كورونا من وجهة نظر المعلمين" تبيّن أن أكثر الصعوبات التي واجهها المعلمون في منظومة التعلم عن بُعد هي:
الضغوطات وكثرة التحضيرات للقاءات عن بُعد ،نقص في المعدات والتجهيزات وأجهزة الحاسوب ،عدم أمتالك الكثير من
الطالب للحواسيب ،عدم توفر بيئة تعليمية مالئمة لتفعيل المنصة المحوسبة.
وفي هذا السياق أيضًا أظهر استطالع المكتب المركزي لإلحصاء ،الذي نُشر في كانون األول (ديسمبر) ،2019
فجوات كبيرة في استخدام األدوات الرقميّة بين السكان اليهود والعرب :أفاد ( )٪71من المواطنين باستخدام اإلنترنت عبر
الهاتف المحمول ،وأفاد  ٪43فقط باستخدام الكمبيوتر في المنزل – مقابل ( )٪77من المواطنين اليهود ،يشير هذا إلى أن
بعض التّعلم عن بُعد يتم من خالل الهاتف النّقال إلحدى الوالدين (اللجنة العربية لمراقبة التّعليم.)2020 ،
سا على ما سبق ،تظهر الحاجة من خالل هذه الدراسة إلى تقييم تجربة التعليم عن بُعد خالل جائحة "كورونا"
تأسي ً
في المدارس العربية ،وكيف هو الحال في يومنا الحالي (بعد العودة للتعليم الوجاهي) ،وباألخص فحص استمرارية استخدام
اآلليات المحوسبة التي استُثمرت من أجلها موارد هائلة .فما يُميّز هذا البحث هو عدم وجود دراسات أُجريت في هذا
المجال ،خاصة وأن يُعالج قضية االستمرارية في استخدام اآلليات الرقمية ما بعد "الكورونا".
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منهجية البحث:
هذه الدراسة اعتمدت على البحث النّوعي حيث تم تجميع المعطيات من خالل مقابالت عيّنة البحث (المبحوثين)،
يصف البحث في علم الظواهر معنى تجارب الحياة من بين عدة أفراد حول المفهوم أو الظاهرة.
مجتمع البحث:
يشمل مجتمع البحث  5معلمين و 5معلمات من مدارس إعدادية (من الصف السابع حتى الصف التاسع) من الوسط
العربي شمالي البالد .يتراوح عمرهم  45 -35سنة ،وتتراوح سنوات الخبرة لديهم من  20-15سنة خبرة ،حيث يعلمون
مجاالت تخصص مختلفة ،خضع جمي ُع المعلمين ألول مرة استكمال بموضوع دمج التكنولوجيا في التعليم خالل فترة
"الكورونا" بعد االنتقال للتعليم عن بُعد .االستكمال عبارة عن استكمال مدرسي 30 ،ساعةُ ،مخصص من قبل وزارة التربية
والتعليم وتم تمريره عبر "الزوم" ويشمل إرشاد وتوجيه بكل ما يتعلّق بالتّعليم والتّعلّم عن بُعد.
تم اختيار معلمين من ثالث مدارس شمالي البالد ،تم التوجه إليهم بشكل شخصي ،حيث أبدوا استعدادًا على
المشاركة في البحث .طريقة أخذ العينات هي عينة مالئمة  -اخترنا المدارس التي لديها دراسات عبر اإلنترنت وخضعت
لتدريب متقدم في علم التربية التقنية وكان من السهل الوصول إليها.
الجدول ( :)1وصف مجتمع وموضوعات الدراسة

المعلم-
الموضوعة

الجنس

العُمر

سنوات
الخبرة

االشتراك
بدورة بخصوص
التعلم عن بُعد

استعمال
آليات رقمية خالل
التعليم الوجاهي

المعلم أ

ذكر

35

15

نعم

قليالً

المعلم ب

ذكر

43

18

نعم

قليالً

المعلم ج

ذكر

39

15

نعم

أحيانًا

المعلم د

ذكر

41

16

نعم

كثيرا
ً

المعلم ه

ذكر

45

20

نعم

كثيرا
ً

المعلم و

أنثى

36

15

نعم

كثيرا
ً

المعلم ز

أنثى

42

18

نعم

كثيرا
ً

المعلم ي

أنثى

38

16

نعم

أحيانًا

المعلم ي أ

أنثى

45

19

نعم

أحيانًا

المعلم ي ب

أنثى

39

15

نعم

قليالً

أداة البحث (التحليل):
لتحقيق أهداف الدراسة تم عقد مقابلة نصف مو ّجهة ،بحيث تُعد هذه األداة األفضل مالءمة لهدف البحث .لكتابة
أسئلة المقابلة قمنا بتحديد موضوع البحث ،قراءة مقاالت ودراسات في موضوع البحث ،بعدها حددنا األسئلة المهمة التي
من خاللها يمكن جمع معطيات كافية .تشمل المقابلة ( )8أسئلة ،كما وتم في المرحلة األولى تمرير ثالثة نماذج تجريبيّة من
أجل التحقيق من مدى صحة ومالءمة األسئلة ،كما وتم تعديل أسئلة المقابلة بنا ًء على النماذج التجريبية.
ثبات األداة:
تم صياغة هذه األسئلة بالتشاور مع ُمح ّكم ثالث ،ومررنا ثالثة نماذج تجريبية ،من أجل تحسين وتطوير األداة
وـللتأكد من صحة األسئلة ومدى مالءمتها ،بعد تمرير النماذج التجريبية بلغت درجة اإلتفاق بين المحكمين ( ،)%90لم يتم
استعمال األسئلة التي لم يتم الموافقة عليهم مع ال ُمح ّكم الثالث.
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عملية البحث:
أُدير البحث ضمن المحافظة على األُسس االخالقية المقبولة بالبحث كخطوة مسبقة تم تمرير شرح للمعلمين حول
البحث والهدف ،وما هي القيمة المضافة للبحث ،وما هو الهدف من إجراء المقابلة معهم ،وعبّروا عن موافقتهم في
المشاركة في البحث .تمت المقابالت غير المنظمة مع المعلمين خالل أوقات الفراغ خارج المدرسة في أماكن تم االتفاق
عليها بشكل ُمسبق مع المبحوثين ،مدة المقابلة كانت ساعة ونصف تقريبًا ،بعدها تم توثيق إجابات المبحوثين ،ومن بعدها تم
جمع البيانات وتحليل النتائج إلى مجموعات متشابهة إلجابات المبحوثين ،وهكذا ت ّم تصنيف جميع المجاالت إلى فئات
بحسب وجه الشبه باإلجابات (مثال للفئات :استعمال اآلليات المحوسبة قبل الكورونا ،تجهيز المعلمين من خالل استكمال
وغيرها) وبناء جدول لتلخيص النتائج .من الجدير بالذكر أنه تم إنشاء موضوعات وفئات الترميز بنا ًء على اإلجابات
وقراءة المواد النظرية ،كما وقُمنا بتحديد الفئات أوالً وفقًا للدراسات وبعدها تم حتلنتها وفقًا لإلجابات ،حيث تم تحديد فئات
التحليل من الدراسات السابقة ولكن في نفس الوقت تم تصميمها وفقًا لتحليل محتوى المقابالت.
أسس خلقية للبحث:
ومن أجل المحافظة على السريّة أخبرنا المشاركين أن أسماءهم لن تُسجل أو تُذكر في جميع مراحل البحث ،وذلك
سيكون من خالل إستبدال أسمائهم بأسماء أخرى مزيّفة ،من دون إعطاء رمز واحد يُشير إلى حقيقة شخصيتهم ،وإن جميع
المعلومات ستُستخدم من أجل أهداف البحث فقط .باإلضافة إلى هذا ،لقد تم تسجيل المقابالت وإخبار المعلمين أن الهدف هو
سل لهم بعد
سيُر َ
حفظ المعلومات كمرجع ،وسيتم مسح هذه المعلومات عند االنتهاء من البحث .كما وأخبرناهم أن البحث َ
ي وقت.
تقييمه ،وأن بإمكانهم مغادرة البحث أو الرفض في أ ّ
مناقشة واستنتاجات:
تم تحليل المقابالت وفق الفئات اآلتية المشتركة التي ظهرت في المقابالت التي أجريت مع عيّنة البحث ،حيث ّ
إن
هذه الفئات تجيب عن سؤال البحث ،الموضوعات التي تم تحليل النتائج بحسبها هي :جاهزية المعلمين في استعمال آليات
محوسبة ،آراء المعلمين حول االستثمار المبذول للتحضير للتعليم عن بُعد ،مساهمة اآلليات المحوسبة في تحسين جودة
التعليم في فترة "الكورونا" من وجهة نظر المعلمين ،التحديات التي واجهت المعلمين خالل فترة التّعليم سنة  ،2020مدى
استخدام اآلليات المحوسبة التي اكتسبوها سنة  2020فيما بعد فترة "الكورونا" (الوقت الحالي في التعليم الوجاهي).
فيما يلي شرح وتفصيل لهذه الفئات:
ع لدى أفراد مجتمع الدراسة من المعلمين حول المعرفة ال ُمسبقة باستخدام اآلليات المحوسبة ،حيث
كان هناك إجما ٌ
ٌ
تجهيز مسبق للمعلمين حول تفعيل المنظومة المحوسبة ،وبهذا الشأن يقول المعلم " أ " بالنسبة لتجهيز المعلمين
إنّه لم يكن
لهذه الفترة أن " :نعم التحقت باستكمال ،في فترة الكورونا بعد االنتقال للتّعليم عن بُعد ،كانت فترة جدا مضغوطة والكثير
من المتطلبات والضبابية" ويُضيف المعلم " ج " في نفس السياق أنه" :لم يكن تحضير مسبق ،التحقت باستكمال من قبل
المدرسة بعد االنتقال للتعليم عن بُعد" .فنرى أن التجهيز لتفعيل واستعمال اآلليات المحوسبة بدأ بعد االنتقال للتّعلم عن بُعد،
مع أننا نعيش في عصر التطور والتكنولوجيا فمن المتوقع أن يكون كل معلم على استعداد ،وهذا يظهر من خالل قول المعلم
" ز "" :نعم ،بعد االنتقال للتعليم عن بُعد ،لم أستفد ألنها كانت فترة مضغوطة".
من خالل النظر إلى إجابات عيّنة البحث تبيّن أن هناك إجماعًا حول إشكالية الجهود التي بُذلت من أجل التحضير
للتّعليم عن بُعد ،تبيّن هذا من خالل إجابات جميع المعلمين من خالل االقتباسات الدالة والتي تؤكد هذا:
 "بالطبع ،كل وقتي قضيته بالتحضير ،أكثر من التّعليم الوجاهي ،وخاصة أنني ألول مرة أستعمل مثل هذه اآلليات.وأحيانا كنت بحاجة لتدريب واستثمار طاقات مضاعفة وجهد أكثر"
أر أوالدي ولم تكن لدي أوقات
 "بالفعل ،تطلب طاقات كثيرة واستنزفت جميع طاقاتي بالتحضير ،أتذكر أيام لم َفراغ".
 "نعم وبصورة كبيرة ،فأنا لم أتمكن من تعليم أبنائي بالبيت ألن التحضير طلب مني جهودًا وطاقات مضاعفة". "نعم استثمرت جهدًا وعمالً أكثر ألن الّتعليم عن بُعد يجبرني أن أكون جاهزة دائما ومتحضرة لجميع المعروضاتويأخذ من وقتي أكثر لتجهيز كل حصة ".
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 "طبعا ،لم اعتمد في السابق على هذه األدوات تتطلب مني تحضير وتحويل المواد إلى مواد رقمية وأخذ مني الكثيرمن الوقت ألنني لست متمكنة من الحوسبة كما يجب".
من خالل النظر إلى إجابات أفراد عينة الدراسة تبين أن إجاباتهم كانت متشابهة ،فجميع المعلمين أشاروا إلى أن
منظومة التّعلم عن بُعد سد الحاجة في ذلك الوقت ،وهذا ظهر من خالل إجابات المعلمين لهذا السؤال في المقابلة ،وهذه
بعض االقتباسات" :ساهم لدرجة كبيرة جدا لدرجة أني ما زلت استخدم بعض هذه اآلليات في التعليم الوجاهي .حسب رأيي
هذا النمط مالئم جدا لطالب هذا العصر وهذا أفاد جدا الطالب وجذب انتباههم" وأضاف المعلم " ب " في نفس السياق أنه:
"ساعدتني هذه اآلليات بتحقيق األهداف المرجوة وبالفعل ساهمت في تحسين جودة التعليم والوصول إلى الطالب وتعليمهن
بأدوات تالئم العصر والحاجة".
بعض الصعوبات المشتركة التي
لقد تبين من النتائج التي تم التوصل إليها من إجابات أفراد مجتمع الدراسة أن هناك
ُ
واجهت المعلمين في عملية التّعلم عن بُعد ،والتي منها ضُعف اإلنترنت والبُنية التحتية ،حيث أجمع المعلمون على أن
اإلنترنت والبنية التحتية هو أكثر الصعوبات التي تواجه المعلمين في هذه العملية ،وأيضا ً من الصعوبات التي كانت مشتركة
لدى كل من المعلمين من أفراد مجتمع الدراسة هو عدم توفر األجهزة ألفراد الطالب كافةً في المنزل.
ومن االقتباسات الدالة على هذه الصعوبات والتي أشار إليها المعلمون ما يلي:
 "لكن البُنى التحتية والشبكة يعيقان استخدامي لهذا في الصف". "ال تتوفر دائما حواسيب لجميع الطالب من أجل استعمال باقي اآلليات التي بحاجة لحاسوب لكل طالب في الصف،وأحيانا ال توجد شبكة في المدرسة".
 "لكن هناك العديد من الطالب لم يتواصلوا معي لعدم توفر حواسيب أو هواتف نقالة ،هناك العديد من الطالب الذينيسكنون في أماكن قليلة التغطية".
 " أكبر المشاكل هي عدم توفر البُنية التحتية". " ال توجد في المدرس بنية تحتية وهذا يعيق عملنا في التدريس عن بُعد".لقد تباينت آراء المعلمين من أفراد مجتمع الدراسة حول مدى استخدام اآلليات المحوسبة التي اكتسبوها سنة 2020
فيما بعد فترة "الكورونا" (الوقت الحالي في التعليم الوجاهي) .فنجد أن البعض منهم ما زال يستخدم اآلليات المحوسبة في
ي ،فمنهم من أشار أن "نعم استعمل في التعليم الوجاهي آليات محوسبة تقريبا بشكل يومي أو على
فترة العودة للتّعليم الوجاه ّ
األقل مرتين أسبوعيا" ,ويضيف المعلم " ز " في نفس السياق أنه "نعم استعمل الحاسوب والمعروضات وأرسل فيديوهات
ومهام محوسبة وهذا يسهل على الطالب إلتمام المهام ويجسد ويقرب المواد التدريسية" أما آخرون فقالوا إنهم يستعملون
بوتيرة قليلة جدا " أنا أستخدم البعض منها وبصورة قليلة ألنني مشغولة بسد الفجوات لدى الطالب".
بعد استعراض الدراسة الحالية لفحص آراء المعلمين حول التّعليم عن بُعد خالل فترة "الكورونا" (السنة التعليمية
 ) 2020أظهرت نتائج البحث وخاصة من خالل الموضوعة التي تحدث عن القيمة المضافة لآلليات الرقمية أن الوسائل
التكنولوجية واآلليات الرقمية سدت حاجة المعلمين في فترة التعليم عن بُعد وهذا أيضا ما أكدته سلطة راما (راما،)2020 ،
وفي هذا السياق أيضا أشار الباحثان ماجين -نجار ( )2020أن بيئة التّعلم عبر اإلنترنت استخدمت التكنولوجيا المحوسبة
التي تُتيح أمكانية الوصول والتوافر لألفراد والموارد ،ألي شخص ،من أي مكان وفي أي وقت ،أي أنها كانت الوسيلة
الناجعة للتّعليم سنة .2020
في فترة التّعليم عن بُعد خالل جائحة كورونا تأثير واضح على أداء المعلمين فقد كان األثر األعلى على خطط
وأسلوب التدريس للمعلمين ،وكذلك مشاركاتهم العلمية وهذا ظهر من خالل نتائج الدراسة حيث إن عيّنة البحث أجمع على
أن الدورات التدريبية للمعلمين ضرورية جدا ً وتساهم في تقليص الوقت الذي يستغرقه المعلمون في التحضير للدروس
االفتراضية بحسب منظومة "التعليم الهيبريدي" ،وهذا ما أشارت إليه لجنة مراقبة شؤون التعليم العربي  2020أن هناك
ي للمعلّمين لهذه المرحلة
العديد من التحدّيات التي رافقت نظام التّعليم عن بُعد ،من بين هذه التحدّيات عدم االستعداد الفعل ّ
االنتقاليّة المفاجئة ،حيث إن التحضير المسبق لهذه الفترة هو أم ٌر ضروري ومهم وخاصة أننا في عصر التكنولوجيا ،وعلى
المدارس التأكد أن الكوادر التدريسية ُم ِلمة في موضوع الحوسبة (اليونسكو.)2020 ،
في سياق ُمتّصل أظهرت نتائج الدراسة من خالل الموضوعة " التحضير للدروس المحوسبة " أن الوقت الذي
بذله المعلمون في فترة "الكورونا" للتحضير لدروس التّعلم عن بُعد بمساعدة األدوات الرقمية هو وقت طويل ومضاعف
سلطة راما بحث عام ( 2020ראמ"ה )2020 ,بعنوان " التّعليم عن بُعد
عن التّعليم الوجاهي العادي ،وهذا ما أشارت إليه ُ
نتيجة جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين" تبيّن أن أكثر الصعوبات التي واجهها المعلمون في منظومة التّعلم عن بُعد
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هي :الضغوطات وكثرة التحضيرات للقاءات عن بُعد ,ويضيف الباحث بالو ( )2018أن العديد من المع ّلمين يتجنّبون
استخدام آليات رقميّة ألنهم يعتقدون أن هذا الشأن بحاجة لمعرفة ُمسبقة وجاهزيّة في االستثمار بالطاقات والوقت.
إضافة إلى ما ذُكر تُشير نتائج الدراسة أن هنالك العديد من التحديات التي واجهت المعلمين خالل تفعيل المنظومة
المحوسبة ،ومن أبرز هذه التحديات هو افتقار الحواسيب لدى الطالب وعدم توفر البُنية التحتية في المدارس والبيوت ،وفي
سلطة القياس والتقويم لمراقب الدولة في تقريره الخاص سنة 2021
هذا الشأن تو ّكد نتائج المسح الثاني الذي ُم ّرر من قبل ُ
ً
كبيرا أمامهم،
وحاجزا
أن البُنى التحتية في المدارس لم تكن جاهزة لتفعيل المنظومة المحوسبة ،وهذا بدوره اعتبر ُمعيقًا
ً
سلطة راما بحث عام
وبذلك أثّر سلبًا على آراء المعلمين حول جاهزيتهم في التّعليم عن بُعد .في سياق متصل أجرت ُ
( 2020ראמ"ה )2020 ,بعنوان " التعليم عن بُعد نتيجة جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين" تبيّن أن أكثر وأبرز
الصعوبات كانت نقص في المعدات والتجهيزات وأجهزة الحاسوب ،عدم أمتالك الكثير من الطالب للحواسيب ،عدم توفر
بيئة تعليمية مالئمة لتفعيل المنصة المحوسبة.
أبرزت الدراسة الحالية مساهمة األدوات الرقمية في جعل الحصص أكثر فاعلية ووجود نقلة نوعية في طريقة
تحضير الدرس من قبل هيئة التدريس ،وأن المعلمين في مجتمع الدراسة أظهروا اتجاهات إيجابية من دمج األدوات
الرقمية في التّعليم حتى بُعد العودة لمقاعد الدراسة ،وإن استراتيجيات التدريس المستخدمة في هذه األيام جميعها مدمجة
بأدوات رقمية ،وهذا أكدته الدراسات حول أهمية االستمرار باستعمال آليات التعليم البديلة ،كاآلليات المحوسبة ونمط
"التعليم الهيبريدي" (فرناندو واخرون.)2020 ,
ُملخص النتائج:
لقد توصلّت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج التي يمكن تلخيصها باآلتي:
 جميع المعلمين أفراد عيّنة البحث التحقوا باستكمال حول التعليم عن بُعد بعد االنتقال للتّعلم عن بُعد ،أي أنه لم يكنتحضير مسبق للمعلمين.
أقروا أن اآلليات المحوسبة ساهمت في التواصل مع الطالب وتفعيل حصص من
 جميع المعلمين أفراد عيّنة البحث ّخالل نظام التّعلم عن بُعد.
 جميع المعلمين أفراد عيّنة البحث واجهوا صعوبات وتحديات في تفعيل المنظومة المحوسبة. غالبية المعلمين أفراد عيّنة البحث وافقوا على أن المجهود والتحضير كان مضاعفًا مقارنة مع التّعليم الوجاهي.ٌ
تباين بين آراء المعلمين أفراد عيّنة البحث حول استخدام اآلليات المحوسبة التي ت ّم استخدامها في السابق
 كان هناكفي الفترة ما بعد "الكورونا" (التعليم الوجاهي).
توصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:
 االهتمام لتقوية البُنى التحتية في المدارس ،توفير خدمات صيانة وأجهزة حاسوب للمعلمين. توفير دورات تدريبة تطبيقية للمعلمين بموضوع اآلليات الرقمية. -توعية المعلمين بأهمية استمرار تفعيل المنظومة المحوسبة.
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Abstract
The article entitled “Eloquent verbal discourse in academic scientific research  -reality

and
prospects-” aims to highlight the importance of using the eloquent language in life in
general, and academic scientific research in particular. The decline of linguistic and nonlinguistic communication made it a marginal and stagnated language, which prompted and
motivated researchers to diagnose the situation and reconsider the possibility of restoring
its situation. Their studies centered on eloquent spoken discourse in academic scientific
research, specifically Algerian university research in the department of Arabic language and
literature. Because of its Importance in the formation of conscious generations,
we contribute to the development of Arabic language course, and its advancement
in quantity and quality. And this can only be achieved by identifying the most important
factors that led to the decline of eloquent utterance in Arabic language that are historical,
political, social, cultural or psychological.
In conclusion, we present these suggestions after having diagnosed the disease. Hope to
reduce the severity of the dangers afflicted to the spoken Arabic language, and to
rehabilitate it in the light of what these studies call for
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الخطاب اللّغوي المنطوق -الفصيح-في البحوث العلميّة األكاديمية
واقع وآفاق-عماموش كهينة
د ،.جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،الجزائر

الملخص
المعنونة بــــــ "الخطاب اللّغوي المنطوق –الفصيح -في البحوث العلميّة األكاديميّة  -واقع وآفاق "-إلى
تهدف الدراسة
ّ
إبراز أهمية استعمال المنطوق الفصيح في كل مجاالت الحياة عامة ،والبحوث العلمية األكاديمية خاصة ،فمن خالل الواقع
اللّساني العربي والجزائري ،لوحظ ضعف الملكة اللّغوية الفصحى ،وتداولها ضمن الجماعة اللّغوية ،ما أدى إلى تراجع
التواصل اللّغوي وغير اللّغوي بها ،فصارت لغة هامشية تتصف بالركود والجمود ،األمر الذي دفع األطراف الفاعلة نحو
تشخيص الوضعية ،وإعادة النظر في إمكانية استرجاع مكانتها من قبل الناطقين بها ،والباحثين والدارسين لها لمعالجة
وضعها المتأزم ،من خالل دراساتهم التي تتمحور حول الخطاب المنطوق الفصيح في البحوث العلميّة األكاديمية ،وتحديدا
البحوث الجامعيّة الجزائريّة  -في قسم اللّغة واألدب العربي -ألهميتها في تكوين أجيال واعيّة ،قد تساهم في تنمية وتحقيق
مسار أفضل للّغة العربية ،والنهوض بها ك ًما وكيفًا ،وال يتحقق ذلك إالّ بتحديد أهم العوامل التي أدت إلى تراجع المنطوق
الفصيح في الواقع الراهن نحو؛ العوامل التاريخية ،السياسية ،االجتماعية ،الثقافية ،النفسية.
لنتوصل في الختام ،وبعد تشخيص الداء إلى وصف الدواء في تقديم بعض النتائج والتوصيات ،آملين بذلك التخفيف والتقليل
من حدّة الخطورة التي تعاني منها اللّغة العربية الفصحى المنطوقة ،وردّ االعتبار لها في ظل ما تنادي به الدراسات الحديثة.
الكلمات المفتاحية :اإلدارة الجبائية ،السلطة الجبائية ،المكلفين بالضريبة ،الغش والتهرب الضريبي.
المقدمة:
لطالما كانت ال ّلغة العربية إحدى ال ّلغات العالمية الحيّة ،فهي تحظى باهتمام عالمي سواء على مستوى المؤسسات
والمنظمات الجماعية أم على مستوى المعاهد ومراكز البحث العلمي .ومما ال شك فيهَّ ،
أن اإلقبال على دراسة اللّغة العربية
يكون باستعراض أهم القضايا األساسية المتعلقة بها ،باعتبارها ظاهرة اجتماعية جديرة بالبحث ،وبإيديولوجيات وخلفيات
معرفية متباينة ،وهذا من خالل استثمار نظريات الدَّرس ال ِّلّساني الحديث .وكثيرا ما تلّح هذه االخيرة على ضرورة االهتمام
باللّغة المنطوقة ،نظرا الرتباطها بمقتضيات الفرد االجتماعية ،واالنتشار الواسع والتطور الهائل للوسائل التقنية
والتكنولوجية التي تستدعي التعامل باللّغة المنطوقة على حساب اللّغة المكتوبة ،لكن هذا ال ينطبق على اللّغة العربية
الفصيحة خاصة في وقتنا الحالي ،حيث أصبحت حبيسة الكتب والمجالت والمواقف الرسمية ،فهي ذات طابع مكتوب
يوضع ليقرأ أو ليلقى أمام الجمهور أو ليحتفظ في مستند ما ،بعدما كانت لغة منطوقة بالدرجة األولى في عصور االحتجاج
عند العرب  ،وما لوحظ في اآلونة األخيرة كثرة الحديث عنها من باب أنها لغة ينحصر استعمالها في التعليم والكتابة
والمعامالت الرسميّة دون استخدامها في التداول الشفاهي اليومي ،فصارت بذلك لغة أدبيّة محضة بعيدة عن لغة التخاطب
اليومي في شقها المنطوق ،واتهمت بالتقصير والعجز في التعبير عن العلوم الحديثة ،وعدم قدرتها على مسايرة تطور
العصر وتقدمه.
إشكالية الدراسة:
ّ
إن قضية تراجع الخطاب المنطوق الفصيح ،كانت من بين أولى اهتمامات البحوث الجامعيّة العربية ألننا في حقيقة
األمر نعيش واقعا لغويا غير مستقر؛ تتصارع فيه عدة استعماالت لغوية مختلفة ،من لغة األسرة ولغة المدرسة ،ولغة
الشارع ،ما أنتج هجينا لغويا أو ما يسمى بالتلوث اللّغوي الذي سيطر على البيئة العربية ،األمر الذي جعل من أبنائها
ينفرون من اللّغة العربية ،نتيجة استعمار العامية واللهجات على الفصحى ،وغزوها عالم االستعمال اليومي ،وبذلك أصبحت
اللّغة العربية تكتسب بالتعليم والتلقين واقتصر استعمالها بين جدران المدرسة ،فتراجعت بذلك اللّغة العربية الفصحى
المنطوقة ،نتيجة لعدة عوامل ،مما يستدعي كل األطراف الفاعلة إلى تشخيص الوضعية ،وإعادة النظر في إمكانية استرجاع
مكانتها من قبل الناطقين بها وباحثيها الواعين بخطورة الوضع ،ويتجسد ذلك أكثر في البحوث العلمية والممارسات الفعلية
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التي تنجز في فضاء الجامعات العربية والجزائرية ،من خالل تصورات الباحثين في دراساتهم العلمية األكاديمية في قسم
اللغة واألدب العربي ،األمر الذي دفعنا إلى رصد أهم العوامل التي أدت إلى تراجع الخطاب المنطوق الفصيح تحت عنوان
الخطاب اللّغوي المنطوق -الفصيح -في البحوث العلميّة األكاديمية -واقع وآفاق ،ويندرج ضمن هذا العنوان إشكالية
جوهرية مفادها:
 ما هي أهم العوامل التي أدت الى تراجع المنطوق –الفصيح -في هذه البحوث الجامعية؟
 وهل من آفاق كفيلة للنهوض باللغة العربية الفصيحة؟
أهداف الدراسة:
ّ
إن األهداف التي نسعى لتحقيقها من خالل هذه الدراسة هي:
 رصدّ أهم العوامل والعوائق المتسببة في تراجع استعمال الخطاب المنطوق –الفصيح ،-والوقوف على أهم الحلول
واالقتراحات الناجعة للنهوض باللغة العربية التي تم استقصاؤها من البحوث الجامعية.
 إبراز أهمية استعمال الخطاب المنطوق –الفصيح -في كل مجاالت الحياة بصفة عامة ،واعتباره موضوعا يستحق
دراسة معمقة في البحوث العلمية الجامعية بصفة خاصة.
 تكوين أجيال واعيّة قد تساهم في تنمية وتحقيق مسار أفضل للغة العربية والنهوض بها ك ًما وكيفًا.
منهج الدراسة:
مادام البحث يحرص على استقصاء بعض العوامل التي ساهمت في تراجع الخطاب المنطوق الفصيح في البحوث
العلمية األكاديمية ،ونظرا لطبيعة الموضوع ،فإنه يقتضي االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي المالئم لوصف واقع
الظاهرة اللغوية في ثنايا البحوث الجامعية.
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عوامل تراجع الخطاب اللغوي المنطوق في البحوث العلمية االكاديمية:
أوال .العوامل التاريخيةHISTORICAL FACTORS :
لما كانت ال ّلغة كائن حي ،فهي تتأثر باألحداث التاريخية ،وهو األمر الذي ينطبق على اللغة العربية الفصحى
بمستوياتها المختلفة « ،فقد شهد تاريخ اللغة العربية المتشعب كثيرا من األحداث التي أثرت على تطورها –أو عدم
تطورها -والتي قد تستعصي على اإلحصاء لو أردنا لها إحصاء دقيقا» (محمد ب ،.مستويات العربية المعاصرة في مصر،
 ، )2011هذا وقد أشار العديد من علماء اللغة ومنهم "السعيد بدوي" على أن تاريخ اللغة العربية –بحسب الترتيب الزمني-
مر بأحداث حضارية مهمة أثرت في اللغة تأثيرا مباشرا وغير مباشر (محمد ب ،.مستويات العربية المعاصرة في مصر،
ّ
 ،2011الصفحات  ،)55-51وأدت هذه األحداث إلى ظهور مستويات تتأرجح ما بين الفصحى األم وهي ما قد يصفها
البعض بالعربية (النقية) وبين العاميات التي نراها اآلن.
 -1قديما:
 -1-1تحديد شروط الفصاحة وقدسيّة اللّغة:
كان العرب قبل اإلسالم يتحدثون اللغة العربية الفصحى مشافهة وعلى السليقة ،وبعد الفتوحات واستيطان العرب
لبلدان جديدة واختالطهم بسكان تلك األمصار الذين كانوا يتحدثون بلغات أخرى غير العربية ،فوقع تداخل لغوي بين العربية
ونظيراتها من فارسية ورومانية وغيرهما ،مما أدى إلى تفشي اللّحن الذي هو عدول عن المعيار الفصيح الذي أقرته القبائل
مر عبر مراحل مختلفة ،إلى أن زالت الفصحى
العربية الفصيحة ورسخه القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ،والذي ّ
ّ
العفوية من األلسن ،لتحل محلها لهجات عامية ،بداية من القرن الرابع الهجري« ،فدونت مصادر اللغة األصلية ،وأبطل
العلماء األخذ عن الخطاب المنطوق بعد ذلك ،ألنه لم يعد يمثل مستوى العربية الفصيحة بل مستوى من مستويات اللغة
المنطوقة ،وقد وقع فيها اللّحن والدخيل ،وقد كان المنطوق هو األساس في اللغة ،فأصبح المكتوب مصدرا ،والمنطوق ال
يعتد به» (محمود ع ، )2006 ،.وعلى هذا األمر كان شبه اإلجماع من المسلمين نظرا الرتباط اللغة العربية الفصحى
بالنص المقدس المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،يقول أحمد حسن الزيات« :وإذا حاولنا أن نعلل هذا التبلد
وتلك الهيبة كان أول ما يخطر في الذهن تلك القداسة التي أسبغوها على اللغة العربية لصلتها الوثيقة بالدين ،فهي لغة القرآن
والحديث ،وأداة التحدي واإلعجاز ،ولسان الدعوة والخالفة ،فالعناية بها عناية بكالم هللا ،والتعصب لها تعصب للغة
الرسول» (احمد.)1950 ،
هذا ما أدى بالفصحى أن تظل مرتبطة بميادين األدب والدين والعلوم ،كما أن استفحال العامية أدى إلى «حصر
اللغة الفصحى في طبقة العلماء والكتاب والشعراء يكتبون بها للملوك والشعراء ويؤلفون بها للخاصة» (احمد.)1950 ،
 -2حصر الفصاحة في المستوى األدبي البليغ:
انحصر علماء اللغة والبالغة القدامى للفصاحة في التعبير األدبي الفصيح المتكلف وإقصائها من االستعمال العامي،
كما هو الحال عند عبد الرحمن حاج صالح الذي يرجع انحسار وتخلف المنطوق الفصيح إلى حصر علماء البالغة العرب
القدامى مفهوم الفصاحة أو العربية الفصحى في التعبير األدبي البليغ الخاص لطبقة األدباء والشعراء والكتاب وتجنب
استعمال لغة طبقة العامة من الناس ولو كان ينتمي إلى العربية الفصحى( .عبد الرحمن)2012 ،
هذا الفرض المطلق الذي أقره علماء اللغة والبالغة قديما تعتبره عدة دراسات سبب جوهري في تراجع الخطاب
الم نطوق الفصيح؛ فاالعتقاد السائد قديما بوجوب أن تمتثل الخطابات في جميع األحوال والسياقات إلى تحقيق األصوات
وإظهار الحركات واختيار الكلمات ومالئمة المعيار في التراكيب والعبارات وعدم اللجوء مطلقا إلى االقتصاد واإلضمار
عد َّ انحرافا عن الفصيح ،مما حذا بالفصحى أن ترتبط بالجانب المكتوب بما يحويه من
واالختزال  ...جعل من األمر معقدا و ُ
كلفة وتصنع وافتقدت بذلك سمات الخفة والعفوية التي تلقى قبوال في عمق النفس البشرية.فعلماء اللغويين األوائل الذين تبنوا
نموذجا واحدا للفصاحة وأغمضوا الطرف عن باقي لهجات العرب ،رغم انتمائها للفصحى ،هذا الرأي فندته العديد من
الدراسات وعلماء اللغة المعاصرين ،أمثال "رمضان عبد التواب" في كتابه (بحوث ومقاالت في اللغة).
فلم يكن أئمة اللغة من النحاة واللغويين غافلين عن ظاهرة اللغات (اللهجات) فقد أشاروا إليها في ثنايا الدرس
النحوي وسموها لغات وهي في نظرهم ما خالف المطرد من كالم العرب مما أسموه شاذا ً أو نادرا ً أو قليال (السيوطي،
 )1987وقد أفرد ابن جني بابا ً لالطراد والشذوذ وقسم كالم العرب وفق ذلك إلى أربعة أقسام هي (ابن جني):
 مطرد في القياس واالستعمال معا ً وهذا الذي عليه َع َّول النحاة في استخراج قواعد الصرف والنحو وطردها.ع ،ووذر) إال نادراً.
(ودَ َ
 مطرد في القياس شاذ في االستعمال نحو :الماضي من (يذر ويدع) إذ لم يرد منهما َwww.ijherjournal.com
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الرمث.
 مطرد في االستعمال شاذ في القياس نحو قولهم :أخوص ِّ شاذ في القياس واالستعمال معا ً وهو كتتميم اسم المفعول فيما عينه واو نحو :ثوب مصوون ،ومسك مدووف.هذه اللهجات المصاحبة للفصحى لم يكن اللغويون األوائل وأئمة اللغة يسمونها لهجات وإنما كانوا يسمونها لغات
وهي عندهم حجة وإن كانت شاذة والدليل على ذلك إجابة أبي عمرو بن العالء عن سؤال من قال له :ماذا تفعل إذا خالفتك
العرب وهم حجة؟ قال« :أعمل على األكثر وأسمي ما خالفني لغات» (الزبيدي).
ولم تكن تلك اللهجات الخاصة ببعض المناطق وبعض القبائل العربية تخالف العربية الفصحى في الجمل والتراكيب
وإنّما كانت أوجه االختالف تظهر في:
(نس ِّْتَ ِّع ْينُ ) بفتح النون في األولى وكسرها في الثانية فهي مفتوحة في لغة
 في الحركات نحو( :نَست َعِّ ْْينُ ) وْ
قريش ويكسرها غيرهم.
 في الحركات والسكون نحو ( َم َع ُكم) و( َم ْع ُكم) بفتح العين وسكونها. إبدال بعض الحروف نحو( :أًولَئِّكَ ) و(أُوآللِّكَ ). الهمز والتليين نحو( :مستهزئون) و(و َمستهزون). التقديم والتأخير في ترتيب حروف الكلمة نحو( :صاعقة) و(صاقعة). الحذف واإلثبات في بعض الحروف نحو( :استحييت) و(استحيت) . التذكير والتأنيث في بعض األسماء نحو :هذه البقر وهذا البقر. صور بعض الجموع نحو (أسرى) و(أسارى).َ
 الوقف على تاء التأنيث بتحويلها ها ًء في الوقف نحو:هذهأم ْه ،وإثباتها في الوقف نحو هذه أمت(عبد العال،.)1988
هذا االختالف ال يمس جوهر اللغة الواحدة من حيث البنية وال من حيث الجذور واالشتقاق ،ولهذا ظلت تلك اللغات
(اللهجات) التي أشار إليها اللغويون بأسماء مثل :الكشكشة في ربيعة ومضر ،والعنعنة في قيس وتميم ،والفحفحة في هذيل،
والعجعجة في قضاعة (عبد العال .)1988 ،وكلها حجة عندهم ومن هؤالء ابن جني الذي أفرد بابا ً كامالً هو (اختالف
اللغات وكلها حجة) (ابن جني ،صفحة .)10
تلك اللغات (اللهجات) التي أشار إليها النحاة ودرسوها ونسبها بعضهم لقبائلها – لم تكن عائقا ً في وجه اللغة العربية
الفصحى المشتركة ،ولم يدع أحد من األقدمين أو من المتأخرين الستخدامها عوضا ً عن الفصحى بحجة صعوبة الفصحى.
بل بذل أئمة اللغة جهودا ً خارقة في جمع اللغة ودراستها واستقراء مفرداتها وتراكيبها الستخراج قواعد األبنية والتراكيب
واألصوات لتقعيد القواعد المطردة وحفظ االستعماالت الشاذة ،وبهذا جاءت أحكامهم النحوية؛ كأن يجب رفع الفاعل مثالً
ألن هذا من المطرد الذي يقاس عليه ويجب مثالً تقديم المفعول به على الفاعل إذا كان الفاعل متصالً به ضمير يعود على
المفعول به ،ويجوز مثال تقديم الخبر على المبتدأ إذا أمن اللبس .وهكذا تجرى األحكام النحوية والصرفية.
وقد كان مجهود األوائل في دراسة العربية وجمع أدبها وتقعيد قواعدها وتعليمها للناس -عربا ً وعجما ً– عظيما ً
وكانت هذه العظمة متأتية من حبهم لها فكانت جهودهم دائبة ومستمرة على كل مستويات اللغة.
تلك الجهود لم تقتصر على تقعيد قواعد اللغة وتعليمها للناس وربطها بالقرآن والحديث بل تعدت ذلك إلى متابعة
االستعمال اليومي للغة وحصر الخطأ واللحن ودراسة أسبابه ورده إلى الصواب وإلى الفصيح وقد ظهرهذا الجهد الموازي
الذي تجسدت فيه الرقابة اللغوية إنكارا ً للحن وأمرا ً بالصواب فيما عرف بكتب (لحن العامة) وإلظهار الجهد العظيم يمكن
إيراد قائمة بأسماء بعض كتب (لحن العامة) (ماجد)1990 ،فيما يلي:
-
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ما تحلن فيه العامة للكسائي على بن حمزة (المتوفى) عام 172هـ.
ما تلحن فيه العامة للفراء يحي بن زياد (المتوفى) عام 207هـ.
ما يلحن فيه العامة ألبي عبيدة معمر بن المثنى (المتوفى) عام 210هـ.
إصالح المنطق البن السكيت يعقوب بن إسحق (المتوفى) عام 244هـ.
ما يلحن فيه العامة للمازني بكر بن محمد (المتوفى) عام 248هـ.
أدب الكاتب البن قتيبة عبد هللا بن مسلم (المتوفى) عام 276هـ.
لحن العامة ألبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (المتوفى) عام 250هـ.
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والناظر في مسرد الكتب الواردة بأعاله يجدها جميعا ً تسعى لتحقيق غاية واحدة هي ضبط اللغة وتنقيتها مما يشوبها
من اللحن جهالً أو توهما ً أو قياسا ً مخطئا ً كما تسعى لتقويم اللّسان وضبط االستعمال وفرض الرقابة اللغوية الصارمة
بحصر اللحن وتتبعه ورد الملحون من األلفاظ إلى صوابه.
تلك الجهود التي سبق ذكرها تدل على َّ
أن األوائل من األئمة والعلماء والمعلمين وأعيان المجتمع والحكام قد بذلوا ما
في وسعهم لتعليم العربية ونشرها وضبط استعمالها وترقيتها وتسويدها ،وهذا يدل على أنهم أدركوا َّ
أن اللغة بعد فساد
السالئق-الختالط العرب بالعجم ممن دخلوا في دين هللا أفواجا ً أو أصبحوا على ذمة الدولة اإلسالمية– أصبحت ملكة
اكتسابها كالصنائع تحتاج للتعلم والتدرب والمران وطول النظر في كالم العرب العرباء منذ باكورة الصبا بحفظ القرآن
الكريم والحديث الشريف وأشعار العرب العرباء الفصحاء حتى ترسخ هذه الملكة،فتجري اللغة صحيحة فصيحة على
اللسان وتسيل –قوية معبرة– بها األقالم.
 -2حديثا:
 -1-2االستعمار بأنواعه المتعدد:
من األحداث المهمة التي مرت بها اللغة العربية والتي ذكرها السعيد بدوي الغزو الحضاري األوروبي للبالد
العربية في مطلع القرن التاسع عشر (19م) وما تبعه من بعثات ثقافية وتراجم ألدبيات بعض اللغات الغربية (محمد ب،.
مستويات العربية المعاصرة في مصر )2011 ،الذي أثر في البالد العربية علميا وثقافيا وحضاريا ،فقد «أحدث هذا الغزو
شرخا في الضمير العربي والجدار النفسي الذي كان يفصل بين حضارة الغرب والشرق» (كمال ،)2016 ،وقد سعت
السياسات المستعمرة إلى إضعاف اللغة العربية بكل الوسائل ليقينهم أن موت اللغة العربية التي توحد الشعوب العربية
وتجمعها هو عامل قوي للتحكم فيها والسيطرة عليها.
وقد انعكس ذلك على المنطوق بصفة خاصة ،حيث شجعت هذه الدوائر االستعمارية اللهجات ،وحاربت بكل
الطرق تعليم وبعث العربية الفصحى ألن مشروعها كان غزوا حضاريا قبل أن يكون مجرد استيطان واستغالل للثروات،
وقد وجدت من بني العرب من يساعدها في نجاح مشروعها ،بل وقد تركت أذنابها وعمالئها ليدعوا لمشروعها ،والزالت
لعصرنا الحاضر تقوم بدور الوصاية بصفة مباشرة أو غير مباشرة تحت مبرر تكثيف أشكال التعاون المزعوم سياسيا
واقتصاديا وثقافيا بدعوى التحاور بين الشعوب والثقافات ،فظهرت في اللهجات العربية المنطوقة الكثير من الكلمات
األجنبية والتي أرثتها إبان الحقبة االستعمارية ،بل وجد في كثير من الدول العربية من يتمثل اللغة األجنبية في كل كالمه،
كما هو الحال في الجزائر حيث تتجلى هذه األزمة بشكل عميق ومفجع فأصبحوا يتمثلون الفرنسية أكثر من الفرنسيين
أنفسهم.
ّ
إن العالقة بين أي شعب ولغته عالقة تفاعلية ،كما يقول "الرافعي"« :ما ذلت لغة شعب إال ذل وال انحطت إال كان
أمره في ذهاب وإدبار ،ومن هذا يفرض األجنبي المستعمر لغته فرضا على األمة المستعمرة ،ويركبهم بها ،ويشعرهم
عظمته فيها ،فيحكم عليهم أحكاما ثالثة في آن واحد :أما األول فحبس لغتهم سجنا مؤبدا ،وأما الثاني فالحكم على ماضيهم
بالقتل محوا ونسيانا ،وأما الثالث فتقييد شعبهم في األغالل»(مصطفى .)2002 ،
 -2-2الدعوى إلى نبذ الفصحى واستبدالها باللهجة:
من بقايا وآثار المستعمر أن تعالت األصوات الغربية وحتى العربية ذات القناعة الغربية ،ذات األحقاد الدفينة لكل
ما هو عربي إسالمي ،داعية إلى « الهجوم على الفصحى والترويج للهجات المحلية ،باتهام اللغة العربية أنها عسيرة معقدة،
وقواعدها وضوابطها كثيرة مشتتة ،يتعذر استيعابها»(فخر الدين ،)1999 ،فدعوا إللغاء اإلعراب الذي بناه العلماء طيلة
قرون ،وإحالل العامية مكان الفصحى ،وساهم في ذلك عدد من المستشرقين ومن حذا حذوهم من العرب.
واتهمت اللغة العربية بالتعقيد والصعوبة «وأخذوا يشككون أهلها في قدرة لغاتهم على مجاراة العصر ،واالتساع
للتعبير عن مستحدثات الحضارة ،وبذلوا جهدهم في إحالل العامية محلها ،بدعوى جمود الفصحى ،وانتمائها إلى عصور
بادت وانقرضت ،وعدم صالحيتها للحياة وسط هذا الخضم الهائل ،من النظريات الفلسفية واالجتماعية والسياسية التي يموج
بها القرن العشرون» (رمضان ،بحوث ومقاالت في اللغة.)1982 ،
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 -3-2عدم التجديد والتعصب لكل قديم:
لما كانت اللغة هي وسيلة اتصال بين األفراد ،ودورها هو استيعاب واكتساب الجديد من الحضارة العالمية كان لزاما
أن تتطور اللغة التي هي وسيلة االتصال المباشرة التي يُنقَل بواسطتها كل جديد ،إن التمسك بالقديم بصورة مبالغ فيها
وبالتالي الخمود والتقليد جعل العربية تتقوقع حول نفسها ما خلق فجوة بينها وبين الناطقين بها .وقد دعم هذا الرأي العديد من
الباحثين من بينهم "طه حسين" الذي يقول« :اللغة العربية ال تدرس في مدارسنا ،وإنما يدرس في هذه المدارس شيء
غريب ال صلة بينه وبين الحياة» (طه ،)1933 ،وهو ما يدل على البعد بين الفصيح المكتوب والمنطوق العامي ،ومن
المعاصرين نذكر" :مارون عبود" الذي انتقد بشدة القيود التي تفرض على اللغة من قبل الغيورين عليها ،وال تتيح لها
االنفتاح والتجدد كباقي اللغات ،فالعبارات التي استعملت منذ عصر الجاهلية ما زالت تُجت َر حتى يومنا هذا (مارون،
 ، )1913وكأن اإلبداع في اللغة كان من نصيب األقدمين وحدهم .وأيضا نجد سليمان جبرانالذي يرى أن اللغة العربية
مازالت على حالها منذ ألف سنة تقريبا ،وما زالت تحكمها القواعد اللغوية منذ عهد "سيبويه" و"الكسائي" ،أما اللغة العامية
فقد أسقطت من أواخرها عالمات اإلعراب ،لتصبح سهلة طيعة للتعبير عن الذات (سليمان ،)2009 ،وفي هذا إشارة إلى
سهولة العامية في النطق ،فرغم قرب العامية من الفصحى إال أن العامية تمتاز عنها بيسر النطق وقلة األحكام المفروضة
على الفصحى من قواعد وإعراب وبيان.
وهذا األمر نتج عنه أن ترسخ في أذهان المعلمين أن اللغة العربية ليس لها إال كيفية واحدة في التعبير بها حيث
أصبح هم المعلم هو اإلعراب والنطق الصحيح لبنية الكلمة ،فأهمل المستوى العفوي وهو ما أجازته العرب من تسهيل
للهمزة وإدغام للكثير من الحروف وإخفاء الحركات واختالسها وتسكين بعض المتحركات وحذف ما يستغنى عنه في حال
الخطابات المرئية ،لكن تجاهل الناس هذا المستوى المستخف من التعبير العفوي يعود لشدة غيرتهم على الصحة اللغوية
والخوف من تفشي اللحن في عمق اللغة العربية.
فالمدرسة ال تعلم األداء المنطوق المسترسل ،بل وال تعلمه للمعلمين ألنهم أيقنوا أن العربية نوعا واحدا من األداء
وهو الذي يعلمونه لتالميذهم ،وصار كل تخفيف خطأ عند المعلمين وذلك يترك نظرة للتلميذ تتمثل في صعوبة العربية
وتعقد قواعدها وتولد نفورا من تعلمها لديه.
إن محاولة التمسك بالجانب األدبي من الفصحى أدى لعجز المتعلمين عن مجاراتها ،وتفويت الفرصة على المتعلمين
في استغالل الجانب األيسر من األداء اللغوي ،كذلك تؤكد أن العربية الفصحى لغة منطوقة ،وأن إحياء ما في قواعدها من
رخص الحذف واالجتزاء واعتبار موقف الخطاب يقدم لنا نموذجا فصيحا للخطاب الشفوي يتصف بالتلقائية وينأى عن
التكلف وال ينأى عن أصله الفصيح.
ثانيا .العوامل السياسيّةPOLITICAL FACTORS :
تلقي السياسة بظاللها على كل المجاالت ومنها ميدان الهوية بما فيه من دين ولغة ،هذه األخيرة بشقيها المكتوب
والمنطوق كانت ميدانا للصراع السياسي الذي له امتداد تاريخي من مخلفات االستعمار ،فكانت الصراعات اللغوية منفذا
للتد خالت االستعمارية عن طريق تأجيجها وإذكائها والتدخل في سياسات الدول المستقلة ،عن طريق زرع دوائر تابعة لها
وتأتمر بأمرها ،كالفرانكفونية في الجزائر ،فيفقد بذلك المجتمع صوابه وسياسته وسيادته ،وتغيب هويته ووطنيته ،وبالتالي
التحكم في اللغة أو التشويش عليها يعد مالذا سهال للتأثير على إدارة الحكم.
-1غياب اإلرادة السياسية الفاعلة:
من خالل تعاطي أصحاب القرار ماضيا وحاضرا مع مسألة تراجع الفصحى وطغيان العامية أفضى إلى وجود
صراعات والدعوات المفتعلة الحترام األقليات اللغوية ،مما جعل مشكلة اللغة العربية تتبدى في ضعف مستويات أبنائها
كتابيا وشفاهيا ،ومحدودية استعمالها وتوظيفها واالكتفاء باستثمار القليل من تراكيبها ومفرداتها.
باإلضافة إلى عدم إيالء السلطات السياسية أهمية لهذه المسألة ،أو قد تكون سياستها تتعمد تأخير الفصحى
العتبارات سياسية كالوصاية الخارجية المفروضة عليها وعلى سياستها اللغوية ،ورغم وجود المواثيق والقوانين والدساتير
التي تمجد التعريب وتعطي اللغة العربية المكانة التي تليق بها إال أن هذه «المواثيق وحدها ال تكفي ،وإن البرامج النظرية
مهما كانت سعتها ودقتها ومهما بلغت من الكمال والشمولية ال يمكن أن تتمخض عن نتائج إيجابية ما لم تكن هناك الوسائل
البشرية والمادية الضرورية إلنجازها في جميع المراحل ،ورغم كل المعوقات والعراقيل» (محمد العربي الزبيري،
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 ، )1983فرغم سياسات التعريب التي انتهجت إال أنها لم تؤت أكلها فظلت الفصحى محصورة في الجانب المكتوب في
مجال اإلدارات ،وغيابها في جانب المنطوق ما عدا بعض النشاطات التعليمية واألدبية والدينية.
-2قصور مناهج التعليم في منهاج تعليمية اللغة العربية:
ظلت الرؤية التعليمية قاصرة عن إدراك أهمية تعليمية األطفال في مراحل دراساتهم األولى للفصحى وخاصة في
شقها المنطوق الذي يشهد تراجعا خطيرا ،فدور الرؤية التربوية فعال في بناء الكيان التربوي السليم للطفولة ،إذ كثيرا ما
نجد القائمين على هذا القطاع الحساس-عكس الدول المتقدمة-يعينون معلمين من ذوي المستويات الدنيا وذوي تخصصات
بعيدة وبدون تكوين نوعي لتعليم هذه الشريحة الهامة ،جاهلين أو متجاهلين أن فاقد الشيء ال يعطيه ،إذ «إننا ما زلنا نظن أن
تعليم الطفل أهون أنواع التعليم ،وأدى هذا إلى أننا أصبحنا نقيس مقدار المعلم بعمر الطفل الذي يتولى تربيته وتعليمه،
صعودا وهبوطا ،فمعلم اإلعدادي أكثر احتراما من معلم االبتدائي ،وأقل مركزا من مدرس المدارس الثانوية ،وهي فكرة
ساذجة مدمرة لنفسية هذا المعلم ،الذي وضعنا بين يديه هذه العجينة اللينة» (رمضان ،دراسات وتعليقات في اللغة،)1994 ،
كما يلجأ بعض األساتذة إلى توظيف العامية أثناء أدائهم التربوي ،وكأنهم يفسرون الظواهر اللغوية الفصيحة بأداة بعيدة
عنها وهي العامية وهو يعود لضعف تكوين المعلمين.
فما تقوم ببذله المدرسة لتقويم لسان الطفل وتعويده على االستعماالت اللغوية التعبيرية السليمة ،وتمكينه منها كتابة
ومشافهة لم يكن دائما فعاال ،رغم أن اللغة األم التي يكتسبها قبل المدرسة هي إحدى مستويات اللغة الفصيحة ،والذي يعود
لضعف المناهج و ضعف تكوين المعلمين ،فيقتصر استعمال المتعلم للفصحى في حصة اللغة العربية ،بل قد يتعلمها بالعامية،
فهو يتكلم ويسمع ويفهم بالعامية وال يجيد التزاما بالحديث بالفصحى ،وما لم يستنفذ الطالب من القواعد بتوظيفها في حياته،
ال يمكنه مهما اجتهد تعلم هذه القواعد وإتقانها.
فأضاع التعليم هدفه األسمى المتمثل في إكساب المتعلمين الملكة والمهارة في إتقان الفصحى في جميع السياقات
والمقامات ،فيعاني أغلب من تعلموا الفصحى من صعوبة الحصول على الملكة اللغوية التي تمكنهم من استعمال األداء
الفصيح في جميع مستويات الخطاب المنطوق والمكتوب.
كما أن الطرائق المعتمدة في تعلم اللغة الفصحى ،كانت ترتكز على تلقين أحكام وقوانين اللسان العربي ،دون
التركيز على إكساب المتعلمين القدرة على التعبير الفصيح العفوي الذي ال يتحقق إال باستخدام كالم العرب الفصيح
وبالتدريب باستمرار حتى يصبح أداة طيعة لديهم فيميلون إلى استعماله .ويعاني معلم اللغة العربية من مشكلة عدم ترك
المجال له لتدريب التالميذ وتعويدهم على استخدام اللغة الفصيحة تعبيرا ،وقراءة وتلخيصا بطريقة سليمة بسبب اكتظاظ
المناهج وكثافتها.
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ثالثا .العوامل االجتماعيّةSOCIAL FACTORS :
لما كانت اللغة وعاء للفكر وهي أيضا ممارسة اجتماعية ،فهي تقتضي البحث عن أطر للتواصل والتفاهم بين
أفراد المجتمع الواحد ،لإلسهام في توثيق الروابط بين أفراد الجماعة اللغوية ،مما يشكل هجينا لغويا ،تلتقي فيه اللغة
الفصيحة مع باقي اللهجات ،باإلضافة إلى استعمال عبارات من اللغات األجنبية ،وهو ما يؤدي حتما إلى وجود توترات
وصراعات ،تدفع إلى خلق أزمات وخالفات بغية االنتصار لمعيار لغوي على حساب آخر ،كما هو الحال في صراع
المعربين مع الفرانكفونيين داخل بيئة واحدة ،على أساس أن «وجود اللغة يشترط وجود مجتمع ،وهنا يتضح الطابع
االجتما عي للغة ،فليس هناك نظام لغوي يمكن أن يوجد منفصال عن جماعة إنسانية تستخدمه وتتعامل به ،فاللغة ليست هدفا
في ذاتها ،وإنّما هي وسيلة للتواصل بين أفراد الجماعة اإلنسانية» (محمود ف ،).ومن هنا تولدت أسباب الصراع
االجتماعية بين الفصحى وغيرها مما تولد عنه تراجع للمنطوق الفصيح ،ويمكن تلخيصها فيما يلي:
-1االزدواجية والثنائية اللغوية:
لع ّل من أسباب تراجع المنطوق الفصيح تعدد المستويات اللغوية الموجودة داخل المجتمع الواحد باإلضافة إلى
اللغا ت األخرى ،فإذا نظرنا إلى المجتمع الجزائري وجدناه يتكلم خليطا بين الفرنسية والعربية واللهجات المحلية باختالف
مناطق الوطن ،فقد تجد في العائلة الواحدة ،المعرب ،والمفرنس ،والمزدوج اللغة ،ومن ال يحسن ال الفصحى وال اللغة
األجنبية أو يجمع قليال من االثنين؛ وليس بمقدور أحد أن يعطي نسبة المتكلمين بهذه اللغة أو تلك.
ومهما يكن من أمر ،فإن اللغة الفرنسية بمعية لهجات محلية كثيرة ،تسجل حضورها بقوة في الجزائر-ما بعد
االستقالل ، -مما يجعل اللغة العربية ومن اتخذها لسانا له محاصرين ،وعاجزين عن أداء أبسط وظائفهم المتمثلة في
التواصل والتعبير عن رغباتهم وآالمهم ،خاصة إذا سلمنا بأن« للغة أثرا فعاال في حياة الفرد والمجتمع ،فهي بالنسبة للفرد
وسيلة اتصاله بغيره ،وعن طريق اتصاله بغيره يدرك الفرد أغراضه ويحصل على رغباته ،كما أنها وسيلته التي يعبّر بها
عن آماله وآالمه وعواطفه ،واللغة تهيئ للفرد فرصا كثيرة لالنتفاع بأوقات فراغه ،وذلك عن طريق القراءة والمطالعة
واالستمتاع بالمقروء ،فيغذي الفرد بذلك عواطفه ،وهي أداته التي يقنع بها غيره في مجاالت المناظرة والمناقشة وتبادل
الرأي ،كما أنه أداته التي ينصح بها اآلخرين ويرشدهم وينشر بوساطتها المبادئ بينهم ويؤثر فيهم» (سميح،)1987 ،
وتزداد صعوبة االزدواجية اللغوية والتعدد اللغوي في ابتعاد المنطوق عن الفصحى لدى األقليات كالناطقين باألمازيغية
على اختالف لهجاتها ،كونها تشكل اللغة األم لنسبة معتبرة من الشعب الجزائري ،هؤالء يعانون أكثر من الناطقين الذين
لغتهم األم متمثلة في العامية العربية ،فبين اللغة العربية الفصحى والعاميات قرب نوعا ما ييسر عليهم تمثل المنطوق
الفصيح بيسر إن أرادوا ،لكنه بالنظر إلى تراجع المنطوق الفصيح لدى المتكلمين باللهجات العربية ،نجد أن المشكلة
عويصة ،كون هذا القرب بين الفصحى والعامية لم يشفع لتحسن فصحى المنطوق ،فيوجد االنحراف عن معيار الكالم
الفصيح في مستويات اللّغة اإلفرادية والتركيبية.
فهذه االزدواجية والثنائية التي يعانونها منذ الصغر تسبب في خلق زعزعة وشتات ذهني وفكري لدى المتعلم،
الذي سيؤثر حتما على اكتسابه للفصيح تعبيرا ونطقا ،بل قد توجد هذه االزدواجية والثنائية عند المعلم ذاته ،فطغيان لغة
المحيط على األداء الفصيح ،مع غياب وعي أسري اجتماعي بأهمية اكتساب الفصيح شفاهية كل ذلك أسهم في تراجع
المنطوق الفصيح.
كثيرا ما تقف اللّغة األولى عائقا في وجه إتقان الفصحى كتابة ونطقا على وجه الخصوص ،فنظرا لعجز المتكلم
في تمثل الفصحى نطقا يلجأ إلى العامية ،أو اللغة األجنبية أحيانا ،فهذا المزج بين اللغات في الخطاب الشفوي أثر سلبا وأدى
إلى تراجع استعمال الفصيح.
-2عدم استعمال الفصحى في الخطاب المنطوق:
من عوامل تراجع تداول المنطوق الفصيح تعود لهجره وعدم استعماله في الحياة اليومية ،فهو السبب األساس
والمباشر لتراجعه ،فعدم التداول واالستعمال هو أكبر عامل لموت اللغات ،فالمئات من اللغات واللهجات اندثرت بانعدام
استعمالها ،سواء بسبب غزو لغات أخرى لها أو بانقراض مستعمليها ،فانحصار الفصحى اليوم في مجاالت محدودة يهدد
وجودها في المجال الشفوي ،وهو ما دفع بـ محمد فريد أبو حديد إلى اعتبار العامية أيسر نطقا من الفصحى ودعا إلى
تهذيب العامية لتصل إلى مصاف الفصحى بغرض التيسير على المتكلمين والبعد عن التكلف والصنعة ،فالعربية الفصحى
في رأيه ابتعدت عن الحياة ،فيقول« :اللغة العربية منذ استقرت فقدت كثيرا من المرونة الضرورية لتطور اللغات والسيما
فيما يتصل بالحياة اليومية والمعامالت» (محمد فريد ،)1953 ،فلوال وجود القرآن الكريم والسنة النبوية وارتباط اللغة
العربية الفصحى بهاذين المصدرين لما صمدت طول هذه القرون على ضعف متكلميها من جميع النواحي ،فرغم تأصل
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العربية الفصحى في الواقع اللغوي الجزائري وقدسيتها ،بيد أن تداولها محصور عند بعض الفئات من المثقفين ،وهي في
تراجع مستمر ولم تعد تؤدي دورها الوظيفي الكامل في التواصل االجتماعي اليومي بين أفراد المجتمع الجزائري ،ويعود
ذلك للعراقيل التي تواجهها بتشجيع تداول العامية لدى أعلى هرم في السياسة من وزراء وشخصيات سياسية.
وأشارت الدراسات ّ
أن األمر وصل إلى درجة السخرية واالستهزاء بكل من يخاطب غيره بالعربية الفصحى ،مما
يشعر هذا المتكلم بالحرج ،وهذا األمر يستدعي القيام بدراسة سويّة ولسانية ،ألنها ظاهرة اجتماعية تحتاج للدراسة كونها
تسهم بدرجة كبيرة في تراجع المنطوق الفصيح ،فـ«الظواهر االجتماعية لها قوة قاهرة آمرة ،تفرض بها على أفراد المجتمع
ألوانا من السلوك والتفكير والعواطف ،وتحتم عليهم أن يصبوا سلوكهم وتفكيرهم وعواطفهم في قوالب محددة مرسومة،
على حدّ تعبير علماء االجتماع ،ويدل على وجود القهر في الظواهر االجتماعية في نظرهم؛ أن الفرد إذا حاول الخروج
على إحدى هذه الظواهر االجتماعية ،فإنه سرعان ما يشعر برد فعل مضاد من المجتمع الذي يعيش فيه ،ذلك أن المجتمع
يشرف على سلوك أفراده ،ويستطيع توقيع العقاب على ك ل من تسول له نفسه الخروج عليه ،وأهون صور هذا العقاب ،هو
التهكم الشديد أو السخرية المرة» (رمضان ،المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،)1997 ،فاألمر بالغ الخطورة
وبهذه النظرة االجتماعية يكون الخارج عن السلوك اللغوي في عرف المجتمع الجزائري الحديث خارجا عن الظواهر
االجتماعية نفسها.
-3االنتقال اللغوي:
انّظاهرة االنتقال اللغوي أو التحول اللّغوي،هي عندما يتكلم فرد ثنائي اللغة ،قد يتحول أثناء كالمه من اللّغة األولى
إلى اللّغة الثانية ثم إلى اللغة األولى ثم إلى اللغة الثانية وهكذا ،وهذا التحول يكون أثناء محادثة واحدة ومقام واحد (محمد
ع ،)2002 ،.كالفرد الجز ائري الذي يتحول أثناء تعبيره عن فكرة معينة من الدارجة الجزائرية إلى اللغة الفرنسية ثم يعود
إلى الدارجة ثم إلى الفرنسية وذلك باستخدام نظام لغوي معين إلى لغوي آخر ،وهي عملية تتم بوعي وإرادة عكس التداخل
اللغوي الذي يكون غير خاضع إلرادة الفرد.
وظاهرة االنتقال بين (العربية الفصحى ،العامية ،الفرنسية ،األمازيغية) تتكرر بصورة ملفتة في المجتمع الجزائري،
فتوجد عن األفراد العاديين وعند المتعلمين وعند المسؤولين فهي ظاهرة عامة ،فينتقل المتكلم في مقام رسمي أو عادي من
المستوى الفصيح إلى العامي المتفصح هروبا من القواعد ،وترى عدد من الدراسات أنه ال وجود لمنطوق لغوي فصيح
خالص وعفوي في الواقع اللغوي ،فهذا االنتقال ،ويتم بشكل عفوي الشعوري وال يمكنه بأي حال مراقبة أخطائه اللغوية
والتركيبية ،فال وجود في الواقع لمنطوق شفاهي فصيح مثالي مهما كانت درجة تحكم المتكلم في اللغة العربية ،ألن من
خصائص المنطوق العفوية والتلقائية.
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رابعا .العوامل الثقافيةCULTURAL FACTORS :
لإلعالم أثر بالغ في تطور أو عدم تطور اللغة العربية ،فتتعدد المستويات اللغوية في ميدان الصحافة التي أنشأت ما
يسمى باللغة المحايدة التي تتأرجح بين الفصحى والعامية ،إذ أصبح لها حقل لغوي خاص يميل إلى عصرنة اللغة ومواكبة
التطور العلمي واللغوي.
-1وسائل اإلعالم:
ّ
إن عدم استعمال الفصحى في وسائل اإلعالم أدى إلى تراجع المنطوق الفصيح ،حيث تعتبر اإلذاعة والتلفزة
وشبكات التواصل االجتماعي من أهم الوسائل في تنمية وترقية اللغة العربية والتي ستنعكس حتما على المنطوق الفصيح.
ولوحظ مؤخرا توجه متعمد إللغاء الفصحى من البرامج اإلذاعية والتلفزية ومخاطبة الجمهور بالعامية ،واستعمال
الدارجة بحجة إيصال المعلومة لجميع فئات الشعب ،مما أثر سلبا على تداول وانتشار اللغة العربية الفصيحة ،فتنافت أولوية
نشر اللغة العربية الفصحى لتفسح المجال لنشر المعلومة بأي لغة كانت ،متناسين الدور التثقيفي الفاعل لإلعالم في توجيه
المجتمع.
-2المسرح:
لقد كان للمسرح في زمن مضى وحاضرا عند الشعوب التي تسعى لالرتقاء بذاتها أداة فاعلة في التطور والتثقيف
والتذوق الف ني ،والمسرح كفن يعتمد اللغة أساسا إليصال أفكاره وقيمه ،فكان لزاما االعتناء بلغة هذا الفن للتقرب من
الجمهور وتثقيفه في اآلن ذاته .وما لوحظ في الواقع عزوف الجماهير عن المسرح الفصيح ،والذي ردته لمجافاته للواقع في
فكرته ،فأغلبها مسرحيات تاريخية فلسفية يقتصر تذوقها على فئة محدودة من المجتمع .كما ّ
أن طابع الكلفة والتصنع الذي
امتازت به لغة المسرح الفصيح جعل من تلك اللغة الخطابية كأنها موجهة للمتلقي ال للشخصيات داخل المسرح ،فهي لغة
مترفعة حتى على مستوى الناطقين بها من ممثلي المسرحية الذين هم أناس بسطاء من عامة المجتمع ،األمر الذي أدى
بالمسرحية الفصيحة بالتقهقر في الواقع المسرحي الجزائري لتفسح المجال للمسرحية العامية كي تكون أكثر قربا من
المتلقي.
-3وجود الفرانكفونية التغريبية:
يتمثل هذا العامل في وجود بعض الدوائر الجزائرية الرسمية القوية ،والتي وظفت كل جهودها لعرقلة تطبيق قوانين
تعريب العمل بالدوائر الرسمية ،بدال من لغة المستعمر السابق ،فقد صدر قانون تعميم استخدام اللغة العربية يوم 1998-7-
 5بتوقيع الرئيس السابق األمين زروال  ،وجاءت المصادقة على هذا القانون بعد سنوات من تجميد قانون سابق لتعميم اللغة
العربية كان البرلمان قد صادق عليه عام  .1990متحججين بنقص الكفاءات التي بمقدورها القيام بهذه المهمة ،وما يمكن
اإلشارة إليه في هذا الصدد أن قضية التعريب في بالدنا ظلت «سنوات طويلة موضوع نقاش بين طرفين ال يفهم أحدهما
اآلخر ،فكان شبيها بما كما يقولون بنقاش الصم الذين ال يسمع بعضهم بعضا ،ولكن كل واحد يرد على اآلخر يتوهم من
أفكاره ،أو ما يطن أنه قاله ،أو ما يعتقد أنه خليق بقوله»(عبد هللا  ،)1984 ،فهو عبارة عن صراع دائر بين التيار اإلسالمي
والوطني من جهة ،وبين التيار العلماني الفرانكفوني من جهة أخرى حول قضية تعميم اللغة العربية ،وهذا الصراع أتبعه
الضرورة صراع لغويبين اللغة العربية الوطنية واللغة الفرنسية الدخيلة.يقول محمد العربي الزبيري موضحا أسباب
الصراع بين المعربين والمفرنسين« :ومن جملة تلك الفقرات واحدة تأتي مباشرة بعد تحديد مفهوم الثقافة ،وتشير إلى أن
اللغة العربية قد تأخرت ب اعتبارها وسيلة ثقافة علمية عصرية ،وهي بذلك قد تتسبب في شل التعليم وتزيد في خطورة الجهل
الموروث عن الهيمنة االستعمارية» (محمد العربي الزبيري ،1983 ،صفحة  ،)18فهذه الفقرة وأمثالها من الفقرات التي
تبدو صغيرة في حجمها وبسيطة من حيث معناها ،إالّ أنها في حقيقة أمرها تمثل عائقا أساسيا في طريق البناء والتشييد «فقد
تحول موضوع تعريب التعليم إلى مصدر للصراع بين المعربين والمفرنسين بينما هو حسب برنامج طرابلس وميثاق
الجزائر وغيرها من الوثائق الرسمية ،وسيلة ضرورية وحتمية لبناء الثقافة الوطنية» (محمد العربي الزبيري،1983 ،
صفحة .)19
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خامسا .العوامل النفسيةPSYCHOLOGICAL FACTORS:
ّ
إن العامل النفسي الذي كرس االزدواجية اللغوية في الجزائر المستقلة جراء تراكمات كل من العامل التاريخي،
والسياسي ،واالجتماعي يتجلى لنا بوضوح في:
-1الشعور بالنفور:
شأنهم في ذلك شأن سكان البالد العربية ،وإقرارهم بصعوبة اللّغة العربية الفصحى ،لما تحويه من قواعد نحوية
وصرفية وإمالئية جامدة معقدة ،مما جعلهم يعزفون عنها .وهذا الشعور الذي ولد عندهم النفور منها ،والرغبة عنها ،وليد
االستعمار بأنواعه المختلفة وأذنابه في الداخل والخارج ،فقد أصبح «االعتزاز باللغة العربية هزيال إن لم نقل منعدما يقابله
مد زاخر قاهر من اإلعجاب باللغات األوروبية ،والتأثر بها واالقتباس منها ،بمناسبة وغير مناسبة» (فخر الدين،1999 ،
صفحة .)18
-2اإلحساس باالنهزامية النفسية:
ويحدث هذا لدى مستخدمي اللغة العربية ،جراء تلك الصيحات المتعالية هنا وهناك ،زاعمة ّ
أن اللغة العربية
الفصحى ليست لغة علم وتطوروحضارة ،بل هي لغة متخفية وظاهرة أنثروبولوجية تدرس وفقط .مما أدى إلى توليد مركب
نقص لديهم ،جعلهم يشعرون بالدونية .بل كثيرا ما نالحظ ونسمع أن طالب معهد اللّغة العربية وآدابها أصبحوا محبطين
نفسيا ألنهم يدرسون اللغة العربية التي أصبحت في مجتمعنا ينظر إليها بعين الريبة ،وفي المقابل نجد طالب اللغات
األجنبية ،يفتخرون ويعتزون ،لكونهم يدرسون اللغة الفرنسية.
نتائج وتوصيات
 ضرورة توعية كل ناطق باللسان العربي في مجتمعنا ،بأهمية الممارسة المستمرة للغة العربية الفصيحة ،فهيمسؤولية الجميع ابتداء من األسرة انتقاال إلى المؤسسات التربوية والتثقيفية واإلعالمية ،وأن تجعلها ضمن أهداف
التنشئة االجتماعية التي تغرسها في أبنائها.
 إلزامية المداومة على حفظ القرآن الكريم لما له من أثر كبير في إتقان اللغة العربية الفصيحة منذ الصغر بدءا فيذلك من المحيط العائلي انتقاال إلى المحيط المدرسي.
 توفير الكفاءة اللغوية نطقا وكتابة لدى المعلم واطالعه على كل مستجدات الدراسات اللسانية الحديثة ،وإرغام المتعلمعلى التحدث باللغة العربية الفصحى ،والتدريب المستمر والمواظبة على سماع كالم العرب الفصيح لتترسخ في
ذهنه ملكة اللسان العربي الفصيح .وتبقى هذه المسؤولية مسؤولية جميع األساتذة كفريق تربوي ،وعدم اقتصارها
على مدرسي اللغة العربية فقط ،باإلضافة إلى توفير أنشطة لغوية كالمسرح واإلذاعة المدرسيتين غايتها تنمية مهارة
السمع والتحدث باللغة العربية.
 الدور الفعال لوسائل اإلعالم خاصة المرئية والمسموعة في ترقية اللغة العربية الفصحى ،يكون من خالل انتقاءمذيعين أكفاء يتكلمون اللغة العربية الفصيحة ،مع عقد دورات تكوينية وتدريبية على إتقان اللغة الفصحى نطقا
وكتابة ،وتدريبهم على مختلف مستويات اللغوية القريبة والبعيدة من الفصحى .ومحاولة إنتاج سلسلة من البرامج
التي تجعل الح ياة اليومية مادة لها ،وتجعل اللغة العربية الفصحى لغة للتعبير عنها ،حتى تأخذ الفصحى مكانها في
ي.مع تسطير برامج إعالمية تساعد على نشر الوعي بأهمية التحدث باللغة العربية واالعتزاز بها ،مع
االستعمال الح ّ
اإلكثار من الحمالت التوعوية التحسيسية بضرورة التخاطب اليومي باللغة العربية الفصحى.
 التقارب بين الفصحى والعامية يفرضه واقعنا اللغوي المعاصر كحل بديل في كل المجاالت التعليمية ،اإلعالمية،السياسية والثقافية ،وال يكون ذلك إال بتيسير قواعد اللغة العربية الفصحى وتبسيطها ،ومحاولة ترقية اللغة العامية
إلى مستوى اللغة الفصحى في ألفاظها وبعض أفكارها .واالستعانة بمقام االستئناس ،ضرورة حتمية في التعبير
االسترسالي مع إخضاعها للمراقبة من قبل المجامع اللغوية العربية.
 ضرورة تعزيز أبحاث لغوية تطبيقية ذات صلة باللغة العربية الفصيحة المنطوقة مع االعتماد على الموروثالشفهي عند العرب قديما ،واتخاذ معيار األداء الصوتي منطلقا لها .مع استثمار كل ما توصلت إليه الدراسات اللغوية
الحديثة في شتى الحقول المعرفية،كحقل علم النفس وعلم االجتماع وحقل تعليمية اللغة وغيرها من الحقول العلمية
التي من شأنها االهتمام بالجانب المنطوق للغة بصفة عامة وباللغة العربية بصفة خاصة.
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 توفير كل اإلمكانيات والوسائل لتطبيق وتفعيل كل البحوث والمجهودات النظرية والتطبيقية المتوصل إليها في هذهالقضية ،وال تكون مجرد حبر على الورق تخزن على رفوف المكتبات.
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Abstract
Despite research efforts to understand and enhance students’ intercultural competence in
higher education, only few focus on cultural values and their implications on classroom
practices. This article aimed to examine the effects of cultural values on international
students’ intercultural competence and their academic adjustments. Chinese and Saudi
students (N = 20) focus group revealed the means by which international students navigate
their cultural values and adapt in US higher education classroom. Hofstede’s cultural
dimensions of power distance and individualism/collectivism were utilized to explain the
findings. The results reveal that cultural variations stem from a high-power collectivist
culture dominated by pedagogical traditional classroom practices. International students
face intercultural and academic adjustments to ease their transition into andragogical
teaching approaches in western higher education institutions. The study proposes an
instructional three-step approach that utilize pedagogical and andragogical practices to
promote international students’ intercultural competence. This approach offers teachers,
researchers, and policy makers a new direction in the area of higher education teaching and
learning.
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Introduction
The rapid growth of globalization, the increase in migration, and the continuous
interaction between cultures continue to challenge intercultural frameworks placing higher
education at the forefront of this debate. Higher education institutions continue to engage
in innovative programs to globalize their institutions and prepare globally inclined
graduates. According to Jurtikova (2013), universities are converting into “microcosm of
society” (p.697). This is considered a pronounced opportunity for innovative approaches to
“deconstruct social stereotypes” (Jurtikova, p.697).
International students’ enrollment has been dramatically increasing in recent years.
Many higher education institutions have stepped up their efforts boosting international
student enrollment and reaping big rewards. This trend has been used as a measure of
globalization in these institutions. Since 2000, international students’ enrollment has been
steadily growing (US News, 2014). According to Witherell (2016), the Power of International
Education (IIE) report revealed that the total number of international students’ enrollment
reached a record high of 1,078,822 in 2016-2017. According to the report in the academic
year 2015/2016, Chinese students ranked number one in US international student
enrollment (31.5%) followed by India (15.9%), and Saudi Arabia (5.9%). In 2016-2017,
China sustained the first rank (32.5%) followed by India (17.3%), south Korea (5.4%), then
Saudi Arabia (4.9%).
The present study sought to expand the scope of intercultural competence to
educational practices. The study examined the academic barriers related to culture and
challenges students face in the new value system. The study explored international
students’ intercultural competence related to their academic adjustments and classroom
practices in western higher education.
This study focused on the following questions:
 What are the effects of cultural values on international students’ intercultural
competence?
 What are international students’ perceptions of higher education classrooms in their
home country?
 What are international students’ perceptions of higher education classrooms in the
United States?
 What are the effects of the western education system on Chinese and Saudi
international students and their academic adjustments?
Classrooms have become a nexus of diverse cultures in which teachers play an
instrumental role in developing students’ understanding and openness to other cultures. In
the past decade, many approaches proposed frameworks for developing students’
intercultural competence (IC) (Deardorff, 2006 & Fantini, 1997).
Despite various
frameworks that address approaches to developing IC, promoting intercultural competence
in the classroom remain a struggle (Young & Sachdev, 2011). Instructors included
intercultural competence in their course learning outcomes, but that was only steered by
course content and design (McKiernan, Leahy & Brereton, 2013). Bergh (NA) argues that
many factors play a role in hindering IC teaching such as lack of time and concern about
students’ opinions.
Examining classroom practices from an international student
perspective will help identify difficulties they face and procedures required to addresses
students’ intercultural and academic competence.
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Literature Review
Culture has been widely studied by anthropologists, psychologists, sociologists,
linguists, and educators. Hundreds of definitions have been advanced to depict the rich and
complex meaning of this expression. Psychologist Geert Hofstede (2011), considers culture
as the collective programming of the mind which differentiates one society from another.
These cultural values are mentally inherent and may fail if infringed by cross cultural
interactions (Hofstede, 2001). Intercultural competence is explained as one’s intercultural
knowledge, skills and attitudes (Deardorff, 2006). Hunter et al. (2006) suggest critical steps
in developing what he referred to as global competence to include internal awareness and
acceptance of a person’s cultural norms and beliefs. Empathy to others, identifying
interconnections and emotional distinctions, and reflecting on an individual’s culture are
regarded as essential competencies in this globalized world (Wallenberg-Lerner, 2013).
Dooley (2006) states that if intercultural competence is about skills, then the
development of these skills will empower the teacher to deal with diversity constructively.
One common component in almost all the characterizations of intercultural competence is
the role of values. Bennett (2004), suggests that individuals are conditioned to their
particular culture and its predispositions. In the Middle East and North Africa (MENA)
region, homogenous perceptions of cultural values are strongly present (Awaida-Nachabe,
2017). Hence, coherent national and regional ideologies are strongest when it comes to
cultural values. Yet, while cultural and social systems coexist, they are far from being
integrated (Vallaster, 2005). Advancing our understanding of intercultural competence is
unviable without integration of elements of culture.
The study of Wu, Garza, and Guzman (2015) revealed a series of academic and
cultural difficulties that international students studying in the US face. International
students indicated taking a passive role until discovering different strategies for getting
involved in classroom practices.
The findings of McKierman, Leahy, & Brereton (2013) study, reaffirm the opportunities
of teaching intercultural competence from a student perspective. Dooly affirms that
intercultural competence requires revitalization of one’s own beliefs particularly through
experiential learning (2006).
Koutlaki & Eslami suggested a number of pedagogical
activities to promote students’ intercultural competence such as student-centered tasks and
communicative strategies (2018).
Education today is about student empowerment.
Pedagogy is not just about teaching and learning of content, pedagogy is a culture broker
and a system of social frames and distinctions (Zyngier, 2016).
Theoretical Framework
This study is grounded within the theory of Hofstede Cultural Dimensions,
Hofstede (2001). Hofstede’s theory describes the effects of culture on individuals.
The cultural dimensions offer a basis to quantify culture and its variations. Six dimensions
explain the causes of societal and cultural differences. Table 1 lists Hofstede’s six national
cultural dimensions.
Individualism versus collectivism refers to the strength, loyalty, and bonds people
have to others in their community. Uncertainty avoidance refers to how people cope with
the predictability of their life events. People with high uncertainty avoidance attempt to
control and predict their life while the others on the other side of the spectrum tend to be
relaxed, unrestricted, and believe that life events are a matter of fate. The third dimension
is power distance, it refers to the level of inequality that exists and is accepted by the
people. Masculine versus feminine dimension refers to the distribution of responsibilities
between females and males. In masculine societies, men are expected to be successful,
assertive, and strong. Men and women roles are distinct and do not coincide. The fifth
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dimension is short-term versus long-term orientation. This dimension refers to the people’s
outlook on their future, long-term planning, and preservation of values as opposed to
focusing on the present and the immediate. The last dimension is indulgence versus
restraint (IVR), this signifies the degree in which societies regulate people’s behavior and
impose social norms. Countries with high IVR score allow free gratifications while
countries with low IVR score control peoples’ behavior through firmer societal norms.
In this study, the researchers decided to focus on two cultural dimensions relevant to
higher education: power distance and individualism versus collectivism.
These two
dimensions will be applied on both China and Saudi Arabia cultures.
Table 1. Hofstede National Cultural Dimensions
Hofstede’s
Dimensions

Cultural

Implication

Individualism/Collectivism

The degree personal needs and goals are prioritized
versus the needs of the group.

Uncertainty Avoidance

The degree people are comfortable with changing their
lifestyle.

Power-Distance

The degree of inequality in power perceived by the less
powerful and
accepting of inequality.

Masculine/ Feminine

The degree of dominance of masculine values in a
country.

Short term/ Long term

The degree to which a culture focuses on future while
others focus on

Orientation

the past and present.
Indulgence/
Restraint (added in 1991)

The degree to which a culture allows gratification of basic
drives
versus regulating it through strict social norms.

China and Saudi Arabia’s Score on Power distance
Chinese and Saudi cultures share similar patterns portrayed in figure 1. China and
Saudi Arabia share high scores on power distance implying hierarchy. Power distance (PD)
dimension refers to inequalities in societies and the degree to which individuals recognize
this reality. Hofstede defines power distance as the “extent to which the less powerful
members of institutions and organizations within a country expect and accept that power is
distributed unequally” (HofstedInsights.com). China’s score of 80 places the country on the
higher end of PD. Chinese accept inequalities, establish superior-subordinate connections,
and they are influenced by formal power. Chinese are expectant about people’s ability for
supremacy. Kingdom of Saudi Arabia’s (KSA) score of 95, 15 points higher than Chinese
score, reflects people’s acceptance of hierarchy.
Hierarchy induces core disparities,
centralization of power, and subordination. Saudis believe that everybody has a place in
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society; the superior being compassionate and sovereign while the subordinate remains a
follower who needs to be told what to do.
China and Saudi Arabia’s Score on Individualism versus Collectivism
Both cultures score low on Individualism denoting pledge and loyalty to the group.
Individualism (I) versus Collectivism (C) is “the degree of interdependence a society
maintains among its members” (HofstedeInsights.com).
This dimension differentiates
between collectivist societies in which individuals look after each other and loosely knit
societies where people look after themselves and their direct family. China’s low score of 20
reflects a highly collectivist culture. Chinese act in the interest of the group. Decisions are
affected by group concerns especially within a close group dynamic such as family. Personal
relations overcome given tasks and corporation. Loyalty and commitment to an organization
is low but high for individuals within the organization. KSA’s score of 25, five points higher
than China, echoes fervent pledge and loyalty to the group, immediate family, extended
family and associations. This loyalty overrules societal regulations. Employer/employee
relationship is recognized in moral terms; it is considered similar to a family. In KSA, any
wrongdoing results in societal shame and embarrassment.

China and Kingdom of Saudi Arabia's Scores on the
Dimensions of Power and
Individualism/Collectivism
100
50

80

87

30 66 30
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60

80

0
CHINA

36

52

KSA

Power Disctance

Individualism/Collectivism

Masculinity

Uncertanty avoidance

Long term orientation

Indulgence

Figure 1. Adapted from Hofstede-Insights.com (2018).

Methods
This study sought to explore international students’ intercultural competence as they
relate to their academic adjustments and classroom practices in western higher education.
This qualitative study employed multiple category focus group design with participants from
two different nationalities. Multiple focus groups were planned until saturation was
reached, this allowed between and within group comparisons (Krueger and Casey, 2015).
Twenty Chinese and Saudi students (N = 20), were interviewed in a focus group
format. Participants’ ages ranged from 19 to 27 years old and consisted of ten females (5
Saudis and 5 Chinese), and ten males (5 Saudis and 5 Chinese). Participants were students
enrolled in higher education institutions in the United States. Participants were either
studying English as a second language, pursuing their undergraduate or graduate degree.
All Saudi participants had Saudi government scholarships. Participants’ prior working
experience varied from no experience to engineering, programming, aviation, teaching, and
laboratory.
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Target population was identified as individuals who met the criteria for participating in
this study. These individuals were Chinese and Saudi students who are 18 years of age or
older who have been in the United States for over three months. Participants were recruited
from higher education institutions through personal and professional contacts. Interested
individuals were emailed information about the study. Once the number of participants (N
= 20) was reached, participants were invited for a focus group discussion.
Two nationality- centered (n = 10 Saudi, and n = 10 Chinese) focus groups were
organized. The focus group discussion enabled the researchers to collect comprehensive
accounts of students’ viewpoints and experiences. After a brief introduction using pseudonames, a brief demographic questionnaire was distributed. Then, a systematic questioning
route addressed areas of cultural values, intercultural competence, classroom instruction
and interaction in the United States and their home country. Discussions were recorded
and later transcribed for accuracy and analysis.
Data Analysis
The analysis was carried out using the methods suggested by Krueger and Casey
(2015). The purpose of this study was the guide to the direction and depth of the analysis.
Analysis of the data was “systematic, verifiable, sequential, and consequential” (Krueger and
Casey, 2015, p. 139). A systematic analysis focusing on clustering of concepts and constant
comparative was utilized to describe the findings. Data analysis focused on a coding
process. The researchers read the transcripts, identified similar categories, and created
labels that explained the narratives. This process was repeated with all the responses until
the data was exhausted. The process was conducted repeatedly to identify primary themes
across all transcripts.
Findings
The findings presented in this section emerged from two focus groups that yielded
clusters of concepts. Two themes emerged associated with pedagogy and classroom
interaction. Table 2 summarizes the findings based on these two categories.
Table 2. Implications of Culture for Classroom Pedagogy and Classroom Environment
High
Distance
Pedagogy

Power

Collectivism

 Teacher as expert



 Content knowledge



Positive association

Accommodating
others

 Discipline

 Harmony

 Prestige

 Selflessness

Classroom Interaction

High Power & Pedagogy
Participants’ responses revolved around the ideas of teacher as an expert and
importance of content knowledge or skill development. In high power cultures, learning is a
one-way channel; it is banking of information. The teacher leads learning. Students listen
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and take notes. Learners expect the teacher to initiate discussion. Students never
volunteer information.
Students would never contradict the teacher.
Participants’
experiences reveal presumed perceptions that are heavily influenced by their culture. Like
many students from high power cultures, the teacher is viewed as an authoritative figure
and a superior. Power is centralized in the role of the teacher. The teacher is expected to
know everything; to carry the lecture, to set the lesson objectives, and to tell the students
what to do. Students expect to place little or no input during instruction. The central role of
the teacher was the foundation for the theme “content knowledge”. Participant responses
supported this theme. The data from the focus group showed that the teacher is expected to
have content knowledge and transmit it to students as some participants indicated
Teacher as expert. Participants regarded the teacher as the “leader” and “advisor”.
In China, the teacher is called “laoshi which means old teacher…know everything”. The
teacher is someone that students entrust in providing students the best knowledge “I trust
my teacher”; “our teacher teach us grammar rules”; In China, the teacher tell us what to do”
; “he knows a lot of information” and “my teacher knows everything”.
Almost all
participants expressed initial disbelief in the teacher’s role in the U.S. classroom. The idea
that the teacher is a facilitator was new and one that took time to get conditioned to. This
realization of self-directed learning is novel and took the greatest effort to acquire.
Content Knowledge. Participants valued skill development whether listening or
speaking “I like when we practice listening to recording in class” or computation “I am
learning new methods in solving equations”. For other participants, the instruction they
were receiving was not enough. In China, teaching is “very specific with a lot of details and
if you ask a question the teacher gives you way more info, but in US, the teacher doesn’t
give you that much info; here we should do a lot of study by ourselves”. Another participant
added, “In the beginning, I didn’t know what to do…I sit quiet…I didn’t talk. I didn’t know
what do homework”. “Getting used to doing research without help from teacher was very
difficult”. “We struggled with all projects…we had no clue how to start”. After a few months
of exposure to communicative and student-centered instruction, students gradually
acquired the courage to participate. As one participant explained, “in US teacher wants
students to create and have own experience, own opinion so Chinese have more knowledge
than American students – we cannot choose subjects before high school but we have no
creativity unlike American students”. On the concepts of teacher as expert and content
knowledge, below are some additional quotes:
“My teacher knows what is best for us. Back home the teacher direct lesson and
choose best activities that help us learn. She gives us best information cause she know
what is best for us.”
“In Saudi Arabia, the students can not disagree with the teacher; the teachers
spend a lot of time and dedicate their life to learn knowledge and give it back to their
students.”
“After getting used to the courses assignments and activities, I felt empowered
and started seeing the value of the new settings. At my home country it was all spoon
feeding, and the instructors were leading us with the information they think we should
know.”
High Power & Classroom Interaction
Discipline and prestige were two common concepts that participants described. In
high-power cultures, classroom environment is viewed as disciplined, assertive, structured,
and competitive where working hard and following instructions are an obligation. Teachers
are the sole managers of the classroom and they are the ones that set classroom rules.
These rules regulate students’ behavior.
Rewards and punishments are preset.
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Competition is promoted and only high achievers are praised. Students avoid conflicts,
abide by classroom rules, and will not confront the teacher or any authoritative school
figure. Education in high power cultures is that of social acceptance, prestige and a
pathway to betterment of social and economic status. Instruction is highly regarded and is
taken seriously. Teachers are highly regarded and respected. Individuals who pursue
education especially aboard are respected within ones social environment.
Discipline. Participants in this study explained that any form of disagreement with
the teacher regarding the content, classroom activity, or homework assignment is not
possible. The teacher “should always be respected” as most participants said. Respect is
exhibited by paying attention, never speaking unless asked, and certainly not eating or
drinking in the classroom. In fact, participants were surprised by other students’ “have no
discipline when they make trouble in class”. Both groups expressed their “shock” when
students bring drinks and food into the classroom as this is “not allowed back home”.
Students also expressed their disbelief when students questioned the teacher “I was
surprised to see student asking the teacher to take out homework” and “one time, the
teacher asked one student to leave because he kept on talking back to her”. “I was shocked
to see teachers smile in the classroom”. “We could actually walk up and speak to the
teacher after class”. Participants revealed their unshared silent struggles fearing potential
conflicts with the teacher.
Prestige. Both Chinese and Saudi participants emphasized the value of the education
they are receiving. “My parent pay for me to get my education…it means a lot to them”; “I
want to make my family proud”; “my friends in China envy me…education in US superior”.
Saudi participants revealed loyalty to their country by completing their education. One
participant expressed that “finishing my graduate studies will help my country” and “I want
to go back to make a difference in my society and family”. On the concepts of discipline and
prestige, below are some additional quotes:
“My parents pay a lot of money for me to come and learn in the States; I am
proud; It is a unique opportunity to be here because the education I am receiving will be
valuable back home; everyone will be happy and proud.”
“One surprising thing in classroom in States is no discipline because students do
not behave same back home, students talk free and I never see a relaxed classroom
bring food and drinks teacher ok, but home students expected to be quiet and listen to
lecture”
“Students in Saudi Arabia obey the rules, they are not allowed to talk if not
asked, we can never work in groups, we can never talk discuss together, it’s hard to
talk in class especially all the class”
Collectivism & Pedagogy
Positive association with what is known and accommodating others were shared
beliefs of participants in this study. Education in collectivist cultures is that of social
acceptance, prestige and a pathway to betterment of social and economic status.
Instruction is highly regarded and is taken seriously. Commitment to the group is key.
Students are loyal to others from similar background, they would be more loyal to teachers
with similar background. Nonetheless, none of the students indicated any preference for
substituting their teachers with others from similar cultural background. Loyalty to the
teacher is imminent.
Positive association. Most participants expressed open-mindedness to new teaching
methodologies. Almost all non-graduate participants expressed challenge they face is in the
method of instruction. “I don’t like many classroom activities”; “Different teachers have

138

www.ijherjournal.com

Volume 4, Issue 4, August 2022
different styles - presentations need creativity that’s challenging but if you give me a test I
can do well”; “at first, I did not like the homework and group discussion, but now I am used
to it”. Almost all participants expressed their dislike for presentations “I still do not like to
present in class…I record my part when I can.” and “I am not comfortable presenting in
class…I do it with a lot of difficulty.” The majority expressed their preference to traditional
classroom instruction. “I like to read in class and teacher give answers”; “I prefer to
complete activities in class” and “I am better at exams.” Others participants expressed their
preference to “work alone… I am more productive”. Most of participants except graduate
students preferred working with students from similar cultural backgrounds. “Working with
friends like me helped me” and “whenever I can, I always ask my friends for their help”.
Students were excited by the idea of a syllabus. To some students, this was viewed as a
“contract” that they had to uphold part of respecting the teacher and duty. This syllabus
provided a concrete association and assurance regarding classroom practices, expectations,
and grades.
Accommodating others.
Some participants expressed acceptance in the new
teaching methodology. “I do not like working in groups and talking about my ideas”, “It is
very difficult to express my ideas to others but I have to do it” and “I have to do my role. It is
my duty”. Students appreciated classroom examples that utilized elements of their culture.
Participants expressed their joy in sharing information about their background. “I like it
when I share about my country” and “it feels good…when I know the content makes me
proud”. On the concepts of positive association and accommodating others, below are some
additional quotes:
“Even though I am not comfortable working in groups, it is a challenge, but I do it
for my group, a lot of stress to do group work and presentations but we have to get
used to this, cannot fail group, never used to work in groups until I came to the States; I
taught me responsibility towards my teacher and class.”
“My least favorite classwork is research, I like when I know what to study, I can
memorize, I prefer multiple choice exam and not research or presentation”
“I was asked to make a poster as an assignment for one of my graduate courses,
I never did one at my home country, I talked with my professor, and she helped me
understand what I have to do.”
Collectivism & Classroom Interaction
Harmony and selflessness were shared beliefs of participants in this study. In
collectivist societies, being part of a group is key. Harmony and coherence in class is an
obligation. Education is a mean for improving social status. Parents, family or government
supported many participants to complete their studies. International students immediately
look for similar groups. The classroom is considered their cultural microcosm. Therefore,
individuals from collectivist societies maintain group spirit and embrace selflessness.
Harmony. In collectivist societies, gaining prestige is important while losing face is
detrimental. According to Hodkinson & Poropat, this is achieved by exhibiting knowledge
and studios behavior (2014). Loss of face involves embarrassment by either asking or
answering too many questions in the classroom. In this study, several participants
expressed fear of participating in class. As one student put it “scared of being mocked”
which leads to shame. All participants agreed that feeling accepted in the classroom is
crucial. Participants expressed challenging transition time from “the new student” to getting
to know the others. “First weeks, I felt like a stranger”. Acculturation happened after
friendships and relationships are established. In both groups, participants managed to
make friends from different cultures. However, almost all participants agreed that the
majority of close friendships were from the same culture. This had a positive impact on
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their school performance. Almost all participants expressed that working with individuals
from other cultures helped them learn new things although most still “prefer to work and
study alone.” Hodkinson & Poropat report that the “silent Chinese student” maybe be more
knowledgeable than they appear which leads to difficulties for Western educators 2014).
Selflessness.
In collectivist cultures, the classroom is a microcosm in which
individuals maintain a cooperative and considerate spirit. This spirit is reflected in
students’ willingness to work with others despite nervousness when working with groups
and expressed fear of being shamed if they do not perform well. Preference remains to
studying “by myself, but in class I don’t mind groups”. Others expressed that “working with
American students make me uncomfortable” but “I will do my best to make group work
successful”. Despite participants’ feelings that “American students have much advantage
especially the language” and “I feel inferior when we work together in class and we have to
present together”, most participants felt that they are more concerned with accomplishing
their goal of learning English or attaining their degrees. This educational experience was
“especially difficult due to being away from my family”; “I have to finish and go back home to
my family”; “whatever situation I have to continue and be patient”. All participants
expressed the need to have group support. On the concepts of harmony and selflessness,
below are some additional quotes:
“Grading the homework and assignments were very different from where I am, I
was always told that I have correct answers but they are short answers, I had to go to
the library to seek help and learn the US way”
“The first months were tough, I felt that everyone looked at me down just
because my country of origin, one colleague even said to me, I am impressed with your
quality, I thought people over there don’t go to graduate schools”
“At the beginning of the semester I was overwhelmed with the assignments and
the use of all the technologies. But with advancement in technology learning became
more of a partnership between the professor and students.”
Discussion
The study aimed to explore international students’ intercultural competence of Saudi
and Chinese students and describe how their perceived cultural differences impact their
learning experiences in relation to pedagogical approaches and classroom interaction in
western higher education. The results of the focus group revealed that students from high
power collectivist societies face major challenges in the classroom related to pedagogy and
classroom interaction.
Teacher expertise, importance of content knowledge, positive
association and accommodating others, discipline, prestige, harmony, and selflessness were
concepts were the notions uncovered.
The study revealed traditional pedagogical methods these two cultures implement.
Due to hierarchical and collectivist values, individuals are conditioned to accept and expect
these pedagogical approaches. In such culture, these approaches turn into values.
International students in western higher education institutions must acclimate not only to
new value system but to a new andragogical approach. According to Knowles (1984, p. 43),
andragogy is “the art and science of helping adults learn”.
Andragogy is an adult centered teaching approach that takes into account adults’
experiences, self-directedness, motivation, and totality of the learning experience. In adult
education classroom, the teacher is not the ultimate authority. The student is. The teacher
does not control the content. The student partakes in topic selection. The students is
active and interactive. Classroom environment is cooperative and collaborative. Students
are expected to be autonomous learners.
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International students from China and Kingdom of Saudi Arabia confront
inconsistencies in teaching approaches. Students implicitly learn to become self-directed,
interactive, and cooperative. They learn to rely on each other. They learn to speak out,
share ideas, and communicate openly. Life-long learning, self-directedness, group projects,
in-class discussions, peer teaching, presentations become welcomed proficiencies.
The focus group yielded constructive views regarding student adaptation in a
culturally distinct teaching space. All participants agreed that studying in the United States
helped them improve their lives. Awareness of cultural differences increased their openmindedness which promoted academic and cultural adjustments. Participants expressed
appreciation of learning as a process and not just a purpose.
Participants from Saudi Arabia expressed great motivation and willingness to adapt to
western teaching methods. Despite Saudi Arabia’s great respect for established beliefs and
behavior, Saudi students exhibited perseverance in unfamiliar teachings. Saudi students
revealed interest in undertaking new challenges. Saudi males seemed to show more
flexibility than females when it comes to cultural adjustments. All males explained how
they tend to “act more modern with their foreign classmates” nonetheless “traditional” with
their Saudi friends. Saudi males are open to work in groups, but female Saudi participants
are more reserved. They prefer to work individually and feel they would still conduct
themselves the same way with all their classmates.
Chinese students conveyed openness and willingness to modern learning
methodologies. They displayed pragmatic willingness to adapt to new conditions while
maintaining result-oriented goals. Chinese students emphasized realization of cultural
variations in “flipped classroom roles”.
Both female and male Chinese participants
expressed difficulty in being self-directed. Communication and creativity were identified as
the two skills that need to be enhanced the most. All participants consider working alone
improves performance and avoids distraction.
Implications
The findings of this study highlighted cross-cultural gaps in two distinct cultures and
education systems. The findings offer teachers, researchers, and policy makers a new
direction in tackling international students’ intercultural competence and classroom
practices. The findings echo Vallaster (2005) and Larkey (1996) calling for a cross-cultural
sharing of perceptions and frames of reference. This frame includes instructional teaching
methods and classroom interaction. Integrating cultural awareness into the classroom
necessitate instructional strategies grounded in pedagogical and andragogical approaches.
Three-Step Approach
This three-step approach, shown in figure 2, aims to promote cultural
awareness utilizing pedagogical and andragogical methods and practices. It facilitates
students’ academic and cultural adjustments while enhancing student intercultural
competence. The three-step approach comprises common instructional strategies:
activating, reinforcing, and assessing.
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Activating

Assessing

Reinforcing

Figure 2. Three-step approach for promoting cultural awareness in the classroom.

Activating prior cultural knowledge. Activating students’ prior cultural knowledge
help students link past experiences with new information. In this case past experiences
with new classroom culture. This process supports values of collectivism, harmony and
selflessness. It enhances students’ self-awareness and encourages respect and tolerance.
The following is an example.
A classroom concept visualization: A whole-class activity that takes place at the
beginning of the semester. Students and teacher brainstorm classroom expectations. The
teacher utilizes this opportunity to discuss student role and teacher role in the classroom.
Students are encouraged to offer ideas. International students would share ideas from their
culture. This activity bridge cultural differences.
It is important to students to recognize their customary values in order to understand
the new culture. Deardorff (2006) refers to them as internal and external outcomes.
Knowledge of the unknown achieves sound transitions between pre-existing and
forthcoming mental programming. It is crucial to implement culture related preliminary
activities in the classroom. These activities enhance the cultural knowledge and skills of the
students and sets the right attitude. These activities should translate into customary
classroom practices.
Reinforcing cultural awareness through active learning.
Learning takes place
through social interactions. The socio-cultural theory emphasizes the importance of
learning through interaction. Cultural knowledge is best learned when students work
together. This activity supports values of hierarchy, collectivism, positive association and
accommodating others. The following is an example.
Project-Based learning: Students work together to develop knowledge, skills, and
solve problems. Students work together and seek each other’s experience to achieve one
goal. This strategy may be solely used to promote intercultural competence or may be
embedded in authentic learning experiences relevant to culture.
In high power cultures, course objectives are righteous and regarded with great
respect. Individuals from high power cultures will not question the teacher (authority).
Although optimistic about guidance, they are expecting inequality. Hence, instructors
should consider classroom, assignment, and/or syllabus instructions as an agreement that
sets clear expectations of equality and puts both the teacher and the student on equal
footing. Since, individuals from high power societies will not question nor initiate a
dialogue, the teacher must explicitly explain the instructions and provide examples and
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rubrics.
Assessing intercultural growth. Assessment is a crucial element in the teaching and
learning cycle. It can be formative or summative. It is crucial to assess students’ cultural
awareness.
Reflections: Reflections can be used to build stronger learning experiences.
Reflections assess students learning and promote self-actualization and provide feedback.
Reflecting on culturally related assignments, topics, classroom events, teaching and
practices allow students to analyze their learning and relate it to their daily lives.
Integrating cross-cultural elements into course objectives and learning outcomes are
achieved by considering students’ cultural background as well as learning traditions.
Education institutions strive to provide students with opportunities to explore cross-cultural
topics, friendships, and engage in authentic cross-cultural experiences. Educators must
account students’ pedagogical practices and facilitate their journey towards embracing the
andragogical model of learning.
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الداللة الصرفية والنحوية وآراء المفسرين للفظة ((يُ َظا ِه ُرونَ )) في قوله تعالى:
سا ِئ ِهم َّما هُنَّ أ ُ َّم َهاتِ ِه ْم ِإ ْن أ ُ َّم َهات ُ ُه ْم ِإالَّ الَّال ِئي َولَ ْدنَ ُه ْم َو ِإنَّ ُه ْم لَ َيقُولُونَ ُمنك ًَرا
((الَّ ِذينَ يُ َظا ِه ُرونَ ِمنكُم ِمن ِن َ
َّللاَ لَعَفُ ٌّو َ
ور)) من سورة المجادلة اآلية2 :
ورا َوإِنَّ َّ
غف ُ ٌ
ِمنَ ا ْلقَ ْو ِل َو ُز ً
سحر حامد صالح جاسم الدليمي
د ، .المديرية العامة لتربية األنبار ،وزارة التربية العراقية ،العراق

منى عبد الغفور دحام حسين العاني
الباحثة ،المديرية العامة لتربية األنبار ،وزارة التربية العراقية ،العراق

الملخص
َّ
إن للخطاب القرآني مميزات امتاز بها جعلته خطابا ً مفارقا ً للخطابات السماوية التي سبقته ،فضالً عن الخطاب البشري
نفسه ،سواء بمستوى نظمه أو بعمق معانيه التي تخطت حدود الحاضر آلفاق المستقبل ،لذا انفتح النص القرآني على العموم
كلها بعد أن وجدت به منجما ً معرفيا ً يستوعب الكل ويعطي الجميع.
وتعد الدراسة اللغوية واحدة من تلك الحقول المعرفية التي حاولت أن تحلل مكوناته النظمية وسماته في التناول ،ومن هذا
األساس جاءت هذه الدراسة المبسطة للفظة ((يُ َ
ظاه ُِرونَ )) في سورة المجادلة من اآلية ( )2من قوله تعالى(( :الَّذِينَ
ْ
َّ
يُ َ
ورا َو ِإ َّن َّ
َّللاَ لَ َعفُ ٌّو
سائِ ِهم َّما ه َُّن أ ُ َّم َهاتِ ِه ْم ِإ ْن أ ُ َّم َهات ُ ُه ْم ِإالَّ الالئِي َولَدْنَ ُه ْم َو ِإنَّ ُه ْم لَيَقُولُونَ ُمن َك ًرا ِمنَ القَ ْو ِل َو ُز ً
ظاه ُِرونَ ِمن ُكم ِمن نِ َ
َغفُور)).
وهذه الدراسة محاولة لالقتراب من مقاصد القرآن ،وفهم تراكيبه من خالل دراسة مستوى اللفظ الواحد للكشف عن تأثر
المعاني بالمباني ،وقبل التطرق إلى التوجيه النحوي والصرفي للفظة ((يُ َ
ظاه ُِرونَ )) وما ورد عنها في كالم المفسرين البد
من التطرق إلى جذر اللفظة معجمياً ،ثم معرفة سبب نزول اآلية التي وردت فيها ثم دراستها نحويا ً وصرفيا ً.
الكلمات المفتاحية :سورة المجادلة ،لفظة ((يُ َ
ظاه ُِرونَ ))  ،الداللة الصرفية والنحوية.
المقدمة
َّ
إن للخطااب القرآناي مميازات امتااز بهاا جعلتاه خطاباا ً مفارقاا ً للخطاباات الساماوية التاي سابقته ،فضاالً عان الخطاااب
البشري نفسه ،سواء بمستوى نظمه أو بعمق معانياه التاي تخطات حادود الحاضار آلفااق المساتقبل ،لاذا انفاتح الانص القرآناي
على العلوم كلها بعد أن وجدت به منجما ً معرفيا ً يستوعب الكل ويعطي الجميع.
و تعد الدراسة اللغوية واحدة من تلاك الحقاول المعرفياة التاي حاولات أن تحلال مكوناتاه النظمياة وساماته فاي التنااول،
ومن هذا األسا جاءت هذه الدراسة المبسطة للفظة ((يُ َ
سائِ ِهم َّما هُننَّ
ظاه ُِرونَ )) في قوله تعالى(( :الَّ ِذينَ يُ َظا ِه ُرونَ ِمنكُم ِمن نِ َ
َّللاَ لَعَفُ ٌّو َ
ور)) [سورة المجادلة ،اآلياة:
ورا َوإِنَّ َّ
غفُ ٌ
أ ُ َّمهَاتِ ِه ْم إِ ْن أ ُ َّمهَات ُ ُه ْم إِالَّ الَّالئِي َولَ ْدنَ ُه ْم َوإِنَّ ُه ْم لَيَقُولُونَ ُمنك ًَرا ِمنَ ا ْلقَ ْو ِل َو ُز ً
 ،] 2وهذه الدراسة محاولة لالقتراب من مقاصد القرآن ،وفهم تراكيبه من خالل دراسة مستوى اللفظ الواحد للكشف عن تأثر
المعاني بالمباني ،وقبل التطرق إلى التوجيه النحوي والصرفي للفظة ((يُ َ
ظاه ُِرونَ )) وما ورد عنهاا فاي كاالم المفسارين البادَّ
من التطرق إلى جذر اللفظة معجمياً ،ثم معرفة سبب نزول اآلية التي وردت فيها.
يظاهرون :من الفعل ( َظه ََر) :ظهر الشيء يظهر ظهورا ً فهاو ظااهر ،وإ ا انكشاف وبارز ،ولاذلك سامي وقات الظهار
والظهيرة ،وهو أظهر أوقات النهار ،واألصل فيه كله ظهر اإلنسان ،وهاو خاالب بطناه( .)3وهاو أيضًاا الركااب ،وهاو أيضًاا
طريااق البَاار ( ،)4وال َ
ادر ظهاار ،وقاادور ظهااور ،أي :قديمااة كأنهااا لقاادمها تُرمااى وراء الظهاار،
ظ ْهاار :القاادر القديمااة ،يقااال :قا ُ
ظهاار :الفخاار بالشاايء ،وال َّ
ظهاار :المااال الكثياار ،يقااال :لااه ظهاار ،أي :مااال ماان إباال وغاانم ،وال َّ
وال َّ
ظ َهاار :مااا غلااظ ماان األر
َّ
َّ
وارتفع ،والبطن :ما الن منها وسهل ورق واطمأن ،وقيال :الظهار والحادا والخبار ،والظ ْهار :ماا غااب عناك ،يقاال :تكلمات
بذلك عن ظهر غيب(.)5

( )3ينظر :معجم مقاييس اللغة ،471 /3 :مادة (ظهر).
( )4مختار الصحاح ،197 :مادة (ظهر).
( )5ينظر :تاج العروس ،480 -479 /12 :مادة (ظهر).
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وفاي اآليااة الكريمااة المااذكورة جاااءت ((يُ َ
ظاااه ُِرونَ )) ماان ظهاار ،تظاااهر :أي :تاار ( ،)6و(يظهاارونَ ) مضاااره ظاااهر
وقرئ ي َّ
ظ َّهرون بتشديد الظااء والهااء ،ويتظااهرون مضااره تظااهر ،ويتظهارون مضااره تظهار ،فاالمراد باه كلاه الظهاار،
()7
ي كظهر أمي يريد في التحريم .
وهو قول الرجل لزوجته أن ِ
ت عل َّ
سبب النزول:
عن أنس بن مالك قالَّ :
إن أوس بن الصامت ظااهر مان امرأتاه خويلاة بنات ثعلباة فشاكت لاك إلاى النباي  فقالات:
ظاهر مني حين َكبَ َر سني ور َّق عظمي ،فأنزل هللا تعالى آية الظهاار ،فقاال رساول هللا  ألوس :اعتاق رقباة ،فقاال :ماا لاي
صم شهرين متتابعين ،قال أما إني إ ا أخطأني أن ال آك َل في اليوم كل يصرى ،قاال :فاأطعم ساتين مساكينًا،
بذلك بدان ،قال :ف ُ
()8
قال :ال أجد إالَّ أن تعينني منك بعون وصلة قال :فأعانه رسول هللا  بخمسة عشر صاعًا حتى جمع هللا له وهللا رحيم .
وعاان يوسااف باان عبااد هللا باان سااالم قااال :حاادثتني خويلااة بناات ثعلبااة وكاناات عنااد أوس باان الصااامت أخااي عبااادة باان
ي كظهر أمي .)9(...
ي ات يوم وكلمني بشيء وهو فيه كالضجر فراددته فغضب ،فقال :أن ِ
ت عل َّ
الصامت قال ،دخل عل َّ
َّللاُ قَ ْنو َل الَّتِني تُجَا ِدلُنيَ فِني
ثم يذكر القائال ماا حادا كماا كاره أناس بان مالاك ،ونازول اآلياة قولاه تعاالى(( :قن ْد َ
س ِنم َ َّ
نير)) [سااورة المجادلااة ،اآليااة ]1 :ثاام يليهااا قولااه ((الَّ ن ِذينَ
َز ْو ِج َهننا َوت َ ْ
َّللاُ يَ ْ
َّللاَ َ
َّللاِ َو َّ
ت نت َ ِكي إِلَننى َّ
َاو َر ُن َمننا إِنَّ َّ
س ن َم ُ تَح ُ
سن ِنمي ٌ َ ِصن ٌ
ُ
ُ
يُ َظا ِه ُرونَ ِمنكُم ِمن نِ َ
ورا َوإِنَّ َّ
سائِ ِهم َّما هُنَّ أ َّمهَاتِ ِه ْم إِ ْن أ َّمهَنات ُ ُه ْم إِالَّ الَّالئِني َولَن ْدنَ ُه ْم َوإِنَّ ُهن ْم لَيَقُولُنونَ ُمنك ًَنرا ِمننَ ا ْلقَ ْنو ِل َو ُز ً
َّللاَ
لَ َعفُ ٌّنو َ
نور)) ،وبعاد االنتهااء ماان كار المعناى الاوارد فااي المعجام للفظاة ((يُ َ
ظااه ُِرونَ )) ،والتطاارق إلاى سابب نازول اآليااة،
غفُ ٌ
سأتطرق اآلن إلى الداللة الصرفية لهذه اللفظة ثم التوجيه النحوي لها.
الداللة الصرفية:
إن لفظااة ((يُ َ
َّ
ظاااه ُِرونَ )) جاااءت ماان الفعاال الثالثااي المزيااد (ظاااهر) وهااو مزيااد بااألف بااين فاااء الفعاال وعينااه ،وتعااد
َّ
المشاركة من أشهر معاني هذا البناء ،قال سيبويه :اعلم أنكَ إ ا قلت فاعلته فقد كان من غير إليك مثلما كان منك إليه حين
قلت فاعلته (.)10
وهذا يعني اشترا طرفي المفاعلة في معنى الفاعلياة والمفعولياة إال أنهماا مان الناحياة النحوياة يكاون أحادهما فااعالً
واآلخر مفعوالً ،وتأتي هذه الصيغة أيضًا بمعنى المواالة والمتابعة والمبالغة وغيرها من الدالالت(.)11
سائِ ِهم َّما هُنَّ أ ُ َّمهَناتِ ِه ْم إِ ْن أ ُ َّمهَنات ُ ُه ْم إِالَّ الَّالئِني َولَن ْدنَ ُه ْم َوإِنَّ ُهن ْم لَيَقُولُنونَ
وفي قوله تعالى(( :الَّ ِذينَ يُ َظا ِه ُرونَ ِمنكُم ِمن نِ َ
َّللاَ لَعَفُ ٌّو َ
ور)) جاءت لفظة ((يُ َ
فالظهار قول الرجال المرأتاه:
ظاه ُِرونَ )) دالة على المبالغةِ ،
ورا َوإِنَّ َّ
غفُ ٌ
ُمنك ًَرا ِمنَ ا ْلقَ ْو ِل َو ُز ً
ي كظهر أمي ،وهي كلمة يريدون بها الفراق (.)12
أن ِ
ت عل َّ
ي كظهار أماي ،يرياد باذلك أنَّاه حرمهاا
والموجب للحكم تشبيه ظهر محلل بظهر محرم ،فالذي يقزل المرأته :أن ِ
ت علا َّ
على نفسه حرمة مؤبدة ،حرمة األم على ولدها وقد ابتدعوا هذه الصيغة للمبالغة في التحاريم ( ،)13وألاف المشااركة هناا قاد
جاءت لغر معنوي القصد منه المبالغة في التعبير عن تحريم الزوجة بإلحاقها باألم ،والشريعة اإلسالمية لم تجعل بالجعل
ت مصادره إال
التشريعي الزوجة بمنزلة األم ،فاألمومة تنحصر بمن تتحقاق منهاا الاوالدة .وهاذا الفعال المزياد (ظااهر) لام ياأ ِ
على وزن المفاعلة ،يقال :صدر منه ِظهار و ُم َ
ظاهَرة ُ(.)14
والظهاار لغاةً :مصادر ظااهر وهاو مفاعلاة مان الظهار ،وياراد باه مختلفاة راجعاة إلاى الظهار معناى ولف ً
ظاا بااختالب
عمرا ،أي :قابل ظهره بظهره حقيقة وكذا إ ا غايظه ،وإن لم يقابل حقيقاة باعتباار َّ
أن المغايظاة
األغرا  ،فيقال :ظاهر زيد
ً
تقتضي هذه المقابلة.
وظاهره إ ا نصره باعتبار أنَّه يقال :قوي ظهره إ ا نصره ،وظاهر بين ثوبين :إ ا لابس أحادهما فاوق اآلخار باعتباار
ي كظهر أمي ،وغاية ما يلزم كاون لفاظ
جعل ما يلي به كل منهما اآلخر ظهر للثوب ،وظاهر من امرأته :إ ا قال لها :أن ِ
ت عل َّ

( )6ينظر :مختار الصحاح ،198 -197 :مادة (ظهر).
( )7إعراب القرآن الكريم وبيانه.60 /10 :
( )8ينظر :أسباب النزول ،للواحدي.273 /1 :
( )9ينظر :المصدر نفسه.273 -272 /1 :
( )10الكتاب.68 /4 :
( )11ينظر :أدب الكتاب ،357 :واألصول في النحو.119 /3 :
( )12معجم مقاييس اللغة ،471 /3 :مادة (ظهر).
( )13التحرير والتنوير.434 /14 :
( )14ينظر :المصدر نفسه.10 /28 :
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ً
ً
مجازا أيضًا ،وهذا األخيار هاو المعناى الاذي
مجازا وهو ال يمنع االشتقاق منه ويكون المشتق
الظهر في بعض هذه التراكيب
نزلت فيه اآليات(.)15
الداللة النحوية:
إن لفظة ((يُ َ
َّ
ظاه ُِرونَ )) جاءت هنا بصيغة المضارعة وإعرابهاا :فعال مضااره مرفاوه وعالماة رفعاه ثباوت الناون
()16
ألنَّه من األفعال الخمسة ،والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل  ،واألصال أن يادل الفعال المضااره علاى وقاوه
حدا أو االتصاب بصفة في الزمن الحاضر أو المستقبل ،والفعال ((يُ َ
ظااه ُِرونَ )) د َّل علاى وقاوه الحادا ،أي :حادا خويلاة
الظهااار ،فقااد زادت داللااة الفعاال فإنَّااه أصاابح داالً علااى
بناات ثعلبااة التااي ظاهرهااا زوجهااا ،وعناادما نزلاات اآليااة وبيناات حكاام ِ
المستقبل ،فالحكم المتعلق بالظهار يتشمل على كل من ظاهر زوجته أو من سوب يظاهرها مستقبالً.
أقوال المفسرين:
ً
جاااء فااي تفسااير الطبااري :عاان اباان عباااس قااال :كااان ظهااار الجاهليااة طالقااا ،فااأول ماان ظاااهر فااي اإلسااالم أوس باان
الصامت ،أخو عبادة بن الصامت من امرأته الخزرجية ،وهي بنت ثعلبة بنات مالاك ،فلماا ظااهر منهاا حسابت أن يكاون لاك
طالقًا ،فأتت به نبي هللا  ،فقالت :يا رسول هللاَّ ،
سا ظاهر مني وأنا إن افترقناا هلكناا ،وقاد نثارت بطناي مناه ،وقادمت
إن أو ً
َّللاُ قَ ْنو َل الَّتِني
صحبته فهي تشكو لك وتبكي ،ولم يكن جاء في لك شيء فاأنزل هللا  قولاه فاي ساورة المجادلاة ((قن ْد َ
س ِنم َ َّ
تُجَا ِدلُيَ فِي َز ْو ِجهَا َوت َ ْ
ير)) فدعاه رسول هللا  فقال :أتقدر علاى رقباة
َّللاُ يَ ْ
َّللاَ َ
س َم ُ تَحَا ُو َر ُن َما إِنَّ َّ
َّللاِ َو َّ
تت َ ِكي إِلَى َّ
س ِمي ٌ َ ِص ٌ
()17
تعتقها؟ فقال :ال وهللا يا رسول هللا ،ما أقدر عليها ،فجمع له رسول هللا  حتى أعتق عنه ثم راجع أهلهُ .
ت مناي أو معاي أو
ي كظهار أماي أو أنا ِ
وفي تفسير البغاوي جااء :وصاورة الظهاار أن يقاول الرجال المرأتاه أنا ِ
ت علا َّ
ي كظهر
عل
يد
أو
رأسك
أو
بطنك
قال
أو
أمي
ي كبطن أمي أو كرأس أمي أو كيد
عندي كظهر أمي ،وكذلك لو قال :أن ِ
َّ
ت عل َّ
ظهاارا ،وعناد أباي حنيفاة َّ
أن شابهها بابطن األم أو فرجهاا أو
فيكاون
أماه
أعضااء
مان
آخار
عضاوا منهاا بعضاو
أمي ،أو شبَّه
ً
ً
ي كاأمي أو كاروح أماي وأراد بهاا اإلعازاز
ظهارا ،وإن شبهها بعضو آخار ال يكاون
فخذها يكون
ظهاارا ،ولاو قاال :أنا ِ
ً
ً
ت علا َّ
ظهارا ،وكذلك لاو شابهها باامرأة
يكون
جدتي
كظهر
ي
عل
ت
أن
فقال:
بجدته
شبهها
ولو
،
ه
يريد
حتى
ا
ظهار
يكون
فال
والكرامة
ِ
ً
ُ
ً
َّ
ي كظهار أختاي أو عمتاي أو خاالتي ،أو شابهها باامرأة محرماة علياه بالرضااه يكاون
محرمة عليه بالقرابة بأن قاال :أنا ِ
ت علا َّ
ظهارا على أصح األقاويل(.)18
ً
َ
أن فااي قولااه(( :يُظاااه ُِرونَ )) ثااالا وعشاارون مسااألة منهاااَّ ،
و كاار القرطبااي َّ
أن حقيقااة الظهااار تشاابيه ظهاار بظهاار،
َّ
ي كظهر أماي) أنَّاه
عل
ت
(أن
لزوجته
قال
من
أن
على
الفقهاء
أجمع
ولهذا
محرم
بظهر
محلل
ظهر
والموجب للحكم منه تشبيه
ِ
َّ
ي كظهار ابنتاي أو أختاي أو غيار لاك مان وات المحاارم أناهَّ ُمظااهر ،وهاو
مظاهر ،وأكثرهم على أنَّه إن قال لهاا :أنا ِ
ت علا َّ
مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما.
واختلف فيه عن الشافعي  فروي عنه نحو قول مالك ألنَّه شبه امرأتاه بظهار محارم علياه مؤباد كااألم ،وروى عناه
أبو ثور َّ
أن الظهار ال يكون إال باألم وحدها ،وهو مذهب قتادة والشعبي.
ي كظهر أماي،
وفي مسألة أخرى يقول :ألفاظ الظهار ضربان :صريح وكناية ،فالصريح قول الرجل لزوجت ِه أن ِ
ت عل َّ
فرجك
ي كرأس أمي أو كبطن أمي أو فرجها أو نحوه ،وكذلك
ت معي كظهر أمي ،وكذلك أن ِ
ت مني وأن ِ
ت عندي وأن ِ
وأن ِ
ِ
ت عل َّ
فرجاك طاالق تطلاق علياه،
رأساك أو
ي كظهر أماي ،مثال قولاه :ياد أو رجلاك أو
عل
رجلك
أو
بطنك
أو
ظهر
أو
رأسك
أو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ظهارا ،وهذا ضعيف مناه ألنَّاه قاد وافقناا علاى أنَّاه يصاح إضاافة الطاالق إلياه خاصاة
وقال الشافعي في أحد قوليه :ال يكون
ً
حقيقة خالفًا ألبي حنيفة ،فصا َّح إضاافة الظهاار إلياه ،ومان شابهها بأماه أو إحادى جداتاه مان قبال أبياه أو أماه فهاو ظهاار باال
َّ
مظااهرا عناد أكثار
بغيرهن من وات المحارم التي ال تحل له بحال كالبنت واألخت والعمة والخالاة كاان
خالب ،وإن شبهها
ً
الفقهاء وعند الشافعي  على الصحيح من المذهب على ما كرنا.
ظهاارا ،وإن لام يارد
ي كأمي أو مثل أمي ،فإنه يغير فيه النية ،فإ ا أراد الظهار كاان
أما الكناية فهي أن يقول :أن ِ
ً
ت عل َّ
مظاهرا عند الشافعي وأبي حنيفاة ،وقاد تقادم ماذهب مالاك (رحماه هللا تعاالى) ،والادليل علياه أنَّاه أطلاق تشابيه
الظهار لم يكن
ً
ظهارا ،أصله إ ا كر الظهر وهنا قوي ،فإن معنى اللفاظ فياه موجاود واللفاظ بمعنااه ولام يلازم حكام الظهار
فكان
امرأته بأمه
ً
()19
للفظة وإنما ألزمه بمعناه وهو التحريم قاله ابن العربي .

( )15روح المعاني ،لآللوسي.199 /14 :
( )16ينظر :إعراب القرآن ،للدعاس.316 /3 :
( )17ينظر :تفسير الطبري.227 /23 :
( )18ينظر :المصدر نفسه.39 /5 :
( )19ينظر :الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.275 -274 /17 :
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ي كظهار أماي ،فتحارم علياه ،وال
ويقول سيد قطب :كان الرجل في الجاهلية يغضب ألمر من امرأته فيقول :أنا ِ
ت علا َّ
تطلق منه وتبقى هكذا ،ال هي حل له فتقوم بينهما الصالت الزوجية ،وال هي مطلقة منه ،فتجد طريقًا آخار ،وكاان هاذا طرفااً
من العنت الذي تالقيه المرأة في الجاهلية(.)20
سنائِ ِهم َّمنا هُننَّ أ ُ َّمهَناتِ ِه ْم إِ ْن أ ُ َّمهَنات ُ ُه ْم إِالَّ الَّالئِني َولَن ْدنَ ُه ْم َوإِنَّ ُهن ْم لَيَقُولُنونَ
وقوله تعاالى(( :الَّن ِذينَ يُ َظنا ِه ُرونَ ِمننكُم ِمنن نِ َ
َّللاَ لَعَفُ ٌّو َ
ور)) عالج للقضية من أساسها إن هذا الظهار قائم على غير أصل ،فالزوجة ليسات
ورا َوإِنَّ َّ
غفُ ٌ
ُمنك ًَرا ِمنَ ا ْلقَ ْو ِل َو ُز ً
أ ًما حتى تكون محرمة كاألم ،فاألم هي التي ولدت ،وال يمكن أن تساتحيل الزوجاة أ ًماا بكلماة تقاال ،أنَّهاا كلماة منكارة ينكرهاا
الواقع ،وكلمة مزورة ينكرها الحق واألمور في الحياة يجب أن تقوم على الحق والواقع في وضوح وتحديد ،فاال تخاتلذ لاك
االختالط وال تضطرب هذا االضطراب(.)21

( )20ينظر :في ظالل القرآن ،3505 /6 :والتحرير والتنوير.11 /10 :
( )21ينظر :في ظالل القرآن.3506 /6 :
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Abstract
The issues of administrative obstacles in social institutions have attracted the interests of
many researchers and practitioners as the real response to the role of these institutions in
society, so that this role decreases due to the presence of many of these obstacles that limit
the effectiveness of these institutions and reduce their institutional performance, especially
in light of the important social, economic and environmental transformations where it
emerges The role of the knowledge economy, digital society, sustainability and intangible
resources. However, many segments of society still suffer from a scarcity of resources
and an inability to sustain long-term. Here, social development plays an important role in
improving the quality of social life for many groups of society in particular, and then
activating its role in the formation of a cohesive, solidarity and prosperous society.
The Government of the Sultanate of Oman has realized this importance of social
development and has established a special ministry that assumes these responsibilities,
which is the Ministry of Social Development.
Key words: Institutional Performance, Administrative Obstacles, Social Institutions.
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أثر المعوقات اإلدارية على األداء المؤسسي في المديرية العامة للتنمية االجتماعية بمحافظة ظفار:
فاعلية المؤسسات االجتماعية متغير وسيط
إبتهال بنت علي عبدهللا الفارسية
الباحثة ،جامعة العلوم اإلسالمية  ،ماليزيا

علي ناصر الطحيطاح
استاذ مساعد  ،جامعة العلوم اإلسالمية  ،ماليزيا

الملخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر المعوقات اإلدارية على األداء المؤسسي في المديرية العامة للتنمية االجتماعية بمحافظة
ظفار :فاعلية المؤسسات االجتماعية متغير وسيط ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي،
حيث تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل أثر المعوقات اإلدارية على األداء المؤسسي في
المديرية العامة للتنمية االجتماعية بمحافظة ،تتكون عينة الدراسة  313من العاملين بالمديرية العامة للتنمية االجتماعية
والمؤسسات االجتماعية التابعة لها بمحافظة ظفار والبالغ عددها  25مؤسسة ومديرية بمحافظة ظفار .وتعتمد هذه الدراسة
على استخدام المراجع الموجودة في الدراسات السابقة والمراجع اإلحصائية فإنه يمكن القول بأن عدد فقرات االستبانة 57
وعدد فقرات البيانات الديموغرافية الرئيسية  5فقرات .الجدول  ٢.٣يوضح فقرات االستبيان عن متغير المعوقات اإلدارية
حيث يشمل أربعة متغيرات فرعية هي المعوقات التنظيمية والمعوقات المادية والمعوقات البشرية ،حيث تحتوي فقرات
المعوقات التنظيمية إلى تتبع اإلدارة التنظيمية في المؤسسة إلى األعمال الروتينية اليومية ،ومتغير المعوقات المادية يشير
إلى افتقار المؤسسة للمعلومات المالية الدقيقة عن االحتياجات الفعلية أما المعوقات البشرية تشير إلى افتقار المؤسسة
لكفاءات إدارية وفنية تساعد على إقامة نشاطات العمل االجتماعي.
الكلمات المفتاحية :المعوقات اإلدارية ،األداء المؤسسي ،التنمية االجتماعية.
المقدمة:
استقطبت مواضيع المعوقات اإلدارية في المؤسسات االجتماعية اهتمامات العديد من الباحثين والممارسين بوصفها
االستجابة الحقيقية لدور هذه المؤسسات في المجتمع بحيث ينخفض هذا الدور بسبب وجود العديد من هذه المعوقات التي
تحد من فاعلية هذه المؤسسات وتخفض من أدائها المؤسسي خاصة في ظل التحوالت المهمة اجتماعيا ً واقتصاديا ً وبيئيا ً
حيث يبرز دور اقتصاد المعرفة والمجتمع الرقمي واالستدامة والموارد غير الملموسة .ومع ذلك ال تزال فئات عديدة من
المجتمع تعاني من شحة في الموارد وعدم القدرة على االستدامة طويلة األمد .وهنا تلعب التنمية االجتماعية دوراً مهما في
تحسين جودة الحياة االجتماعية لفئات كثيرة من المجتمع بشكل خاص ومن ثم تفعيل دورها في تكوين مجتمع متماسك
ومتضامن ومزدهر .ولقد أدركت حكومة سلطنة عمان هذه األهمية للتنمية االجتماعية فأنشأت وزارة خاصة تضطلع بهذه
المسؤوليات وهي وزارة التنمية االجتماعية.
مشكلة الدراسة:
حرصت الحكومات المتعاقبة في سلطنة عمان منذ بدايةة تأسةيا الدولةة الحديثةة  -وهةو مةا يعةرف فةي عمةان بعصةر
النهضة ،والذي بدأ بتولي جاللة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكةم عةام  – ١٩٧٠علةى تعزيةز دور القطةاأل األهلةي فةي
التنميةةة والرعايةةة االجتماعيةةة فأتاحةةت الفرصةةة أمةةام المةةواطنين للمشةةاركة فةةي العمةةل الخيةةري والتطةةوعي ،فشةةجعت إنشةةاء
الجمعيات الخيرية ودعمتها بكافة وسائل الدعم المادي والمعنةوي بةل ووضةعت جةوائز تشةجيعية ألفضةل األعمةال التطوعيةة
.ومن خالل متابعة الباحثة ألنشطة المؤسسات االجتماعية في السلطنة ومقابلة بعض المسؤولين وموظفي المؤسسةات يتكةون
عددهم من  20موظف ومسةؤول وبعةض المتطةوعين فةي العمةل االجتمةاعي والتطةوعي وتوجيةه لهةم عةدة أسةئلة استفسةاريه
وأخذ آرائهم الشخصية عن مدى وجود مشاكل وتحديديات التةي تحةد مةن فاعليةة هةذه المؤسسةات والتةي تةؤثر وتعيةق العمةل
االجتماعي فإن معظم اإلجابات تفيد بوجود عدد من المعوقةات والمشةاكل التةي تقةف عائقةا ً أمةام تحسةين أداء هةذه المؤسسةات
والنهوض بمسؤولياتها وأدوارها المحددة لها والتي يجب إصالحها وإعادة النظر فيها.
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وتتعدد المعوقات اإلداريةة التةي تناولتهةا الباحثةة فةي اسةتطالأل الةرأي وكةذلك المقةابالت واللقةاءات التةي أجرتهةا مةع
مسؤولي هذه المنظمات في عينة البحث للوقوف على اهم المعوقات التي تظهر في هذه المنظمات .ولعل من أبرز المعوقةات
اإلدارية التي تعيق من عمةل هةذه المنظمةات كمةا اسةتقرت عليةه الباحثةة فةي عينةة بحثهةا هةي تةوفر المةوارد الماليةة والقةوى
البشرية المدربة والكفاءة والتي تتمكن من التعامل مع طبيعة عمل هذه المنظمات فضالً عن مشاكل تتعلق بتحديد أهداف هذه
المنظمات وقدرتها على تةوفير المعلومةات المهمةة لغةرض اتخةاذ القةرار ومعوقةات تتعلةق بصةلب العمةل اإلداري كةالتخطيط
والتنظيم والتوجيه والرقابة.
أسئلة الدراسة:
من خالل ما تقدم من إيضاح لمشكلة الدراسة والتي تمحةورت حةول السةؤال الرئيسةي للبحةث وهةو :مةاهي المعوقةات
والمشكالت اإلدارية التي تحد من أداء المؤسسة االجتماعية وفاعليتها؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحديد المعوقات اإلدارية بهدف تحسين فاعلية المؤسسات االجتماعية ،وذلك لمساعدتها في تقةديم
أفضةل الخةدمات للفئةات المسةتفيدة واالرتقةاء بمسةتوى هةذه الخةدمات مةن خةالل تقةديم إطةار أدبةي متكامةل لتةذليل الصةةعوبات
والمعوقات التي تحد من فاعلية هذه المؤسسات .وقد جاءت أهداف الدراسة كما يلي:
أهمية الدراسة:
تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي أجريت حول قطاأل العمل الخيري بشكل عام والمؤسسات االجتماعية
بشكل خاص في سلطنة عمان حيث تتعلق الدراسة بعمل المديرية العامة للتنمية االجتماعية بمحافظة ظفار بسلطنة عمان.
وتتلخص أهمية الدراسة في األهمية النظرية واألهمية التطبيقية.
األهمية النظرية:
سوف تساهم هذه الدراسة في إثراء أدبيات هذا المجال فهو مجال مهم ليا فقط من الناحية اإلنسانية ،بل أيضا من
الناحية االقتصادية وتطوير الموارد البشرية ال سيما تلك التي هي في أما الحاجة إلى عناية واهتمام وتطوير في السلطنة.
األهمية التطبيقية
تعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات تطبيقيا ألنها تدرس المؤسسات االجتماعية التي تعنى بمساعدة طبقةة مهمةة مةن
المجتمةةع العمةةاني التةةي هةةي فةةي أمةةا الحاجةةة للمسةةاعدة فهةةذا المجةةال بطبيعتةةه هةةو مجةةال إنسةةاني يقةةوم علةةى خدمةةة النةةاس
المحتةاجين مباشةرة .يتوقةةع مةن هةذه الدراسةةة أن تخةرن بنتةائج تخةةدم هةذه الفئةة وتقةةدم للقةائمين علةى عمليةةة اتخةاذ القةرار فةةي
المديرية العامة للتنمية االجتماعية نصائح مهمة لتحديةد السياسةات التةي مةن شةأنها تةذليل العقبةات لعمةل تلةك المؤسسةات كمةا
ستساعدهم في عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاريع المقترحة وكيفية ضمان فعالية المؤسسات التي ستنفذها.
الفصل الثاني اإلطار النظري:
ظهرت المؤسسات االجتماعية استجابة للتغيرات في المنظور التكاملي بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
 ))351 81 2, 201e 153وهي قبل ذلك فطرة أودعها هللا سبحانه وتعإلى في كيان ابن آدم ،وأعطاها اإلسالم نوعا من
التشريف؛ فذكر ابن عطية أن التعاون والتكاتف والتآلف بين الناس يصنع النجاح ويذلل الصعاب وبه تبارك الجهود ،وما
ذاك إال ثمرة لعون هللا تعإلى للمؤمنين حيث يقول هللا في محكم التنزيل( :وتَعَ َاونُوا َعلَى البِ ِر والت َّ ْق َوى) وهي سنة كونية
استفاد منها اآلخرون حين أخذوا بأسباب القوة ،فجعلها هللا سببا لنجاحهم وتفوقهم المادي ،ولعل أبرز العوامل المحفزة لنشأة
العمل االجتماعي األهلي والتطوعي في االتجاهات الخيرية واإلنسانية ما اعتنت به القيم الدينية في المجتمعات المسلمة،
حيث تعد الجمعيات الخيرية هي أقدم أشكال النشاط األهلي امتدادا لنظام الزكاة ومفهوم الصداقة الجارية الذي تتمثل في
الوقف في اإلسالم(الجخيدب.)١٠٦ ،٢٠١٠ ،
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المؤسسات االجتماعية وأهميتها:
تلعب المؤسسات دورا مهما في المجتمع فقد أصبحت المؤسسات ظةاهرة اجتماعيةة لهةا صةفة السةيادة حيةث تزايةدت
أعةةداد المؤسسةةات واتسةةعت وظائفهةةا ومسةةئولياتها وتنوعةةت أنشةةطتها وتعةةددت مجةةاالت وميةةادين اهتمامهةةا حتةةى شةةملت كافةةة
مناشط الحياة في المجتمع( .ابو ناهية)٢٠١٠ ،
فحيةةاة اإلنسةةان فةةي مراحلهةةا المختلفةةة منةةذ المةةيالد وحتةةى الوفةةاة تعةةد سلسةةلة متواصةةلة مةةن العضةةوية واالنتمةةاءات
االختيارية أو اإلجبارية الدائمةة أو المؤقتةة لمختلةف مؤسسةات المجتمةع التةي تشةبع لةه احتياجاتةه المتعةددة والمتجةدد وتحةاف
على حقوقه المشروعة ويحصل منها على مزايا ومنافع عديدة ويمارس من خاللها أنشطة متنوعة بصور مشروعة.
مسئولية المجتمع تجاه المؤسسات:
تتضح مسئولية المجتمع تجاه المؤسسات من خالل ما يقدمه المجتمع لهذه المؤسسات ،فالمسؤولية االجتماعية ما هةي
إال واجب ومطلب يجب أن ينغرس فةي نفةوس أبنةاء المجتمةع وهةي تعبةر عةن نضةج الفةرد واالسةتعداد للقيةام بواجبةه لتحقيةق
المصلحة تجاه هذه المؤسسات وفيما يلي أمثلة لبعض ما يقدمه المجتمع لمؤسساته:
 توفير الدعم والمساندة والحماية.
 تهيئة الفرص المواتية لتحقيق أهداف المؤسسات.
 منح التسهيالت واإلعفاءات.
 توفير الموارد البشرية الالزمة (العمالة).
 توفير الموارد واإلمكانيات الالزمة (آالت-معدات-خامات).
 توفير المرافق والتجهيزات.
 توفير التمويل الالزم.
 مواجهة القيود والصعوبات وتذليل العقبات التي تواجه المؤسسات.
إن مجاالت الدعم التي يقدمها المجتمع تعكا مدى قبول المجتمع لهةذه المؤسسةات ،إذ لةوال قبةول المجتمةع لمثةل هةذه
الكيانات االجتماعية ،فانه يصبح من الصعب أن تتوقع هذه المؤسسات وجود دعم مهم لها .لذلك يعد معيار القبول المجتمعةي
للمؤسسات االجتماعية أحد مفاتيح نجاح هذه المؤسسات في أداء أعمالها وتنفيذ برامجها المختلفة.
مسئوليات المؤسسة تجاه المجتمع:
المؤسسة من خالل المجتمع تتفاعل معه وتتأثر به وتؤثر في مجريات األحداث وتسعى من خالل وجودها إلى
تحقيق أهداف عامة (اجتماعية) وهي تعكا المسئولية االجتماعية ومبررات االلتزام بالمسئولية االجتماعية لمؤسسات
األعمال من خالل الحرية التي يمنحها المجتمع للمنظمة لمزاولة أعمالها ،وأن مستقبل المؤسسة يتوقف على إحساس اإلدارة
بمسئولياتها تجاه المجتمع الذي تعيش وتنمو فيه ،ومن أمثلة األهداف العامة التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسات ما يلي
(محمد:)٨٥-٨٣ ،٢٠١٣ ،
 المساعدة في محاربة عوامل الشر والضرر في المجتمع.
 مساعدة المحتاجين من خالل تقديم برامج العمل.
 التعاون مع الحكومة في تنمية المجتمع.
 استغالل الموارد الطبيعية ومنع سوء استخدامها.
 إنشاء البرامج التعليمية والتدريبية.
 التعاون مع الحكومة في التخطيط العمراني والحضاري للمدن التي تعمل بها.
 تقديم التبرعات والقروض للجمعيات الخيرية.
 إنشاء النوادي واألماكن الترفيهية.
 بناء المستشفيات ودور الرعاية االجتماعية ...الخ.
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الدراسات السابقة:
تطوير فرضيات الدراسة:
من أجل تطوير فرضيات الدراسة لجاءت الباحثة إلى استكشاف الدراسات التي درست المتغيرات الموجودة في
الدراسة وهي كالتالي:
العالقة بين فاعلية المؤسسة واألداء المؤسسي:
هناك عالقة كبيرة بين فاعلية المؤسسة واألداء المؤسسي حيث تحقق فوائض إنتاجية في المؤسسات على أساس
االعتماد الذاتي .وفاعلية المؤسسة ،وهي أحد أهم األنظمة التي تقدم حلول عملية في صنع القرار في مستويات اإلدارية في
المؤسسة ،وأيضا ً تطبيق فاعلية المؤسسة يؤدي إلى المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وبالتالي يضمن حق األجيال
القادمة في تلبية احتياجاتهم المخ تلفة وذلك من خالل التخطيط لالستخدام والصناعة بتكنولوجيا تلبي مطالب كافة األطراف
المتعاملة مع الشركة وتحقق رغباتهم ،إن استخدام فاعلية المؤسسة تساعد المؤسسات على تحسين الشفافية ،وخلق قيمة
مالية وتحقيق السمعة الجيدة ،وتحقيق التحسينات المستمرة ،وتحسين االلتزام باإلجراءات والتشريعات( .محمد.)٢٠١٨ ،
كما أجرى كنعان ( ) 2007دارسة هدفت الكشف عن العالقة بين التنظيم اإلداري واألداء المؤسسي ويرى بأن
اإلدارة الجامعية الناجحة هي التي تستطيع استخدام واستثمار مواردها البشرية والمادية بكفاءة لتحقيق النتائج المرجوة.
وبنا ًء ع لى ذلك نستخلص بأن اإلدارات الجامعية هي التي تكون مدركة وواعية بوظيفتها األساسية في تهيئة الظروف
المادية والمعنوية للعاملين وألعضاء هيئة التدريا فيها ،وتكون قادرة على ترجمة فلسفتها وأهدافها على أرض الواقع،
وهذا يؤدي إلى تحقيق أداء إداري متميز فيها .وقام شاهين (  ) 2010بإجراء دارسة هدفت إلى تحليل العالقة بين فاعلية
نظام تقييم أداء العاملين بالجامعات الفلسطينية وأثره على األداء الوظيفي والوالء التنظيمي والثقة التنظيمية ،تم استخدام
المنهج الوصفي وكان من نتائج الدارسة وجود رضا لدى العاملين عن نظام تقييم األداء وعلى عدالته المطبق في الجامعة
اإلسالمية ،وأن مستوى األداء الوظيفي والوالء التنظيمي كان متوسطاً ،في حين جاء مستوى الثقة التنظيمية مرتفعا ً في
الجامعة اإلسالمية أكثر منه في جامعة األزهر ،ووجود مستوى متدني من الرضا الوظيفي حول نظام الحوافز في الجامعتين
.ومن خال ل هذه الدراسة يتضح أن مستوى األداء يعد من الموضوعات الهامة لصلتها المباشرة بالعاملين  ،من أجل
الحصول على جودة في األداء داخل المؤسسة يحقق الرضا والتميز للمؤسسة ويضمن استمراريتها بالشكل المرغوب ،فإن
فاعلية األداء المؤسسي يعد بمثابة الحافز للنمو والتطور واإلبداأل الذي يساهم في تحسين إنتاجية القادة األكاديميين ،وتحسين
مستواهم المؤسسي.
العالقة بين المعوقات اإلدارية وفاعلية المنظمة:
بشكل عام ،تشير معظم الدراسات السابقة إلى أن المعوقات اإلدارية على اختالف أنواعها تعد كمعوقات للعمل
اإلداري وتحد من فاعلية المنظمة في تحقيق أهدافها .ويعود السبب في ذلك إلى أن لهذه المعوقات أبعاد كثيرة تترك أثاراً
سيئة على واقع العمل في المنظمات وتعمل على تأخير تحقيق أهداف المنظمة .على سبيل المثال ،فقد درست الطائي
( ) ٢٠١٨االستراتيجيات المتعلقة بالمؤسسات االجتماعية واستخلصت بأن هناك العديد من المعوقات اإلدارية التي تحد من
هذه االستراتيجيات وتؤدي إلى إعاقة النمو والتطور ومواكبة المستجدات ذات العالقة فاعلية المنظمات االجتماعية وتحقيق
أهدافها .كما درس حمزة ( )٢٠١٥مشكلة عدم وجود سياسة اجتماعية واضحة المعالم لدى المؤسسة االجتماعية حيث أن
عدم وجود مثل هذه السياسة من قدرة المنظمة االجتماعية على معالجة المشاكل االجتماعية الحالية والمتوقعة .إن هذه
السياسة يجب أن تنبثق من واقع المجتمع المحيط حيث يتم بناء البرامج االجتماعية ضمن خطة مستقبلية محددة وواضحة
تؤدي إلى تحسين فاعلية المنظمة .كذلك أكدت دراسة الطويلة وأخرون ( )٢٠٠٩على أن الجمعيات األهلية تواجه بعض
المشكالت التي تتعلق بتنظيم وإدارة الجمعيات بالكفاءة المطلوبة ،وتعقد اإلجراءات والروتين والبيروقراطية الجامدة،
وضعف التمويل ،وضعف وعي المواطنين .كما أكدت دراسة عبد الباقي ( )٢٠١٢على أن هناك معوقات تضعف قدرة
الجمعيات على القيام بدورها وهكذا جاءت هذه الدراسة لتتعرف على هذه المعيقات التي تعيق عمل الجمعيات الخيرية في
سلطنة عمان .وقد أشار بنين ( )٢٠١٨إلى وجود مشاكل تتعلق بالوظائف اإلدارية في المؤسسات االجتماعية كالمشاكل
المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتوجيه .كما أشار صالح ( )٢٠١٤إلى وجود معوقات ثقافية واجتماعية وسياسية تحد من
فاعلية عمل هذه المؤسسات .وبنا ًء على ذلك افترضت.
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العالقة بين فاعلية المنظمة واألداء المؤسسي:
تشير الدراسات إلى وجود عالقة مهمة بين فاعلية المنظمة واألداء المؤسسي في إطار المؤسسات بشكل عام
والمؤسسات االجتماعية على وجه الخصوص .تبرز هذه العالقة حيث تحقق فوائض إنتاجية في المؤسسات على أساس
االعتماد الذاتي .و فاعلية المؤسسة  ،وهي أحد أهم األنظمة التي تقدم حلول عملية في صنع القرار في مستويات اإلدارية
في المؤسسة ،وأيضا ً تطبيق فاعلية المؤسسة يؤدي إلى المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وبالتالي يضمن حق األجيال
القادمة في تلبية احتياجاتهم المختلفة وذلك من خالل التخطيط لالستخدام والصناعة بتكنولوجيا تلبي مطالب كافة األطراف
المتعاملة مع الشركة وتحقق رغباتهم ،إن استخدام فاعلية المؤسسة تساعد المؤسسات على تحسين الشفافية  ،وخلق قيمة
مالية وتحقيق السمعة الجيدة  ،وتحقيق التحسينات المستمرة ،وتحسين االلتزام باإلجراءات والتشريعات(محمد.)٢٠١٨ ،
درس المبيضين ( ) ٢٠١٣هذه العالقة في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في األردن .هدفت الدراسة إلى بيان
الطريقة التي يتم من خاللها تحقيق التميز المؤسسي كأحد عناصر األداء المؤسسي من خالل نظام فعال لتقييم األداء .عرف
البا حث الفاعلية بانها دراسة وتحليل األداء الكلي للمنظمة والحكم على نجاحها من خالل تحقيق أهدافها حيث خلصت
الدراسة إلى أن الفاعلية تلعب دورا ً مهما ً في تحقيق التميز المؤسسي للمنظمة.
درس  )٢٠١٥( ru,luAاألداء المؤسسي للمنظمات غير الهادفة للربح في عالقتها بتحقيق الفاعلية في هذه
المنظمات .وظف الباحث عدة مفاهيم لألداء المؤسسي من خالل مناقشة النظريات التي تقف وراء هذه المفاهيم مثل نظرية
الوكالة ،نظرية أصحاب المصالح ،نظرية تطوير الموارد ونظرية مجموعات اتخاذ القرار .توصل الباحث إلى أن هذه تبني
مفهوم واضح ومحدد من مفاهيم األداء المؤسسي سوف يحسن من فاعلية المنظمة ويساعدها بشكل كبير على تحقيق
أهدافها.
وأبرز  )٢٠١٤( .81 2, ćr,e1A8l1دور المؤشرات المالية وغير المالية في قياس فاعلية المنظمة وتحقيق األداء
المؤسسي الذي ترغب المنظمات غير الهادفة للربح الوصول إليه .وعلى وجه الدقة ،فقد أبرزت هذه الدراسة دور
المؤشرات االجتماعية في قياس فاعلية المنظمة غير الهادفة للربح ودورها في تحسين األداء لهذه المنظمة .خلصت الدراسة
إلى أن هذه المؤشرات تلعب دورا ً مهما ً في بناء قاعدة صلبة لفاعلية المنظمة غير الهادفة للربح وبالتالي يمكن تحقيق
معدالت األداء المؤسسي المرغوبة.
ودرس الغامدي ( )٢٠١٩دور المنظمات غير الربحية بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية في تحقيق
التنمية االجتماعية المستدامة بما يتوافق مع الرؤية الوطنية  ٢٠٣٠لهذا البلد ،واستخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعي
بأسلوب المسح الشامل للعاملين في المنظمات غير الربحية وكذلك المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية .توصلت
الدراسة إلى أن األداء المؤسسي هو أكثر المجاالت مساه ًمة في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة وتحقيق أهداف هذه
المنظمات.
العالقة بين المعوقات اإلدارية واألداء المؤسسي:
درس الدجني ( )٢٠١١خطورة عدم وجود آلية واضحة وخطة محددة المعالم للتخطيط االستراتيجي في جودة األداء
المؤسسي .تتمثل رؤية الباحث في تقديم مؤشرات أداء واضحة ومحددة لألداء المؤسسي الفاعل بكافـة مكوناتـه مـن بـين
المؤشرات والمعايير الدولية والتي يمكن تطبيقها في البيئة محل الدراسة .توصلت الدراسة إلى أن التخطيط االستراتيجي
يساعد العاملين على الفهم المشترك للمؤسسة ومستقبلها وبالتالي يحسن ذلك بشكل كبير من األداء المؤسسي للمنظمات.
كما درست صباح ( )٢٠١٥المعوقات والمشاكل التي تعيق تحقيق مستوى متقدم من األداء المؤسسي بقصد الوقوف
على مكامن النقص في مستلزمات األداء واستكشاف أفضل الحلول التي تؤدي إلى تحسين األداء .تبنت الباحثة مفهوم لألداء
المؤسسي يرتبط بتحقيق رغبات الزبون .وترى الباحثة أن تحسين األداء يرتبط بشكل كبير في إزالة المعوقات التي تحول
دون تحقيق مستويات مرتفعة من األداء حيث يمكن أن يتم ذلك عند ربط تصميم الخدمات المقدمة للزبون باحتياجات هذا
الزبون ورغباته بما يحقق مستويات أداء مرتفعة من األداء المؤسسي.
ودرس صديق ( ) ٢٠١٢عملية تقويم األداء في المؤسسات االجتماعية بالتركيز على المشاكل التي تعيق عملية تقييم
األداء وأنواأل هذه المشاكل والطرق الصحيحة والسليمة لتجاوز هذه المشاكل وتحقيق مستويات مرتفعة من األداء المؤسسي.
يمكن مالحظة أن هناك العديد من الدراسات التي ركزت على العالقة بين متغيرات األداء المؤسسي والمعوقات
اإلدارية وفاعلية المنظمة ،اال أن هناك القليل من هذه الدراسات (إن وجد) قد سلط الضوء على هذه المتغيرات في سلطنة
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عمان ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة لكي تسد النقص والفجوة البحثية في مجال دراسة العالقة بين هذه المتغيرات الثالث مع
بعض وتقديم إطار متكامل لبحث كيف يمكن أن تحقق المنظمات االجتماعية مستويات مرتفعة من األداء المؤسسي من
خالل زيادة فاعليتها والتقليل من أثر المعوقات اإلدارية المحيطة بها.
وضمن هذا اإلطار ،فان دراسة العالقة بين المعوقات اإلدارية وفاعلية المنظمة وأدائها المؤسسي تعد من الدراسات
المهمة لعدة أسباب .أوالً ،هناك عالقة منطقية بين هذه المتغيرات الثالثة تكمن في أن التقليل من أثر هذه المعوقات سوف
يزيد من قابلية المنظمة على تحقيق أهدافها بما يعني أن هذه المنظمة سوف يتكون منظمة فاعلة ألنها ركزت على طريقة
تحقيق الهدف وبالتالي فأن عملية تحقيق األهداف تعني تحقيق مستويات مرتفعة من األداء المؤسسي .فعلى سبيل المثال ،فقد
درس اليافعي ( ) 2014مشكلة عدم توفر اإلمكانات المتاحة للمنظمة في تحقيق أهدافها حيث يعيق ذلك من قدرة المنظمة
على تحقيق األهداف المخططة وبالتالي سوف تقل فاعلية المنظمة وتضعف مع مرور الزمن وبالتالي فإن األداء المؤسسي
سوف ينخفض تدريجياً .ثانياً ،فإن المعوقات اإلدارية قد تحول دون أن تصبح المنظمة قادرة على تشخيص مكامن الخلل
في األداء وتوجيه جهودها نحو جوانب اخرى اقل اهمية مما يضعف من العالقة بين مدخالت العملية االنتاجية وتشويه كبير
في مخرجاتها وبالتالي ضعف في تحقيق االهداف (الفاعلية) وبالتالي فان المنظمة سوف لن تتمكن من تحقيق مستويات
مرتفعة من األداء المؤسسي .درس عيسى ( )2012هذه المشكلة من خالل تحليل أثر العديد من المعوقات في البيئيتين
الداخلية والخارجية ،وتوصل إلى أن هناك الكثير من المعوقات التي تضعف من فاعلية المنظمة في تحقيق أهدافها وتحسين
األداء المؤسسي.
ودرس )2012( 32a2ruA 2a2مدى تأثير المعوقات اإلدارية على قياس األداء من خالل التأثير في فاعلية
المنظمات العاملة في القطاأل الحكومي .درس الباحث بعض هذه المعوقات والطريقة التي تؤثر فيها باألداء المؤسسي من
خالل تخفيض مستوى فاعلية المنظمة في تحقيق أهدافها .خلص الباحث إلى أن هناك العديد من المعوقات اإلدارية المتعلقة
بقياس األداء المؤسسي للمنظمات الحكومية كاالفتقار أساسا إلى منهجية واضحة للتخطط االستراتيجي والمتعارفة بعملية
تقييم األداء بشكل يجعل المنظمة مدركة لطريقة تحقيق األهداف وتوظيف مدخالتها بالطريقة المناسبة لغرض تعزيز األداء
المؤسسي الحكومي.
وتناول  )2014( .l58211 81 2,بالتحليل والدراسة المعوقات التي تحول دون تحقيق أداء مؤسسي فعال .هدف
الباحثون إلى تشخيص بعض المعوقات التي تحد من قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بدرجة مرتفعة وبالتالي وجود ضعف
في األداء المؤسسي بسبب ضعف تحليل الفاعلية لهذه المنظمات .وبشكل أثر تحديداً ،فقد درست .la 1 82u 81 2,
( ) 2015مشاكل ومعوقات فاعلية المنظمة في تحقيق مستويات مرتفعة من األداء في المنظمات غير الهادفة للربح .وقد
ركزت الدراسة على مشاكل إدارة الموارد البشرية وكيف يمكن لضعف مهارات ومعارف هذه الموارد والطرق التقليدية
التي تستخدمها المنظمات في إدارة مواردها البشرية أن يؤثر في تحقيق أهداف المنظمة وبالتالي الحد من قدرة المنظمة على
تحقيق مستويات مرتفعة من األداء المؤسسي.
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نموذج الدراسة:
بعد االطالأل على األدبيات السابقة حول معيقات فعالية وأداء المنظمات االجتماعية تقترح هذه الدراسة النموذن
التالي:

معوقات تنظيمية

الرضا الوظيفي
4H

معوقات مالية
معوقات بشرية

املعوقات اإلدارية
H2

1H

فاعلية املؤسسات

األداءاملؤسسي

االلتزام التنظيمي
مهارات التفكري

3H

االجتماعية
شكل رقم ( )1النموذج النظري او (المفاهيمي) للدراسة

االبتكاري
سلوكيات الدور
اإلضايف

لغرض بناء فرضيات الدراسة ،قدمت الباحثة تفسيرا ً تحليليا ً للعالقات بين متغيرات الدراسة يستمد من األسا
النظرية للمؤسسات االجتماعية والنظريات الحاكمة لها.
أن الفكر االجتماعي المعاصر يمارس تأثيرا ً هائالً على المجتمع عموما ً والمؤسسات االجتماعية على وجه
الخصوص في الد ول التي تتجه نحو المجتمع المنفتح .حيث يتميز هذا الفكر بالبحث الفعال عن نقاط اتصال مع التصورات
الفلسفية .وتعد الفلسفة االجتماعية مهمة ضمن هذا اإلطار إذ تشير إلى انها دراسة السلوك االجتماعي لألفراد والمؤسسات.
وقد عبر )٢٠٠٩( rentaRعن ذلك حيث أشار إلى أن الفلسفة االجتماعية تحكم العلوم االجتماعية والحياة االجتماعية
بشكل عام.
ويشير  )٢٠١٦( rosntbotإلى أن األسا النظرية التي تحكم العالقات االجتماعية ماهي اال مجموعة من القيم
التي تربط الفرد والمؤسسات بالمجتمع وتمثل إطار عمل يحكم التصرفات الفردية والجماعية.
و هناك نظريات عديدة تفسر سلوكيات االفراد والمؤسسات ضمن المجتمع الذي يتواجدون فيه .فهناك النظرية
البنيوية الوظيفية التي ترى أن الحوادث االجتماعية تظهر في المجتمع الن لها وظيفة ينبغي أن تقوم بها .وهناك نظرية
الدور تعتقد بان سلوك االفراد وعالقاتهم االجتماعية إنما تعتمد على األدوار االجتماعية التي يشغلونها في المجتمع حيث أن
الدور االجتماعي يتضمن واجبات وحقوق اجتماعية .والفرد ال يشغل دورا ً اجتماعيا ً واحداً ،بل يشغل عدة أدوار تقع في
مؤسسات مختلفة ،وان األدوار في المؤسسة الواحدة ال تكون متساوية ،بل تكون مختلفة فهناك أدوار قيادية وأدوار تنفيذية
وأدوار تشغيلية .النظرية األخرى هي نظرية التبادل االجتماعي التي ترى ان الحياة االجتماعية ما هي إال عملية تفاعلية
تبادلية بين عدة أطراف وفق قواعد معينة تحكمها العالقات التبادلية تمتد جذورها في الصراأل داخل المجتمع .كما أن هناك
نظر ية االتجاه التشاركي التي تؤطر عالقة تشاركية بين الدولة والمؤسسات االجتماعية بحيث أن هذه المؤسسات تشارك
الدولة في تحقيق بعض أهدافها المجتمعية( .الغامدي.)٢٠١٩ ،
ويعتقد  )٢٠١٧( koocoooWأن النظريات والفلسفة التي تحكم عمل المؤسسات االجتماعية ترتبط باللغة والدين
والنظم االجتماعية التي تستخدمها هذه المؤسسات لتنفيذ أدوارها االجتماعية وخدمة المجتمع حيث تتطور المؤسسات
االجتماعية وتنمو ضمن مجتمعها بحيث تتمكن من القيام بأدوارها الصحيحة .وحتى تتمكن تلك المؤسسات من أن تقوم بهذه
األدوار ،يتطلب منها أن تتغلب على الكثير من المشكالت والمعوقات التي وصفها  )٢٠١٧( koocoooWبأنها قد تكون
متجذرة في مجموعة العادات والتقاليد التي تظهر ضمن المجتمع حيث تعمل هذه المؤسسات .وتقوم فكرة التطور التي
تصاحب عمل المؤسسات االجتماعية على أساس التغلب على هذه المعوقات والمشكالت والنهوض بدور المؤسسات
االجتماعية حيث انه بخالف ذلك فان هذه المؤسسات سوف تنتهي من الوجود حتى وإن كانت مدعومة من الحكومات.
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ويرى  )٢٠١٤( ueboc etg DosaRcnoscBأن الحل األمثل لهذه المشكالت والمعوقات التي تصاحب عمل
المؤسسات االجتماعية هو النهوض بفاعليتها وتحسين إنتاجيتها وزيادة مواردها المالية والمادية والتكنولوجية ورفع كفاءتها
واالهم من ذلك هو إقناأل المجتمع والمستهلكين على حد سواء بأهمية دور هذه المؤسسات في المجتمع.
ويشير  )٢٠١٧( .lWet an ecإلى أن نجاح المنظمات االجتماعية وبقائها في المجتمع ونموها أو تطورها رهن
زيادة فاعليتها وفي تحقيق أهدافها سواء على المدى القريب أو المدى البعيد حيث يضمن ذلك ان تكون المؤسسة االجتماعية
جزء ال يتجزأ من المجتمع الذي تعيش فيه.
من ناحية أخرى ،يرى  )٢٠١٧( rBcsBRأن تحسين أداء المؤسسات غير الربحية يعتمد بشكل كبير على تحسين
فاعليتها خاصة وان مفهوم الفاعلية في هذه المؤسسات له أبعاد متنوعة ومتعددة ،فمنها ما يتصل بالموارد المالية ومنها ما
يتعلق بالموارد البشرية وبعد أخر يتعلق بتنظيم العالقة مع المجتمع.
ويؤطر  )٢٠٠٥( uRortهذه العالقة في إطار نظرية الوكالة حيث تعد المؤسسات غير الربحية (بما فيها
المؤسسات االجتماعية) وكيالً عن المجتمع والدولة على حد سواء لسد حاجة جزء من المجتمع وكأن هذه المؤسسات
حصلت على تفويض من الدولة ومن المجتمع للقيام بهذا الدور مما يفرض عليها تحسين أدائها لغرض المحافظة على
وجودها ،استقرارها ونجاحها.
وتعتقد  )٢٠١٧( .ltnsRB an ecأن الفاعلية واحدة من أهم المحددات األساسية لألداء المؤسسي خاصة في
المؤسسات غير الربحية حيث ال وجود للربح مما يرتب على المؤسسة الحفاظ على رأس المال بطرق أخرى مهمة ومنها
زيادة فا عليتها وتحسين جودة المخرجات لغرض تحقيق األهداف المرجوة .فعلى سبيل المثال فإن تحسين عملية الرقابة
والمسائلة في المؤسسات غير الربحية يضمن بشكل كبير تحسين فاعلية المؤسسة وبالتالي زيادة مستويات أدائها المؤسسي.
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Abstract
This study aims to determine the required competencies for educational supervisors on the
measures of total quality management ( TQM), towards the educational practices:
perspectives of supervisors and teachers in the province of al-Batinah North in the
Sultanate of Oman. The study sampled 22 educational supervisors and 257 teachers for
data collection. A mixed-methods approach was utilized comprising quantitatively, survey
technique and qualitative interview. Data was collected to analyze the results. 
The findings showed that the educational supervisors in the Province of Al-Batinah North
highly practice the necessary competencies in accordance with TQM measures to carry out
their day-to-day responsibilities.
However, engaging in such practices per se does not guarantee achieving expected
aspirations. Therefore, a careful attention should be rendered to improve performance of
educational supervisors.
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الكفايات الضرورية للمشرفين التربويين وفق معايير الجودة الشاملة ومدى ممارسة المشرفين
التربويين لها من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان
إبراهيم فهد سليمان
د ،جامعة العلوم اإلسالمية ،ماليزيا

فالح محمد الجابري
أ.د  ،جامعة العلوم اإلسالمية ،ماليزيا

الملخص:
هدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات الضرورية للمشرفين التربويين وفق معايير الجودة الشاملة ومدى ممارسة المشرفين
التربويين لها من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان ،وتكونت عينة الدراسة
من اثنتين وعشرين مشرفا ً تربوياً ،ومائتين وخمسة وسبعين معلما ً ومعلمة ،واستخدمت الدراسة المنهج المزدوج من خالل
المنهج الوصفي المسحي ،وأداتين هما المقابلة الشخصية للمشرفين التربويين ،واالستبانة للمعلمين والمعلمات.
ومن أهم نتائج الدراسة أن المشرفين التربويين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان يمارسون الكفايات الضرورية
لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة بدرجة جيدة ،ورغم أن أداء المشرفين التربويين كان بدرجة جيدة وفق المتوسط الحسابي
العام لألداة من خالل مجاالت الشخصية والعالقات اإلنسانية ،واألهداف التربوية ،والمنهاج والتقويم ،إال أن متوسط أدائهم
في مجاالت مصادر التعلم ،والنشاط المدرسي ،والتخطيط ،والتدريب ،واالبتكار والتجديد ،والمبنى المدرسي كان بدرجة
متوسطة ،وهذه النتيجة ال تحقق الطموحات المرجوة ،وبالتالي يرى الباحث ضرورة توجيه العناية لترقية أداء المشرفين
التربويين حتى يتمكنوا من ممارسة أداء عملهم بصوره أجود وأكمل.
الكلمات المفتاحية :الكفايات ،اإلشراف التربوي ،معايير الجودة الشاملة.
المقدمة:
تتباين الرؤى واآلراء حول مدى قدرة التربية على تطوير المجتمع وتغييره ،إال أنها -الرؤى-تتفق جميعا ً على
دورها الكبير .إن قدرة التربية في التأثير على مسيرة المجتمع رهن بما يتوافر لديها من مناخات سياسية واقتصادية واعدة
و مساندة لرؤاها وطموحاتها ،وما تتميز به مناهجها وبرامجها وطرائق التدريس فيها من جودة وكفاية ،وتخطيط تربوي لكل
عناصر العملية التعليمية لمواجهة التطورات العلمية المتالحقة ،والمتغيرات العالمية الراهنة والتي أحدثت ثورة تكنولوجية
في جميع مجاالت الحياة ،وال يمكن م واجهة هذه التغيرات وما قد ينجم عنها من مشكالت إال بالتخطيط المتقن والمتابعة
المستمرة.
والتربية اليوم ال يمكن لها أن تحقق أهدافها المنشودة إال بنجاح العملية التربوية في مؤسساتها المختلفة ،وتعتمد
العملية التربوية في تحقيق أهدافها على عناصر أساسية هي المعلم ،والمتعلم ،والمناهج الدراسية .فعلى مدى فاعلية مدخالت
النظام التعليمي يكون نجاح العملية التربوية ،وتمثل مواصفات المعلم أحد أهم تلك المدخالت ،باعتباره العنصر المنشط
للعملية التعليمية والمتغير الرئيسي لها ،والذي يتوقف على نشاطه التربوي والتعليمي واالجتماعي والفني مدى فاعلية نجاح
العملية بأكملها وبلوغ أهدافها( .صالح2003 ،م.)15 ،
وال يقل دور المشرف التربوي عن دور المعلم حيث إن اإلشراف التربوي يعد أحد أهم مدخالت النظام التربوي
تمكن المعلمين وغيرهم من أطراف
في كل زمان ومكان ،هدفه االرتقاء بنوعية التعليم من خالل توفير أفضل الظروف التي ِّ
العملية التربوية من القيام بأدوارهم بشكل ف َّعال لتحقيق األهداف التربوية المنشودة ،كما يقوم اإلشراف التربوي بتقويم
وتطوير العملية التعليمية واإلشراف عليها ومتابعتها وتنفيذ كل ما يتعلق بها من عمليات تتم داخل المدرسة أو خارجها
إدارية كانت أم فنية  ،وذلك من أجل النهوض بالمؤسسة التربوية لتؤدي دورها بفاعلية من أجل تحقيق األهداف التربوية
المخطط لها ،لذلك؛ فالحاجة تقتضي أن يشهد نظام اإلشراف التربوي تحوالً وتغيرا ً مواكبا ً لتطور العصر ،لتحدث نقلة
نوعية في الممارسات اإلشرافية وصوالً إلى تجويد التعليم وتحسين مخرجاته بشكل مستمر( .لبان2007 ،م.)15 ،
أمر يستوجب إعداد كوادر إشرافيه مهيأة ومدربة على
ونجاح العملية اإلشرافية في أداء دورها المنوط بها بتفوق ٌ
أعلى مستوى من األعداد والتدريب والتزويد بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة واالطالع باستمرار على أحدث األساليب

163

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

التربوية بكل عناصرها ،والتبصير بأحدث النظريات التربوية في مجال اإلشراف التربوي .وتعتبر العملية اإلشرافية من
العمليات التربوية التي تتطور بشكل مستمر ،فهي مرهونة بمدى توفر الكفايات ومدى ممارستها بدون ذلك لن يكون للعملية
اإلشرافية ذلك الدور المؤمل منها ،مما ينعكس أثره على جودة العملية اإلشرافية ومن ثم التعليم.
لذلك يمكن القول إن اإلشراف التربوي وعملياته محور رئيس في تحقيق الجودة ،وبقدر كفاءته وفعالية أجهزته
تكون كفاءة العملية التعليمية التعلمية وفعاليتها ،فهو المسئول عن تحقيق الكثير من عناصر الجودة النوعية في النظام
التعليمي ،كما يعتبر أحد الركائز األساسية في صلب العملية التربوية وهو حلقة الوصل بين جميع مدخالت العملية التربوية،
لذا كان البد من تطوير جميع جوانبه كي تحقق التربية هدفها األساسي وهو بناء اإلنسان.
وفي هذا السياق جاء االهتمام من قبل حكومة سلطنة عُمان ،وخاصة وزارة التربية والتعليم بتنمية اإلشراف
التربوي ووضعه في أولوياتها ،وقد مر اإلشراف التربوي بعدة مراحل متقدمة على مستوى إداد المشرفين وتدريبهم لتتكامل
مع بعضها البعض بشكل شمولي تكاملي لتعميق مفاهيم التعليم واإلعداد للمستقبل.
مشكلة الدراسة:
بالرغم من التطور العلمي في مفهوم اإلشراف التربوي ،إال أن الممارسات اإلشرافية لم تتغير تغيراً نوعيا ً بارزاً
يرتقي إلى المستوى المطلوب الذي يجعل اإلشراف التربوي قادرا ً على تحقيق األهداف التربوية المنشودة .فقد أشارت
العديد من الدراسات التي تناولت مجال اإلشرافي التربوي إلى أن اإلشراف التربوي ما زال متوسط األداء كدراسة
الزهيري ،السعيد ( ) 2005والتي تناولت واقع االشراف التربوي في مصر وسلطنة عمان وسبل تطويره في ضوء
االتجاهات الحديثة ،ودراسة الدوسري (2003م) ،التي أجريت في المملكة العربية السعودية.
وفي سلطنة عمان يحظى اإلشراف التربوي باهتمام وزارة التربية والتعليم سعيا منها لتحسين وتجويد األداء
المدرسي ،ورغم ما تبذله وزارة التربية والتعليم من جهود في هذا المجال إال أن اإلشراف التربوي يواجه العديد من
المشكالت والمعوقات التي تحد من فاعليته وكفاءته ،والتي تعيق تحقيق أهدافه( ،الحديدي2000 ،م) ،كما أن الممارسات
اإلشرافية في السلطنة تبقى محط اهتمام الباحثين الذين أثبتوا في دراساتهم أن هذه الممارسات اإلشرافية لم تستطع تحقيق
األهداف التربوية المناطة بها بالدرجة المرضية .فقد أشارت العديد من الدراسات السابقة التي أجريت في سلطنة عمان
والتي تناولت مجال اإلشراف التربوي مثل دراسة فهد ( ،)2002ودراسة التوبي ( ،)2003ودراسة الريسي ( ،)2009إلى
أن اإلشراف التربوي في سلطنة عمان ال يزال متوسط األداء ،وأن دور المشرف التربوي ال زال غامضا ً ومهمته غير
واضحة ،وأن أداء المشرفين التربويين للكفايات اإلشرافية غير واضح وقاصر ويكتنفه الغموض .والباحث يتساءل هنا :هل
ياترى هذا النقص والقصور في أداء المشرفين التربويين يعود إلى المشرفين التربويين أنفسهم أم يعود إلى أسباب وعوائق
أخرى تحد من إنجازهم لتلك المهام والوظائف الموكلة لهم بصورة مرضية؟
أسئلة الدراسة:
 ما هي الكفايات التي يمارسها المشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة والمعلمين؟
 ما درجة الممارسات التي يمارسها المشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة
والمعلمين؟
 ما المعوقات التي تحد من ممارسة المشرف التربوي للكفايات الضرورية لعمله وفق معايير الجودة الشاملة من
وجهة نظرهم؟
أهداف الدراسة:
التعرف على:
يهدف البحث إلى
ُّ
 الكفايات التي يمارسها المشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة والمعلمين.
 درجة ممارسة التي يمارسها للمشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة والمعلمين.
 المعوقات التي تحد من ممارسة المشرف التربوي للكفايات الضرورية لعمله وفق معايير الجودة الشاملة من وجهة
نظرهم.
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أهمية البحث:
من المتوقع أن تمكن الدراسة صانعي القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم من اتخاذ أفضل السبل لتطوير
اإلشراف التربوي ومواجهة المعوقات التي تعترضه من خالل تقديم مؤشرات تصف واقع ممارسات المشرفين التربويين
للكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة في سلطنة عمان.
منهج الدراسة:
بعد أن قام الباحث بتحديد مشكلة الدراسة ،وتحديد أهدافها وطبيعة تساؤالتها ،ومراجعة الدراسات السابقة
واالطالع عليها وعلى العديد من المناهج البحثية ،تبين أن المنهج الوصفي المسحي هو المنهج المالئم لهذه الدراسة ،وهو
كما ذكر العساف (1416ه) "كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها يعد منهجا وصفيا"( .ص.)189
كما أشار عبيدات وآخرون ( )2004إلى أنه" :أسلوب يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع وتسهم
عبيرا كيفيًا أو كميا( .ص. )191
صفا دقيًقا ويعبر عنها ت ً
بوصفها و ً
أدوات الدراسة:
تم إعداد أسئلة المقابلة ،لطرحها على المشرفين التربويين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان الستطالع
آرائهم حول مدى ممارستهم للكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة.
مجتمع الدراسة وعينته:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان والبالغ عددهم طبقا ً
للدليل اإلحصائي السنوي للعام الدراسي (2012/2011م) لوزارة التربية والتعليم ( ،)275وقام الباحث باختيار ()22
مشرفا ً تربويا ً كعينة عشوائية من المشرفين التربويين تدلي برأيها عن مدى ممارستهم للكفايات الضرورية لعملهم وفق
معايير الجودة الشاملة.
المصطلحات اإلجرائية للبحث:
الكفايات :القدرة على عمل شيء بمستوى معين من األداء بتأثير وفعالية ،وتكون الكفاية في صورة هدف عام
ومصاغة سلوكيا على شكل نتائج تعليمية ويمكن قياسها ،وتعكس المهارة أو المهام التي على المشرف التربوي أن يكون
قادرا على أدائها.
اإلشراف التربوي :عملية قيادية تعاونية تشخيصية تحليلية مستمرة ،تعني بالموقف التعليمي بجميع عناصره من
مناهج ووسائل وأساليب ،وبيئة ،ومعلم وطالب ،وتهدف إلى تحسين أداء المعلم وتطويره لتحقيق المزيد من الفاعلية والكفاءة
واإلنتاجية.
معايير الجودة الشاملة :مواصفات وشروط ينبغي توافرها لدى المشرف التربوي ،والتي تتمثل في جودة كفاياته،
بحيث تؤدي إلى مخرجات تتصف بالجودة ،وتعمل على تلبية احتياجات المجتمع من مخرجات العملية التعليمية.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
إن التطور المستمر والمتسارع للعلم والتكنولوجيا وما يصاحبه من تغير مستمر في حاجات األفراد وتطلعاتهم
فرض على قطاع التربية والتعليم أدوارا جديدة لتلبية متطلبات هذا التغيير ومسايرة التطوارات العلمية التي تحدث في
العالم ،ولعل نجاح القطاع الصناعي باألخذ بمفهوم الجودة الشاملة وجه أنظار المهتمين في قطاع التربية والتعليم بصفه
عامة واإلشراف التربوي بصفه خاصة لالستفادة من تطبيقات الجودة الشاملة ،وهو ما حرصت عليه هذه الدراسة حيث
يتناول هذا المبحث الجودة الشاملة من حيث مفهومها ،وأهميتها في اإلشراف التربوي وصوالً إلى أسس ومبادئ الجودة في
اإلشراف التربوي .
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مفهوم الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي:
يعتبر اإلشراف التربوي صمام أمان العملية التربوية ،فهو المسؤول عن تحقيق الكثير من محاور الجودة في
النظام التعليمي كجودة المعلم وممارساته داخل الصف وأساليب تدريسه وتوجيهه ،وجودة المناهج وأساليب التقويم
والتدريس والعمل على إعادة النظر في المناهج من حيث تحقيقها لألهداف ،وجودة الطالب وذلك من خالل خلق الجو
المناسب الذي تتوحد فيه الصلة بين الطالب ومعلمه ،والعناية باختيار طرق التدريس المناسبة لكل موقف تعليمي ،باإلضافة
إلى تدريب المعلمين( .البربري.)12 ،2007 ،
فقد عرف آل سحران ( ،)64 ،2007الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي بأنها "استراتيجية تنظيمية وأساليب
مصاحبة ينتج عنها منتجات عالية الجودة" ،في حين عرفتها لبان (2007م ،)12 ،بأنها "عملية إدارية مبنية على مجموعة
من المبادئ التي تعمل على تطوير وتحسين العملية اإلشرافية ،وتساعد في منع حدوث المشكالت وأداء العمل الصحيح منذ
البداية مع تحقيق األهداف التربوية في أقصر وقت وبأقل التكاليف".
ويعرف الباحث الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي بأنها مجموعة من اإلجراءات والتنظيمات والمبادئ التي
بموجبها يحقق المشرف التربوي األهداف التربوية بدرجة عالية .
القضايا النظرية في الجودة الشاملة:
إن مفهوم الجودة الشاملة يعد من أكثر المفاهيم الحديثة انتشارا ً في عصرنا الحاضر ،والمتأمل ألدبيات الجودة
الشاملة يجد أن الباحثين اختلفوا اختالفا ً واضحا ً في ذكر مراحل تطورها ،فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الجودة ممارسة
فعلية كما ذكر (حجازي )2002 ،حيث أرجع ظهور الجودة الشاملة إلى القرن الثامن عشر قبل الميالد من خالل البابليين
في العراق ومن خالل ممارسة القدماء المصريين للجودة في بناء الجدران الفرعونية ،وكذلك من خالل أنظمة وقوانين
حمورابي ،إضافة إلى ما قدمه قدماء اإلغريق والرومان ،في حين ركزت بعض األدبيات على ممارسات إبعاد المنتجات
المعيبة في المصانع كونها ممارسة فعلية للجودة الشاملة.
لقد ظهر مفهوم الجودة الشاملة في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين ،في مجال الصناعة واالقتصاد على يد
علماء الجودة األمريكيين وأبرزهم صاحب نظرية الجودة ومبدأ النوعية ديمنج الذي اعتمد أسلوب تخفيض مستمر للخسائر
وتحسين مستمر للعمل في جميع النشاطات والذي فشل في إقناع الشركات األمريكية بتبني أفكاره ،ولكنه أقنع اليابانيين
بتبنيها .فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج اليابانيين منها مهزومين من حيث جودة منتجاتهم ،بدئوا باالستماع إلى
أفكار أدوارد ديمنج ،فلما اقتنع اليابانيون بهذه األفكار وطبقوها ،من حيث اعتمادهم عملية البحث المستمرة مع مفهوم
المقارنة والمنتجات التي تستند إلى مقارنة ما نفعله مع اآلخرين وأن تكون نقطة البداية التي تبدأ من التطوير والبقاء في قمة
المنافسة ووضع الخطط لتحسين األداء مع التفاعل مع النظام العالمي الجديد أصبح الحديث عن مدى جودة وتطور وتقدم
منتجاتهم يعم العالم بأكمله ،ونتيجة للتفوق الياباني في الصناعة واإلنتاج بدأ الكثير من الباحثين والمنظرين بالبحث والتنقيب
عن سر هذا التفوق حتى أصبحت الدول المتقدمة تتنافس وبقوة على معرفة أسباب التفوق الياباني عليها ،ليكتشفوا بعد ذلك
أن سبب جودة وتقدم وتطور الصناعة اليابانية يكمن في تطبيقهم أفكار ديمنج والتي تقوم على التركيز على تطوير جودة كل
خطوة من خطوات اإلنتاج والوقاية من الخطأ.
لقد انتشرت أفكار ديمنج لتشمل مختلف دول العالم والشركات العالمية إلى أن أصبح اسم ديمنج مرتبطا ً بالجودة
الشاملة منذ الثمانينات في الواليات المتحدة األمريكية والعالم ،وتبعا ً لذلك أنشئت جائزة باسمه( .قويدر وآخرون.)2 ،2005 ،
وقد ظهرت نماذج عدة للجودة ساهم في ظهورها ديمنج وزمالؤه نذكر بعضها ً منها على سبيل المثال:
 -1نموذج ادورد ديمنج ( )Edward Demingالملقب بأبي إدارة الجودة الشاملة:
يهتم بجوانب اإلنسانية من خالل رفع روح الفريق ورفع كفاءة العاملين ،ويقوم على عدة مبادئ وتعتبر عجلة
ديمنج (دورة التعليم والتحسين) من أهم المبادئ التي قامت عليها فلسفته في تبني نظام الجودة في أي مؤسسة وترتكز على
نشاطات أربعة ،هي:
 التخطط ،يتم فيه التركيز على التخطيط للتحسين من خالل حاجة العمالء والتخطيط المستمر لمؤشرات األداء.
 التنفيذ ،وهو عملية اختبار التحسن الذي حدث مع تدريب األفراد المشاركين في عملية التحسين قبل االعتماد
النهائي.
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 الفحص ،ويتم من خالله تقييم مشروع التجربة باالعتماد على مؤشرا ت األداء واحتياجات المستفيد.
 المباشرة ،وهي مرحلة تنفيذ التجربة التي يثبت نجاحها( .السالم1429 ،هـ.)46 ،
ويرى ديمنج أن المنشأة التي ترغب في التحسين البد لها من اتباع العمليات األربع السابقة التي تقوم عليها دورة
تمنج ،والشكل ( )3-2ويوضح دورة ديمنج للتحسين المستمر .
شكل (:)1دورة ديمنج للتحسين المستمر

المصدر(www.12manage.com) :

 -2نموذج جوزيف جوران (:)Josceph Juran
لقد كان لجوزيف جوران إسهامات كبيرة في عالم الجودة الشاملة ،كما أشار إلى ضرورة توفر المناخ المناسب
لإلبداع واالبتكار والتأثير على أهمية معالجة المشكالت بأسلوب علمي.
وقد قدم جوران مفهوم واسع للجودة الشاملة من خالل الربط بين تحسين الجودة وكفاءة اإلدارة وهو ما يسمى
بثالثية جوران للجودة ،حيث ذكرها العقيلي (2001م ،)180 ،وجودة ( ،)183 ،2009وهي:
أ-تخطيط الجودة:
حيث يتم خالل عملية التخطيط للجودة ما يلي:
 تحديد احتياجات وتوقعات العمالء.
 تطوير خصائص المنتج الذي يلبي احتياجات العميل.
 تطوير العمليات الالزمة إليجاد المنتج بالخصائص المطلوبة.
 تحويل الخطط إلى واقع منفذ.
ب-الرقابة على الجودة:
وتتم من خالل تقييم األداء الفعلي واكتشاف أي انحرافات لتصحيحها ومن ثم تستفيد اإلدارة من التغذية الراجعة
كأسلوب مهم لمعرفة مالءمة المنتج لمتطلبات واحتياجات العميل مع االعتماد على أدوات الضبط اإلحصائي
ج-تحسين الجودة .
ويتم ذلك من خالل الوصول إلى مستويات أداء أعلى من مستويات األداء الحالية بحيث تشمل:
 بنية تحتية لتأمين تحسين مستوى الجودة السنوي.
 تحسين المجاالت التي تحتاج إلى تحسين.
 إنشاء فرق عمل وتزويدها بالمواد الالزمة ألعمالها.
مع ضرورة أن تكون هذه الجهود مستمرة ومتطورة باستمرار ،وقد وضع جوران عشر خطوات لتحسين وتخطيط
الجودة هي( :الشمري.)37 ،2007 ،
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 وضع أهداف واضحة للتحسين.
 العمل معًا لحل المشاكل.
 التبليغ عن التقدم في األداء.
 ترسيخ ثقافة اإلقرار واالعتراف.
 حفظ السجالت.
 سجل التحسن السنوي
 تجنب االعتماد على الشعارات والمواعظ البراقة.
 وضع إجراءات انسياب العمل والتنظيم للوصول لألهداف.
 توفير التدريب المناسب لرفع مستوى األداء.
 تعزيز نتائج التغذية الراجعة.
 -3نموذج كروسبي (:)Crosby
يعتبر كروسبي أول من نادى بالعيوب الصفرية ،حيث يعتبر التركيز في أداء العمل بالشكل الصحيح من المرة
األولى سيعمل على خفض التكلفة ،وفي نموذج كروسبي عناصر أساسية يمكن اتباعها لتحقيق الجودة كما يذكر دعمس
( ،)145 ،2008هي:
 تعريف الجودة على أنها المطابقة للمواصفات.
 اإلصرار من قبل اإلدارة العليا على برامج الجودة.
 تعليم جميع العاملين والسعي إلى تدريبهم.
 العمل على منع حدوث األخطاء.
 التطبيق الفعلي لهذه األساسيات.
 -4نموذج كارو إيشيكاوا (:) Karou Ishikawa
لقد ساهم إيشيكاوا في الجودة الشاملة الذي يعتبر األب الروحي لحلقات الجودة من خالل ما قدمه من أفكار متميزة
من أجل تحسين جودة العمل واالهتمام بالجانب اإلنساني واحتياجات العميل( .السالم1429 ،هــ.)52 ،
وذكر الشمري عددا ً من األهداف األساسية التي حددها إيشيكاوا لحلقات الجودة في المؤسسة ،هي( :الشمري،
.)45 ،2007






المساهمة في تحسين مستوى األداء وتطوير المؤسسة.
اكتشاف المواهب والقدرات وإبرازها وتطويرها.
العمل بشكل جماعي وبمشاركة الجميع.
التنبيه للمشكالت والوعي بتحسين مستوى األداء و تشجيع التعلم والتطور الذاتي.
المساهمة في إيجاد بيئة عمل مفعمة بالبهجة والتعاون مما يجعل العمل فيها يعطي قيمة ومعنى .

أهمية الجودة في اإلشراف التربوي:
تنبع أهمية جودة اإلشراف التربوي من واقع الحاجة الماسة إلى جهاز دائم يسهم في تطوير العملية التربوية
وتفعيلها وفق األهداف التربوية المتجددة.
ويعد اإلشراف التربوي حلقة وصل بين جميع مدخالت العملية التربوية ،لذا كانت أهميته وفاعليته ،لذا كان البد
من تطوير جميع جوانبه المختلفة كي تحقق التربية هدفها األسمى وهو بناء اإلنسان انطالقا ً من موقع اإلشراف المهم في
العملية التربوية (الزايدي.)30 ،2002 ،
كما تظهر أهمية اإلشراف التربوي في العملية التعليمية من خالل االتي:
 لم تعد التربية محاوالت عشوائية أو أعماالً ارتجالية ،بل هي عملية مركبة ومنظمة لها ضوابطها وطرائقها.
 ال تكتمل الجوانب العملية التطبيقية من إعداد المعلم في مؤسسات إعداد المعلمين ،إذ أن ما يتم فيها يكون بمثابة
مفتاح يؤهل للعمل ،ولكنه يصطدم بكثير من المواقف الجديدة التي تحتاج إلى التوجيه.
 التوسع الهائل في التعليم وانتشاره في المدن والقرى وقيام فئات عديدة من المعلمين به مع اختالفها إعداداً وتأهيالً.
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 وجوب مواكبة المعلم لعملية التطور المستمر والنمو الدائم في المادة العلمية ،ومناهج وطرائق التدريس والوسائل،
وضرورة االرتقاء بمستوى عطائه (العبد اللطيف.)1996 ،
فلم يعد تحقيق أهداف التربية والتعليم في مستوياتها الدنيا هي الغاية التي تقف عندها جهود األفراد والمؤسسات،
وإنما الوصول إلى درجة عالية من إتقان العمل وارتفاع مستويات األداء إلى أعلى ما يمكن الطموح إليه وهو الغاية
المنشودة ،وهو المستوى الذي يحاول الجميع الوصول إليه واألمل الذي يطمحون في تحقيقه( .عليمات.)2004 ،
أسس ومبادئ الجودة في اإلشراف التربوي:
 -1الديموقراطية:
وهي أن تكون العالقة بين المشرف والمعلم مبنية على أساس احترام شخصية المعلم ،ومنحه الحرية في التفكير
بطريقته الخاصة ،إضافة إلى إتاحة الفرصة له للنمو والتطوير ،و أن تكون هذه العالقة متسمة بالود ،وباإلنسانية ،وتقوم
على مبدأ التع اون ،فاإلشراف عملية تعاونية جماعية يشارك فيها أفراد المجتمع المدرسي جميعهم ،واإلشراف التربوي
الديموقراطي ال يقتصر على توجيه نشاط المعلم داخل الصف ،بل إنه شامل لجميع أنواع النشاط داخل المدرسة وخارجهاـ
على المستوى المحلي ـ كما يثق بإمكانيات المعلمين ،وبقدرتهم على النمو وتوجيه أنفسهم بأنفسهم وتقويمها عن طريق
البرامج المخصصة لهذا الغرض( .راشد.)138 ،2003 ،
ومما ال شك فيه أن ترسيخ مبدأ الديموقراطية وممارستها لدى المشاركين في العملية التعليمية ال يتحقق بين عشية
وضحاها ،بل يحتاج إلى توسيع قاعدة الخيارات في الحياة أمام األفراد ،وتربيتهم منذ الصغر على المشاركة ومحاسبة الذات
والعمل الجماعي واحترام اآلخرين ،مهما بلغت الفروق بينهم في القدرات واالستعدادات والميول والمستوى الثقافي
واالجتماعي  ....الخ ،ومنحهم االستقاللية المسؤولة في التصرف واتخاذ القرار تجاه المواقف التربوية واالجتماعية والسعي
لتعميق العالقات اإلنسانية ،والحفاظ على القيم الروحية واألخالقية ،ومما ال شك فيه أن تربية التالميذ على ممارسة
الديموقراطية الصحيحة يتطلب وجود معلمين يتمتعون باالستقاللية ،قادرين على تحمل المسؤولية والتجديد واالبتكار،
يعيشون الديموقراطي ة في أبعاد حياتهم كلها داخل المدرسة وخارجها .فالمعلم المضطهد من قبل األخرين سيمارس العنف
على تالميذه ،ولن يتمكن من توفير الجو الديموقراطي المناسب لهم( ،سنقر )46 ،45 ،2006 ،لذلك على المعلم توفير الجو
الصفي والمدرسي اإليجابي الذي يساعد على تعلم التالميذ وتفوقهم وإبداعهم.
 -2احترام شخصية الفرد:
ال بد وأن يحترم المشرف كل فرد يتعامل معه ويتصل به ،واحترام المشرف التربوي لشخصية المعلم يتجلى
بمظاهر عديدة منها:







إظهار االهتمام بمشكالت المعلم التعليمية والشخصية.
وضع رغبات المعلم موضع التقدير في حدود الصالح العام الذي يجب أن يكون فوق كل اعتبار.
إتاحة الفرصة للمعلم في اجتماعات الهيئة التعليمية ليعبر عن أفكاره وليشرح وجهة نظره في حرية تامة.
(المساد.)79 ،2005 ،
تهيئة الجو والظروف التي من شأنها إشاعة الطمأنينة وهدوء األعصاب.
تشجيع النشاط االجتماعي في المناسبات التي تضم أفراد األسرة المدرسية لتوثيق الروابط األخوية وأواصر
الصداقة.
المعاملة المهذبة والتواضع من أهم األمور التي تأسر قلب المعلم وتحفزه للعمل الثقافي المنتج( .الفنيش
وآخرون.)16-15 ،2000 ،

لذلك من الخطر ترك المعلم يعاني من مشكالته التعليمية والمالية واألسرية ،ألنها تصاحبه إلى داخل الصف وتؤثر
على نجاح عمله التعليمي.
 -3العمل الجماعي والتعاون اإليجابي:
يعد العمل الجماعي والتعاون اإليجابي من أهم أسس الجودة الشاملة (  ) 8،2005،Jens & othersومن أهم
أسس العمل التوجيهي الديمقراطي ،إذ أن العمل بروح الفريق الواحد هو الذي يميز المجتمعات المدرسية الناهضة عن
غيرها من المجتمعات المدرسية التقليدية الجامدة ،والتعاون اإليجابي قائم على قناعة أعضاء الفريق الواحد بأهمية العمل
الذي يسعون إلنجازه ،ألنه مرتبط بحاجاتهم الحياتية (طافش.)74 ،2004 ،
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 -4المنهجية العلمية في البحث والتفكير:
س َمت بحياتنا العصرية إلى درجة رائعة من التطور الذي شمل مختلف جوانب هذه الحياة،
هذه المنهجية ،هي التي َ
وبواسطتها استطاع الباحثون تنظيم نشاطاتهم ليصبحوا أكثر قدرة على مجابهة الصعوبات التي واجهتهم ،فتغلبوا عليها
وحققوا نتائج مذهلة (طافش.)47 ،2004 ،
والبحث العلمي أساس هام من أسس التربية وضرورة تحتمها المواقف التي تعتمد على المشرف التربوي ومن
يتعاون معه ،فمجاالت اإلشراف التربوي والمشكالت تتطلب المناقشة والبحث بطريقة تكسب أفراد المجتمع المدرسي مهارة
وقدرة تجعلهم يسعون دائما إلى البحث واالطالع بما يرفع كفاياتهم المهنية (إسماعيل.)21 ،2001 ،
 -5المرونة ومالءمة التعليم للظروف المتغيرة:
تعني المرونة ،القابلية للتكيف وفق المواقف المتغيرة ،وهي ضرورية للمشرف لمواجهة ما تتطلبه الفروق الفردية
بين المعلمين وبين التالميذ أيضا ،واإليمان بحرية التفكير والعمل الفردي والجماعي .والمرونة ال تعني انتفاء التخطيط ،إذ
أنه البد من خطط معينة ،ولكن هذه الخطط يجب أن تكون قابلة إلعادة النظر والتعديل حتى تواجه حاجات المواقف
المختلفة( .المساد .)82 ،2005 ،وبذلك تنسجم المرونة مع فلسفة الجودة الشاملة التي تهدف إلى قبول التغيير باعتباره حقيقة
والتعامل مع المتغيرات بدال من تجاهلها أو محاولة تجنبها( .البربري.)167 ،2007 ،
لذلك فاإلشراف التربوي الفعال ينبغي أن يكون بعيدا ً عن الجمود والتعقيد والتنفيذ اآللي للتعليمات ،وعليه يجب
على المشرف التربوي أن يكون مؤمنا ً بالتجديد إلجراء تعديالت في خططه ووسائله ليعالج المواقف الطارئة ويواكب كل
جديد في العمل التربوي.
 -6تشجيع االبتكار والسعي إلى تحقيق التميز:
ويقصد فيه الوصول إلى كل جديد في الرأي والعمل ،وهو نتيجة تفكير عميق وبحث وتجريب .وهو من عوامل
تحسين العملية التربوية ،ويستطيع المشرف التربوي أن ينمي االبتكار لدى المعلمين عندما يتيح لهم حرية التفكير ،ويشركهم
في تحسين األهداف والمحتويات والمنهج وطرق التدريس والتقويم ،ويشجعهم على البحث والتجريب ،ويبعث فيهم الشعور
بالثقة بأنفسهم ،وينبغي أال يملي عليهم العمل وأال يشعرهم بسلطته ،وأن يشيع فيهم الطمأنينة ويبعدهم عن التقليد والتقيد
بحرفية القوانين والمنشورات ،و أن يتعرف بجهودهم ،ويؤمن بقدراتهم ،ويتعاون معهم في األخذ بأسلوب البحث العلمي،
والشك في أن االبتكار ينمي كال من المعلم والمشرف التربوي ،وفي نموهما انطالق نحو واالبتكار والتجديد  ..وهكذا.
(مساد.)82 ،2005 ،
 -7الشمولية:
إن النظرة الشاملة ألي خطة أو مشروع تتضمن وضع جميع العوامل والمؤثرات تحت نظر المخطط وفكره.
والمشرف التربوي ينبغي أن يكون ذا رؤية شاملة لمجاالت عمله والتي تتضمن عناصر العملية التعليمية من معلم وتلميذ
ومنهج ومبنى مدرسي ،باإلضافة إلى المجتمع المحلي (إسماعيل )23 ،2001 ،بحيث تتعاون هذه المجاالت وتتكاتف لتلبية
حاجات المجتمع.
وبناء عليه ،فإن النشاط التربوي الذي ال يأخذ بالحسبان إشباع متطلبات المجتمع يظل نشاطا قاصراً محدود الفائدة
والبد من تفعيله ليتسم بالشمول (طافش.)76 ،2004 ،
 -8التواصل والتحسين المستمر:
وهو الذي يكسب المشرف الديموقراطي التعاوني القدرة على تحقيق التنمية من خالل تطوير العملية التعليمية
التعلمية التي تتجدد باستمرار ،ألن النجاح يقود إلى نجاح آخر ،ويستمر النشاط والعمل لتحقيق األهداف ،فالتجديد من طبائع
النفوس الحية( .طافش )2004،76،والتحسين المستمر يشمل مدخالت العملية التعليمية والعمليات واألنشطة والتقويم
والخدمات المقدمة ألطراف العملية التعليمية كافة مع التركيز على تجنب األخطاء ،وتشخيص المشكالت والتصدي لها قبل
حدوثها( .الخطيب وآخرون ،2006 ،أ )27 ،وال يحدث ذلك بشكل ناجح إال إذا كانت عملية التواصل والعالقة بين المشرف
والمعلم تتسم باإلنسانية ،وتقوم على الثقة واالحترام المتبادل ،وسعي كل منهما لتحقيق أهداف العملية التعليمية والتعليمية،
وهذا ينعكس بدوره على جودة مخرجات التربية (أي جودة تعلم التالميذ).
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 -9استشراف المستقبل:
هذه الصفة يكتسبها المشرف التربوي المبدع من خالل خبرته في الحياة ،ومن خالل دراسته العملية للماضي
والحاضر ،فتهبه القدرة على توقع المشكالت والصعوبات التي تواجه العمل ،فيتخذ اإلجراءات الوقائية التي تمكنه من
تالفيها قبل وقوعها .وهي سمة ضرورية للمشرف ،ألنه سيحتاج إليها في وضع تصورات علمية لما سيكون عليه حال
التربية في المستقبل في ضوء الدراسات الهادفة إلى بناء مستقبل تعليمي مثمر (طافش.)75 ،2004 ،
ويتضح مما سبق أنه البد للمشرف التربوي من فلسفة يقوم عليها ،وهذه الفلسفة تتضح معالمها وحدودها في أسس
ومبادئ جودة اإلشراف التربوي.
الدراسات السابقة:
قام البربري (2005م) بدراسة كانت بعنوان" :تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالكفايات المهنية لدى
المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية للبنين بالمدينة المنورة ".
هدفت إلى التعرف على مدى تطبيق المديرين لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في التعامل مع المعلمين ،والتعرف
على مدى توافر الكفايات المهنية لدى المعلمين ،باإلضافة إلى الكشف عن الفروق بين آراء المديرين والمعلمين حول مدى
تطبيق المديرين لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في التعامل مع المعلمين .وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي المسحي ،وتألفت
عينة الدراسة من ( )310مديرا ً ومعلماً .وقد توصلت الدراسة إلى أن أفراد عينة الدراسة يرون أن المديرين يطبقون مبادئ
إدارة الجودة الشاملة في التعامل مع المعلمين بدرجة متوسطة ،كما توصلت إلى أن المديرين يرون أن أكثر مبادئ إدارة
الجودة الشاملة تطبيقًا الثقة بالمعلمين وبناء روح الفريق ،وأقلها تطبيقًا النظام الوقائي .كما توصلت الدراسة إلى أن هناك
فروقا ً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين آراء المديرين والمعلمين حول مدى توافر الكفايات المهنية لدى
المعلمين لصالح المعلمين.
في حين أن المقيد (2006م) ،قامت بدراسة بعنوان" :واقع الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالة
الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة وسبل تطويره" .هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الممارسات اإلشرافية
للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة واقتراح سبل تطويره .واستخدمت الباحثة المنهج
الوصفي التحليلي ،كما استخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين ومدراء
المدارس بوكالة الغوث بغزة وتألفت العينة من ( )245مشرفا تربويا ومدير مدرسة .وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى
الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين كا ن بمستوى جيد ،كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.01بين متوسط تقديرات عينة الدراسة لصالح المشرفين في االستبانة ،وكذلك بيَّنت الدراسة عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط تقديرات عينة الدراسة تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس،
المؤهل العلمي ،الخبرة العملية).
أما باسم ( 2007م) ،فقد قام بدراسة عنوانها " :مدى توافر معايير الجودة في برامج اإلشراف التربوي المقدمة في
وزارة التعليم العالي في فلسطين " .هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر معايير الجودة في برامج اإلشراف التربوي
المقدمة في وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين .وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدام الباحث
مقياسا ً خاصا ً مكونا ً من ستة مجاالت تمثل معايير الجودة الواجب توافرها في برامج اإلشراف التربوي ،وتكون مجتمع
الدراسة من ( )132مشرفا ً تربوياً ،أما عينة الدراسة فتألفت من ( )64مشرفا ً تربوياً .وكان مما توصلت إليه الدراسة أن
معايير الجودة الواجب توافرها في اإلشراف التربوي قد توافرت في المقياس الذي استخدمه الباحث ،كما توصلت الدراسة
ق إحصائية ذات داللة بين متوسط استجابات عينة الدراسة تعزى إلى متغيري المرحلة الدراسية
إلى عدم وجود أي فرو ٍ
ونوع المبحث الدراسي.
كما قامت الشربيني (2007م) ،بدراسة بعنوان" :دور اإلشراف التربوي في تحقيق الجودة في التعليم العام
بالمملكة العربية السعودية " وكان هدفها التعرف على األسباب التي تدعو إلى تطبيق إدارة الجودة في التعليم العام بالمملكة
العربية السعودية ،ودور اإلشراف التربوي في تحقيق الجودة الشاملة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ،باإلضافة
إلى معرفة المعوقات التي تحول دون تحقيق الجودة في اإلشراف التربوي ،كما هدفت أخيرا ً إلى وضع تصور مقترح
لتفعيل دور اإل شراف التربوي في إدارة الجودة .وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة
قامت الباحثة بعرض األسباب التي تدعو إلى تطبيق إدارة الجودة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ،كما بينت
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أهمية دور اإلشراف التربوي كمحور رئيس لتحقيق الجودة .كما عرضت الباحثة خطوات بناء التصور المقترح لتفعيل دور
اإلشراف التربوي في إدارة الجودة باالعتماد على مبادئ الجودة عند ديمنج  ،Demingكما قامت بعرض آليات تنفيذ
التصور المقترح.
اإلطار العملي للبحث:
بناء على طبيعة البحث واألهداف التي يسعى لتحقيقها فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي ،والذي
يعتمد على دراسة الظاهرة كما في الواقع ويهتم بوصفها الوصف الدقيق المعبر عنها تعبيرا كيفيا ً وكمياً.
مجتمع وعينة البحث:
يتكون مجتمع الدراسة من المشرفون التربويون في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان ،والبالغ عددهم طبقا ً
للدليل اإلحصائي السنوي للعام الدراسي (2012/2011م) لوزارة التربية والتعليم ( )275مشرفا ً تربوياً ،يشرفون على
المدارس الحكومية في واليات محافظة شمال الباطنة.
وتكونت عينة الدراسة من المشرفين التربويين من (  ) 22مشرفا ً تربويا ً ممن يشرفون على المدارس الحكومية
في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان وتم اختيارهم بطريقة الطبقية األعشوائية.
أدوات الدراسة:
بما أن الدراسة الحالية تسعى إلى تحديد الكفايات الضرورية الالزمة لعمل المشرفين التربويين وفق معايير الجودة
الشاملة بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان ،وكذلك التعرف على مدى ممارسة المشرفين التربويين لهذه الكفايات ،استخدم
الباحث أداة المقابلة الشخصية شبه المقننة مع عينة الدراسة من فئة المشرفين التربويين بهدف معرفة مدى ممارستهم
للكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة ،ويتميز هذا النوع من المقابالت بالمرونة ويترك الحرية للمستجيب
في التعبير عن رأيه وأفكاره ومعتقداته بحرية كاملة دون وضع أي قيود ،كما أنها مرنة ويمكن تعديلها حسب الموقف،
ويمكن استخدامها مع أنواع مختلفة من المشكالت واألشخاص ،كما يمكن االستطراد في األسئلة ومتابعتها وتوضيحها
واإلطناب فيها حتى يحصل الباحث على استجابات دقيقة مرتبطة بالموضوع( .أبو عالم2009 ،م) .وقد تمحورت أسئلة
المقابلة حول:
 الكفايات الضرورية للمشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة.
 مدى ممارسة الكفايات من قبل المشرفين التربويين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان .
 المعوقات التي تحد من ممارسة المشرف التربوي للكفايات الضرورية لعمله وفق معايير الجودة الشاملة من وجهة
نظرهم.
وقد قام الباحث بالخطوات الرئيسية إلعداد أسئلة المقابلة من خالل تحديد المبررات واألهداف وكتابة األسئلة،
ومن ثم عرضها على مجموعة من أهل الخبرة واالختصاص في المجال التربوي ،وذلك كي يستفيد من آرائهم ومالحظاتهم
حول األسئلة التي أعدها ،حيث قام الباحث بأخذ آراء المحكمين ألسئلة المقابلة ثم قام بتعديل ما رأوه مناسبا ً حتى وصل إلى
الصياغة النهائية لألسئلة .
وتمت اإلجابة عن األسئلة الثالثة من خالل نتائج اسئلة المقابلة والتي وجهت للمشرفين التربويين ،حيث قام
الباحث بطرح جميع أسئلة المقابلة على جميع المشرفين كالً على حده أثناء مقابلته لهم وبنفس الطريقة ،ونظراً إلجابة
المشرفين التربويين على اسئلة المقابلة باللهجة المحلية العمانية والتي احتوت على كثير من الكلمات مثل (وايد ،عيل،
سيروا ،يوم ني ،س ُّوو ،برايهم ،يخلَّونا ،يبونَّا ... ،الخ) ،والتي يصعب على القارئ فهمها ،فقد رأى الباحث أن يحول تلك
اإلجابات إلى اللغة العربية الفصحى ويحصرها في جداول مرتبة حسب نسبة تكرارها كما يأتي:
-1النتائج المتعلقة بسؤال المقابلة األول ،والذي نصه:
ما الكفايات التي يمارسها المشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة والمعلمين؟
تم اإلجابة عن هذا السؤال من خالل حصر إجابات المشرفين التربويين كما يبيِّن الجدول رقم (. )1
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الجدول (:)1الكفايات التي يمارسها المشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة
والمعلمين
النسبة
م

الكفايات

التكرار

المئوية

1

االنسانيه

22

%100

2

التخطيط

22

%100

3

شخصية واجتماعية

19

%86.3

4

المناهج والمقررات

17

%77.2

5

التنفيذ

17

%77.2

6

التقويم

16

%72.7

7

التنظيم

13

%59

8

التنمية الذاتية

10

%45.4

9

االبتكار والتجديد

7

%32

الحظ الباحث من خالل الجدول ( )1ان الكفايات الضرورية للمشرفين التربويين التي ذكرها المشرفون التربويون
تتفق مع قائمة الكفايات التي أعدها الباحث وفق معايير الجودة الشاملة وتتلخص في الكفايات :اإلنسانية ،التخطيط ،شخصية
واجتماعية ،المناهج والمقررات ،التنفيذ ،التقويم ،التنظيم ،التنمية الذاتية ،االبتكار والتجديد.
ويالحظ الباحث ان أكثر الكفايات ضرورة من وجهة نظر المشرفين التربوين هي اإلنسانية وبلغت بمعدل تكرار
 ،%100وجاءت كفاية االبتكار والتجديد في اقل الكفايات ضرورة من وجهة نظر المشرفين التربوين بنسبة .%32
-2النتائج المتعلقة بسؤال المقابلة الثاني ،والذي نصه:
"ما درجة ممارسة التي يمارسها للمشرف التربوي وفق معايير الجودة الشاملة أثناء زياراته للمدرسة
والمعلمين؟"
تم اإلجابة عن هذا السؤال من خالل حصر إجابات المشرفين التربويين كما يبيِّن الجدول رقم (. )2
الجدول (:)2مدى ممارسة المشرفين التربويين للكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر
المشرفين التربويين انفسهم
التكرار

النسبة المئوية

درجة الممارسة

م
1

جيد جدا

5

%22.7

2

جيد

14

%63.6

3

متوسط

3

%13.6

الحظ الباحث من خالل الجدول ( )2إن نسبة المشرفين التربويين الذين يمارسون الكفايات الضرورية لعملهم وفق
معايير الجودة الشاملة ضعيفة ولم تتجاوز ( ،)%22.7بينما يمارس ( )%63.6من المشرفين التربويين الكفايات الضرورية
لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة بدرجة جيدة ،في حين يمارس ( )%13.5من المشرفين التربويين الكفايات الضرورية
لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة بدرجة ضعيفة جداً .ويتضح من خالل الجدول ان الغالبية العظمى من المشرفين
التربويين في محافظة شمال الباطنة يمارسون الكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة بدرجة جيدة ،وهذا
يتفق مع درجة تقييم المعلمين للمشرفين التربويين لمدى ممارستهم للكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة
من خالل االستبانة التي وزعت على معلمي محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان.
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-3النتائج المتعلقة بسؤال المقابلة الثالث ،والذي نصه:
"ما المعوقات التي تحد من ممارسة المشرف التربوي للكفايات الضرورية لعمله وفق معايير الجودة الشاملة
من وجهة نظرهم؟"
ت َّمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل حصر آراء المشرفين التربويين لألسباب والعوائق التي تحد من ممارستهم
لبعض الكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة حسب المستوى المطلوب منهم ،والجدول رقم ( )3يوضح
ذلك.
الجدول (:)3المعوقات التي تحد من ممارسة المشرفين التربويين للكفايات الضرورية للعمل وفق معايير الجودة
الشاملة من وجهة نظرهم.
النسبة
م

المعوقات

المئوية

التكرار

1

كثرة األعباء اإلدارية والطارئة التي يكلف بها المشرف التربوي

22

%100

2

قلة البرامج والدورات التدريبية التي يشرك فيها المشرف التربوي

21

%95.4

18

%81.8

4

زيادة عدد المعلمين الذين يشرف عليهم المشرف التربوي

17

%77.2

5

قلة الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية التي تقدم للمشرف التربوي

15

%68.1

6

قلة المصادر والمراجع والكتب والنشرات التربوية التي تتعلق بالعمل
اإلشرافي

13

%59

7

ضعف شبكة المعلومات ( األنترنت)

9

%41

8

األهمال وعدم األخذ برأي المشرف التربوي فيما يخص العملية التعليمية

7

%32

9

ضعف المتابعة والتقييم من قبل الوزارة والمديرية

4

%18

عدم وجود دليل عمل المشرف التربوي

3

الحظ الباحث من خالل الجدول ( ،) 3ان المشرفين التربويين اجمعوا على ان "كثرة األعباء اإلدارية التي يكلف بها
المشرف التربوي" ،هي السبب األول الذي يحد من ممارستهم للكفايات الضرورية لعملهم وفق معايير الجودة الشاملة ،بينما
اختلفوا في ذكر بقية االسباب التي تحد من ممارستهم للكفايات الضرورية لعملهم وبنسب متفاوته ،ولعل هذا االختالف يعود
إلى ظروف المشرفين التربويين أنفسهم.
توصيات البحث:
وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ،يوصي الباحث بما يلي:
 وضع دليل عمل موحد للمشرفين التربويين وفق معايير الجودة الشاملة .
 وضع معايير خاصة باختيار المشرفين التربويين في ضوء إطار ضمان الجودة.
 زيادة عدد المشرفين التربويين بما يتناسب مع عدد المعلمين واحتياجاتهم التربوية والتعليمية.
 زيادة الطاقم اإلداري في أقسام اإلشراف التربوي من أجل القيام باألعمال اإلدارية والطارئة التي يكلف بها المشرفون
التربويون حتى يتفرغ المشرفين للعملية اإلشرافية حسب المخطط لها.
 تزويد المشرفين التربويين بمصادر المعرفة العلمية المتخصصة ونتائج األبحاث والدراسات المتعلقة بمجال اإلشراف
التربوي ليتمكنوا من متابعة التطورات التربوية .
 إشراك المشرفين التربويي ن في تعديل المناهج وتطويرها ألنهم أقرب من غيرهم إلى رؤية تطبيقها على الواقع
واحتياجاتها الفعلية .
 تطوير برامج تدريب المشرفين التربويين في أثناء الخدمة من الناحيتين الكمية والنوعية لتصبح عنصرا ً فاعالً من
عناصر التربية المستمرة لهم.
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Abstract
This study aimed to identify the reasons for the tenth-grade students’ vocational
orientation towards vocational education considering the learning environment of the
vocational units and the impact of the student’s gender and the school’s location variables
in academic schools in the northern governorates. A stratified sample was selected for the
study, which consisted of (361) students. It stood at (32.2%) of the 1121- student study
population, which was the total number of tenth grade vocational students in government
academic schools for the academic year 2
 021/2022. 
To achieve the aim of the study, a questionnaire consisting of (20) items of multiple choice
type was developed in line with Likert scale, distributed on three dimensions:
educational ( academic), social and economic factors. The validity and reliability of the
questionnaire were validated. 
The results showed that the reasons for the vocational tenth grade students’ orientation
toward vocational education regarding the learning environment of the vocational units had
a high percentage, which amounted to (73.7%). It also revealed that whilst there were no
statistically significant differences between the students’ orientations towards vocational
education in the light of the learning environment of the vocational units attributed to the
school location variable, the study showed that there were statistically significant differences
between the students’ attitudes towards vocational education in the light of the learning
environment of the vocational units ascribed to the student gender variable, mainly in favor
of male students. These are reasonable results in line with the Palestinian Ministry of
Education policy towards developing vocational education, and consistent with the culture
of the Palestinian society that values the artisans.
Key words: Vocational Education, Tenth Grade, Vocational Units, Learning Environment,
Attitude Towards Vocational Education.
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أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية
أيوب موسى عليان
الباحث ،وزارة التربية والتعليم ،فلسطين

ابتهاج عبد الحكم الدويك
الباحث ،وزارة التربية والتعليم ،فلسطين

الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب توجه طلبة الصف العاشر المهني نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية
للوحدات المهنية وأثر متغيرات الدراسة جنس الطالب ومكان المدرسة في المدارس األاكايممية في المحافظات الشمالية ،تم
اختيار عينة طبقية للدراسة مكونة من ( )361طالب/ة بنسبة ( )%32.2من مجتمع الدراسة البالغ عديهم ( )1121طالب/ة
وهو مجموع طلبة الصف العاشر المهني في المدارس األاكايممية الحكومية للعام الدراسي  .2022/2021ولتحقيق هدف
الدراسة تم تطومر استبانة مكونة من ( )20فقرة من نوع االختيار المتعدي حسب تصنيف ليكرت موزعه على ثالثة ابعاي
هي العوامل التربومة (األاكايممية) والعوامل االجتماعية والعوامل االقتصايمة ،وتم التأاكد من صدق وثبات االستبانة ،بينت
النتائج ان أسباب توجه طلبة الصف العاشر المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية جاءت بدرجة عالية وبنسبة
مئومة ( ،)%73.7وبينت الدراسة أمضا انه ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية بين توجهات الطلبة نحو التعليم المهني في
ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية تعزى لمتغير مكان المدرسة ،في حين بينت الدراسة أمضا انه توجد فروق ذات ياللة
إحصائية بين توجهات الطلبة نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية تعزى لمتغير جنس الطلبة لصالح
الطلبة الذاكور  .وهي نتائج منطقية وتتماشى مع سياسة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نحو تطومر التعليم المهني.
الكلمات المفتاحية :التعليم المهني ،الصف العاشر المهني ،الوحدات المهنية ،البيئة التعلمية ،االتجاه نحو التعليم المهني.
المقدمة:
معد التعليم المهني من أهم حراكات التطومر التي طرأت على التعليم التربوي ،حيث ممثل نقطة انطالقة قومة في
التخطيط للقوى العاملة ،والمستقبلية،وسد احتياجات السوق وتوفير عمالة تمتلك الكفامة والمهارة ،فسياسة الدولة هي السعي
لبناء اكواير بشرمة مؤهلة وفاعلة ومدربة للنهوض بالمجتمع ،واللحاق براكب التنمية والتطور ألن رأس المال البشري ممنح
قدرة اقتصايمة اكبيرة ومرنه ،وموفر من خالله فرص عمل اكافية ليقدم الخدمات ومرتقي بمستواها ،االمر الذي مستوجب
تطومر التعليم المهني ليتالءم والهدف المنشوي ،وسد احتياجات سوق العمل واستغالل أاكبر اإلمكانات البشرمة والمايمة و
لمواجهته التغيرات السرمعة.
ولقد نال التعليم المهني اهتماما اكبيرا في الدول المتقدمة لدوره الكبير في التنمية الشاملة ،وتحسين الوضع
االقتصايي للفري والجماعة (صبيرة وعلي.)2018،
وقد وجد التعليم المهني ضمن مراحل التعليم العام المختلفة ،قسمت في مرحلة التعليم األساسي إلى ثالث مراحل،
بدءا من صفوف ( ) 6-1سميت بمرحلة الوعي المهني بحيث مكون على يرامة بأنواع المهن ثم مرحلة التثقيف من الصفوف
( ) 9-7ليتمكن الطالب من التخطيط للمهنة ،وان مضع طموحات مهنية له ثم تأتي مرحلة االستكشاف من الصفوف ((10-
 12تهدف هذه المرحلة إلى إثارة اهتمام الطلبة بالفرص المهنية المتاحة فيه ،وتمكينه امن بلورة تفضيله المهني.
واعتبر التعليم المهني من حمالت اإلصالح على التعليم بسبب ارتفاع معدالت التسرب للمراحل التعليمية وخاصة
في التعليم الثانوي الذي قد ال ملبي احتياجاتهم (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.)1998،
وجد التعليم المهني لمن انهوا مرحلة التعليم األساسي ،والذي ممنح الطالب المهارات الالزمة للحياة العملية
وبإمكانهم بعد التعليم المهني االلتحاق بالعمل أو االلتحاق بالتعليم الجامعي ضمن تخصصات مسموحة لهم .فهو تعليم ممتاز
بالمرونة ممكن المتعلم انجاز التعليم بطرق مختلفة ،وفي مواقع مختلفة من خالله تثبت المهارات وامضا وتطومرها بالطرمقة
الصحيحة.
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فإنشاء الوحدات المهنية شجع على اختيار التخصص المبكر في التخصص المهني ،وزود الملتحقين به
بالمهارات الالزمة لسوق العمل أو إنشاء مشروع خاص فيهم.
مشكلة الدراسة:
من خالل عمل الباحثان في وزارة التربية والتعليم وألهمية التعليم المهني الحظ الباحثان أهمية يراسة األسباب التي
بناء عليها متوجه الطلبة نحو االلتحاق بالصف العاشر المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية .فالتعرف على
اتجاهات الطلبة نحو العمل المهني والتربية المهنية مساعد في استثمار جهويهم واالستفاية منها واالبتعاي عن تبدمد طاقاتهم،
وتمكن صانعي القرار من توجيه سلواكهم باالتجاه الصحيح ،اكما ان رفد السوق الفلسطينية باليد العاملة والمدربة التي تمتاز
بالكفاءة والفعالية معوي بالمنفعة على السوق الفلسطينية التي تسعى لالستقالل عن سوق السلطة القائمة باالحتالل اإلسرائيلي.
أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة إلى تحدمد أسباب توجه طلبة الصف العاشر المهني نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية
للوحدات المهنية .وذلك من خالل األسئلة اآلتية:
السؤال األول :ما أسباب توجه طلبة الصف العاشر المهني نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية
للوحدات المهنية؟
السؤال الثاني :هل تختلف تقدمرات أفراي عيّنة الدراسة حول أسباب توجه طلبة الصف العاشر المهني نحو
التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية باختالف متغيرات الدّراسة :الجنس ،مكان المدرسة؟
فرضيات الدراسة:
سعت الدراسة لفحص الفرضيات الصفرية اآلتية:
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αبين متوسطات أسباب
توجه طلبة الصف العاشر المهني نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية تعزى لمتغير الجنس.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αبين متوسطات أسباب
توجه طلبة الصف العاشر المهني نحو التع ليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية تعزى لمتغير مكان
المدرسة.
أهمية الدراسة:
 توضيح أهمية يور التعليم المهني في إعداي قوى عاملة مؤهلة قايرة على مواجهة التغييرات.
 ستوفر هذه الدراسة أسس منطقية معتمد عليها في تطومر المناهج التعليمية.
 تطومر التعليم المهني سيقدم معالجة لمعدالت التسرب في مراحل التعليم األساسي.
 تقدمم مقترحات لالرتقاء بمستوى التعليم المهني وبمخرجاته.
أهداف الدراسة:
 معرفة األسباب الحقيقية لتوجه الطلبة نحو التعليم المهني للعمل على معالجة جوانب القصور ان وجدت سواء في مجال
االتجاهات أو البنية التحتية من اجل زماية إعداي الطلبة الملتحقين بهذا الفرع.
 معرفة إن اكان هناك أسباب تعزى لمتغير الجنس أو مكان السكن في االلتحاق بالفرع المهني لمعالجة القصور ان وجد من
خالل اإلرشاي المهني المتخصص أو يعم المناطق المتأثرة ان وجدت.
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محددات الدراسة:
تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:
 الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .2022/2021
 الحدود المكانية :شملت الدراسة المدارس األاكايممية الحكومية التي تحتوي وحدات مهنية في المحافظات الشمالية.
 الحدود البشرية :اشتملت عينة الدراسة على عينة عشوائية طبقية حسب متغير الجنس من طلبة الصف العاشر المهني
في المدارس األاكايممية الحكومية.

مصطلحات الدراسة:
 طلبة الصف العاشر المهني (اجرائيا) :هم طلبة نهامة المرحلة الزامية بدامة المرحلة الثانومة المكونة من ثالثة
صفوف تعليمية وفقا لتقسيمات النظام التعليمي الفلسطيني وتتراوح أعمارهم ما بين  16-15عا ًما حسب قانون التربية
والتعليم الذي تم المصايقة علية في العام .2017
 التعليم المهني :تعليم نظامي متضمن اإلعداي التربوي والسلواكي وااكتساب المهارة والقدرة المهنية ،بهدف خلق
أمدي عاملة ماهرة في مختلف المجاالت والتخصصات المهنية ،مما ممكنهم من القيام بالمهام المواكلة إليهم بكفاءة وهذا
اإلعداي مكون خالل مدة تتراوح  3سنوات بعد مرحلة التعليم األساسي (فالته.)1994،
 البيئة التعلمية :تضم مجموعة من التفاعالت ال ُمتمثلة بالمواقف التعليميَّة ،وطرق التدرمس ،واألفراي ،والمكونات
المايمة وغيرها من األمور التي تُسهم ببناء المعرفة لدى ال ُمتعلم ياخل المدرسة أو خارج أسوارها .بمعنى هو الموقع
والمناخ الذي متلقى فيه الطالب عملية التربية والتعليم ،والمكان الذي تتم تهيئة بقيم ،ومبايئ ،وممارسات إمجابيّة من قبل
أفراي المجتمع المدرسي بحيث متم االرتقاء في عملية التعليم ،وتحقق مخرجات تتمثل بطالب مبدع ومتميّز (،,2021
.)LEARNING ENVIRONMENT
 الوحدات المهنية اجرائيا :هي واحدة من أهم أشكال تنظيم المحتوى التعليمي أو التدرمبي ،ضمن هيكل تنظيم
هايف للكتاب أو التدرمب ،من خالل مشاغل متم فيها تصميم األنشطة والفعاليات في الوحدة بطرمقة تدفق خطية ،لما مجب
على الطالب ،أو المتدرب القيام به وتتمراكز حوله في التنفيذ ،وتوفر الوحدة المهنية اكل ما ملزم الطالب ،لتحقيق النتائج
المتوقعة من مراجع،ومصاير ،وإرشايات ومستلزمات التطبيق ،وتتوج الوحدة النمطية بمشروع أو مهمة تكشف مدى تمكن
الطالب أو المتدرب من المحتوى التعليمي أو التدرمبي للوحدة ضمن معامير محدية وواضحة.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
اإلطار النظري:
التعليم المهني وجد لتطومر القدرات العملية وللكشف عن الميول ،والرغبات ،واالتجاهات من خالل يمجهم
وتعرمضهم لخبرات عملية ،وحياتية منوعة ،فهي تحدث توازن بين الماية النظرمة والتطبيقية الذي معتمد على أسلوب حل
المشكلة وأسلوب التجرمب ان استخدام هذه األساليب تساعدهم في االستمرار بالتعلم وإعدايهم للتكيف مع البيئة وتنمي لدمهم
اتجاهات إم جابية نحو العمل والمهنة .التعليم المهني له أهمية اكبيرة في العدمد من الحكومات والمنظمات وفي سلم أولوماتها
لكونه موفر نظام وطني واقتصايي وطرمق آمن لالندماج في المهنة ولالنخراط في سوق العمل الذي محقق التنمية الشاملة
من خالل إعداي القوى المؤهلة علميا ومعرفيا ومهاراتيا ومحتل التعليم المهني مكانة مميزة في النظم التعليمية من حيث
اإلعداي له من مناهج وورش لتكون مخرجاته مؤهلة تأهيل سليم وقوي (المصري.)1993،
وجد التعليم المهني في العصور القدممة ،وبداماته في الحضارة الفرعونية حيث المهن تورث من اآلباء إلى األبناء،
ثم في الحضارات اليونانية والرومانية ثم الحضارة اإلسالمية ،حيث اهتمت بالعمل والحرف وشجعت عليه ،واكان نتيجة
يلك األزهار والوفرة في العمران والتجارة والزراعة ،وباقتصايهم بشكل عام (حلبي.)2012،
أماالتعليم المهني في فلسطين فيعوي إلى ما قبل  150عام ،عندما سمحت الحكومة العثمانية بإنشاء المدارس التي
اهتمت بالتدرمب المهني ،وبإنشاء مشاغل فيها اكالخياطة والحداية والنجارة والخراطة وتجليد الكتب وصناعة الفخار وذلك
في مدارس األمتام ليتمكنوا من اعالة أنفسهم وااكتساب مهنة (أبو لغد وحماي.)1997،
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مشير أبو لغد وحماي ( )1997انه أنشئت مدارس متخصصة اكخضوري الزراعية  1930في طولكرم ،لتخرج
الطلبة بعد  3سنوات ومعويوا اكمزارعين ناجحين لقراهم ،ثم أنشئت مدرسة مهنية في حيفا وبعدها مراكز تدرمب في القدس
واكان لرعامة العائالت الفقيرة واألمتام لتحسين يخلهم.
وقد اكان لالحتالل اإلسرائيلي أثر سلبي على نظام التعليم المهني ،حيث افتقر إلى اإليارة الفعالة اكما وتم توجيهه
لخدمة اقتصايهم بإنشاء مراكز تدرمب تعمل يورات تدرمب قصيرة ليعمل خرمجوها عند المحتل ،وبأجور زهيدة وال مكون
مريوي لالقتصاي الفلسطيني ،إال أن السلطة الفلسطينية أولت اهتماما ً للتعليم المهني فأنشأت العدمد من المدارس في جميع
ارجاء الوطن منها  8مدارس ذاكور و 3اناث و 6مختلطة في المحافظات الشمالية( الضفة الغربية) و 2مدارس ذاكور 2
اناث في المحافظات الجنوبية(غزة) ،ليصبح عدي المدارس المهنية  20مدرسة وعدي الوحدات المهنية في المدارس
األاكايممية في المحافظات الشمالية  35بينما في المحافظات الجنوبية .10
التعليم المهني:
على الرغم من أن التعليم المهني أو التقني ال ممكن فصله عن نظام التعليم العام ،إال أن هذا التعليم (المهني) مقصد
منه ذلك التعليم الذي مؤهل الفري ليكون قابالً للعمل في مهنة أو مهن معينة ،أاكثر من قابليته للعمل في أنواع أخرى من
المهن األخرى ،ومظهر من التعرمف أن التعليم المهني مرتبط بالعمل بصورة مباشرة ،وبذلك مختلف عن التعليم العام الذي
ال مشترط فيه ،وال منتظر منه أن معد الفري لممارسة مهنة أو حرفة معينة( .الخطيب.)1995،
خصائص التعليم المهني:
البرامج التي تعنى بالتعليم المهني لها خصائص تتميز بها لضمان الكفاءة والفاعلية ومن اهمها:






أهداف التعليم المهني مرتبط باألهداف التربومة وبمجال العمل واإلنتاج.
برنامج التعليم المهني متكامل ما بين التدرمب والتطبيق ياخل المدرسة وخارجها.
تكامل بين المهارات في األياء والتطبيق وبين المعلومات النظرمة.
منسجم في التخطيط والتصميم والتنفيذ مع البيئة.
موااكبة التطورات واستمرارمة التحدمث والتطومر في األساليب والوسائل (المصري.)1993،

أهداف التعليم المهني:
هناك العدمد من األهداف التي منتظر من التعليم المهني تحقيقها ،ومنها:
 تأهيل وتدرمب اليد العاملة المحلية ،وفتح المجال أمام القطاع الخاص ،وتشجيع برامج االستثمار.
 خفض الحاجة إلى األمدي العاملة الخارجية.
 تزومد الفري بثقافة مهنية ترتبط بمهنة من المهن المعترف بها رسمياً( .غول.)2020،
ومميل بعض الدراسين إلى تصنيف أهداف التعليم المهني إلى صنفين :أهداف على صعيد المجتمع ،وأهداف على
صعيد األفراي؛ فعلى صعيد المجتمع ،محقق التعليم المهني عديا ً من األهداف ،ومنها:
 رفد المجتمع بقوى عاملة مؤهلة ومدربة.
 موااكبة المستجدات والتطورات في قطاعات المتعلقة بسوق العمل.
 زماية فاعلية القوى العاملة ورفع إنتاجيتها.
أما على صعيد الفرد ،فإن التعليم المهني محقق األهداف اآلتية:
 إاكساب الفري معارف ومهارات الزمة لتخصه المهني.
 إعداي أفراي مؤهلين للعيش في مجتمع مكونون قايرمن فيه على التحليل والتفكير.
 تزومد الفري بعايات سلواكية مهنية ،وتسليحه بقيمة إتقان العمل( .ماس.)2005 ،
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نظريات في التعليم المهني:
بواسطتها ممكن يمج افراي المجتمع في العمل والتفاعل والتواصل االجتماعي ومنها :
 نظرية العالقات اإلنسانية :تهتم بدراسة السلوك اإلنساني مع الجماعات التي منتمي اليها االفراي من
حيث بيئة العمل االجتماعية والعاملين واالهتمام بحاجات العاملين ورفع اكفاءتهم من خالل تنمية العالقات
االجتماعية ياخل العمل.
 النظرية العلمية :تهتم بتحقيق الفاعلية وزماية اإلنتاج باتباع أسلوب علمي قائم على التخصص والمهارة
واهتمت بالحوافز اكعنصر أساسي لترغيب العاملين على العمل وزماية اإلنتاج وتراكز على الجانب المايي والكثير
معتبرها هي عملية ياخلية للمؤسسة لرفع الكفاءة وزماية اإلنتاج.
 نظرية البنائية الوظيفية :هو تصور حدمث منظر إلى أن التكومن للفري مهنيا مطلبا مساعد في تحقيق
التوازن ومحقق الهدف التنظيمي للمؤسسة ومحدي وضع اكل فري حسب يوره ومكانته ياخل المؤسسة معتمد على
السمات والمهارات والحوافز(غول.)2020،
تحديات تواجه التعليم المهني في فلسطين:
مواجه التعليم المهني في فلسطين جملة من التحدمات ،ومنها:
 افتقار طلبة التعليم المهني للخبرة والمعرفة الكافيتين لممارسة المهنة بإتقان؛ بسبب قصر فترات التدرمب.
 قلة ثقة أرباب العمل بمستوى التدرمب الذي تقدمه مؤسسات التدرمب والتعليم المهني.
 الوضع االقتصايي الناجم عن ظروف االحتالل ،وانعدام الخيارات المتاحة ،وقلة المواري.
(ماس.)2005 ،
ً
ومضيف آخرون أسبابا أخرى ،ومنها:






تشتت التعليم المهني بسبب التشرمعات المتعاقبة في فلسطين ،وتعدي أنظمة التعليم :المصري ،األريني،
الفلسطيني ،وقلة التنسيق بين برامج التدرمب والتعليم الرسمية ،واألخرى شبه الرسمية.
محدويمة مواري البالي؛ بسبب إهمال االحتالل – بصورة متعمدة – لهذا النوع من التعليم ،وقلة التمومل
الالزم لتنفيذ البرامج التدرمبية.
قلة االرتباط بين برامج التعليم األاكايممي ،وبرامج التعليم المهني.
ارتفاع تكاليف إعداي طالب التعليم المهني؛ بسبب قلة إعدايهم.
عدم ارتباط برامج التعليم المهني بحاجات سوق العمل( .أبو عصبة.)2005 ،

عوامل مؤثرة في خيارات الطالب المهنية
هناك عدة عوامل لها تأثير في خيارات الطالب للتعليم المهني منها:












سوق العمل.
الدخل والطبقة االجتماعية.
العائلة واألصدقاء.
الرغبات.
اإلرشاي المهني.
نمط التعلم.
موقع المدرسة.
االيراك ومستوماتها لدى الطالب.
القدرات الكامنة لدى الطالب.
اختالف النوع االجتماعي
منظمات الشباب الداعمة للعمل وللبرامج المهنية( .الخطيب.)1995،
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العوامل المؤثرة في االتجاه نحو التعليم المهني:
 النمو والنضج ،ولهذمن العاملين تأثر في تكومن الفري التجاهاته.
 البيئة المحيطة ،حيث مؤيي تفاعل الفري مع البيئة المحيطة في تكومن اتجاهات لدمه ،ومن األمثلة على ذلك تشابه الميول
عند اآلباء وأبنائهم ،واكذلك تأثير مجموعات األقران.
 وسائل اإلعالم ،حيث تلعب يوراً في تشكيل االتجاهات عند الفري( .الخاروف والدهامشة.)2013 ،
أنواع االتجاهات :ممكن تصنيف االتجاهات إلى أنواع عدمدة ،بحسب التصنيفات اآلتية:






بحسب الموضوع :تصنف االتجاهات إلى اتجاهات عامة واتجاهات خاصة؛ ومقصد باالتجاهات العامة تلك االتجاهات
التي تتميز بالثبات واالستقرار وتكون متقاربة ومتعدية ،مثل االتجاهات نحو األجانب .أمااالتجاهات الخاصة ،فتكون
أاكثر تحدمداً ،وتكون محدية نحو موضوع أو أمر مخصص ،وهي أقل استقرارا ً وثباتا ً من االتجاهات العامة.
بحسب األفراي :هناك االتجاه الجماعي ،واالتجاه الفريي ،ومقصد باالتجاه الجماعي ذلك االتجاه الذي تشترك فيه جماعة
من الناس .أماالفريي ،فهو االتجاه الموجوي عند أفراي محديمن اكالفنانين والمبدعين.
بحسب الوضوح :هناك نوعان من االتجاه :اتجاه علني ،وآخر سري ،ومقصد باالتجاه العلني ذلك االتجاه الذي معلن عنه
الفري بوضوح ،أماالسري ،فهو االتجاه المخفي الذي ال مظهره الفري ،اكما هو الحال في التنظيمات الممنوعة.
بحسب القوة :هناك نوعان من االتجاه :اتجاه قوي وهو اتجاه واضح معبر عنه سلوك الفري بكل عزممة وتصميم .واتجاه
ضعيف معبر عنه سلوك متراخ غير واضح ،وممكن ان مصنف بحسب االتجاه :اتجاه موجب ،وهو االتجاه الذي مقوي
الفري إلى التأميد والمناصرة ،اكاتجاه الحب واإلعجاب ،واتجاه سالب ،وهو اتجاه مقوي الفري إلى االبتعاي عن الموضوع،
ومن أمثلته اتجاه الكره( .زهران.)138-137 ،1984 ،

الدراسات السابقة:
يراسة السفاسفة والسفاسفة ( )2019اتجاهات طلبة التعليم المهني في المملكة األرينية الهاشمية ،اتجاه إقامة
مشروعات رمايمة صغيرة ،وعالقتها بمستوى نضج االتجاه المهني لدى هؤالء الطلبة ،وتألف مجتمع الدراسة من جميع
طلبة التعليم المهني في لواء ماراكا في األرين ،وعديهم ( )1200طالب وطالبة ،وطيق الباحثان الدراسة على عينة مؤلفة
من ( ) 180من الطالب والطالبات في الصف األول الثانوي ،والثاني الثانوي ،وقد تم اختيار العينة من ( )4مدارس مهنية،
حيث تم تطبيق أياتي الدراسة :مقياس اتجاهات الطلبة نحو إقامة المشروعات الصغيرة ،ومقياس اكرامتس لمستوى النضج
المهني .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن يرجة اتجاهات طلبة التعليم المهني نحو إقامة مشروعات صغيرة رمايمة،
ومستوى نضجهم المهني اكانا متوسطين ،وأشارت النتائج اكذلك إلى وجوي عالقة إمجابية غير قومة بين مستوى النضج،
واتجاهاتهم نحو إقامة مشروعات صغيرة .وأوصى الباحثان بضرورة تعليم رماية األعمال في المشارمع المتوسطة
والصغيرة ويمجها ضمن مناهج التعليم في المدرسة والجامعة.
دراسة حمدان والكيالني ( :)2018استهدفت الدراسة تعرف أسباب عزوف الطالبات في الثانومة العامة عن
االلتحاق ببرامج التعليم التقني في فلسطين ،وتصميم خطة إيارمة بهدف الحد من ذلك ،من وجهة نظر الطالبات ،ومعرفة
يرجة االختالف في األسباب ،تبعا ً الختالف متغيراتك فرع الدراسة ،ومستوى تعليم الوالدمن وعملهما ،والتحاق أحد
الوالدمن ببرامج التعليم المهني ،ومكان سكن الطالبة .وتألف مجتمع الدراسة من طالب التعليم التقني وعديهم ( ،)2874وتم
اختيار عينة عشوائية طبقية مؤلفة من ( )634طالبة ،وتم تطبيق أياة الدراسة على العينة وهي استبانة مؤلفة من ( )46فقرة،
تم توزمعها على أبعاي :اإلرشاي والتوجيه ،واألبعاي االجتماعية والتربومة واالقتصايمة ،واستخدم الباحثان منهجا ً وصفيا ً
تحليلياً ،وأشارت النتائج إلى أن يرجة استجابة الطالبات للفقرات اكانت ضعيفة في جميع األبعاي ،وعدم وجوي فروق في
أسباب العزوف بحسب متغير عمل األم واألب ،ووجوي فروق بحسب باقي األبعاي (فرع الدراسة ،مستوى الوالدمن
التعليمي ،ومكان السكن ،وغيرها) .وفي البعد االجتماعي تبين وجوي فروق في أسباب العزوف تبعا ً للدخل األسري في البعد
االجتماعي ،وتبعا ً لمتغير االلتحاق في األبعاي اكلها ،وتم بناء خطة تربومة للحد من هذا العزوف ،وأوصت الدراسة بتطبيق
هذه الخطة وتبنيها.
دراسة صبيرة وعلى ( :)2018تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى اتجاه طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة
الالذقية نحو التعليم المهني ،وعالقة ذلك بوعيهم المهني ،وتحدمد أثر المتغيرات :الجنس ،ومكان اإلقامة ،وتبعية المدرسة
في ذلك .واتبع الكاتبان منهجا ً وصفيا ً تحليلياً ،وتمثلت األياة في استبانتين :إحداهما لقياس اتجاه الطلبة نحو التعلم المهني،
والثاني لقياس الو عي المهني لدمهم ،وتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع في المحافظة ،وتم اختيار عينة
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منهم بلغت ( )287طالبا ً وطالبة ،وأظهرت النتائج سلبية االتجاه نحو التعليم المهني عند الطالب ،في حين جاءت يرجة
الوعي بالتعليم المهني بدرجة متوسطة ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%53.4اكما أظهرت النتائج وجوي ارتباط بين الوعي المهني،
واالتجاه نحوه ،ووجوي فروق يالة إحصائيا ً بين متوسطات العينة حسب مقياس االتجاه ،ولصالح الذاكور .وأوصت الدراسة،
بتضمين المقررات الدراسية موضوعات حول المهن ،وإيخال منهج التربية المهنية ضمن المنهاج الدراسي ،وتنفيذ نشاطات
ال صفية للطلبة ،وعقد لقاءات وندوات للمعلمين والمرشدمن وأولياء األمور حول الموضوع ،وتوظيف وسائل اإلعالم في
تشجيع االتجاه نحو التعليم المهني.
دراسة جوارنة ( :)2015تهدف الدراسة إلى التعرف إلى اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي في لواء المزار
الشمالي في األرين نحو التربية المهنية والعمل المهني ،وتمثلت أياة الدراسة في مقياس اتجاهات خماسي التدرمج ،ومكون
من ( ) 46فقرة تم توزمعها على المجاالت :االهتمام بالعمل المهني واالستمتاع به ،أهمية العمل المهني ،طبيعة العمل
المهني .وتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر في لواء المزار الشمالي ،تم اختيار عينة مكونة من ()603
طالب بطرمقة العينة العشوائية العنقويمة .وأشارت نتائج الدراسة إلى اتجاهات محامدة لدى الطلبة بخصوص محوري:
االهتمام بالعمل المهني ،وطبيعة العمل المهني ،وذلك على المقياس بصورة اكلية ،اكما أشارت النتائج إلى وجوي اتجاهات
سلبية لدى الطلبة بخصوص تقدمر العمل المهني وأهميته ،ووجوي فروق يالة إحصائيا ً في اتجاهات الطلبة بخصوص تقدمر
العمل المهني ،تعزى لمتغير الجنس ،ولصالح اإلناث ،وأوصت الدراسة بتطومر مناهج التعليم المهني ،وتوفير األجهزة
والمعدات الالزمة للمدارس ،وتوعية أولياء األمور ،وتأهيل المعلمين.
دراسة الخاروف والدهامشة ( :)2013هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات الطلبة في الصف العاشر في مدمنة
عمان نحو التعليم المهني بحسب النوع االجتماعي ،من خالل ربط ذلك بالمتغيرات االجتماعية والدممغرافية واالقتصايمة
المؤثرة في اتج اهات الطلبة نحو التعليم المهني .وتألف مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف العاشر وتم اختيار عينة
مؤلفة من ( )800طالب وطالبة بطرمقة العينة العشوائية العنقويمة ،واتبع الباحثان منهجا ً وصفيا ً تحليلياً ،وتمثلت أياة
الدراسة في استبانة تم إعدايها ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اتجاهات الطلبة نحو التعليم المهني اكانت إمجابية بدرجة
متوسطة ،ولكنها تتفاوت بحسب العوامل؛ حيث العوامل االجتماعية أاكثر إمجابية لدى الذاكور ،والعوامل االقتصايمة أاكثر
لدى اإلناث ،وأن أاكثر العوامل أثرا ً لدى الذاكور الرغبة في التخصص ورغبة األهل ،وأن الطالب الذاكور متلقون تشجيعا ً
من األصدقاء واألهل ،أمااإلناث ،فإن التشحيع متلقينه من صدمقاتهن بالدرجة األولى .وأوصت الدراسة بضرورة تنمية القيم
واالتجاهات المهنية لدى الطالب في المناهج ،ووضع استراتيجية للتعليم المهني ،وتشجيع اإلعالم ليأخذ يوره في تشجيع
التوجه نحو التعليم المهني.
دراسة العبابنة ( :)2004استهدفت الدراسة الكشف عن اتجاهات طالب الصف العاشر واألساسي ،وطالب الثاني
الثانوي تجاه التعليم المهني في محافظة إربد في المملكة األرينية الهاشمية ،ومعرفة الفروق تبعا ً لمتغيري :جنس الطالب،
ومهنة ولي أمره ،وتألف مجتمع الدراسة من جميع الطلبة في الصفين :العاشر والثاني عشر ،وعديهم ( )8713طالبا ً تم
اختيار عينة عشوائية عنقويمة من طلبة الصف العاشر ،وعينة عشوائية طبقية من طلبة الصف الثاني عشر ،وتألفت العينة
من ( )510طالب .وتمثلت أياة الدراسة في استبانة ،وأشارت النتائج إلى أن اتجاهات الطلبة نحو التعليم المهني اكانت
حيايمة لدى طلبة الصف العاشر ،وإمجابية لدى طلبة الصف الثاني عشر ،ووجوي فروق في اتجاهات طلبة الصف العاشر
بحسب متغير الجنس ولصالح الطالبات ،وبحسب متغير عمل األب ،ولصالح من هم ليسوا في عمل مكتبي أو وظيفي.
وأشارت النتائج ،اكذلك ،إلى عدم وجوي فروق في اتجاهات طلبة الصف الثاني عشر تعزى لمتغير جنس الطالب ،ووجوي
فروق تعزى لعمل األب ،ولصالح من هم ليسوا في عمل مكتبي أو وظيفي.
منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام المنهج الوصفي التحليلي .ومعرف بأنه المنهج الذي مدرس
ظاهرة أو حدثا ً أو قضية موجوية حاليا ً ممكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث يون تدخل من الباحثان
فيها .والتي محاول الباحثان من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،وبيان العالقة بين مكونات
واآلراء التي تطرح حولها ،والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها ،وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم
لوصف ظاهرة أو المشكلة ،وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسات الدقيقة بالفحص والتحليل.
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مجتمع الدراسة :تألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر المهني في المحافظات الشمالية في المدارس
الحكومية التي تحتوي على وحدات مهنية والبالغ عديهم ( )1121طالب/ة ،وذلك حسب احصائية وزارة التربية والتعليم
للعام األاكايممي .2022/2021
عينة الدراسة :اشتملت عينة الدراسة على عينة عشوائية طبقية حسب متغير الجنس ،وتكونت من ( )361طالب/ة،
أي بنسبة ( )%32.2من مجتمع الدراسة ،والجداول ( ،)1.3تبين توزمع أفراي عينة ومجتمع الدراسة:
وصف متغيرات أفراد العينة:
مبين الجدول ( )1.3توزمع أفراي عينة الدراسة حسب متغير الجنس أن نسبة  %46.5للذاكور ،ونسبة %53.5
لإلناث .ومبين متغير مكان المدرسة أن نسبة  %38.8للمدمنة ،ونسبة  %61.2للقرمة:
المتغير

التصنيف

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذاكر

168

46.5

انثى

193

53.5

مدمنة

140

38.8

قرمة

221

61.2

مكان المدرسة

صدق األداة :قام الباحثان بتصميم االستبانة بصورتها األولية ،ومن ثم تم التحقق من صدق أياة الدراسة بعرضها
على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة ،حيث وزع الباحثان االستبانة على عدي من المحكمين .حيث
طلب منهم إبداء الرأي في فقرات االستبانة من حيث :مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغوماً ،ومدى شمول الفقرات
للجانب المدروس ،وإضافة أي معلومات أو تعدمالت أو فقرات مرونها مناسبة ،ووفق هذه المالحظات تم إخراج االستبانة
بصورتها النهائية .من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األياة أمضا ً بحساب معامل االرتباط بيرسون لفقرات االستبانة مع
الدرجة الكلية لألياة ،واتضح وجوي ياللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ومدل على أن هناك اتساق ياخلي بين الفقرات.
والجدول التالي مبين ذلك:
جدول ( :)2.3نتائج معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط فقرات أسباب توجه طلبة الصف
العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية

الرقم

قيمة R

1

**

2

**
**

الدالة اإلحصائيةالرقم

قيمة R
**

0.57

**

0.57

3

0.54

0.00

10

**

0.55
0.54

0.00
0.00

8
9

الرقم
الدالة اإلحصائية
0.00
0.00

15
16

قيمة R
**

0.62

**

0.60

الدالة اإلحصائية
0.00
0.00

0.65

0.00

17

**

0.60

0.00

4

**0.42

0.00

11

**0.54

0.00

18

**0.66

0.00

5

**0.48

0.00

12

**0.64

0.00

19

**0.53

0.00

6

**0.54

0.00

13

**0.47

0.00

20

**0.42

0.00

7

**0.62

0.00

14

**0.58

0.00

** داله احصائية عند 0.001

* داله احصائية عند 0.050

ثبات الدراسة:
قام الباحثان من التحقق من ثبات األياة ،من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات ،لمجاالت الدراسة
حسب معايلة الثبات اكرو نباخ الفا ،واكانت الدرجة الكلية ألسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء
البيئة التعلمية للوحدات المهنية ( ،)0.88وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه االياة بثبات مفي بأغراض الدراسة .والجدول
التالي مبين معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية.
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جدول ( :)3.3نتائج معامل الثبات للمجاالت
المجاالت

عدد
الفقرات

معامل الثبات

العوامل التربوية (األاكاديمية)

8

0.74

العوامل االجتماعية

6

0.78

العوامل االقتصادية

6

0.72

الدرجة الكلية

20

0.88

إجراءات الدراسة:
قام الباحثان بتطبيق األياة على أفراي عينة الدراسة ،حيث تم توزمع إستمارة إلكترونية ،وبعد أن ااكتملت عملية
تجميع االستبيانات من أفراي العينة بعد إجابتهم عليها بطرمقة صحيحة ،تبين للباحثين أن عدي االستبيانات المسترية الصالحة
والتي خضعت للتحليل اإلحصائي )361( :إستمارة.
المعالجة اإلحصائية:
بعد جمع االستبيانات والتأاكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها (إعطائها أرقاما معينة) ،وذلك تمهيدا إليخال بياناتها
إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة ،وتحليل البيانات وفقا ألسئلة الدراسة بيانات الدراسة ،وقد
تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة لكل فقرة من فقرات االستبانة،
واختبار (ت) ( ،)t- testومعامل ارتباط بيرسون ،ومعايلة الثبات اكرو نباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaوذلك باستخدام
الرزم اإلحصائية (.)Statistical Package For Social Sciences( )SPSS
نتائج الدراسة:
تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة ،التي توصل إليها الباحثان عن موضوع الدراسة وهو " أسباب توجه
طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية " وبيان أثر اكل من المتغيرات من
خالل استجابة أفراي العينة على أياة الدراسة ،وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها.
الدرجة

مدى المتوسط الحسابي

منخفضة

 2.33فأقل

متوسطة

3.67-2.34

عالية

 3.68فأعلى
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تصنيف االستجابات :تم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة بناء على التقسيم اآلتي:
نتائج أسئلة الدراسة.
النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
ما أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة
الدراسة على مجاالت االستبانة التي تعبر عن أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية
للوحدات المهنية.
جدول ( :)1.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ألسباب توجه طلبة الصف
العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية

المجال

المتوسط
الحسابي

2

العوامل االجتماعية

3.99

0.69

3

العوامل االقتصادية

3.57

0.74

متوسطة

1

العوامل التربوية (األاكاديمية)

3.54

0.66

متوسطة

70.9

3.68

0.60

عالية

73.7

الرقم

الدرجة الكلية

االنحراف المعياري

الدرجة

النسبة
المئوية

عالية

79.8
71.5

مالحظ من الجدول السابق الذي معبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة
الدراسة على أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية أن المتوسط
الحسابي للدرجة الكلية ( )3.68وانحراف معياري ( )0.61وهذا مدل على أن أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم
المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية جاءت بدرجة عالية ،وبنسبة مئومة ( .)%73.7ولقد حصل مجال العوامل
االجتماعية على أعلى متوسط حسابي ومقداره ( ،)3.98مليها مجال العوامل االقتصايمة بمتوسط حسابي ( ،)3.57ومن ثم
مجال العوامل التربومة (األاكايممية) بمتوسط حسابي ( ،)3.54وقام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارمة الستجابات أفراي عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن مجال العوامل التربومة (األاكايممية).
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جدول ( :)2.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال العوامل التربوية
(األاكاديمية)

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3تشجيع المدرسة على االلتحاق بالتعليم المهني.

4.08

0.933

عالية

1أعتقد أن اختياري للتعليم المهني يمنحني فرصة أاكبر
إلنشاء مشروعي الخاص مستقبالً.

4.02

0.88

عالية

2هناك العديد من قصص النجاح ألفراد أنهوا التعليم المهني

3.85

0.94

عالية

7قلة الربط بين التعليم النظري والعملي شجعني على
التوجه للتعليم المهني.

3.68

1.08

عالية

8العبء الدراسي للمباحث النظرية دفعني للتوجه المهني.

3.47

1.18

متوسطة

69.4

4تتوفر مدارس تعليم مهني في منطقة سكني.

3.17

1.30

متوسطة

63.4

6قلة الرضى عن تحصيلي األاكاديمي (معدلي) دفعني للتعليم
المهني.

3.16

1.32

متوسطة

5الكثافة العددية للطلبة في الصفوف دفعني للتوجه المهني.

2.94

1.21

متوسطة

58.8

3.54

0.66

متوسطة

70.9

ا

الفقرات

لرقم

الدرجة الكلية

الدرجة

النسبة
المئوية
81.6
80.4
77.0
73.6

63.2

مالحظ من الجدول السابق الذي معبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة
الدراسة على مجال العوامل التربومة (األاكايممية) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( )3.54وانحراف معياري ()0.664
وهذا مدل على أن مجال العوامل التربومة (األاكايممية) جاء بدرجة متوسطة ،وبنسبة مئومة ( .)%70.9اكما وتشير النتائج
في الجدول رقم ( )2.4أن ( )4فقرات جاءت بدرجة عالية ،و( )4فقرات جاءت بدرجة متوسطة .وحصلت الفقرة " تشجيع
المدرسة على االلتحاق بالتعليم المهني " على أعلى متوسط حسابي ( ،)4.08ومليها فقرة " أعتقد أن اختياري للتعليم المهني
ممنحني فرصة أاكبر إلنشاء مشروعي الخاص مستقبالً " بمتوسط حسابي ( .)4.02وحصلت الفقرة " الكثافة العديمة للطلبة
في الصفوف يفعني للتوجه المهني " على أقل متوسط حسابي ( ،)2.94مليها الفقرة " قلة الرضى عن تحصيلي األاكايممي
(معدلي) يفعني للتعليم المهني " بمتوسط حسابي (.)3.16
وقام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة الدراسة على فقرات
االستبانة التي تعبر عن مجال العوامل االجتماعية.
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جدول ( :)3.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال العوامل االجتماعية
الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرقم

الدرجة

النسبة المئوية

1

اخترت التعليم المهني بنا ًء على رغبتي.

4.32

0.94

عالية

86.4

3

للتعلم المهني أهمية في المجتمع.

4.22

0.92

عالية

84.4

5

لدى من القدرات ما يكفي للتميز في التعليم المهني.

4.01

0.95

عالية

80.2

6

معرفتي للتخصصات المتوافرة في الكليات التقنية والمهنية
شجعني للتوجه المهني.

3.87

1.00

عالية

2

قلة فرص العمل لخريجي الفروع االخرى دفعني للتوجه نحو
التعليم المهني.

3.78

1.14

عالية

4

تغير نظرة المجتمع للتعليم المهني شجعني نحوه.

3.73

1.09

عالية

74.6

3.98

0.69

عالية

79.8

الدرجة الكلية

77.4
75.6

مالحظ من الجدول السابق الذي معبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة
الدراسة على مجال العوامل االجتماعية أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( )3.98وانحراف معياري ( )0.69وهذا مدل
على أن مجال العوامل االجتماعية جاء بدرجة متوسطة ،وبنسبة مئومة (.)%79.8
اكما وتشير النتائج في الجدول رقم ( )3.4أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية .وحصلت الفقرة " اخترت التعليم
المهني بنا ًء على رغبتي " على أعلى متوسط حسابي ( ،)4.32ومليها فقرة " للتعلم المهني أهمية في المجتمع " بمتوسط
حسابي ( .)4.22وحصلت الفقرة " تغير نظرة المجتمع للتعليم المهني شجعني نحوه " على أقل متوسط حسابي (،)3.73
مليها الفقرة " قلة فرص العمل لخرمجي الفروع االخرى يفعني للتوجه نحو التعليم المهني " بمتوسط حسابي (.)3.78
وقام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة الدراسة على فقرات
االستبانة التي تعبر عن مجال العوامل االقتصايمة.
جدول ( :)4.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال العوامل
االقتصادية
الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3

أعتقد أن التعليم المهني يمنحني دخالً أفضل.

4.16

0.859

عالية

1

حاجة المجتمع لقوى فنية عاملة شجعني نحو التعليم
المهني.

3.84

0.982

عالية

2

ممارسة مهنة أثناء دراستي سبب توجهي للتعليم
المهني.

3.84

1.125

عالية

4

رغبتي في العمل أاكثر من الدراسة دفعني للتعليم المهني.

3.78

1.153

عالية

75.6

5

الخوف من المستقبل جعلني أتجه نحو التعليم المهني.

3.24

1.270

متوسطة

64.8

6

بطالة أحد أفراد أسرتي اكانت السبب في توجهي نحو
التعليم المهني

2.58

1.436

متوسطة

3.57

0.74

متوسطة

الرقم

الدرجة الكلية
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الدرجة

النسبة
المئوية

83.2
76.8
76.8

51.6
71.5
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مالحظ من الجدول السابق الذي معبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة
الدراسة على مجال العوامل االقتصايمة أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( )3.57وانحراف معياري ( )0.743وهذا مدل
على أن مجال العوامل االقتصايمة جاء بدرجة متوسطة ،وبنسبة مئومة (.)%71.5
اكما وتشير النتائج في الجدول رقم ( )4.4أن ( )4فقرات جاءت بدرجة عالية وفقرتين جاءتا بدرجة متوسطة.
وحصلت الفقرة " أعتقد أن التعليم المهني ممنحني يخالً أفضل " على أعلى متوسط حسابي ( ،)4.16ومليها فقرة " حاجة
المجتمع لقوى فنية عاملة شجعني نحو التعليم المهني " بمتوسط حسابي ( .)3.84وحصلت الفقرة " بطالة أحد أفراي أسرتي
اكانت السبب في توجهي نحو التعليم المهني " على أقل متوسط حسابي ( ،)2.58مليها الفقرة " الخوف من المستقبل جعلني
أتجه نحو التعليم المهني " بمتوسط حسابي ( .)3.24النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
هل تختلف تقديرات أفراد عيّنة الدراسة حول أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء
البيئة التعلمية للوحدات المهنية باختالف متغيرات الدّراسة :الجنس ،مكان المدرسة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية:
نتائج الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αبين متوسطات أسباب
توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية تعزى لمتغير الجنس.
تم فحص الفرضية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة في
متوسطات أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية معزى لمتغير
الجنس.
جدول ( :)5.4نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في متوسطات أسباب توجه طلبة الصف العاشر
نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية يعزى لمتغير الجنس
المجال

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة""t

مستوى الداللة

العوامل التربوية

ذاكر

168

3.67

0.69

3.59

0.00

( األاكاديمية )

أنثى

193

3.43

0.63

العوامل االجتماعية

ذاكر

168

4.02

0.72

أنثى

193

3.95

0.67

ذاكر

168

3.74

0.75

أنثى

193

3.42

0.69

ذاكر

168

3.80

0.65

أنثى

193

3.58

0.54

العوامل االقتصادية
الدرجة الكلية

0.93
4.24
3.44

0.35
0.00
0.001

متبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية ( ،)3.44ومستوى الداللة ( ،)0.001أي أنه توجد فروق
في متوسطات أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية معزى لمتغير
الجنس ،واكذلك للمجاالت ما عدا مجال العوامل االجتماعية ،حيث اكانت الفروق لصالح الذاكور ،وبذلك تم رفض الفرضية
األولى.
نتائج الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αبين متوسطات أسباب
توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية تعزى لمتغير مكان المدرسة.
تم فحص الفرضية الثانية بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراي عينة الدراسة في
متوسطات أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية معزى لمتغير
مكان المدرسة.
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جدول ( :)6.4نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في متوسطات أسباب توجه طلبة الصف العاشر
نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية يعزى لمتغير مكان المدرسة
العدي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة""t

مستوى الداللة

مكان المدرسة

المجال
العوامل
(األاكايممية)

التربومة مدمنة

140

3.49

0.59

1.21

0.22

قرمة

221

3.57

0.70

العوامل االجتماعية

مدمنة

140

3.97

0.64

قرمة

221

3.99

0.73

مدمنة

140

3.51

0.66

قرمة

221

3.61

0.78

مدمنة

140

3.64

0.51

قرية

221

3.71

0.65

العوامل االقتصايمة
الدرجة الكلية

0.19
1.15
1.02

0.84
0.25
0.30

متبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية ( ،)1.02ومستوى الداللة ( ،)0.30أي أنه ال توجد
فروق في متوسطات أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية معزى
لمتغير مكان المدرسة ،واكذلك للمجاالت ،وبذلك تم قبول الفرضية الثانية.
مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة النتائج  :مرى الباحثان بان نتائج هذه الدراسة واكونها أتت بعد تطبيق نموذج الوحدات المهنية وأمضا الصف
العاشر المهني بعد تطبيق قانون التربية والتعليم ليصبح صف تمهيدي للفرع المهني في الدراسي  2019/2018واكون
الدراسة جدمدة في هذا ال مضمار فان النتائج اختلفت مع اغلب الدراسات السابقة الن فكرة تطبيق الوحدات المهنية اكانت
مؤثرة في النتائج اكما ملي:










–
–
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في بند اتجاهات الطلبة نحو التوجه نحو إقامة مشارمع صغيرة اكانت في يراسة السفاسفة والسفاسفة ()2019
االتجاهات متوسطة بينما في هذه الدراسة اكانت عالية ،معزوها الباحثان للتغيير الحاصل في ثقافة المجتمع
الفلسطيني بسبب البطالة في صفوف الخرمجين األاكايمميين والطالب على األمدي العاملة والماهرة في العمل المهني.
في ابعاي العوامل االجتماعية والتربومة واالقتصايمة في يراسة حمدان والكيالني ( )2018اكانت متوسطات
االستجابة من قبل المستطلعة آرائهم ضعيفة بعكس آراء المستجيبين لهذه الدراسة اكانت عالية ،معزوها الباحثان
أمضا للتغير في الثقافة وأمضا للدور النشط للمدرسة الفلسطينية في مجال اإلرشاي المهني المتخصص.
تطابقت هذه الدراسة مع يراسة صبيرة وعلى ( )2018في انه ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية تعزى لمتغير
الجنس واكانت لصالح الذاكور بينما اختلفت متوسطات االتجاهات عند المستطلعة آرائهم حيث اكانت عند صبيرة
وعلى سلبية بينما في هذه الدراسة اكانت إمجابية.
اختلفت هذه الدراسة مع يراسة جوارنه ( )2015في انه ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس
حيث اكانت لدى جوارنه لصالح االناث بينما في هذه الدراسة اكانت لصالح الذاكور ،وأمضا متوسط اتجاهات
المستطلعة آرائهم اكانت سلبية عند جوارنه بينما اكانت إمجابية في هذه الدراسة.
تطابقت نتائج يراسة الخاروف والدهامشة ( )2013مع هذه الدراسة في بعدي العوامل االجتماعية واالقتصايمة في
متوسطات استجابة المستطلعة آرائهم ،بينما اكانت مختلفة في الحصيلة النهائية.
اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج يراسة العبابنة ( )2004فيما ملي:
اكانت اتجاهات الطلبة عند العبابنة حيايمة بينما في هذه الدراسة اكانت عالية.
اما بخصوص ال فروق في االتجاهات حسب متغير الجنس فكانت عند عبابنة لصالح االناث بينما في هذه الدراسة
اكانت لصالح الذاكور.
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التوصيات







إعاية يراسة الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم المهني في ظل الواقع الجدمد واهمية التراكيز على هذا القطاع
لمعالجة اكثير من القضاما والتحدمات مثل تفشي ظاهرة البطالة في صفوف الخرمجين واكذلك مشكلة التسرب من
المدارس ......
التوسع في فتح صفوف العاشر المهني في المدارس األاكايممية وزماية الوحدات المهنية ألنها انعطافه تشجعيه نحو
التعليم المهني.
التراكيز على تشجيع اإلرشاي المهني المتخصص ألنه اثبت نجاعته في استقطاب الطلبة نحو التعليم المهني.
يراسة التخصصات التي بحاجة لها السوق االقتصايمة والصناعية الفلسطينية في ظل التخطيط لالستقالل عن
االحتالل اإلسرائيلي باقتصاي فلسطيني مستقل.
يراسة معمقة لواقع االحتياج لمنهاج فلسطيني مهني مزمد من نسبة الملتحقين بالفرع المهني مع المحافظة على
تخرمج األمدي العاملة والماهرة المدربة التي محتاجها السوق الفلسطيني.

www.ijherjournal.com

192

Volume 4, Issue 4, August 2022

المراجع
أبو عصبة ،مي فتحي حسين ( .)2005مشكالت التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية الفلسطينية من وجهة نظر
المعلمين المهنيين والطلبة (رسالة ماجستير) جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
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Abstract
The study aimed to identify the relationship of occupational stability with career path
planning, an opinion poll on the employees of government units. The study was applied to a
random sample of 50 individuals, and the researchers used a questionnaire consisting of 3
sections: the first section: the metadata of the respondents and the second section, the field
of job stability and it consists of 3 sections: wages, promotion, human relations, and the
third section the path To obtain the results, the researchers used the SPSS statistical
package for the social sciences program and the following statistical methods: percentages,
frequencies, Cronbach's alpha test, Pearson's correlation coefficient, T-test, and one-way
analysis of variance. In light of the results of the study, the researcher recommended the
following: Wage is the first determinant of workers’ sense of occupational stability, and the
main factor on which depends the possibility of planning the career path for employees of
government units, and the lack of job transfer opportunities, as most workers have not been
subjected to transfer before, leading to their experiences The job holder is in the same job
without knowing the experiences extended to other jobs.
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عالقة االستقرار المهني بتخطيط المسار الوظيفي استطالع رأي على موظفي الوحدات الحكومية
بسلطنة عمان
فاطمة حمد محمد النعيمي
د ،كلية التجارة جامعة البريمي ،سلطنة عمان

خالد محمد الجابري
د  ،وزراة التربية والتعليم ،سلطنة عمان

الملخص:
هدفت الدراسة للتعرف إلى عالقة االستقرار المهني بتخطيط المسار الوظيفي استطالع رأي على موظفي الوحدات
الحكومية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تكون مجتمع الدراسة من أعضاء
الهيئة اإلدارية موظفي الوحدات الحكومية .وتم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها ( ،)50وقام الباحثان
باستخدام استبانة تتكون من  3أقسام :القسم األول :البيانات الوصفية للمبحوثين والقسم الثاني ،مجال االستقرار الوظيفي
ويتكون من  3أقسام وهي  :األجر ،والترقية ،والعالقات اإلنسانية ،والقسم الثالث المسار المهني ،وللحصول على النتائج
استخدم الباحثان برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSواألساليب اإلحصائية التالية :النسب المئوية،
والتكرارات ،واختبار ألفا كرونباخ ،معامل ارتباط بيرسون ،اختبار ( ،)T-Testواختبار تحليل التباين األحادي .وفي ضوء
نتائج الدراسة أوصى الباحث بما يلي :األجــر هــو المحــدد األول لشــعور العمــال باالســتقرار المهني ،والعامــل
األساســي الــذي يتوقــف عليــه إمكانية التخطـيط للمسـار الـوظيفي لموظفي الوحدات الحكومية ،وقلة فرص النقل الوظيفي
إذ لم يتعرض أغلب العمال إلـى النقـل مـن قبل ،مـا يـؤدي إلـى انحصـار خبـراتهم الوظيفيـة فـي الوظيفـة ذاتهـا دونمـا
االطـالع علـى الخبـرات الممتـدة للوظـائف األخرى.
الكلمات المفتاحية :التخطيط ،المسار المهني ،االستقرار المهني.
المقدمة:
ستتناول هذه الدراسة ظاهرة ترتبط بعالقة االستقرار المهني بالمسار الوظيفي للموظفين اإلداريين لموظفي
الوحدات الحكومية ،فالمسار الوظيفي هو مصطلح جديد في عالم الموارد البشرية الذي جعل له من األهمية محل اهتمام
الباحثين والعلماء .كما وجاءت أبرز التصورات النظرية حول هذا الموضوع من خالل نظرية المسار والهدف التي وضعها
روبرت هاوس ،فيما ذهب ويليام هوشي إلى أبعد من ذلك من خالل النظرية اليابانية وذلك بضمان مسار وظيفي متكامل من
بداية التوظيف إلى غاية التقاعد ،واالستقرار المهني من اهم المرتكزات التي تساعد الموظفين على اإلنتاج واإلبداع واألداء
المتميز ،بل يذهب الرأي العام إلى أن عدم االستقرار في الوظائف يدفع بعض الموظفين لالبتعاد عن العمل إلحساسهم
بفقدانه في أية لحظة ،فاذا كان اإلنسان يحتاج إلى استقرار نفسي في حياته العادية ليعيش متوازن فهو ذات الوقت يحتاج الى
االستقرار مهن ي فيها ذاته مهنيا ،لذلك كان اختيار االستقرار المهني نابع من أهميته ،من خالل الدراسة الميدانية التي يتم
إجرائها لموظفي الوحدات الحكومية.
مشكلة الدراسة:
يعتبر القطاع التعليمي العالي من أهم القطاعات المرتبطة بمخرجات الموارد البشرية المسؤولة عن أداء األعمال
جميعها في السلطنة والمتمثل برفد القطاعين الخاص والعام بالموارد البشرية لذا كان االهتمام بهذا العنصر البشري إحدى
أولويات اإلدارات الواعية المتطلعة إلى تحقيق المزيد من النجاح واإلنجاز لما له من أثر بالغ على الموظفين في إنجاز
األعمال الموكلة إليهم .وجاءت نتائج تحليل أسباب انخفاض األداء الوظيفي في مختلف القطاعات وفق المؤتمر الخلجي
التاسع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية ( )2022والمنعقد في سلطنة عمان تحت مظلة وزارة العمل والعمال ،ولتعزيز
اإلنتاجية أوصت التقارير بإيجاد (بيئة العمل المحفزة – االهتمام بالموظفين – التواصل الفعال) .كما أن ارتفاع إعداد
الموظفين في طلب االستقاالت المبكرة ،واالستقاالت التقاعدية وفق مؤشرات تقارير قسم اإلحصائيات والمؤشرات في
التعليم العالي يحتاج للوفق على بيئة العمل تحليل مدى تمكن الموظفين من استقرارهم الوظيفي.
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أسئلة البحث:
 ما عالقة االستقرار المهني بتخطيط المسار الوظيفي من خالل تحليل الدراسات السابقة؟أهداف البحث:
 تحليل عالقة االستقرار المهني بتخطيط المسار الوظيفي من خالل تحليل الدراسات السابقة.أهمية البحث:
األهمية العلمية :تبني مداخل إدارية حديثة ،توفير طرحا علميا لدراسة العالقة بين المتغيرات.
 األهمية العملية :توفير المعلومات والبيانات والتوصيات والمقترحات التي ستساعد متخذي القرار في رفع كفاءة مؤسساتهم من خالل تقديم تقييما ووصفا دقيقا علميا ً لمتغيرات الدراسة.منهج البحث:
اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي.
مصادر البيانات :تتمثل في :المصادر األولية :االستبانة ،المصادر الثانوية :الكتب-المراجع-التقارير-المجالت.
الحدود الموضوعية للبحث:
الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على تخطيط المسار الوظيفي باالستقرار المهني لموظفي الوحدات الحكومية.
الحدود الزمانية2021/2022 :م.
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على عينة من موظفي الوحدات الحكومية.
المصطلحات اإلجرائية للبحث:
التخطيط :عملية وضع األهداف الخاصة بالمنظمة وإقرار البرنامج الشامل للقيام باألعمال التي تحقق هذه
األهداف( .حنفي.)107 ،2007 ،
المسار الوظيفي :ما يزاوله الفرد من وظيفة أو مهنة أو حرفة ،فهو نمط العمل والنشاطات المرتبطة به وهو يشمل
الوظائف التي يتوالها الشخص إلى حين التقاعد( .حسن.)305 ،2002 ،
اإلطار النظري:
مفهوم تخطيط المسار الوظيفي:
تمثل حركة تطور ونجاح الموظفين عبر حياتهم الوظيفية عبر تخطيط مسارات المستقبل الوظيفي للموظفين في
خطوط مرنة ،إذ يعرف تخطيط المسار أو المستقبل الوظيفي :على انه عملية يتم من خاللها تحديد الوظائف المحتمل أن
يندرج عبرها الموظف أو التي ينتقل إليهـا خـالل حياته العملية في المؤسسة وذلك منذ بداية عمله فيها وحتى إحالته على
التقاعد أوترك العمل فيها.
فمسار الموظف يمثل عمليات ترقية ونقل إلى وظيفة محتملة يمر بهـا مـن األدنى لألعلى ،أو أفقيا عبر هيكل المنظمة.
ويختلف عدد وظائف المسار من شـخص آلخـر حسب :مستوى أدائه ،ومؤهالته العلمية ،وإمكانياته المتنوعة التي
يمتلكها ويكتسبها عبر حياته الوظيفة في المؤسسة.
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أهداف تخطيط المسار الوظيفي:
هناك عدة أهداف يهدف اليها تخطيط المسار الوظيفي ويمكن إيجازها في النقاط التالية:
 السماح بـالتوافق بـين االحتياجات التنظيمية والفردية ،بالطريقة التي تساهم في تحقيـق رضـا العـاملين وتحقيـقاألهداف االستراتيجية ،وذلك إل ن األفراد يتغيرون بمرور الزمن ومن الطبيعي أن تتغير احتياجاتهم واهتمامـاتهم وفقـا لذلك
بالمثل.
 يساهم تخطيط المسار الوظيفي في تقويم قدرات األفراد ومهارتهم ،وذلك من خالل تقارير األداء التي تعطي بعضالمعلومات المفيدة في هذا المجال.
 تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية المطبقة في مؤسسة ،ذلك أن تصميم برنامج متكامل لتنمية المسارات الوظيفيةيحتاج إلى إدخال بعض التعديالت على السياسـات الحالية للموارد البشرية أو وضع سياسات جديدة خاصة في مجاالت
النقل ،الترقية ،التحفيز ،التدريب والتقييم لضمان نجاح البرنامج.
 تحقيق التنسيق والتكامل في نظام الموارد البشرية بالمؤسسة حيث يضمن التخطيط الفعال للمسارات الوظيفية لألفرادالتعامل مع كافة وظائف إدارة الموارد البشرية.
 يهدف تخطيط المسار إلى تحقيق التوازن الصحيح في حياة الموظف بين الوظيفـة والمؤسسـة والعائلة واألصدقاءواالستمتاع بالحياة وأيضا تحقيق الوضع االجتمـاعي المرمـوق الـذي يحصل عليها من خالل أعمال تخرج عن نطاق
وظيفته.
 تساهم سياسة تخطيط المسار الوظيفي على حرص أفرادها لتحقيق التميز وبالتالي تكوين دافع قوي لتحديث وتطويرقدراتهم ومهارتهم واكتساب كل ما هو جديد فـي مجـال الوظيفة وتقديم أفكار غير تقليدية لخدمة المنظمة.
أهمية تخطيط المسار الوظيفي:
-1األمن الوظيفي للعاملين :ف لم تعد بيئة العمل واألعمال اليوم كما كانت بـاألمس ،فقـد أدى تزايد حدة المنافسة والتغيير
التكنولوجي المتسارع ،والخصخصة وعمليات إعادة هيكلة الشركات وخفض عدد العاملين إلى جعل العاملين غير أمنين
تماما على وظـائفهم أو علـى استقرار مسارهم الوظيفي.
وقد طورت إدارة الموارد البشرية في بعض المنظمات بـرامج لمساعدة مثل هؤالء العاملين على التكيف مع هذه المشكالت
ومواجهتها فضال عن ما يكون من تخطيط العاملين أنفسهم لمواجهة ذلك.
-2تحسين استفادة اإلدارة من مواردها البشرية :يعود اهتمام اإلدارة فـي المنظمـات المعاصرة بتخطيط وتنمية المسار
الوظيفي إلى أن ذلك يؤدي لتحسين االستفادة مما تديره من موارد البشرية في األجل الطويل.
وأصبحت اإلدارة الحديثة تهتم بمساعدة العاملين بإعداد الموظفين وإكسابهم المعارف والمهارات والمعلومات الالزمة
إلعداد خطط فاعلة لمساراتهم الوظيفية والتقدم فيها.
 -3تساعد برامج تخطيط المسار الوظيفي المؤسسة على اكتشاف الموارد البشرية المؤهلة لتولي المناصب القيادية واإلدارية
الرفيعة ،والعمل على تـوجيههم إلـى بـرامج التنميـة والتدريب التي ستمكنهم من الوصول إلى هذه المناصب.
 -4تحسين سمعة المؤسسة إذا أدرك الموارد البشرية أن مؤسساتهم تعتني بمستقبلهم الوظيفي فإنهم سيكونون أداة جيدة
للترويج عن المؤسسة في األماكن التي يتواجـدون فيهـا ،األمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحسين صورة المؤسسة والتعبير
عنها كمجال جذاب للعمل.
أنواع المسارات الوظيفية:
-1المسار التقليدي:
يمثل هذا المسار حركة انتقال الموظف العمودية من وظائف أدنى إلى وظائف أعلـى عن طريق الترقية على أن
تكون الوظيفة التي يترقى أو ينتقل إليها ذات عالقـة بالوظيفـة القديمة من حيث طبيعتها بمعنى أن الوظيفة السابقة هي بمثابة
إعداد تهيئـة للموظـف كـي يرقى للوظيفة الجديدة.

197

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

وعليه يمكن القول بأن المسار التقليدي يمثل عدد ونوعية الوظـائف التي يمكن أن يرقى أو ينتقل إليها الموظف من
بداية تعينه حتى إحالته للتقاعد ،ويفهم من ذلك أن الوظائف الواقعة على المسار التقليدي تكون من نوعية واحدة وتخصص
واحد وذلك من أجل تحقيق الترابط بين الوظائف الواقعة عليه من هنا نجد أن الموظف ينتقل خطوة خطـوة عبر المسار
التقليد ي ،حيث ال يمكنه االنتقال للوظيفة الجديدة إال بعد تمضيته فترة زمنية في الوظيفة السابقة كتهيئة وإعداد له.
-2المسار الشبكي:
يمثل هذا المسار احتمال حركة انتقال الموظف العمودية واألفقية بآن واحد في الهيكل التنظيمي عبر حياته
الوظيفية ،بمعنى أن المسار ال يحقق فقط االنتقال لوظيفة في المسـتوى اإلداري األعلى ،بل يعمل على نقله في عدة وظائف
في المستوى اإلداري الواحد على مدى فترة من الزمن.
وهذا يعني أن بقاءه في المستوى اإلداري األعلى ال يقتصر علـى وظيفـة واحدة وهي التي ترقى إليها بل ينتقل بين
عدد من الوظائف في نفـس ا لمسـتوى اإلداري ،وهذا لغاية اكتسابه مهارات وخبرات متعددة في نفس المستوى اإلداري
الواحد ،مما يتيح لـه الترقي بعد فترة زمنية محددة إلى أكثر من وظيفة في المستوى اإلداري األعلى.
-3المسار المزدوج (المتعدد):
يعتمد المسار المزدوج على وضع خيارات عديدة أمام الفرد ليسلك واحد من البـدائل التـي تتالءم مع قدراته
واستعداداته.
وتخلق هذه الخيارات واقعية وحماس الفرد وترفع درجة رضاه مما يزيد من إنتاجيته فتساعد المنظمة على بلوغ
خططها وبرامجها المرسومة.
ووضع مسارات متعددة تترك المجال أمام الكفاءات والقدرات الكامنـة لـدى بعض األفراد للنمو بالشكل الذي يتناسب
مع هذه اإلمكانيات.
ووضع مسارات متعددة للموظفين يجعلهم يتصرفوا حسب قدراتهم وحدود مؤهالتهم فيصبح لكل فـرد خيـار وظيفـي
يستطيع أن يسلكه .وتلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من المسارات من أجل االحتفـاظ بمكانـة هؤالء المتخصصين واالستفادة
من مهارتهم الفنية والعملية.
-4مسار اإلنجاز:
وهو الذي يعتمد على مبدأ الجدارة في العمل ،بمعنى توافر القدرة والصالحية علـى ممارسـة مهام المنصب السابق
والالحق التي يتم ترقية المورد البشري إليه ،مـن خـالل مرتكـزات ومعايير موضوعية تضمن تحقيق الكفاءة في األداء،
حيث ال يشترط بقاء المـورد البشـري لفترة محددة حتى يتم ترقيته إلى منصب أعلى ،ولكن تتم الترقية لمناصب أو وظائف
أعلـى بناءاًً على النجاحات واإلنجازات التي يحققها الفرد في عمله بغض النظر عن المـدة التـي قضاها في وظيفته ،ونجد
بأن احتمال بلوغ نهاية المسارات في سن مبكر نسـبيا مـن قبـل أصحاب اإلنجازات والنجاحات.
الدراسات السابقة:
دراسة دافوين ورافاسي نقال عن كعواش ،136-133 ،2015 ،والتي هدفت الدراسة والتي بعنوان االستقرار
النسبي ألنماط المسارات المهنية لدى تيار المدراء األوروبيين في زمن العولمة :مقارنة فرنسا ،ألمانيا ،بريطانيا قام الباحثان
دافوين رافاسي العام 1999م ،واعتمد الباحثان على عينة تتكون من  111مؤسسة كبرى ،وتم اخذ عينة  916مدير من هذه
المؤسسات ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كانت تتمحور حول أن عوامل معيار شغل المركز اإلداري يعني نصف
المدر اء الذين يعملون في تلك المؤسسات رغم انفتاحها ،كما أن امتالك درجة دكتوراه لدى األلمان تؤكد عضويتهم في
النخبة األكاديمية ولكنها ال تزود بنفس الشبكات في المدارس الفرنسية أو المعاهد البريطانية.
الدراسة الثانية:
دراسة باروش وبادهوار بالهند وبريطانيا نقال عن  ،2012،105 ،Rolling ,stephenوالتي هدفت لمقارنة
ممارسات المسارات المهنية الوظيفية الخاصة بموظفي اإلدارة في بريطانيا والهند تم إجراء الدراسة في مجموعة من
التنظيمات الهندية والبريطانية ولقد تم طرح سؤال الدراسة الرئيسي كالتالي :ماهي خصائص المسارات الوظيفية في الهند
وبريطانيا؟ وما هي أوجه التشابه واالختالف بينها؟
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اعتمد الباحثان على المنهج المسحي المقارن ،وعمد الباحثان إلى استخدام السجالت والوثائق واالستمارة ،حيث
وزعت على عينة بحث مكونة من  302مفردة تعمل في  40شركة بريطانية و 10هندية ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة
نتائج كانت أهمها:
التنظيمات الهندية على الرغم من فاعلية تقييم األداء كأساس لتخطيط المسار ،وتخطيط التتابع واالستشارة المقدمة
من طرف المدراء ،اال أن هناك ميل أن تكون موجودة فقط في التنظيمات الكبيرة بالمقارنة مع التنظيمات البريطانية فهي
أكثر بروزا م ن العينة الهندية ،كذلك إلى أن هناك العديد من أوجه التشابه بالنسبة للتنظيمات الهندية والبريطانية مثل التعليم
الرسمي كجزء من عملية تطوير الموظفين ،والتقييم الجيد كأحد األدوات لتخطيط المسار الوظيفي.
الدراسات العربية:
دراسة محمد علي محمد قام الباحث شركة النسيج التابعة لمؤسسة المصرية للغزال والنسيج على عينة تتكون من
 250عامل في  5أقسام إنتاجية وذلك عام 1972م ،واستعان الباحث ب  3إجراءات منهجية حول التنقل الوظيفي للعمال
وعالقته باالستقرار الوظيفي وهي تصور العمال لفرص التقدم الوظيفي ،ومدى اقتناع العمال بأن عملهم يشكل مستقبل
مهني لهم ،والطلب من العمال االنتقال إلى تنظيم أخر بافتراض نفس األجر الذي يتقاضونه.
وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أن نسبة  %71.3من أفراد العينة يرون أن وضعيتهم في التنظيم ال تتاح لهم
فرصة الترقية أرجعها الباحث إلى األسس الغير موضوعية التي تعتمدها اإلدارة في الترقية ،كما وأكد العمال الجدد
اعتمادهم على عملهم الحالي باعتباره يشكل لهم مستقبل مهني وذلك يعود لحداثة عالقتهم بالتنظيم ،أما العمال القدامى فقد
أكدوا ارتباطهم بنسبة  %70على ضرورة تغير منصب عملهم الن األجر بلغ أقصاه ،وال يمكن زيادة لهم في المستقبل ،أما
بالنسبة إلجراء الثالث فقد كانت النتيجة  %80من افراد العينة يفضلون البقاء في المؤسسة أما الباقي  %20أظهروا رغبتهم
في تغيير العمل.
دراسة محمد أبو حوزة بعنوان مدى توفر االستقرار النفسي والمادي للموظف وأثره في الحد من دوران العمل من
وجهة نظر العاملين في األجهزة الحكومية السعودية ،ولتحقيق أهداف الدراسة واستخدم الباحث أداة االستبانة لجمع
المعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من  742عامال واستخدم الباحث الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل االستبانة،
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها :أن تصورات العاملين في القطاع العام لمنطقة جازان لالستقرار المادي ذات
مستوى مرتفع وان تصوراتهم لمستوى الدوران الوظيفي جاءت بدرجة متوسط ،كما يوجد أثر ألبعاد االستقرار النفسي في
الدوران الوظيفي وأن أبعاد االستقرار تفسر ما مقداره  %50من التباين في الدوران الوظيفي.
الفصل الثالث :إجراءات البحث
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النتائج:
-

-

تم إبراز انه توجد عالقة قوية بين االستقرار المهني وتخطيط المسار المهني للموارد البشرية ،من حيث أن االستقرار
المهني يلعب دورا في الحفاظ على الفرد مركزه ومكانته وبالتالي فهو متغير مهم يسمح له بتخطيط المسار الوظيفي بناء
على عدة عوامل كما جاء بالدراسة الميدانية.
األجر هو المحدد األول لشعور العمال باالستقرار المهني ،والعامل الذي يتوقف عليه إمكانية التخطيط للمسار الوظيفي
في المؤسسة المبحوثة.
منح العالوات اإلضافية وتوفير الخدمات االجتماعية ووجود العالقات اإلنسانية من الدعائم األساسية لتوفير االستقرار
المهني في هذه المؤسسة.
ينظر العمال إلى أن الوصول إلى المستقبل الوظيفي الذي يطمحون اليه لن يكون اال عبر الحصول على ترقية وظيفية.

التوصيات:
 تأكيد تفعيل نظام األجور والترقيات بشكل موضوعي وعادل بين الموظفين وفق معايير األداء والجهد المبذول. تعميق مفهوم تخطيط المسار الوظيفي لدى العمال من خالل إتاحة الفرصة لهم من القيام بعمليات اإلشراف والتدريبوالتقييم والتأهيل.
 ضرورة تقديم إرشادات وتعليمات للعمال الجدد لمساعدتهم على التأقلم في وظائفهم وتأهليهم في حال وقعوا في أخطاءمهنيه.
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Abstract
The study aimed to identify the role of emotional intelligence in academic achievement in the
Arabic language among eleventh-grade students in post-basic schools in the Sultanate of
Oman. The study also investigated any possible statistically significant differences in the
role of emotional intelligence on academic achievement due to the gender variable. A
descriptive research approach was implemented to achieve the objectives of the study. The
study targeted eleventh-grade students in the North Al Batinah Governorate (N = 8636);
however, a sample size of 337 students was randomly selected. The results of the study
showed that the role of emotional intelligence in the academic achievement of eleventh-grade
students in the Sultanate of Oman came to a high degree, with an average score of 3.81. The
results also indicated that there were statistically significant differences at the significance
level of 0.05≥α in favour of the female students. In light of these results, the study
recommended the development of emotional intelligence skills among students and teachers
to improve the teaching process and develop its outputs.
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دور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة
عُمان
 .محمد بن صالح العجمي
د ، .جامعة صحار ،سلطنة عمان

 .بتول محمد صالح العج ّمية
الباحثة ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان

بيان محمد فاضل الفرقانّية
الباحثة ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف دور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر
بمدارس التعليم ما بعد األساسي في سلطنة عمان ،والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في دور الذكاء الوجداني
وتكون
على التحصيل الدراسي تُعزى إلى متغير النوع االجتماعي .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي،
ّ
مجتمع الدراسة من طلبة الصف الحادي عشر في محافظة شمال الباطنة ،البالغ عددهم  ،8636وتكونت عينة الدراسة التي
تم اختيارها بالتقنية العشوائية البسيطة من  377طالبا وطالبة ،في حين تم االعتماد على أداة االستبانة لإلجابة عن تساؤلي
الدراسة .وقد أظهرت نتائج الدراسة ّ
أن دور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الحادي عشر بسلطنة
عمان جاء بدرجة عالية ،بمتوسط مقداره ( ،)3.81كما أنه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  α≥0.05لصالح
الطالبات .وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بتنمية مهارات الذكاء الوجداني لدى الطلبة والمعلمين؛ من أجل تحسين
العملية التدريسية وتطوير مخرجاتها.
الكلمات المفتاحية :الذكاء الوجداني ،التحصيل الدراسي ،اللغة العربية ،سلطنة عُمان.
المقدمة
يمكن اعتبار التحصيل الدراسي من المؤشرات المعموول بهوا لقيواس مسوتوى القودرات العقليوة لودى الطلبوة؛ نظورا لموا
يترتب عليه من اتخاذ قرارات تربوية في المجال التعليمي ،كمعرفة مدى تقدم الطلبة في مهارة ما ،واختيار البرامج المناسبة
لهم ،فضال عن دوره في تكووين شخصوية الطالوب ،إذ أن التحصويل الدراسوي يُحودد المسوتوى االجتمواعي واالقتصوادي الوذي
سيكون عليه الطالب في المستقبل ،ولذلك فإن التحصيل الدراسي للطلبة يعكس نتاج التعليم (الجهورية.)2010 ،
ويُعرف التحصيل الدراسي بأنه" :كول موا يكتسوبه التالميوذ مون معوارف ومهوارات واتجاهوات وميوول وقويم وأسواليب
تفكير وقدرات على حل المشكالت نتيجة لدراسة ما هو مقرر عليهم في الكتوب المدرسوية ،ويمكون قياسوه باالختبوارات ،التوي
يعدها المعلمون" (شحاتة ،والنجار ،2003 ،ص .)89 .كما يُعرف بأنه" :مدى استيعاب الطلبة لما فعلوا مون خبورات معينوة،
من خوالل مقور رات دراسوية ،ويقواس بالدرجوة التوي يحصول عليهوا الطلبوة فوي االختبوارات التحصويلية المعودة لهوذا الغور "
(اللقوواني ،والجموول ،2003 ،ص .)84.ويتضووح موون التعووريفين السووابقين أن التحصوويل الدراسووي هووو حصوويلة نتوواج الووتعلم لوودى
الطلبة ،نتيجة مرورهم بخبرات تعليمية تفاعلية ،ويمكن قياسه بواسطة أدوات متنوعة يتم إعدادها لذلك الغر .
وهنووام مجموعووة موون العواموول المووؤحرة فووي التحصوويل الدراسووي ،منهووا مووا يتعلووق بالبيسووة االجتماعيووة ،مثوول :المسووتوى
االجتموواعي والثقووافي للوالوودين ،وأنموواط التنشووسة األسوورية ،واألصوودقاء موون ناحيووة تووأحيرهم علووى الطالووب فووي اكتسووابه العووادات
واألفكووا ر واالتجاهووات التووي تووؤحر علووى مسووتواه التحصوويلي .وموون العواموول مووا يوورتبط بالمدرسووة كتوووافر األجووواء المدرسووية
المساعدة على تحقيق التحصيل الدراسي المرتفع ،وأنماط التعامل مع الطلبة في البيسة المدرسية عاموة ،ومنهوا موا يُعوزى إلوى
قوادرا علوى
المعلم ،مثل :استخدام االستراتيجيات المحفوزة لتحقيوق التحصويل الدراسوي المرتفوع ،وكفايوات المعلوم التوي تجعلوه
ً
الرقي بمستوى الطلبة في البيسة التعليمية .ومن العوامول موا يتعلوق بالطالوب كالقودرات أو السومات الشخصوية ،مثول :االعتمواد
على الذات ،واالستقاللية ،واالكتفاء الذاتي ،والذكاء الوجداني (شيخى.)2014 ،
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ويُ عد الذكاء الوجداني من المؤشرات ذات القدرة التنبؤية الجيدة بالتحصيل الدراسي ،وتشير الدراسات إلى أن معامل
االرتباط بين هذين المتغيرين (الذكاء الوجداني  -التحصيل الدراسي) عادة ما يكون عاليا ،وهذا االرتباط يكشوف عون عالقوة
قوية بين الذكاء الوجداني والتحصيل الدراسي (مزروغي2011 ،؛ .)Preeti,2013; Mohzan et al.
ّ
ولكن هذه الفكرة
كما يعتبر الذكاء الوجداني من العوامل الرئيسة لتحقيق النجاح والتفوق في التعليم واألمور الحياتية،
لقيووت نو ًعووا موون االخووتالف فووي التطبيووق الووواقعي ،إذ ُوجوود أن بعووت األشووخاص الووذين يتمتعووون بالووذكاء لووديهم مشوواعر سوولبية
ومشكالت نفسية ،في مقابل أشخاص آخرين أقل ذكا ًء تكون لديهم مشاعر إيجابية ويحققون النجاح في المهمات التي يقوموون
بها ،وهذا ما أظهر دور مفهوم آخر يوؤحر علوى مسوتوى الوذكاء وهوو مفهووم الوجدانيوة فوي الوذكاء (محمود .)2014 ،وقود نشوأ
مفهوم الذكاء الوجداني أو العاطفي حينما قسم علماء الونفس العقول إلوى حالحوة أقسوام فوي القورن الثوامن عشور المويالدي ،وهوذه
األقسووام هووي :المعرفووة حيووي يكووون فيهووا اكتسوواب وتخووزين المعلومووات واسووترجاعها ،والدافعيووة وهووي الميوول واالنجووذاب نحووو
تحقيق األهداف ،واالنفعال وهو جملة العواطف التي يشعر بها الفرد (العلوان.)2015 ،
ومفهوم الذكاء الوجداني كما جاء في التميموي وآخورون ( ،2018ص )91.هوو" :قودرة الفورد علوى الووعي بانفعاالتوه
وانفعوواالت ارخوورين ومعرفووة مووا يشووعر بووه الموورء واسووتعمال هووذه المعرفووة نجووا قوورارات سووليمة" .ويووذكر ( Goleman,
 ،2000كما ورد في أبو الخير )2018 ،أن الذكاء االنفعالي يتكون من خمسة أبعاد ،وهي:
 .1الوعي بالذات ومعرفة االنفعاالت.
 .2إدارة الذات والعواطف ،وفيها يحدث التخلص من االنفعاالت السلبية.
 .3تحفيز الذات والدافعية والتحكم في االنفعاالت.
 .4استشعار انفعاالت ارخرين أو المشاركة الوجدانية.
 .5المهارات االجتماعية في التعامل مع ارخرين.
والفكرة الرئيسة في الذكاء الوجداني كما أشار إليها ( ،Davies, 2000كما ورد في اليحيائية )2013 ،تكمن في فهم
االنفعال ،وبناء القرارات ال ُمتّخذة عليوه ،موع توظيوف المهوارات العقليوة األخورى ،كوالتخطيط وحول المشوكالت ،وهوذا يضومن
للفرد بناء وتطوير الكفاءة االنفعالية.
وقد فُسّر الوذكاء الوجوداني فوي ضووء عودّة نظريوات ،منهوا موا ذكور لودى " "Gardnerجواردنر فوي نظريوة الوذكاءات
المتعددة ،حيي أشار إلى وجوود حمانيوة أنوواع مون الوذكاء ،وهوي :المنطقوي أو الرياضوي ،واللفظوي أو اللغووي ،والبصوري أو
المكوواني ،والمو سوويقي ،والجسوومي أو الحركووي ،والتووأملي الووذاتي ،والتواصوولي التعوواوني ،والطبيعووي ،وهووي نظريووة تووربط فووي
مجملها بين الجانب العاطفي والقدرة العقلية (فنطا ي2018،؛ الموسوي.)2008،
إن هذه النظرية في مجملها تُساعد على فهم األهمية الناتجة من دراسة الذكاء الوجداني والتي تكمن في كون الوجدان
والعاطفة جزء من الحالة العقلية التي تودفع التخواذ القورارات ،وبنواء التصورفات مون األفوراد ،السويما المتعلموين ،وتوأحير هوذه
االنفعاالت تبعا لنوعها إما تحفّز المتعلم وتجعله في حالة من التهيؤ للتعلم أو العكس ،فالذكاء الوجوداني يُحفّوز الفورد للوصوول
إلى الهدف ،وتحقيقه النجاح في األعمال ال ُمنجزة ،فضال عن ارتباطه بمتغيرات أخرى يحتاجها الفورد ارتباطوا طرديًوا ،مثول:
الثقووة بووالنفس ،ودافعيووة العموول ،والرضووا الوووظيفي ،وا بووداع ،والسووعادة ،والمسووتوى التعليمووي ،وارتباطووه بووبعت المتغيوورات
األخرى عكسيًا ،كالعدائية ،والتسوويف ،والقلوق ،وعودم االتوزان االجتمواعي ،والرهواب االجتمواعي .كموا أن الوذكاء الوجوداني
يرتبط بفاعلية الذات ،حيي إن األشخاص الذين لديهم القدرة على التحكم وتنظيم عواطفهم ومشاعرهم يسوهل علويهم االرتقواء
بمستوى كفواءتهم فوي التحصويل الدراسوي ورفوع مسوتوى التركيوز وا نجوا الدراسوي ،والتمتوع بحالوة نفسوية جيودة (بسويوني،
2012؛ جمال2018 ،؛ الموسوي2008 ،؛ اليحيائية.)2013 ،
كما ويرتبط الذكاء الوجداني بصورة مباشورة بموا يتعلوق بتودريس اللغوة العربيوة ،إذ يبودأ مون المعلوم وينتهوي بوالمتعلم،
وهذا التأحير نات ٌج عن توظيف معلم اللغة العربية لمهارات الذكاء الوجداني وتسخيرها فوي المواقوف الصوفيّة ،وإدارتهوا بشوكل
إيجابي بما يساعد على تحقيق تعلم فاعل في اللغة العربية (محمدّ .)2013 ،
إن عملية التفاعل بين الطالب والمعلم في تدريس
اللغة العربية تستلزم التواصل بين طرفي العملية التدريسية ،ومن أبر وسائل التواصل اللغة التي تكشف عن اتجاه اسوتخدام
االنفعاالت والعواطف إما إيجابا أو سلبا ،في حين تشكل اللغة جز ًءا من التقويم في منهج اللغة العربية ،فيما يتعلوق بمهاراتهوا
األربوع :االسووتماع ،والتحودث ،والقووراءة ،والكتابوة ،وتشو ّكل فوي مجملهووا التحصويل الدراسووي للطالوب فووي مونهج اللغووة العربيووة
(مسلم.)2017 ،
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ويرى الشهري وعتوم ( )2019أن الذكاء الوجداني بما يحتويه من مهارات يُثري منهج اللغة العربيوة بمجموعوة مون
السمات ،منها موا يتعلوق بالبيسوة الصوفية التوي يجعلهوا بيسوة مالئموة حوداث عمليوة التعلويم المقترنوة بالتفاعول ،وإيجواد ظوروف
مالئمة للتركيز في الحصة الدراسية ،وتعزيز الدافعيّة والنشاط ،وأخرى تتعلق بمسوتوى المهوارات اللغويوة للطالوب والمعلوم،
مثل :اختيوار األلفواظ التوي تعكوس مراعواة ارخورين مموا يُحقوق ُحسون التواصول ،واالنودماج فوي توليود التفكيور ،والمرونوة فوي
التحدُّث ،وتنمية مهارات التذوق األدبي ،واسوتخدام اسوتراتيجيات حديثوة لوتعلم القوراءة كاسوتراتيجيات موا وراء المعرفوة التوي
تتفاعل فيها المكونات المعرفية وما بعد المعرفية والوجدانية؛ حداث التعلم.
ومما تقدّم يمكن استنتاج أن الوذكاء الوجوداني مؤشور ذو قودرة تنبؤيّوة بالتحصويل الدراسوي فوي تودريس اللغوة العربيوة،
األمر الذي يعني ا فادة من االنفعاالت والعواطف واالتجاهات باعتبارها مون مكونوات الوذكاء الوجوداني ،ويكوون ذلوك ألجول
تعزيز التحصيل الدراسي في اللغة العربية ،وتطوير مهاراتها وفنونها ،عبر خلق حالة مون االسوتعداد النفسوي االنفعوالي لودى
الطالب بما يسمح بإتقان المعارف والمهارات والخبرات اللغوية بكفاءة أعلى.
مشكلة الدراسة
تبذل و ارة التربية والتعليم في سلطنة عمان جهودًا في سبيل تطوير عمليات التودريس ،واالرتقواء بمسوتويات الطلبوة
في مختلف المراحل الدراسية ،حيي يُعد التحصيل الدراسي للطلبة أحد المؤشرات التي تكشوف عون كفواءة العملياوة التاعليمياوة.
ومن أجل ذلك تقوم و ارة التربية والتعليم بجهوود متطوورة فوي توأليف منواهج اللغوة العربيوة بموا يتماشوى موع أحودث نظريوات
المناهج الدراسية ،وذلك من خالل وضع منهج يساعد على حل المشكالت اللغوية لدى الطبة ،كمشكلة الضعف القرائوي لودى
الطلبة التي قود تُوؤدي إلوى تودهور التحصويل الدراسوي ،كموا وتهوتم بتودريب المعلموين والمعلموات القوائمين علوى تودريس اللغوة
العربية لتكون وفق استراتيجيات التدريس التفاعلي ،وبموا يحقوق مهوارات الوتعلم فوي القورن الحوادي والعشورين ،موع االهتموام
بتنمية مهارات اللغة وفنونها من خالل توظيف الوسائل المواكبة للتطورات التي يشهدها القرن الحالي (العجموي ،والسوعدية،
2022؛ العجمية ،والكندية .)2021 ،ولكن على الرغم من ذلك فإن هنام بعت المتغيرات تؤحر سلبا علوى نتوائج الوتعلم لودى
الطلبة في مناهج اللغة العربية ومنها ما يرتبط بمستوى الذكاء الوجداني ،وإلى ذلك أشوارت و ارة التربيوة والتعلويم ()2012
إلى أن استراتيجيات تعليم الطلبة تحتاج إلى تحديي في بعت فنيّاتها التدريسية من خالل يادة توظيف النماذج الحديثة التوي
تعتمد على مداخل علم النفس التربوي الحديي ،وا فادة من ا مكانات التي يمكن أن تتطور نمطية التعليم على أساسها ،ومن
ذلك مداخل التعلم القائمة على الذكاء الوجداني .في حين يرى محمد ( )2013أن للذكاء الوجداني دورا مهما فوي تنميوة تعلويم
مهارات اللغة العربية ،وأوصوى جميوع معلموي اللغوة العربيوة بضورورة تعورف هوذا الودور وتوظيفوه فوي مسوارات تعلوم اللغوة
العربية وتعليمها ،انطالقا من سمات الدافعية العالية التوي يتسوم بهوا الطالوب ذو الوذكاء الوجوداني المرتفوع ،ونظرتوه ا يجابيوة
لنواحي التعلم في اللغة العربية .أما محمود ( )2014فيؤكود علوى أن مسوتوى التحصويل الدراسوي فوي المرحلوة الثانويوة يواجوه
بعت التحديات التي تمثل أسبابا غير مباشرة ،ومنها مستوى الذكاء الوجداني الذي ينبغي أن يكون االهتمام بوه وتوظيفوه فوي
خدمة تعليم اللغة العربية وتعلمها أكثر فاعلية ،ومن التوصيات التي خرجوت بهوا الدراسوة إجوراء دراسوات تقويس دور الوذكاء
الوجداني في التحصيل الدراسي في مختلف المواد الدراسية ،السيما اللغة العربية؛ لما لها من أهمية بين المواد األخرى .فوي
حين أشار مسلم ( )2017إلى أن ا لمستوى التحصيلي في اللغة العربيوة يتوأحر بصوورة مباشورة بدرجوة الوذكاء الوجوداني لودى
الطالب ،وأن ذلك قد يساعد على أن يكون مستواه التحصيلي مرتفعا إن كوان ذكواؤه الوجوداني مرتفعوا والعكوس صوحيح ،وقود
أوصى بضرورة تنمية درجة الذكاء الوجداني عند الطلبة المتعلمين ،وأن يُستفاد من كول ذلوك فوي تطووير تعلوم اللغوة العربيوة
وتعليمها بشكل مباشر .كما أن المؤتمر الدولي األول للغة العربية وآدابها قد ركز في بعت توصياته على ضورورة االعتنواء
بتنمية قدرات الذكاء الوجداني لدى الطلبة ،وتوظيف ذلك في تنمية تعليم مهارات اللغة العربية وفنونها ،كما أكد الموؤتمر فوي
توصياته على أن للذكاء الوجداني دورا يُعتد به في تحقيق الطلبة التفوق وارتفاع مستوياتهم التحصيلية في اللغة العربية ،من
خالل تفعيل استخدام الخبرات االنفعالية بجانب القدرات العقلية والمعرفية في حل المشوكالت التوي تواجوه الطلبوة فوي حيواتهم
الدراسية (مشوق والكنزي .)2018 ،وترى  (Dalle) 2020أن الذكاء الوجداني متغيّر له قدرة تنبؤية بالمسوتوى التحصويلي
لدى الطلبة في تعليم اللغة العربية ،األمر الذي يُبر أهميوة تووفير الظوروف المالئموة لتنميوة الوذكاء الوجوداني وتسوخيره فيموا
يخدم تعليم اللغة العربية وتعلمها ،بما في ذلك توفير البيسة التعليمية ارمنة التي تن ّمي الذكاء الوجوداني؛ لتقليول مسوتوى التووتر
والقلق لدى الطلبة بما يساعدهم على تحقيق أهداف تعلم اللغة العربية بكفاءة عالية.
يتضح مما سبقت مناقشته أن ا فادة من سمات الذكاء الوجداني وتسوخيره فوي تحسوين عمليوات تودريس اللغوة العربيوة
م ون التوصوويات الرئيسووة التووي خلصووت إليهووا بعووت البحوووث والدراسووات (محموود2014 ،؛ مسوولم2017 ،؛ مشوووق والكنووزي،
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2018؛  (Dalle, 2020وأن ذلك غالبا ما ينعكس إيجابا على نتائج تعلم الطلبة في مناهج اللغة العربية ،فهوو يمكون أن يُعوين
بعت الطلبة الذين يشتكون من بعت الصعوبات في التعلم على تخطيها بسوهولة وسالسوة ،كموا يمكنوه تعظويم الفائودة العلميوة
لودى الطلبوة المتميوزين ،وأوصوت با فوادة مون الموداخل التدريسووية النشوطة التوي يوفرهوا الوذكاء الوجوداني ،والتوي تعتبور هووي
األكثور كفواءة فووي تحقيوق مخرجوات تعلووم أفضول مون مجوورد ممارسوة الوتعلم بأسوواليبه التقليديوة السويما فيمووا يتعلوق بتعلويم اللغووة
العربية .ومن خالل خبرة الباحثين في تأليف مناهج اللغة العربية وتدريسها اتضح لهم أن الطلبة الذين يوظفون سمات الذكاء
الوجداني في تعلمهم للغة العربية غالبا ما يحققون نتائج تعليمية أفضل من بقية مالئهوم ارخورين ،وأن طلبوة آخورين العكوس
من ذل ك .وبناء على ذلك فقد تحددت مشكلة هذه الدراسة فوي دراسوة دور الوذكاء الوجوداني فوي التحصويل الدراسوي فوي اللغوة
العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة عُمان.
أسئلة الدراسة
 .1ما دور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة عُمان؟
 .2هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  α≥0.05في دور الذكاء الوجداني علوى التحصويل الدراسوي فوي اللغوة
العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة عُمان تُعزى إلى متغيّر النوع االجتماعي؟
أهداف الدراسة
تعرف دور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة عُمان.
ُّ .1
 .2الكشف عن وجوود فوروق ذات داللوة إحصوائية عنود مسوتوى الداللوة  α≥0.05فوي دور الوذكاء الوجوداني علوى التحصويل
الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة عُمان تُعزى إلى متغيّر النوع االجتماعي.
أهميّة الدراسة
 .1أهمية دراسة الذكاء الوجداني ،فهو جزء في تشكيل مشاعر األفراد وأفكارهم ،ومؤشر لظهور ا بداع لديهم ( Jassal,
 ،)2021عالوة على كونه موج ًها لسلوم األفراد ،بما يحتويه من مهارات اجتماعية ومعرفية وانفعالية ،من شأنها أن تقدّم
تصو ًرا مكانية تحقيق النجاح في دراسة مناهج اللغة العربية.
ّ
 .2تتزامن هذه الدراسة مع الجهود التي تبذلها و ارة التربية والتعليم في سلطنة عمان في سبيل تطوير العملية التعليمية انطالقا
من رؤية االستراتيجية الوطنية للتعليم .2040
 .3قد تسهم هذه الدراسة في إحراء المكتبة العمانية عبر المراجعات األدبية المتعلقة بدور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي
في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة عُمان.
 .4قد تساعد الدراسة الحالية معلمي اللغة العربية ومشرفيها التربويين على تطوير تدريس مناهج اللغة العربية ،من خالل األداة
البحثية التي توصلت إليها والتوصيات والمقترحات التي ستقدمها.
حدود الدراسة
 .1الحدود الموضوعية :دور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسوي للغوة العربيوة؛ نظورا لموا يشوتمل عليوه الوذكاء الوجوداني مون
مهارات وقودرات فوي جوانوب اجتماعيوة وانفعاليوة ،عوالوة علوى إمكانيوة اكتسواب سومات الوذكاء الوجوداني وتطويرهوا؛ مموا يقووي
شخصية المتعلم ويرفع من تحصيله الدراسي في اللغة العربية ،ويُعز بعت مهارات التعلم في شخصويته ،ومنهوا :الثقوة بوالنفس،
وا بداع في التفكير ،والسعادة ،وهي تؤحر إيجابا في مدى ظهور المهارات اللغوية للطلبة ،كتنظيم األفكوار ،والطالقوة فوي التعبيور
عن االنفعاالت ،والمرونة في فهم األشياء وتقييمها ،والثقة بالنفس أحناء التحدّث.
 .2الحدود البشرية :طلبة الصف الحادي عشر في مدارس التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عُمان.
 .3الحدود المكانية :محافظة شمال الباطنة التعليمية.
 .4الحدود الزمانية.2022 :
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مصطلحات الدراسة
 .1الووذكاء الوجووداني :يُعرفووه األحموودي ( ،2007ص )63 .بأنووه" :قوودرة الفوورد علووى االنتبوواه وا درام والوووعي الجيوود للمشوواعر
واالنفعاالت الذاتية ،والقدرة على التحكم في مشاعره وانفعاالته السلبية وتحويلهوا إلوى مشواعر إيجابيوة ،وتنظيمهوا وتوجيههوا نحوو
تحقيووق أهدافووه  ،والقوودرة علووى إدرام مشوواعر ارخوورين وانفعوواالتهم وفهمهووا ،والتووأحير ا يجووابي فووي ارخوورين وتطوووير مشوواعرهم
وانفعاالتهم ،للدخول معهم في عالقات انفعالية اجتماعية إيجابية ،تساعدهم على الرقي العقلي واالنفعوالي والمهنوي ،وتعلوم المزيود
من المهارات ا يجابية للحياة" .كموا يُعورف بأنوه" :قودرة الفورد علوى الووعي بانفعاالتوه وانفعواالت ارخورين ومعرفوة موا يشوعر بوه
المورء واسووتعمال هووذه المعرفووة نجووا قوورارات سووليمة" (التميمووي وآخوورون ،2017 ،ص .)91 .ويعوورف )Goleman) 2005
الذكاء الوجداني على أنه :قدرة الفرد على التعامل موع الجوانوب العاطفيوة عبور اسوتقبالها واسوتيعابها وفهمهوا وتفسويرها وإدارتهوا.
ويمكن تعريف الذكاء الوجداني إجرائيًا ألغرا هذه الدراسة بأنه :قدرة الطالب في الصوف الحوادي عشور علوى فهوم االنفعواالت
الذاتية ومعرفتها والسيطرة عليها والتمييز بينها ،والقدرة على ضبطها بصورة إيجابية ،وتوظيف ذلوك كلوه فوي تحسوين الوتعلم فوي
منهج اللغة العربية في الصف الحادي عشر ،ويمكن قياسه بواسطة األداة البحثية التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية.
 .2التحصوويل الدراسووي :يعرفووه كو ٌل موون ( )2003شووحاته وآخوورون علووى أنووه" :مقوودار مووا يحصوول عليووه الطالووبُ موون معلومووات أو
معارف أو مهارات ،معبرا عنها بدرجات في االختبار المعد بشكل يمكن معه قياس المستويات المحددة" ،في حين يعرفه كو ٌل مون
اللقاني والجمل ( ) 2003على أنه" :مودى اسوتيعاب الطلبوة لموا اكتسوبوا مون خبورات معينوة ،مون خوالل مقوررات دراسوية ،ويقواس
صو له
بالدرجة التي يحصل عليها الطلبوة فوي االختبوارات التحصويلية المعودة لهوذا الغور " ،كموا ع ُّورف علوى أنوه" :مقودار موا يح ّ
ودرا بالوودرجات التووي يحصوول عليهووا نتيجووة أدائووه لالختبووارات
الطالووب موون خبوورات فووي مووادة دراسووية أو مجموعووة موون المووواد مقو ً
التحصيلية ،وذلك تحت ظروف معينة ومضبوطة نسبيًا" (الفاخري ،2018 ،ص .)7 .ويمكن تعريف التحصيل الدراسي إجرائيوا
بأنه :مجموعة المعارف والمهارات والقيم التي يكتسبها الطالب بعد مروره بالمواقف التعليمية والخبرات الصفية المتنوعوة خوالل
سنوات دراسته حتى الصف الحادي عشر ،ويمكن قياسه بواسطة األداة البحثية التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية.
الطريقة واإلجراءات
ي التحليلي؛ لكونه من المناهج المالئمة لدراسة الذكاء الوجداني ودوره في التحصيل
منهج هذه الدراسة هو المنهج الوصف ّ
الدراسي في اللغة العربية  ،الذي يجمع البيانات الكمية ويحللها ومن خاللها يتوصل إلى تفسيرات للظواهر محل الدراسة ،ومن حم
يخرج بالتوصيات والمقترحات ).)Arthur et al., 2012
مجتمع الدراسة والعينة
تمثل مجتمع الدراسة في جميع طلبة الصف الحوادي عشور فوي المديريوة العاموة للتربيوة والتعلويم بمحافظوة شومال الباطنوة
للعووام الدراسووي  ،2021 – 2020والبووالغ عووددهم  ،8636حيووي بلووغ عوودد الطووالب  ،4436فووي حووين بلووغ عوودد الطالبووات 4200
(و ارة التربية والتعلويم .)2021 ،أموا عينوة الدراسوة فقود توم تخيّرهوا بالطريقوة العشووائية البسويطة؛ مكانيوة اختيوار األفوراد مون
المجتمع بصورة عشوائية ،بحيي يحصل كل فرد على االحتمالية نفسها كوي يكوون جوزءا مون العينوة ،با ضوافة إلوى أنهوا طريقوة
شائعة وموحوقة وسلسوة التعامول وسوهلة التطبيوق ( .)Thompson, 2012ولتحديود حجوم العينوة العشووائية البسويطة توم االعتمواد
على معادلة " "Steven Thampsonستيفن حامبسون ،وقد بلغ حجم العينة  377طالبا وطالبة.
أداة الدراسة ومتغيراتها
للتعرف على دور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي للغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر بمدارس التعليم موا
بعد األساسي ،وللتعرف على ما إذا كانت توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  α≥0.05في تأحير الذكاء الوجوداني علوى
التحصيل الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة عُمان تُعزى إلى متغيّور النووع االجتمواعي .فقود توم
بنوواء أداة للدراسووة (اسووتبانة) ،وقوود تمووت االسووتعانة فووي ذلووك بوواألداة البحثيووة التووي وظفهووا كو ٌل موون (البلوشووي والظفووري ،2017
 )Alalawi &Aldhafri, 2020حيي تم تحويل المقياس إلى اسوتبانة تكونوت مون  25فقورة تناولوت مختلوف األدوار بوين الوذكاء
الوجداني والتحصيل الدراسي فوي اللغوة العربيوة لودى طلبوة الصوف الحوادي عشور فوي سولطنة عموان ،وقود توم إيجواد صودق األداة
بواسوطة صودق االتسواق الوداخلي ،Internal Consistency Validityوللتأكود مون حبوات األداة فقود توم تطبيقهوا علوى عينوة مون
خارج مجتمع الدراسة مكونة من  50طالبا وطالبة ،وقد بلغ معامل الثبات الكلي لألداة بواسطة معامول ""Cronbach's Alpha
ألفووا كرونبووا ؛ ( )0.83وتعوود هووذه القيمووة جيوودة ،وتعكووس حبووات االسووتبانة واتسوواقها؛ ممووا يوودل علووى أنهووا صووالحة لتحقيووق أغوورا
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الدراسة الحالية .وقد اشتملت هذه الدراسة على متغيرين احنين هموا :المتغيور المسوتقل والوذي تمثول فوي دور الوذكاء الوجوداني ولوه
مستويان احنان :ذكور وإناث ،ومتغير تابع واحد وهو التحصيل الدراسي في اللغة العربية.
إجراءات الدراسة ،ومعالجاتها اإلحصائية
إجراء مسوح للبحووث والدراسوات السوابقة واألدب التربووي ذي الصولة بالوذكاء الوجوداني والتحصويل الدراسوي (بسويوني،
2012؛ الشهري2019 ،؛ العلوان2015 ،؛ كريمة2018 ،؛ محمد2014 ،؛ مسولم2017 ،؛ مشووق والكنوزي2018 ،؛ Dalle,
 ) 2020ومراجعة أهل االختصاص في جامعة السلطان قابوس وجامعة صحار ،وا فادة من ذلك بكتابة مقدموة الدراسوة ،وتحديود
مشووكلتها البحثيووة ،والوقوووف علووى أهميتهووا وأهوودافها والتعريووف بووأبر مصووطلحاتها ،وموون حووم بنوواء أداة الدراسووة ،وإيجوواد صوودقها
وحباتها ،ومن حم تطبيقها على العينة المستهدفة ،وأخيرا إدخوال البيانوات فوي البرنوامج ا حصوائي  spssوتفسوير النتوائج والخوروج
بالتوصيات والمقترحات.
وبالنسبة للمعالجات ا حصائية فقد كانت بواسطة برنامج  Spssلمعالجة البيانات المتوصل إليها ،وتمثلت في :حساب
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعياريوة ،واختبوار " "T-Testلقيواس الفوروق ذات الداللوة ا حصوائية التوي تُعوزى إلوى
متغيّر النوع االجتماعي.
نتائج الدراسة ومناقشتها
 .1لإلجابة عن السؤال األول والذي نص على :ما دور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي فوي اللغوة العربيوة لودى طلبوة
الصف الحادي عشر في سلطنة عُمان؟ فإن المتوسط الحسابي الذي تم الحصول عليه هو ( )3.81بانحراف معيواري مقوداره
( ،)0.38وتقع هذه النتيجة في الدرجة العالية حسب تصنيف مقياس " "Likertليكرت الخماسوي ،ويودل هوذا علوى أن الوذكاء
الوجداني يؤدي دورا عاليا في تحسين التحصيل الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر ،ولعول ذلوك يعوود
إلى االهتمام الذي يوليه الطلبة أنفسهم بسمات الذكاء الوجداني في خطوواتهم التعليميوة ،ومحاولوة ا فوادة مون البيسوة االنفعاليوة
التي ي قدمها الذكاء الوجداني بما يساعد على توظيفها في تحسين المستوى التحصويلي للطلبوة فوي اللغوة العربيوة ،كموا أن الثقوة
بالنفس والقدرة على توجيه الذات ،والتكيف في التعامل مع التحديات العلمية التي تواجه الطلبة في اللغوة العربيوة فوي الصوف
الحادي عشر قد تكون سببا مباشرا في هذه النتيجة العالية ،وربما يمثل الحفاظ علوى الحالوة المزاجيوة المعتدلوة سوببا آخور فوي
تقبل ارخرين وا فادة من خبراتهم وتوظيفها في تطوير المستوى التحصيلي فوي اللغوة العربيوة .ويمكون الرجووع إلوى أسوباب
ارتفاع مستوى التحصيل لدى الطلبة كالدافعية والنشاط الوذاتي والممارسوة وانتقوال أحور الوتعلم وربطهوا بالوذكاء الوجوداني فوي
عالقة إيجابية بما يؤدي إلوى الودور العوالي للوذكاء الوجوداني علوى المسوتوى التحصويلي فوي اللغوة العربيوة ،وبهوذا فوإن الوذكاء
الوجووداني يقوووي قوودرة الطلبووة فووي اللغووة العربيووة علووى الوووعي بانفعوواالتهم وخبووراتهم واسووتعمالها بصووورة صووحيحة فوي تقويووة
المستوى التحصيلي .كما أن الجهوود التوي يبوذلها معلموو اللغوة العربيوة السويما الجودد مونهم فوي سوبيل السوعي نحوو رفوع وعوي
المتعلمين فيما يتعلق بدور الذكاء الوجداني في العمليوة التعليميوة مون خوالل التوعيوة والتودريب ربموا يكوون لوه توأحير فوي هوذه
النتيجة ،كما يُبدي بعت معلمي اللغة العربية اهتماما بالذكاء الوجداني يتجسّد فوي إدارة البيسوة الصوفيّة ،وتوظيوف االنفعواالت
بصورة إيجابية ،واختيار االستراتيجيات التي تحقوق االسوتفادة مون مهوارات الوذكاء الوجوداني وسوماته واسوتخدامها فوي تنميوة
مهارات اللغة وفنونها لدى الطلبة ،من خالل ا فادة من االنفعاالت في توذوق النصووص األدبيوة ،وإظهوار الثقوة بوالنفس أحنواء
التعبير والتحدث باللغة العربية ،واالسترسال في توليد األفكار ،وذلك مما يعز تحصويل الطلبوة الدراسوي فوي اللغوة العربيوة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كول مون (محمود2013 ،؛ مسولم2017 ،؛ مشووق والكنوزي )2018 ،فوي حوين تختلوف موع
نتائج دراسة .)Dalle) 2020
ي حل المشكالت عندما أكون في حالة
وبالرجوع إلى النتائج الفرعية للسؤال األول فقد حصلت الفقرة "من اليسير عل ّ
مزاجية معتدلة" على متوسط حسابي مقداره ( )4.23وانحراف معياري مقداره ( ،)0.48وتمثل هذه النتيجة حالة عالية جدا
في دور الذكاء الوجداني في التحصيل الدراسي ،ولعل ذلك يُعزى إلى أن الطالب الفرد عندما يكون متهيّوأ ً مرتا ًحوا فوي موزاج
رائق ،يكون في وضع جيّد للتفكير الذي يساعده على حل المشكالت ،واقتراح الحلول الممكنة ،على اعتبار أن الحالة النفسية
التي يكون عليها الفرد في التعلم مؤحرة على إحداث عملية التعلم نفسها والعكس صحيح ،فإذا كان الفرد في حالة من القلق أو
الخوف أو التوتر ،فإنه قد ال يتّجه غالبوا إلوى حول المشوكالت ،وال إلوى اقتوراح الحلوول ،بول ربموا يقووم بقتول الحلوول ،ذلوك أن
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مهووارة حوول المشووكالت تسووتلزم التأموول ،والفهووم ،وتوظيووف الخبوورات السووابقة ،واسووتخدام أنموواط التفكيوور ،مثوول :االسووتنباط،
والتلخيص ،واالستقراء ،ومهارات التفكير العُليا ،مثل :التخطيط ،والتفكير ا بداعي (العجمي ،والشراح.)2016 ،
ي فهوم كيوف يشوعر ارخورون" علوى متوسوط حسوابي مقوداره ( )3.32وانحوراف معيواري
فيما حصلت فقرة "من الصوعب علو ّ
مقداره ( ،)0.68وهو تقدير متوسط حسب تصنيف مقياس " "Likertليكرت الخماسوي ،وربموا يعوود ذلوك إلوى أنوه لويس مون
السهولة الوصول إلى المشاعر الحقيقة لألفراد ارخرين تجاه شيء معيّن ،خاصة إذا لم يُفصحوا عون هوذه المشواعر ،ويبيّنووا
األحاسيس بشكل مباشر لآلخرين ،كما أن المشاعر التي يُبديها ارخرون ال يُشوترط أن تكوون تما ًموا موافقوة للحقيقوة الداخليوة،
سوا فوي داخلوه .إضوافة إلوى أن الطلبوة فوي مرحلوة المراهقوة
شعورا في موقف ،ولكنّه يحمل
شخص ما
فقد يُظهر
شعورا معاك ً
ٌ
ً
ً
ُّ
المتأخرة (الصف الحادي عشر) يتصفون بتقلب عاطفي ،وحساسية تجاه المثيرات البسيطة؛ بفعل اختالل تووا ن الهرمونوات
في الجسم (الهنداوي .)2005 ،وهذا يجعل عملية فهم المشاعر عملية تتسم بنوع من عدم الوضوح والتقلّب ،مما يُش ّكل نوعًوا
من صعوبة الوصول إلى الفهم الحقيقي للشعور وجوهره عند ارخرين.
 .2لإلجابة عن السؤال الثاني ،والذي نص على :هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  α≥0.05في دور الوذكاء
الوجداني على التحصيل الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة عُمان تُعزى إلوى متغيّور النووع
االجتماعي ،فقد تم استخدام اختبار ت ( )T-Testأوال للكشف عن الفوروق بوين النووع االجتمواعي فوي دور الوذكاء الوجوداني
على التحصيل الدراسي.
جدول ()1

المتوسطات الحسابياة واالنحرافات المعيارياة لدور ال اذكاء الوجداني على التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف
الحادي عشر بنا ًء على متغيِّّر النوع االجتماعي
البعد

المستويات

العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجات
الحرية

النوع
االجتماعي

طالب

190

3.54

0.62

0.09

طالبات

187

3.89

0.52

0.08

قيمة ت

مستوى
الدااللة

-1.13

0.04

يُال َحووم موون الجوودول ( )1ا
أن المتوسووط الحسووابي للطالبووات أكبوور موون المتوسووط الحسووابي للطووالب ،حيووي بلووغ متوسووط
الطالبووات ( ،)3.89بووانحراف معيوواري مقووداره ( ،)0.52بينمووا بلووغ المتوسووط الحسووابي للطووالب ( )3.54وبووانحراف معيوواري
مقداره ( .)0.62وبذا يتضح أنوه توجود فوروق دالاوة إحصوائينا بوين الوذكور وا نواث فوي دور الوذكاء الوجوداني علوى التحصويل
الدراسي في اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادي عشر بمدارس التعليم ما بعد األساسوي فوي سولطنة عُموان ،وهوذه الفوروق
لصالح الطالبات في دور الوذاكاء الوجوداني علوى التاحصويل الدِّّراسوي فوي اللغوة العربيوة بقيموة ت ( )1.13عنود مسوتوى داللوة
( )0.04وهي دالاة إحصائينا عند ( ،)0.05ويُمكن تفسير هذه الناتيجة بسبب الطبيعة السويكولوجية للطالبوات ،إذ يتميوزن بقودرة
يتفووقن علوى الطوالب فوي
أفضل على فهم ا شارات العاطفياة ،سووا ًء كانوت لفظيوة أو غيور لفظياوة والتفاعول معهوا ،كموا أنهون ا
ّ
مونهن .كموا قود توؤحر
التعبير عن مشاعرهن وإيصالها لآلخرين ،عالوة على غلبة الونمط الوجوداني فوي االسوتجابات الصوادرة
كفايووات إدارة المشوواعر والمهووارات الشخصووية عنوود الطالبووات مثوول الوووعي بالووذات وا صووغاء والتفاعوول والتأموول فووي مواجهووة
التحديات الدراسية بصورة أفضل منها عند الطالب). (Meshkat & Nejati, 2017
التوصيات
 .1تنمية مهارات الذكاء الوجداني لدى الطلبة ومعلمي اللغة العربية؛ من أجل تحسين العملية التدريسية وتطوير مخرجاتها.
 .2إعداد برامج إرشادية وورش عمل في تطبيق مهارات الوذكاء الوجوداني وتفعليهوا فوي تودريس اللغوة العربيوة فوي المواقوف
الصفية.
 .3توعية الطلبة بأهمية الذكاء الوجداني ،من خالل تكاتف الجهود بين األسرة والمدرسة في التنشسة السليمة بما يعين الطلبة
على إتقان مهارات الذكاء الوجداني ،وتكوين اتجاهات إيجابية إ اءها.
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المقترحات
 .1إجراء المزيد من الدراسات حول الذكاء الوجداني وعالقته بمتغيرات أخرى ،كطرائق التدريس واستراتيجياتها ،والتنشسة
األسريّة ،وتقدير الذات ،والسمات الشخصية ،تشمل شرائح أخرى.
 .2توظيف األساليب التدريسية التي تعتمد على الحوار والمناقشة وتفعّل سمات الذكاء الوجداني ،وتطوير المناهج التدريسوية
بجعلها محتوية على أنشطة وتدريبات تساعد في تنمية مهارات الذكاء الوجداني للطلبة.
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Abstract
The aim of the current research aim to discover the dangers of electronic violence on young
people in the city of Salfit, through achieving a number of goals, the most important of
which is to identify the causes of the phenomenon of electronic violence among young
people and to identify the extent of the phenomenon of electronic violence among young
people as well as to identify the forms of electronic violence practiced in Palestinian society
And then to know the role of modern technology in the spread of electronic violence among
Palestinian youth and to reveal the social and economic dangers of the phenomenon of
electronic violence on young people and finally to know the role of the state and the
concerned authorities in limiting the spread of the phenomenon of e-violence Ktrona
researcher used the descriptive analytical method applied field study in the Palestinian
Salfit. The research community is also represented by a number of young men (males and
females), Salfit governorate, on a random sample of 252 individuals, and the results of the
study reached a number of results, the most important of which are:
1- The lack of technological awareness of the most important causes of electronic violence is
followed by educational imbalances in the family
2-The misuse of modern technology has a role in the spread of electronic violence among
Palestinian youth in Salfit Governorate
3-The results of the study indicated the social and economic risks of the phenomenon of
electronic violence on young people in Salfit Governorate, the most important of which
(family disintegration) and (cracking the family up process at the home or school level)
4-The study confirmed the main reason for the phenomenon of electronic violence in the
Salfit governorate community, which is psychological and social pressures as a result of
poverty, unemployment and poor economic conditions.
Key words: Electronıc Violence, Young, Palestinian Society.

http: //dx.doi.org/10.47832/2757-5403.15.17
1

ahmadwilliam2@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-7129-1405

www.ijherjournal.com

213

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

مخاطر العنف اإللكتروني على الشباب
دراسة ميدانية
أحمد وليم مرايطة
د ،.مدير العالقات العامة و المكتبة ،فلسطين

الملخص
هدف البحث الراهن للكشف عن مخاطر العنف اإللكتروني على الشباب في المجتمع الفلسطيني وذلك من خالل تحقيق عدد من
األهداف ومن أهمها التعرف على أسباب ظاهرة العنف اإللكتروني لدى الشباب والتعرف على مدى انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني
لدى الشباب كذلك التعرف على أشكال العنف اإللكتروني الذي يمارس في المجتمع الفلسطيني ومن ثم التعرف على دور التكنولوجيا
الحديثة في انتشار العنف اإللكتروني بين الشباب الفلسطيني والكشف عن المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني
على الشباب واخيرا ً التعرف على دور الدولة والجهات المعنية في الحد من انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني واستخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي وطبقت الدراسة الميدانية في محافظة سلفيت الفلسطينية .كما يتمثل مجتمع البحث في عدد من شباب (ذكور – إناث)
محافظة سلفيت على عينة عشوائية استطالعية قوامها  252مفردة وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
 -1إن قلة الوعي التكنولوجي من أهم أسباب العنف اإللكتروني يليها الخلل التربوي في األسرة
 -2إن سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة لها دور في انتشار العنف اإللكتروني بين الشباب الفلسطيني في محافظة سلفيت
 -3أشارت نتائج الدراسة إلى المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني على الشباب في محافظة سلفيت أهمها
(التفكك األسري) و(تصدع عملية التنشئة االسرية على مستوى البيت أو المدرسة(
 -4أكدت الدراسة على السبب الرئيسي لظاهرة العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت المتمثل في الضغوط النفسية واالجتماعية
نتيجة الفقر والبطالة وسوء األحوال االقتصادية.
الكلمات المفتاحية :العنف اإللكتروني ،الشباب ،المجتمع الفلسطيني.
المقدمة
ال يعتبر العنف ظاهرة حديثة الظهور ولكنه قديم قدم األنسان ،فأول جريمة عرفتها البشرية كانت بين قابيل وهابيل والتي يمكن
إدراجها تحت مسمى العنف األسري بمفاهيمه الحديثة ففي اآلونة األخيرة بدأت لغة الحوار بين األشخاص تتالشى في المجتمع ليحل
مكانها مفهوم القوة وأصبح سلوك العنف هو السلوك السائد والمبرر من قبل البعض في شتى أنواع العالقات بين األفراد في المجتمع،
وتعد ظاهرة العنف واحدة من الظواهر االجتماعية التي تحدث في كل المجتمعات بال استثناء مما يعني أنها ظاهرة تمثل تهديدا ً ألمن
المجتمع وسالمة أفراده وبالتالي البد من تضافر العديد من العلوم لفهم هذه الظاهرة والوقوف عليها ،ويرى العلماء أن هذه الظاهرة
تتكون من خالل نفس العمليات التي تكون السلوك اإلنساني السوي وغير المنحرف ولفهم ظاهرة العنف كنموذج لالنحراف ومسبب له،
ومهدد الستقرار المجتمع وبنائه فإن ذلك يستوجب دراسة اجتماعية شاملة لفهم مختلف التغيرات الخاصة بتلك الظاهرة حيث أن األسرة
التي يسودها التوتر الشديد والعصبية الزائدة وسوء التوافق بين األبوين والعنف في التعامل مع األبناء تدفع كلها إلى خلق السلوك
المضاد للمجتمع ،فمثالً تعرض اآلباء للمشكالت الخارجية والضغوط النفسية وافتقاد معظم األسر للهدوء والسكينة واالستقرار يدفع هذا
كله إلى العنف في معاملة األبناء وبالتالي انحراف األبناء وضياعهم.
من جهة أخرى ،لفتت مواقع الشبكات االجتماعية أو ما تعُرف بمواقع التواصل االجتماعي أنظار الكثير من الشباب في جميع
أنحاء العالم بصفة عامة ،وجذبت انتباه العديد من الفئات على كافة ومختلف المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية حيث بدأت
الشبكات االجتماعية بالظهور في أواخر التسعينات وبالتحديد في عام ١٩٩٥م ،وتجدر اإلشارة أن الشبكات االجتماعية قد أحدثت ثورة
في االتصال؛ وذلك لجمعها لماليين من المستخدمين الذين يتبادلون كميات هائلة من المعلومات ،وبالرغم من اإليجابيات التي تتمتع بها
الشبكات االجتم اعية إال أنها ال تخلو من بعض السلبيات ،كإدمان الجلوس عليها مما يعطل الكثير من األعمال ،وظهور لغة جديدة بين
تعرض المستخدِم
الشباب من خالل تحويل بعض حروف اللغة العربية إلى رموز وأرقام متعارف عليها بين المستخدمين ،ناهيك عن ّ
للجرائم اإللكترونية من خاللها وفي ظل الفضاء اإللكتروني ودوره في حياتنا ،ومع وجود الساحة المفتوحة أمام الجميع لتبادل اآلراء
ووجهات النظر باستخدام األسماء الوهمية (  ،) Nicknamesظهر العنف اإللكتروني  Electronic Violenceأو ما يسمى بالعنف
ويعرف بأنه العنف الذي يمارس من خالل مواقع الصحف اإللكترونية ،واستخدام كاميرات الموبايل،
التقني أو العنف الرقمي،
ّ
والبلوتوث ،والتسجيالت الصوتية ،باإلضافة الختراق الخصوصيات عبر مواقع االنترنت؛ بهدف ايقاع األذى باآلخرين.
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ثانياً :مشكلة البحث:
تعد مشكلة العنف اإللكتروني في المجتمع الفلسطيني من المشكالت الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع بأسره ألنه يؤذي
الشباب جسديا ونفسيا ويعمل على اشاعة الفوضى وعرقلة عملية التنمية ،وبالرغم من ذلك ال يوجد اهتمام كبير بهذه المشكلة من حيث
انتشار المشكلة واسبابها أو أدوات التشخيص أو سبل المواجهة للحد من هذه الظاهرة.
ومخطئ من يتناول بحث الظاهرة حول كونها فقط مشكلة للضحية الواقع عليها الضرر فحسب ،فللمشكلة صورتان مؤثرتان
تأثيرا شديدا على المجتمعات ،فالصورة األولى – وهى االولى بالطبع باالهتمام وبالعالج وإيجاد سبل الحل  -هي صورة الضحية التي
يقع عليها الفعل اإلكراهي المؤلم ،لكن الصورة األخرى وهى صورة الشباب اللذين يتخذون صورة العنف سلوكا ثابتا في تعامالتهم،
انها صورة ضحية اخري من نوع مغاير ووجوده أشد خطرا على المجتمع من الصورة األولى ،فكالهما ضحية ،وكالهما يحتاج إلى
العالج النفسي والسلوكي ،وكالهما البد من تخليصه من ذلك الضرر ،وخاصة انهما معا يشكالن عنصري بناء األمة المستقبلي
وسيساهم هذا في استشراق تلك الظاهر بصورة أكبر في المجتمع الفلسطيني ،وذلك مع ضرورة صد جل اهتمامنا على الضحية الذي
وقع تحت اهمال الكثيرين .وترتكز مشكلة البحث الراهن في التعرف على مخاطر العنف اإللكتروني على الشباب في محافظة سلفت.
ثالثاً :أهمية البحث:
تنطلقققق أهميقققة البحقققث مقققن األهميقققة العلميقققة لهقققذه الظقققاهرة فقققي أنهقققا تعقققد مقققن الدراسقققات الوصقققفية التقققي تهقققتم بتنقققاول
مخقققاطر العنقققف اإللكترونقققي علقققى الشقققباب مقققن جميقققع جوانبقققه كمقققا انهقققا تقققولى اهتمامقققا بالدراسقققات التقققي تهقققتم بدراسقققة العنقققف
والتصقققدي لهقققذه الظقققاهرة ومقققن ثقققم تققققدم اسقققهاما ً علميقققا ً يثقققري البحقققث العلمقققي ألحقققد القضقققايا الهامقققة التقققي يعقققاني منهقققا المجتمقققع
الفلسقققطيني ،وخاصقققة الدراسقققات فقققي علقققم االجتمقققاع التقققي تهقققتم بدراسقققة مشقققكالت المجتمقققع  .كمقققا تعقققد وسقققائل االتصقققال والقققدور
القققذي تلعبقققه فقققي تحقققريض الشقققباب علقققى العنقققف وخاصقققة االنترنقققت ومقققا يعقققرض عليقققه مقققن أفقققالم اآلكشقققن والرعقققب فضقققال عقققن
االلعقققاب الرياضقققية وااللكترونيقققة الخطقققرة أو العنيفقققة وكقققذلك الرسقققوم المتحركقققة التقققي تشقققجع علقققى العنقققف حيقققث أن المقققراهقين
يميلققون إلققى تقمققص شخصققيات االفقققالم والرسققوم ..وبالتققالي يققؤثر علقققى عقققول المققراهقين عامققة وهققو مقققا أكققدت عليققه العديققد مقققن
الدراسات ان هناك ارتباط ايجابي قويا بين وسائل التواصل االجتماعي وبين انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني.
رابعاً :أهداف البحث:
يسقققعي البحقققث للكشقققف عقققن مخقققاطر العنقققف اإللكترونقققي علقققى الشقققباب فقققي مدينقققة سقققلفيت وذلقققك مقققن خقققالل االسقققتعداد
لتحقيق األهداف التالية-:
 .1التعرف على أسباب ظاهرة العنف اإللكتروني لدى الشباب.
 .2التعرف على مدى انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني لدى الشباب.
 .3التعرف على أشكال العنف اإللكتروني الذي يمارس في المجتمع الفلسطيني.
 .4التعرف على دور التكنولوجيا الحديثة في انتشار العنف اإللكتروني بين الشباب الفلسطيني.
 .5الكشف عن المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني على الشباب.
 .6التعرف على دور الدولة والجهات المعنية في الحد من انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني.
خامساً :تساؤالت البحث:
حتى يتثنى تحقيق أهداف البحث ،يسعي الباحث لإلجابة على األسئلة التالية:
 .1ما أسباب ظاهرة العنف اإللكتروني لدى الشباب؟
 .2ما مدى انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني لدى الشباب؟
 .3ما أشكال العنف اإللكتروني الذي يمارس في المجتمع الفلسطيني؟
 .4ما دور التكنولوجيا الحديثة في انتشار العنف اإللكتروني بين الشباب الفلسطيني؟
 .5ما المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني على الشباب؟
 .6ما دور الدولة والجهات المعنية في الحد من انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني؟
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سادساً :مفاهيم البحث:
 -1مفهوم العنف: violence
العنف" :الخرق باألمر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق"(ابن منظور ،لسان العرب
1993م ،ص ،)232والعنيف من ال رفق له بركوب الخيل ،والشديد في القول والسير ،واعتنف األمر :أخقذه بعنقف أو أتقاه ولقم
يكن له به علم ،وعنفه :المه بعنف وشدة( .أبادي الفيروز ،1996 ،ص )1085
والعنف في االصطالح هو كل فعل ظاهر أو مستتر مباشر أو غير مباشقر ،مقادي أو معنقوي موجقه إليقذاء القنفس أو اآلخقر أو
جماعة ،أو ملكية واحد منهم(.إسماعيل عبد القادر ،2007 ،ص)3
وقيققل :هققو "التشققديد فققي التوصققل إلققى المطلققوب (،العسكككري أبككوه  ،2000 ،ص  )246والتعنيققف التعبيققر واللققوم والتققوبي
والتقريع"(.ابن فارس أبو الحسن ،1971،ص )243
ويرى توماس بالت بأن تعبير العنف يمثل " شكل من أشكال العدوان اإلنسقاني القذي يتضقمن الخسقارة أو األذى لألشقخاص أو
الممتلكات ،والسلوك العنيف يكون له النية في التكرار ،وال يمكن التحكم فيه زائدا ً أو متطرفاً ،صاخباً ،مفاجئاً ،وقتيا ً(.ب ت تومكاس ،ب
ت ،ص )13
وعرف الدكتور مصطفي العوجي جرائم العنف بأنها جرائم تقع على اإلنسان بواسطة أفعال تتصف بالشدة والقسوة بغية إلحاق
األذى بنفسه أو بماله أو بذويه ،ويمكن تقسيمها إلى قسمين:
قسم يرتكب بواسطة العنف ،مثل السرقة بواسطة السالح ،وقسم يتصف بالعنف في حقد ذاتقه ،مثقل القتقل واالغتصقاب واإليقذاء
الجسدي( .العوجي مصطفى ،1993،ص )17
والعنف ممارسة للقوة البدنية إلنزال األذى باألشخاص أو الممتلكات ،كما أنه الفعل أو المعاملة التقي تحقدث ضقررا ً جسقمياً ،أو
التدخل في الحرية الشخصية ،وهو مستويات مختلفة تبدأ بالعنف اللفظي الذي يتمثل في السب والتوبي  ،والعنف البدني القذي يتمثقل فقي
الضققققرب والمشققققاجرة والتعققققدي علققققى اآلخققققرين ،وأخيققققرا ً العنققققف التنفيققققذي وهققققو التفكيققققر بالقتققققل والتعققققدي علققققى اآلخققققرين أو
ممتلكاتهم)Wilson,2003,p38(.
أما أحمد زايد فعرفه بأنه فعل مبالغ فيه في السقلوك العقدائي أو العقدواني ويترتقب عليقه مقؤثرات فعليقة أو مقدمرة إلحقداث أذى
نفسي أو فيزيقي أو مادي في الموضوع بشرا ً كان أو حيوانا ً أو موضوعا ً ماديا ً(.زايد أحمد،2005 ،ص .)55
وتعرفه موسوعة الجريمة والعدالة على أنه يشير إلى كل صور السلوك سواء أكانت فعلية أم تهديدية والتي ينقتج عنهقا أو ربمقا
ينتج عنها تدمير وتحطيم الممتلكات أو إلحاق األذى أو الموت لألفراد(.نصر سميحة ،2004 ،ص )18
عرف السيد عبد الرحمن الجندي العنف بأنه أسلوب بدائي غير متحضر يتسم بالعديد من المواققف ذات الصقفة اإلجراميقة التقي
تنعكس بشكل سلبي على المجتمع ويقف ضد أعرافه سواء من النواحي التشريعية الدينية أو الوضعية القانونية ونظرا ً لما يتسم به العنف
من استخدام القوة المادية نحو األفراد واألشياء فإنه يعتبر سلوكا ً مضادا ً للمجتمع باعتباره ضد معايير السلوك المتعارف عليقه ومصقالح
المجتمع وأهدافه.
ويعقرف العنققف بأنقه كققل تصقرف يققؤدي إلقى إلحققاق األذى بققاآلخرين وققد يكققون األذى نفسقيا ً فالسققخرية واالسقتهزاء مققن الفققرد
وفرض اآلراء بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة.
وتشير الموسوعة العلمية إلى أن مفهوم العنف يعني كل فعل يمارس من طقرف جماعقة أو فقرد ضقد أفقراد يخقرين عقن طريقق
التعنيف قوالً أو فعالً وهو فعل عنيف يجسد القوة المادية أو المعنوية)http://bafree.net/alhisn/showthread.php(.
ويعرف العنف أيضا ً بأنه سلوك مشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكراه ،وهقو سقلوك بعيقد عقن التحضقر والمدنيقة ،وتحركقه
الدوافع العدوانية والطاقات الجسمية ،وينصب على األشخاص أو ممتلكاتهم لقهرهم(.عبدالقادر فرج،1993 ،ص)551
والعنف هو طاقة من أصقل إنسقاني تسقتعمل أساسقا ً بطريققة غيقر مشقروعة ،تتجقه إلقى إحقداث أضقرارا ً لألشقخاص واألمقوال،
والعنف قد يكون حاالً عندما ينتج أثرا ً مباشرا ً على الضحية ،وقد يكون يجالً عندما ينصب أثره على فكقر وذهقن المخاطقب حيقث يكقون
العنف هنا مانعا ً أو كابتا ً أو دافعا ً أو محرضاً ،ويقع العنف في الغالب بفعقل إيجقابي ،كمقا يمكقن أن يققع أحيانقا ً بفعقل سقلبي كمقا فقي حالقة
اإلهمال(.مؤنس محمد ،1987،ص )107-111
وعرف أحمد حالل عز الدين العنف بأنه االستخدام اإلنساني للقوة بغرض إرغام الغير وإخافته وإرهابه أو الموجه إلى األشياء
بتدميرها أو إفسادها أو االستيالء عليها ،ذلك االستخدام الذي يكقون دائمقا ً غيقر مشقروع ويشقكل فقي األصقل جريمقة وهقو ظقاهرة عامقة
تعرفها كل المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة(.سعيد محمود ،2008،ص.)68
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ويعرف العنف بأنه أي تهديد واضح باستخدام القوة الجسدية أو االستخدام الفعلي لهذه القوة بهدف إحداث أذى بدني لشقخص أو
مجموعة من األشخاص .ويمكن تعرف العنف بأنه :سلوك يهدف إلى إيقاع األذى باآلخرين أو ما يرمز له وققد يكقون هقذا العنقف فرديقا ً
أو جماعياً(.منيب محمد،2007،ص)12
التعريف اإلجرائي:
هو كل استخدام غير مشروع للطاقة أو القوى المادية الجسمانية لشخص ينتج عنه ضرر مادي أو جسماني لمن يقع عليه العنف
ويدخل تحت التعريف كل فعل مشروع ينتج عن جريمة من الجرائم الماسة بحق اإلنسان في الحياة أو سالمة جسمه أو عرضه.
 -2العنف اإللكتروني : electronic violence
هو العنف الذي يحدث على شبكة االنترنت من خالل مواقع التواصل االجتماعي ،وباستخدام أسماء مستعارة في أغلب
األحيان ،وليس وجها لوجه(.محمد إياد ،2013 ،ص.)85
والعنف االلكتروني هو كل فعل ضار باألخرين عبر استخدام الوسائل االلكترونية مثل الحواسيب والهاتف النقال وشبكات
االتصال الهاتفية ،شبكات نقل المعلومات ،شبكة االنترنيت (مواقع التواصل االجتماعي) متمثالً بألفاظ القذف والسب والشتم بين االفراد
وكذلك الترويج والتحقير الفرد ،كما يمكن وصفه ايضا بانه كل سلوك غير أخالقي وغير مسموح به يرتبط بوسائط االلكترونية
وانطالقا ً من هذان التعريفان يمكن ان نعد العنف االلكتروني من أخطر أنواع العنف اذ انه يمس الحياة االجتماعية والنفسية لألفراد فهذا
قد يؤدي بهم إلى ارتكابهم جرائم تهدد االستقرار األمني واالجتماعي مرورا ً باألسرة وانتهاءا ً بالمجتمع(.ناجي ع ء،2017،ص .)2
هو ما يسمى بالعف التقني أو العنف الرقمي ،ويعرف بأنه العنف الذي يمارس من خالل مواقع الصحف اإللكترونية ،واستخدام
كاميرات الموبايل ،والبلوتو ث ،والتسجيالت الصوتية ،باإلضافة الختراق الخصوصيات عبر مواقع اإلنترنت ،بهدف إيقاع األذى
باآلخرين(.بيجا أماني ،2011 ،ص)16
"العنف اإللكتروني" تبعا لتعريف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني "شكل من أشكال العنف الذي يتعرض له األفراد،
وقد يأخذ عدّة أشكال منها الغواية ،أو سرقة الحسابات ،أو الرسائل غير المرغوب فيها ،أو التحرش ،أو االبتزاز أو استغالل الضحايا/
الناجين مقابل المال والممتلكات ،أو إرغامهم على ارتكاب أفعال غير مناسبة أو غير قانونية عبر اإلنترنت أو الصور اإلباحية التي
تحتوي على اعتداءات جنسية عبر اإلنترنت (.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)2018،
التعريف اإلجرائي :هو كل أذى يقع عبر الشبكات االجتماعية متمثالً في الشتم والسب والقذف واالعتداء وانتحال الشخصيات
والتحرش وغيره.
 -3المخاطر :risks
مصطلح دخل صميم النظرية االجتماعية مع نشر كتاب عالم االجتماع األلماني( أولريتش بيك) بعنوان «مجتمع المخاطر»:
نحو حداثة جديدة في سنة  ،1986ويتميز( بيك) بين ما ساد في المرحلة قبل الصناعية من أفكار تتعلق بالقدر والمرتبطة باألوبئة
والمجاعات والكوارث الطبيعة التي كان الناس يشعرون أنها خارج نطاق قدرتهم البشرية علي التحكم فيها واألفكار المتعلقة بتقدير
المخاطر والتي ظهرت وتطورت لظهور الحداثة وتطورها ،وقد اشتمل تقدير المخاطر المبني علي قرارات محسوبة علي تعريفات
قانونية وعلي كل من األشكال الفردية واالجتماعية للتأمين ضد المخاطر الصناعية والمخاطر التي يتسبب فيها المجتمع الصناعي.
وكانت دولة الرعاية بما فيها من تأمين ضد مخاطر البطالة ,واعتالل الصحة والشيخوخة كانت تمثل مثاالً واض ًحا لنوع من الوقاية
الجماعية من المخاطر(جون سكوت وآخرون ,2011 ,ص.)128
التعريف اإلجرائي :ينظر الباحث للمخاطر بأنها كل ما يهدد أمن المجتمع واستقراره .
 -4الشباب : Young
قد يبدو لنا للوهلة األولى سهولة تعريف الشباب ،فدالالت كلمة شباب تبدو بديهية وبسيطة إال أن مفهوم الشباب يعد من المفاهيم
الخالفية كما هو شأن الكثير من المفاهيم في العلوم االجتماعية ،حيث اختلف الباحثون المختصون حول تحديد هذا المفهوم باختالف
المنحى الذى اتخذه كل تخصص.
مفهوم الشباب لغويا :جاء تعريف الشباب في المعجم الوسيط " هو من أدرك سن البلوغ إلى سن الكهولة " والشباب هو الحداثة
وشباب الشيء هو "أوله "  .وفى المصباح المنير فالشباب يعنى "النشاط والقوة والسرعة " ،أما في لسان العرب البن منظور " شب
الشباب :الفتاء والحداثة ،والشباب جمع شاب ( .لسان العرب،1997 ،ص)389
أما عن التعريف االصطالحي فكما جاء سابقا فهو أمر صعب في العلوم االجتماعية وكل محاوالت التحديد هي إجرائية
ولغايات منهجية ،وفيما يلى عرض ألهم المفهومات:
هناك اختالف بين الباحثين حول تحديد مرحلة الشباب ؛ فنجد أن هناك اتجاها ً يميل إلى االعتماد على البعد الزمنى في تحديد
هذه المرحلة ،حيث يرى البعض أن فئة الشباب هي الفئة التي تقع أعمارهم بين  25 – 15عاما ،في حين يرى البعض اآلخر أن هذه
الفئة تقع أعمارهم بين  30 – 15سنة ،والبعض يراها تبدأ بفترة ما قبل الرشد وتنتهى بفترة الرشد أو فترة الرشد الثانية  .ولقد حصر
بعض علماء االجتماع في بداية السبعينيات الميالدية من القرن الماضي فترة الشباب (خصوصا الجامعي منه) في الشريحة العمرية 15
–  25سنة ،واعتمد هذا التحديد إطارا مرجعيا للسنة الدولية للشباب عام  ( . 1985علي عبد العزيز،2008 ،ص)96وهناك اتجاها يخر
217

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

يأخذ بمعيار النضج والتكامل االجتماعي للشخصية ويميل أصحاب هذا المعيار إلى تحديد مجموعة من المواصفات أو الخصائص التي
تطبق كمقياس على أفراد المجتمع بحيث نستطيع أن نميز الشباب عن غيرهم من الفئات بغض النظر عن المرحلة العمرية.
والواقع أن التصور الصحيح عن الشباب ينبغي أن يأخذ في اعتباره هذين المعيارين بآن واحد ،ومن ثم يمثل الشباب في
المجتمع فئة عمرية ،تتسم بعدد من الصفات والقدرات االجتماعية والنفسية المتميزة ،وتختلف بداية هذه الفئة العمرية ونهايتها باختالف
األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية السائدة في المجتمع .
وهكذا ترفض هذا التصور الحتمية البيولوجية ،وتحدد مرحلة الشباب في ضوء عدد من الخصائص المتكاملة وليست مرحلة
الشباب بذلك مرحلة منفصلة عن بقية مراحل العمر وبخاصة مرحلة الطفولة والمراهقة وإنما هي امتداد لهذه المرحلة بالذات  .وهكذا
ال تمثل مرحلة الشباب مرحلة نمو مفاجئ ،وإنما هي استمرار طبيعي لعملية التنشئة االجتماعية التي تبدأ منذ مرحلة الطفولة المبكرة
وتستمر خالل كل مراحل الحياة (.مسلم عدنان،1998 ،ص )102
يقصد بالشباب عادة األفراد في مرحلة المراهقة أي بين مرحلتي البلوغ الجنسي والنضج ،ويستعمله أحيانا بعض العلماء ليشمل
المرحلة من السنة العاشرة حتى السادسة عشرة ،بيد أن الفترة التي تنتهى فيها مرحلة الشباب غير محدودة وقد تمتد إلى سن الثالثين
(.مدكور إبراهيم ،1975،ص)333
وعرفت الجمعية العامة لألمم المتحدة الشباب بأنهم مجموعة من األفراد تتراوح أعمارهم بين ( ) 24 – 15سنة ،وأقرت
الجمعية عام  2000أن هذا المدى يختلف باختالف المجتمعات ،وحدد مؤتمر وزراء الشباب العرب مرحلة الشباب في ضوء ما اتفقت
عليه المنظمات الدولية ،بأنها الفترة التي تمتد بين سن الخامسة عشر إلى سن الخامسة والعشرين (.عيسى علي،2014،ص)104
وهناك من يرى أن فترة الشباب هي الفئة العمرية التي يصبح فيها الفرد مؤهالً للقيام بأدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية في
المجتمع ،وهى الفترة العمرية التي تقع ما بين  35 – 18سنة على اعتبار أن المجتمع يعد الفرد البالغ من العمر  18سنة فأكثر هو
شخص متفرد بذاته والفرد البالغ من العمر  35سنة قد بلغ مرحلة نضجه واستقراره الشخصي والوظيفي بمعنى انتهاء مرحلة من حياته
وبداية مرحلة أخرى (.عرابي محمود،2006،ص)30
كما يعرف بأنهم كل من هم تحت سن العشرين في حسن أن بعض اآلراء ترى بأن مرحلة الشباب تقع بين ( )25-15سنة وقد
يرتفع الحد األقصى إلى سن الثالثين عند بعض العلماء اآلخرين (.يحي ع ء ،2011،ص)2547
التعريف اإلجرائي
يعرف الشباب أيضا بأنهم األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين ،أي الذين أتموا عادة الدراسة
العامة – وتتميز هذه المرحلة بأنها مرحلة انتقالية إلى الرجولة أو األمومة – ويتخطى األفراد فيها مرحلة التوجيه والرعاية ويكون أكثر
تحررا ،ولهذا تحتاج هذه المرحلة إلى عناية خاصة .
سابعاً :نظريات البحث:
-1نظرية مجتمع المخاطرRisk society theory :
كما سبق القذكر أن مصقطلح مجتمقع المخقاطر دخقل فقي صقميم ا لنظريقة االجتماعيقة مقع نشقر كتقاب عقالم االجتمقاع األلمقاني(
أورلتش بيك) بعنوان «مجتمع المخاطرة» نحو حداثة جديدة في سنة  ،1986ويمز بيك بين ما ساد في المرحلة قبل الصناعية من أفكار
تتعلق بالقدر والمرتبطة باألوبئة والمجاعات والكوارث الطبيعية التي كان الناس يشعرون أنها خارج نطاق قدرتهم البشرية علي التحكم
فيها ،واألفكار المتعلقة بتقدير المخاطر المبني علي قرارات محسوبة علي تعريفات قانونية وعلي كل من األشكال الفرديقة واالجتماعيقة
للتأمين ضد المخاطر الصناعية والمخاطر التي يتسبب فيهقا المجتمقع الصقناعي وكانقت دولقة الرعايقة بمقا فيهقا مقن تقأمين ضقد مخقاطر
البطالة واعتالل الصحة والشيخوخة كانت تمثل مثاالً واض ًحا لنوع من الوقاية الجماعية من المخاطر.
ومع ذلك فإن كتاب مجتمع المخاطر كان معنيا ً بمرحلة زمنية أبعد حيث تبدأ تقريبا ً مع الحرب العالمية الثانيقة والتقي واجقه فيهقا
المجتمع الصناعي مخقاطر غيقر مقؤمن عليهقا فأخطقار العصقر النقووي والكيميقائي وفسقاد سالسقل محقالت الطعقام وعواققب االحتبقاس
الحراري الكوني وتلوث البحار واحتمال االنهيار المالي العالمي ليسقت سقوي أظهقر هقذه المخقاطر ،وهقذه المخقاطر ذات طقابع عقالمي
تماما ً وليست قومية أنها ال تبالي بالحدود التقليدية من األغنياء والفقراء أو بقين األقويقاء والضقعفاء .وتعقرض األسقس التقي قامقت عليهقا
الحداثة التي استلهمت أفكارها من حركقة التنقوير ,تتعقرض للشقك واالرتيقاب نظقرا ً ألن الثققة بقالنظم والمؤسسقات الكبقرى فقي المجتمقع
أخذت تتعوض بسبب عجزها الظاهر عند تخفيف المعاناة من مصادر الخطقر الواسقعة النطقاق التقي تسقببت هقذه المؤسسقات نفسقها فقي
إيجادها ،ويؤكد (بيك) علي ربط المخاطرة بعملية التحديث االنعكاسية التي فيها يفرض علي الفاعلين االجتماعين أن يواجهوا ما يترتب
علي الحياة الصناعية من العواقب االجتماعية والبيئية المضطردة وغير المقصودة واآلثار الجانبية لها ،وما أشار له (بيك) في كتابه هو
مناقشة نتائج التصنيع والجوانب السلبية للتقدم وانتقد (بيك) العلم بسبب اعتماده علي نموذج مثالي للمخاطر يفترض العلماء بموجبه أنهم
قادرون علي التحكم في متغيرات المخاطر ففي مجتمع المخاطر الحسابات العلمية للمخاطر تحديات تفرضها مجموعة سياسقة أفقراد أو
سياسيون .
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والجدير بالذكر أنه في نظرية (بيك)المخاطر غير مرئية [مثل البطالة] تحمل إمكانيقة أن تكقون كاريثيقه يتعقذر عكقس تأثيراتهقا
مثل [الحوادث النووية] ويفترض أن العامة ليس لقديهم المعرفقة ويحتقاجون إلقي تقوعيتهم بالمخقاطر بواسقطة أهقل المعرفقة مقن العلمقاء
والمؤسسات ،وبناء عليه فهم معتمدون علي المعرفة الخبيرة لتوعيتهم وتحذيرهم ضد المخاطر ويشعر (بيك) بالتفاؤل حيال تلك النقطقة
ألنها تعني أن العامة يعتمدون علي أنفسهم في تحصيل المعرفة والخبقرة بفكقرهم عقن األعقراض الجانبيقة .ويعتبقر (بيكك) العامقة ولقيس
العلم والمؤسسات األخ رى هم من يعتمد عليهم ليكونوا األصوات والوجوه والعيون والدموع في مجتمع المخاطر (.بك أورلتش ،ب ت،
ص)70-35
وأشار بيك في نظريته أيضا ً إلي منطق توزيع الثروات ومنطق توزيع الخطر [المخاطرة] ففقي الحداثقة المتقدمقة يتقزامن إنتقاج
الثروات االجتماعي نسقيا ً مع اإلنتاج االجتماعي للمخاطر وبالنتيجة فإن مشاكل التوزيع الخاصة بمجتمع العوز والصراعات التي كانت
علي ارتباط به مشاكل تتغطي بالمشقاكل والصقراعات التقي تتولقد مقن اإلنتقاج وبتعريقف وتوزيقع المخقاطر الناجمقة عقن العلقم والتقنيقة،
ويرتبط هذا االنتقال من منعطف توزيع الثروات الخاصة بمجتمع العوز إلي منعطف توزيع المخاطر في الحداثة المتطورة .
إن المخاطر التي ترتبط بالتطور الصناعي هي مخاطر قديمة قدم التطور نفسه تميز القرن التاسع عشر بإنكار أجزاء كبيرة من
السكان [أي مخاطر الفقر] قد دفعقت بقالقرن التاسقع عشقر باتجقاه القلقق ،فمنقذ وققت طويقل كانقت مخقاطر األهليقة أو الكفقاءة والمخقاطر
المرتبطة باألمور الصحية موضوع سيرورة العقلية وموضوع الصراعات االجتماعية والتأمينات ومقع ذلقك فقإن المخقاطر التقي نجقدها
في هذه النظرية والتي تقلق الرأي العام منذ سنوات قد الحدت فقي أيامنقا هقذه طابعقا ً جديقدا ً فإمكانيقة التعقرض للمخقاطر لقم تعقد محقدودة
بمكان ظهورها(.صالح رباب،2017 ،ص )30
وعن مضمون المخاطرة عند بيك ففي الواقع ال يمكن تلخيص المخاطر بالنتائج وباألضرار التي حصلت فعالً ففيها نجد أساسقا ً
للتعبير عن مركب مستقبلي يستند في جزء منه إلي امتداد األضرار الحاصلة في الحاضر إلي المستقبل وفي جزء منه أيضا ً إلي خسارة
في الثقة العامة أو إلي من يفترض بهم تقوية المخاطر.
وأشار بيك إلي المخاطر المرتبطة بطبقة معينة فيتمايز شكل ونموذج ووسائط توزيع المخاطر سعيا ً عن توزيع الثروات هذا ال
يمنع أن يكون العدد األكبر من المخاطر قد توزع بشكل خاص إمقا تبعقا ً للشقرائح االجتماعيقة أو للطبققات وبهقذا المعنقي يتطقابق مجتمقع
الطبقات مع مجتمع المخاطر بشكل عريض جدا ً يظهر تاري توزيع المخاطر شأنها شأن الثروات كانقت خاضقعة لمنطقق الطبققات إنمقا
يشكل النقيض لها فالثروات تتراكم من األعلى أما المخاطر فتتراكم إلي أسفل و هكذا يبدو أن المخقاطر ققد أتقت لتوطقد مجتمقع الطبققات
أكثر مما أتت لتلغيه ،فإلي جانب الشح في التموين يضاف الشح في األمن إلي جانب وفرة في مخاطر يبحث تحاشيها أما األغنيقاء القذين
يملكون المداخيل  ,السلطة  ,الثقافة  ,فبإمكانهم اإلحالة علي ذلقك بشقرائهم األمقن والتحقرر مقن المخقاطرة مقن خقالل هقذه الققوة وتوزيقع
المخاطر هذا تبعا ً لالنتماء إلي الطبققة ومقا يرافققه مقن حقدة فقي التبقاين الطبققي مقن خقالل تمركقز األخطقار عنقد الفققراء والضقعاف هقو
القانون المعمول به منذ زمن طويقل وهقو السقاري حتقى اآلن فقي بعقض األبعقاد المركزيقة للمخقاطرة ،فحقين يكقون اإلنسقان غيقر مقتعلم
بالقدر الكافي فإن خطر تعرضه ليصبح عاطالً عن العمل يكون في هذه األيام مرتفعا ً بشكل واضح عما إذا كان صاحب أهلية أعلي .
مع ذلك أن يكون التعرض للمخاطرة مرتبطا ً بطبيعة معينة ،فذلك ال يعود لفعل الفلترة وحده أو ألصحاب النفوذ االجتمقاعين ثقم
أن اإلمكانات والقدرات في التعامقل مقع مواققف تتسقم بالمخقاطر واسقتراتيجيات مواجهقة هقذه المخقاطر والتخفيقف منهقا واسقتدراكها ققد
صارت بدورها موزعة تبعا ً للعائدات ولمنسوب الثقافة ،فالذي يملك وسائل مالية كافية علي المدى الطويل بإمكانقه أن يحقاول الخقالص
من المخاطر من خالل خياره لمكان إقامته وشكل منزله وينطبق األمر نفسه علي الغذاء.
وبقدر ما تزداد مواقف المخاطرة حدة فإن طرق االرتقاء الخاصقة وإمكانيقات التعقويض الخاصقة تصقبح أكثقر حصقرا ً هقذا فقي
الوقت التي تزداد فيه انتشقاراً ،إن كثافقة المخقاطر وعقدم إمكانيقة القتخلص منهقا وغيقاب ردة الفعقل السياسقية وانتشقار الوسقائل الخاصقة
لمحاشاة هذه المخاطر وبيعها أمور تكيف نفسها بشكل متبادل.
ولقد وجه عديد من الباحثين المتخصصين وبخاصة في الدراسات اإلعالمية مثل  Kitzingerالنقد لبيك ألن كتابته حقول دور
اإلعالم في مجتمع المخاطر اتسمت بالغموض ولم تققدم جديقدا ً حيقث أنهقا لقم تعتمقد علقي أبحقاث قائمقة علقي البحقث التجريبقي ولقم تهقتم
بعمليات اإلنتاج اإلعالمي (.)1
ولقد قدم عالم االجتماع البريطاني [أنتوني جيد تزيج ] صاحب كتاب الطريق الثالث أضاف إلي مفهوم مجتمع المخاطر معاني
أخرى مهمة هي أن المجتمع الذي تتزايد فيه الفجوة الطبقية بين األغنياء والفقراء هو مجتمع يعد من مجتمعات الخطر .
وانط قا ً من نظرية بيك بدأ الباحث مهمة دراسة ظاهرة العنف اإللكتروني حيث انه في نظر بيك مخاطر مرئية في حين تكون
التوعية بمخاطر هذه الظاهرة بواسطة أهل المعرفة وهم العلماء والمؤسسات كمقا سقبق القذكر وبنقاء عليقه فهقم معتمقدون علقي المعرفقة
والخبرة لتوعيتهم وتحذيرهم بالمخاطر وتبنى الباحث هذه النظرية للتعرف علي المخاطر الناجمة عن ظاهرة العنف اإللكترونقي وعلقي
تداعياته والمساعدة في حلوله .
( ) 1منيققر الحمققش  ,مجتمققع المخققاطر فققي ظققل التحققوالت االقتصققادية واالجتماعيققة  ,جمعيققة العلققوم االقتصققادية السققورية  ,نققدوة الثالثققاء االقتصققادية
الرابعة والعشرون  ,دمشق  , 2011/6/28 ,ص.6
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ثامناً :الدراسة والبحوث السابقة:
 -1دراسة إياد محمد حمادنة بعنوان :بناء مقياس اتجاهات نحو العنف اإللكتروني لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي بجامعة آ البيت.2013
هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس اتجاهات نحو العنف االلكتروني لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
بجامعة يل البيت ،وفق النظرية الحديثة في القياس .ولتحقيق هدف الدراسة تم تحديد األبعاد الرئيسة للمقياس وصياغة  ٤٤فقرة موزعة
على األبعاد بشكل غير متساو  .وقد تم تطبيق األداة على عينة مؤلفة من  ٥٥٠طالب وطالبة من طلبة جامعة يل البيت ممن يستخدمون
مواقع التواصل االجتماعي .وعند تحليل استجابات أفراد العينة -وفق نظرية استجابة الفقرة ( IRT )-لم يتبق من فقرات المقياس سوى
 ٢٩فقرة ،موزعة في ثالثة مجاالت رئيسة .وتمتع المقياس بصورته النهائية  ٢٩فقرة بخصائص سيكو مترية مناسبة ،حيث بلغت قيمة
معامل الثبات للمقياس  ،٩٤,0كما تمتع المقياس بدالالت متعددة للصدق .وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة قدم الباحثان
مجموعة من التوصيات والمقترحات.
 -2دراسة ميشيل فانسون بعنوان :أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على الع قات االجتماعية. 2010
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية وأن أكثر من نصف
األشخاص البالغين الذين يستخدمون مواقع من بينها الفيسبوك وبيبو ويوتيوب ،قد اعترفوا بأنهم يقضون وقتا أطول على شبكة
اإلنترنت من ذلك الوقت الذي يقضونه مع أصدقائهم الحقيقيين أو مع أفراد أسرهم .وال شك أن العنف الممارس عبر هذه المواقع سواء
كان لفظيا أو باستخدام الصور ومقاطع الفيديو أو غيرها إال ويحمل انعكاسات سلبية على تفاعل األفراد وارتباطاتهم المتبادلة بسبب ما
ينتج عنه من انفعاالت سيئة كالقلق وعدم الشعور باألمن واإلحباط .
 -3دراسة محمدي فوزية بعنوان :تأثير العنف االلكتروني في مواقع التواصل االجتماعي على الع قات االجتماعية لدى الشباب
دراسة ميدانية بمدينة ورقلة .2018
هدفت الدراسة إلى البحث عن طبيعة تأثير العنف االلكتروني في مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية لدى
عينة من الشباب ،وكذا الكشف عن االختالف في هذا التأثير تبعا لمتغيري السن والجنس .انتهجنا المنهج الوصفي االستكشافي
واستخدمنا استمارة تم تصميمها لغرض إجراء الدراسة التطبيقية .ومن خالل النتائج المتحصل عليها تبين أن طبيعة تأثير العنف
االلكتروني الممارس في مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية سلبي ،كما تبين أن طبيعة هذا التأثير ال تختلف باختالف
الجنس وال تختلف باختالف السن.
أسباب انتشار العنف اإللكتروني:
يش ّكل العنف االلكتروني المتمثل بالتهديد واالبتزاز واالهانة والتحرش عبر استخدام مواقع التواصل االجتماعي أحد األشكال
الجديدة التي قد يتعرض لها األفراد في مجتمعنا من كافة الفئات العمرية جراء انتشار استخدام االنترنت بصورة واسعة في كافة
المجتمعات في العالم ،ومنها المجتمع الفلسطيني ،وهو يتسارع بشكل خطير ،فتبعا لبيانات نيابة الجرائم االلكترونية المنشورة ،فقد
ارتفعت عدد الشكاوى التي استقبلتها وحدة الجرائم االلكترونية في الشرطة منذ العام  2013إلى العام  ،2018من ( )173شكوى إلى
( )2,568شكوى ،أي تضاعفت ( )14.8مرة خالل  6سنوات فقط ،ومن ضمنها العنف االلكتروني المبني على النوع االجتماعي.
(عفانة مؤيد)https://pulpit.alwatanvoice.com ،2019،
وتبعا ألهمية العنف اإللكتروني وخطورته وانتشاره ،نتج من مسح العنف في المجتمع الفلسطيني عام  ،2019والذي نفذه
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،قياس العنف االلكتروني ،وكانت من نتائجه ّ
أن  %8من النساء المتزوجات حاليا ً أو اللواتي
تعرضن ألحد أشكال العنف االلكتروني من خالل استخدامهن ألحد مواقع التواصل االجتماعي من قبل اآلخرين في
سبق لهن الزواج ّ
فلسطين ،بنسبة  %9في الضفة ،ونسبة  %5قطاع غزة ،في حين ان النسبة تصل إلى  %10لدى اإلناث من فئة الشباب ()29-18
سنة ،والالتي لم يسبق لهن الزواج %14 .في الضفة الغربية  %5في قطاع غزة.
وبالعودة إلى ذات المسح ،فان البيانات تشير إلى ان أكثر من نصف النساء من كافة الفئات تفضّل السكوت على االعتداء وعدم
ابالغ أحد ،وترتفع هذه النسبة لدى النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج ،لتصل إلى ( ،)%60.6االمر الذي يشير إلى ان
النسب الحقيقية للعُنف ،ومن ضمنه العنف االلكتروني المبني على النوع االجتماعي أكثر بكثير من النسب ال ُمعلنة .ولهذا كان البد من
بحث وتحديد األسباب التي ادت إلى انتشاره ذلك االنتشار السريع والمريب وكان منها:
 ألعاب االلكترونية العنيفة:
اعتقققاد الكثيقققر مقققن األبنقققاء علقققى قضقققاء السقققاعات الطقققوال فقققي ممارسقققة االلعقققاب االلكترونيقققة العنيفقققة والفاسقققدة علقققى
اجهقققزة الحاسقققب أو الهواتقققف المحمولقققة ،وهقققى التقققي تكقققون فكرتهقققا االساسقققية والوحيقققدة علقققى مفقققاهيم مثقققل الققققوي الخارققققة وسقققحق
الفصققققول واسققققتخدام كافققققة االسققققاليب لتحصققققيل اعلققققى النقققققاط واالنتصققققار دون أي هققققدف تربققققوي ،ودون قلققققق مققققن األهققققل علققققى
المسققققتقبل النفسققققي لهققققؤالء األبنققققاء اللققققذين يعتبققققرون الحيققققاه اسققققتكما ل لهققققذه المباريققققات ،فتقققققوي عنققققدهم النزعققققة العدائيققققة لغيققققرهم
فيمارسققون بهققا حيققاتهم أو بققين معققارفهم والمحيطققين بهققم بققنفس الكيفيققة ،وهققذا مققن مكمققن خطققر شققديد ينققدرج علققى األسققرة بشققكل
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خقققاص عقققدم السقققماح بتقوققققع االبنقققاء علقققى هقققذه االلعقققاب والحقققد مقققن وجودهقققا ،وكقققذلك علقققى الدولقققة بشقققكل عقققام ان تتقققدخل وتمنقققع
انتشقققار تلقققك االلعقققاب المخيفقققة ولقققو بسقققلطة الققققانون ال نهقققا تقققدمر االجيقققال وتفتقققك بهقققم فالبقققد وان تحاربهقققا كمقققا تحقققارب دخقققول
المخدرات تماما لشدة خطورتها.
( معاوية أبو غزالة ) 2009
 انتشار أف م العنف:
بتحليقققل مقققا يققققراه األطفقققال والبققققالغون مقققن افققققالم وجقققد أن مشققققاهد العنقققف فققققي االفقققالم قققققد زادت بصقققورة مخيفققققة وان
االفقققالم المتخصصقققة فقققي العنقققف الشقققديد مثقققل افقققالم مصاصقققي القققدماء وافقققالم القتقققل الهمجقققي دون رادع أو عققققاب ققققد تزايقققدت
ايضقققا صقققورة البقققد مقققن التصقققدي لهقققا ،فيسقققتهين الطفقققل أو الشقققاب بمنظقققر القققدماء ويعتبقققر ان مقققن يققققوم بقققذلك كمقققا اوحقققي اليقققه مقققن
الفققيلم هققو البطققل الشققجاع الققذي ينبغققي تقليققده ،فيرتققدون االقنعققة ( الماسققكات ) علققى الوجققوه تقليققدا لهققؤالء ع االبطققال ع ويسققعون
إلققققققى شققققققراء مالبققققققس تشققققققبه مالبهققققققم ويجعلققققققون مققققققن صققققققورهم صققققققور شخصققققققية لحسققققققاباتهم علققققققى مواقققققققع التواصققققققل
االجتمققاعي،ويحتفظن بصققور عديققده لهققم فققي غققرفهم ،ويتغاضققى الكثيققر مققن األهققل عققن هققذا التقليققد الققذي يزيققد مققن حققدة العنققف.
)(Bulach,et,al,2012:11
 اف م الكرتون العنيفة:
لقققم تقتصقققر أفقققالم العنقققف عقققن االفقققالم الحقيقيقققة التقققي يمثلهقققا الممثلقققون بقققل وصقققلت إلقققى مسقققتوي افقققالم الكرتقققون التقققي
يقضققي الطفققل امامهققا معظققم وقتققه ويظققن األهققل ان أبنققائهم فققي مققأمن حيققث ال يشققاهدون اال تلققك القنققوات ،والحققق انهققا اخطققر فققي
توصقققيف تلقققك الرسقققالة العنيفقققة حيقققث بتقبقققل الطفقققل الصقققغير االفكقققار بصقققورة اسقققرع مقققن الكبقققار ،وحيقققث تعتمقققد افقققالم الكرتقققون
علقققى الققققدرة الخارققققة الذائبقققة والتخيليقققة عقققن العمقققل البشقققري فقققي تجسقققيد أثقققر الققققوة فقققي التعامقققل بقققين ابطقققال الفقققيلم كمصقققطلحات
اسققققتخدا م السققققحر وايققققذاء انفسققققهم بحركققققة واحققققدة واسققققتخدام المقويققققات والمنشققققطات واالسققققتعانة بأصققققحاب القققققوة االكبققققر فققققي
المعقققارف ،كقققل هقققذه منتشقققر وبققققوة فقققي تلقققك االفقققالم الكرتونيقققة والتقققي تسقققاهم فقققي ايجقققاد بيئقققة فاسقققدة يتربقققى خاللهقققا الطفقققل علقققى
استخدام العنف كوسيلة وحيده لنيل الحقوق أو لبسط السيطرة( Lipson , 2001 , 62 ) .
 الخلل التربوي في األسرة:
تنشقققغل بعقققض األسقققر عقققن متابعقققة أبنائهقققا سقققلوكيا تعتبقققر ان مقيقققاس ادائهقققا لوظيفتهقققا تجقققاه أبنائهقققا هقققو تلبيقققة احتياجقققاتهم
الماديقققة مقققن مسقققكن وملقققبس ومأكقققل وان يقققدخلونهم أفضقققل المقققدارس ويعينقققوهم فقققي مجقققال الدراسقققة والتفقققوق ويلبقققون حاجقققاتهم مقققن
المقققال أو النزهقققة وغيقققره مقققن المتطلبقققات الماديقققة فققققط ،ويتناسقققون ان القققدور االهقققم الواجقققب علقققيهم بالنسقققبة للطفقققل أو الشقققاب هقققو
المتابعقققة التربويقققة وتكقققوين السقققلوك وتعقققديل الصقققفات السقققيئة وتقققربيتهم التربيقققة الحسقققنة ،وققققد يحقققدث هقققذا نتيجقققة انشقققغال االب أو
االم أو انشقققغالهما معقققا عقققن أبنائهمقققا مقققع الققققاء التبعيقققة علقققى غيقققرهم مقققن المدرسقققين أو المربيقققة فقققي البيقققوت ،فربمقققا نجقققد فعقققال
انحراف االبن أو تشوهه نفسيا نتيجة الخطأ التربوي الواقع من أبويه.
( نايفة قطامه ،منى الثريره . ) 36 :2009
 انتشار قنوات المصارعة:
لقققوحي فقققي الفتقققرة المقققؤخرة تزايقققد كبيقققر فقققي ق نقققوات المصقققارعة الحقققرة العنيفقققة جقققدا التقققي تسقققتخدم فيهقققا كقققل الوسقققائل
الغيققققر عاديققققة فققققي الصققققراع ،والتققققي غالبققققا مققققا تنتهققققى فبسققققيالن دمققققاء احققققد المتصققققارعين أو كليهمققققا فققققي منظققققر شققققديد التخلققققف
والعدوانيققة لتعيقققد إلقققى االذهقققان منظققر حلبقققات المصقققارعة التقققي كانققت تققققام فقققي المسقققارح الرومانيققة فقققي العصقققور الوسقققطي والتقققي
كانقققت تنتهقققى دائمقققا بمقتقققل احقققد المتصقققارعين مقققن العبيقققد كوسقققيله مقققن وسقققائل الترفيقققه البربريقققة وققققديمهم كطققققوس دويقققة متوحشقققة
لتسققبب سققعادة مقطيققه لهققؤالء المتققابعين والغريققب أن جمهققور كبيققر مققن المتققابعين لهققذه القنققوات مققن الفتيققات فققي مالحظققة غريبققة
حقققول هقققذه الرياضقققة التقققي ظلقققت فتقققرة كبيقققرة هوايقققة خاصقققة مقققن هوايقققات القققذكور ال اإلنقققاث ،ممقققا اثقققر كثيقققرا علقققى السقققلوك العقققام
للفتيققققات المتابعققققات والققققذي ادى إلققققى ظهققققور ظققققاهرة سققققميت " بككككالبو يككككات " وهققققن الفتيققققات المتشققققبهات بالرجققققال فققققي سققققلوكهن
وتعقققققققاملهن وبالتقققققققالي تكونقققققققت بقققققققذوره لظهقققققققور التنمقققققققر داخقققققققل االوسقققققققاط الطالبيقققققققة للفتيقققققققات فقققققققي المقققققققدارس .
)(Bulach,et,al,2012:11
 العنف األسري والمجتمعي:
يطبقققع كقققل إنسقققان فقققي مطلقققع حياتقققه علقققى مقققا شقققاهده مقققن تصقققرفات داخقققل بيئتقققه الصقققغيرة كاألسقققرة وكقققذلك علقققى مقققا
يشقققاهده يوميقققا مقققن تصقققرفات مجتمعيقققة ،كمقققن شقققاهد افعقققاال أو ردود افعقققال تتسقققم بقققالعنف بقققين والديقققه ،أو مقققن عقققاش بنفسقققه عنفقققا
يمارسققه احققد افققراد األسققرة عليققه هققو شخصققيا أو علققى أي احققد مققن المتعققاملين مققن األسققرة كالخققدم والمربيققات والسققائقين ،أو مققن
شقققاهد عنفقققا مجتمعيقققا خاصقققة فقققي القققبالد التقققي ضقققعفت فيهقققا القبضقققة األمنيقققة نتيجقققة التقققوارث وغيرهقققا وانتشقققرت البلطجقققة كوسقققيله
مضقققمونه لنيقققل الحققققوق أو لالعتقققداء علقققى الحققققوق دون خشقققية عققققاب رادع أو محاسقققبة فعالقققه ،فالبقققد عليقققه ان يتقققأثر بمقققا شقققاهده،
ربمقققا يمارسقققه فعليقققا اذا سقققنحت لقققه الفرصقققة ،وهكقققذا يجنقققى المجتمقققع علقققى أبنائقققه ،وايضقققا هكقققذا يسقققاهم االبقققوين فقققي افسقققاد سقققلوك
أبنقققائ هم بقققدفعهم بصقققورة عمليقققة فقققي اتبقققاع ذات القققنهج القققذي شقققاهدوه وهكقققذا تجنقققي أسقققر علقققى ابنقققاء اسقققر غيقققرهم ال خطقققأ لهقققم وال
ذنقققب سقققوي ان م لقققم يمقققنحهم السقققطوة العائليقققة أو االمكانيقققات الماديقققة أو لقققم يمقققنح أبنقققائهم الققققوة البدنيقققة التقققي يقققدافعون بهقققا عقققن
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انفسققهم فققي مواجهققة ذلققك التنمققر ،أو ربمققا ربققاهم ابققائهم علققى معققان سققامية مثققل كراهيققة الظلققم والظققالمين عنققد القققدرة عليققه ( .
) Strom , et al,.2013
اذا البقققد علقققى األهقققل ان يراجعقققوا انفسقققهم جيقققدا وان ينتبهقققوا ألبنقققائهم ولسقققلوكياتهم فقققي المقققدراس أو النقققوادي وفقققى كقققل
التجمعقققات حتقققى ال يمقققارس أبنقققائهم ذلقققك السقققبيل المشقققين ،وكقققذلك يجقققب علقققى المقققربيين فقققي المقققدارس ان يقققردوا تلقققك الظقققاهرة
ويتابعوهقققا متابعققق ة فعالقققه وواقعيقققة وصقققحيحة وواعيقققة حتقققى يمكقققنهم اتخقققاذ الحلقققول لهقققا فقققي الجقققانبين ،جانقققب المعتقققدي وجانقققب
المعتققدي عليققه ،وكققذلك يجققب علققى األسققر ان تتققابع أبنائهققا ان وجققد علققيهم عالمققات مثققل عققدم الرغبققة فققي الققذهاب إلققى المققدارس
أو التقققأخر المفاجقققأة فقققي مسقققتواهم الدراسقققي أو وجقققود يالم أو جقققروح أو اصقققابات فقققي أجسقققامهم أو أي انكسقققار فقققي شخصقققياتهم أو
انقققزواء نفسقققي وميقققل للعزلقققة حتقققى فقققي المنقققزل ،فيجقققب علقققيهم طمأنقققة أبنقققائهم وسقققؤالهم واالستفسقققار مقققنهم حقققول اسقققباب ذلقققك
بقققاللطف واللقققين حتقققى يتبينقققوا حقيققققة تلقققك االسقققباب ،فققققد يكقققون أبنقققائهم ققققد تعرضقققوا للقمقققع المدرسقققي أو التنمقققر مقققن قبقققل اققققرانهم،
واألهقققل الغقققافلون ال يشقققعرون بقققذلك ،بقققل ققققد يهقققاجم األهقققل أبنقققائهم الضقققحايا ويتهمقققونهم بقققانهم ال يقومقققون بواجبقققاتهم الدراسقققية أو
انهقققم مقققدللون ال يتحملقققون المسقققؤولية ،فتكقققون اآلالم مضقققاعفة علقققى أبنقققائهم ،يجقققب علقققيهم القيقققام بواجبقققاتهم وال يقصقققرون متابعقققة
أبنائهم دراسيا فقط على السؤال على درجاتهم في االمتحانات السنوية أو الدورية.
كما إن هناك أسباب أخرى تتمثل في-:
 .1االسباب الشخصية:
هنققاك دوافقققع مختلفقققة لسقققلوك العنقققف ،فققققد يكقققون تصقققرفا طائشققا أو سقققلوكا يصقققدر عقققن الفقققرد عنقققد شقققعوره بالملقققل ،كمقققا
انقققه ققققد يكقققون السقققبب فقققي عقققدم إدراك ممارسقققي العنقققف وجقققود خ طقققأ فقققي ممارسقققة هقققذا السقققلوك ضقققد بعقققض األفقققراد ،أو ألنهقققم
يعتققققدون ان الشقققاب القققذي يسقققتقوي عليقققه يسقققتحق ذلقققك ،كمقققا ققققد يكقققون سقققلوك العنقققف لقققدى شقققباب يخقققرين مؤشقققرا علقققى قلقهقققم ،أو
عققدم سققعادتهم فققي بيققوتهم ،أو وقققوعهم ضققحايا للعنققف فقققي السققابق ،كمققا ان الخصققائص االنفعاليققة للضققحية مثققل الخجققل ،وبعقققض
المهارات االجتماعية ،وقلة االصدقاء قد تجعله عرضة للعنف.
 .2األسباب النفسية:
وهقققققذه مبنيقققققة أساسقققققا علقققققى الغرائقققققز والعواطقققققف ،والعققققققد النفسقققققية واإلحبقققققاط ،والقلقققققق واالكتئقققققاب ،فقققققالغرائز هقققققي
اسقققتعدادات فطريقققة نفسقققية جسقققيمة تقققدفع الفقققرد إلقققى ادراك بعقققض االشقققياء مقققن نقققوع معقققين ،وان يشقققعر الفقققرد بانفعقققال خقققاص عنقققد
ادراك لققذلك الشققيء ،وأن يسققلك نحققوه سققلوكا خاصققا ،عنققدما يشققعر الطفققل أو المراهققق باإلحبققاط فققي المدرسققة مققثال عنققدما يكققون
مهمقققال ,وال يجقققد اهتمامقققا بقققه وبشخصقققيته ،ويصقققبح القققتعلم غايقققة يقققراد الوصقققول اليهقققا ،وعقققدم االهتمقققام بقدراتقققه وميولقققه ،فقققان ذلقققك
يولقققد لديقققه شقققعور ب الغضقققب والتقققوتر واالنفعقققال لوجقققود عوائقققق تحقققول بينقققه وبقققين تحقيقققق اهدافقققه ممقققا يقققؤدي إلقققى ممارسقققة سقققلوك
العنقققف ،سقققواء علقققى اآلخقققرين ،أو علقققى ذاتقققه لشقققعوره بقققان ذلقققك يفقققرغ ضقققغوطه وتوتراتقققه ،كمقققا ان األسقققرة التقققي تطلقققب مقققن
الطالقققب الحصقققول علقققى مسقققتوي مرتفقققع مقققن التحصقققيل يفقققوق قدراتقققه وامكانياتقققه ،ققققد يقققؤدي كقققل ذلقققك إلقققى االكتئقققاب وتفريقققغ هقققذه
االنفعاالت من خالل ممارسة سلوك العنف ( .الشهري) 2003 :
 .3األسباب المدرسية:
وتشقققمل السياسقققة التربويقققة وثقافقققة المدرسقققة والمحقققيط المقققادي والرفقققاق فقققي المدرسقققة ،ودور المعلقققم وعالقتقققه بالطالقققب
والعققققاب ،وغيقققاب اللجقققان المختصقققة ،فقققالعنف القققذ ي يمارسقققه المعلقققم علقققى الطلبقققة مهمقققا كقققان نوعقققه ،لقققن يققققف عنقققد حقققدود إيقققذان
الطالقققب لقققه سقققمعا وطاعقققة ،فالبقققد أن يقققدرك أن االذعقققان الظقققاهري مؤققققت يحمقققل بقققين طياتقققه كراهيقققة ،وينتشقققر ليكقققون رأيقققا عامقققا
مضقققاد لقققه بقققين طلبقققة الصقققف والمدرسقققة ،ومقققن المحتمقققل أيضقققا ان تصقققل إلقققى درجقققة العنقققف المضقققاد ،سقققواء المباشقققر أو الغيقققر
مباشققققر ،وقققققد تكققققون الممارسققققات االسققققتفزازية الخاطئققققة مققققن بعققققض المعلمققققين ،وضققققعف التحصققققيل الدراسققققي للطالققققب والتققققأثير
السقققلبي لجماعقققة الرفقققاق والمقققزاج واالسقققتهتار مقققن قبقققل الطلبقققة ،والخصقققائص الشخصقققية والنفسقققية غيقققر السقققوية ،وضقققعف العالققققة
بقققين المدرسقققة واألهقققل ،والظقققروف والعوامقققل األسقققرية والمعيشقققية للطالقققب ،وضقققعف شخصقققية المعلقققم ،أو أسقققلوبه القققدكتاتوري
والتتميقققر بقققين الطلبقققة ،وعقققدم إلمقققام المعلقققم بالمقققادة الدراسقققية ،كقققل هقققذه عوامقققل ققققد تسقققاعد علقققى تقويقققة وإظهقققار سقققلوك العنقققف مقققن
قبل بعض الطلبة ( الشهري  ( ) 2003عويدات وحمدي ) 1997
كمقققققا ان العالققققققات المتقققققوت رة والتغيقققققرات المفاجئقققققة داخقققققل المدرسقققققة ،واإلحبقققققاط والكبقققققت والقمقققققع للطلبقققققة ،والمنقققققا
التربققققوي الققققذي يتمثققققل فققققي عققققدم وضققققوح األنظمققققة المدرسققققية وتعليماتهققققا ،ومبنققققي الدراسققققة ،واكتظققققاظ الصققققفوف بققققالطالب،
وأسقققلوب التقققدريس غيقققر الفعقققال ،كقققل هقققذه العوامقققل ققققد تقققؤدي إلقققى االحبقققاط ،مقققا يقققدفعهم للقيقققام بمشقققكالت سقققلوكية يظهقققر بعضقققها
علقققى شقققكل عنقققف وال ننسقققي هنقققا فقققي هقققذا المققققام أن نتحقققدث عقققن جماعقققة الرفقققاق والتقققي تقققؤدي أدوارا متعقققددة علقققى إثقققار السقققلوك
العنيقققف أو تعزيقققزه فققققد تققققوي بعقققض األطفقققال علقققى غيقققرهم مقققن األطفقققال اسقققتجابة لضقققغط جماعقققة األققققران ن ومقققن أجقققل كسقققب
الشقققعبية ،وهقققذا يظهقققر جليقققا فقققي مرحلقققة المراهققققة ،حيقققث يعتمقققد المراهقققق فقققي تققققديره لذاتقققه ،وإظهقققار قدراتقققه مقققن خقققالل جماعقققة
األقران التي تلعب دورا كبيرا في النمو االجتماعي للمراهق ( .القرعان  ( ) 2004الزغبي ) 2001
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أنواع العنف اإللكتروني:
يعتبر العنف المرتكب عبر اإلنترنت من أنواع العنف المستحدثة ،وهي تستهدف الكثير من القطاعات -كما أسلفنا الذكر -مما
جعلها تتميز بالصعوبة فيما يخص تحديدها وتصنيفها ،على عكس العنف التقليدي الذي يمكن تصنيفه بسهولة فائقة .لم يستقر العلماء
على معيار واحد لتصنيف العنف المرتكب عبر اإلنترنت وذلك راجع إلى تشعب هذا العنف ،وسرعة تطوره ،فمنهم من يصنفه
بالرجوع إلى وسيلة ارتكاب العنف ،أو الدافع ،أو على أساس المحل ،وعلى هذا األساس سوف نعتمد في التصنيف على مختلف معايير
التصنيف وهي على أساس الجرائم الواقعة على األموال ،ثم الجرائم الواقعة على األشخاص ،وأخيرا إلى أساس الجرائم الواقعة على
أمن الدول.
 -1جرائم واقعة على األموا :
صاحب ظهور شبكة اإلنترنت تطورات كبيرة في شتى المجاالت ،حيث أصبحت معظم المعامالت التجارية تتم من خالل هذه
الشبكة ،مثل البيع والشراء ،مما إنجز عنه تطور وسائل الدفع والوفاء وأضحت جزء ال يتجزأ من هذه المعامالت ،وفي خضم هذا
ا لتداول المالي عبر اإلنترنت انتهز بعض المجرمين من أجل السطو عليها ،حيث ابتكرت عدة طرق من أجل ذلك ،على غرار السطو
والسرقة ،والتحويل اإللكتروني غير المشروع لألموال وقرصنة أرقام البطاقات الممغنطة.
أ -جرائم السطو على أرقام بطاقات االئتمان والتحويل اإللكتروني غير المشروع لألموا :
واكب استخدام البطاقات االئتمانية من خالل شبكة اإلنترنت واكبه ظهور الكثير من المتسللين للسطو عليها ،باعتبارها نقودا
إلكترونية ،خاصة من جهة أن االستيالء على بطاقات االئتمان أمرا ليس بالصعوبة بما كان ،فلصوص بطاقات االئتمان مثال يستطيعون
اآلن سرقة مئات األلوف من أرقام البطاقات في يوم واحد من خالل شبكة اإلنترنت ومن ثم بيع هذه المعلومات لخآخرين (.طاهر حسن،
 ،2000ص )73
تتم عملية التحويل اإللكتروني غير المشروع لألموال من خالل الحصول على كلمة السر المدرجة في ملفات أنظمة الكمبيوتر
الخاصة بالمجني عليه ،مما يسمح للجاني بالتوغل في النظام المعلوماتي وعادة ما يكون هؤالء من العاملين على إدخال البيانات في
ذاكرة الجهاز أو من قبل الموجودين على الشبكة أثناء عملية تبادل البيانات( ممدوح خالد ،2010 ،ص  ،)76وتتم عملية التحويل
اإللكتروني غير المشروع لألموال بأحد الطرق الموالية:
 االحتيا  :يتم ذلك بطرق احتيالية يوهم من أجلها المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو يحدث األمل لديه بحصول ربح،فيسلم المال للجاني بطريق معلوماتي أو من خالل تصرف الجاني في المال وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف فيه (عرب يونس،
 ،2006ص ،)16وقد يتخذ اسم أو صفة كاذبة ،تمكنه من االستيالء على مال المجني عليه فيتم التحويل اإللكتروني لألموال وذلك من
خالل اتصال الجاني بالمجني عليه عن طريق الشبكة أو يتعامل الجاني مباشرة مع بيانات الحاسب فيستعمل البيانات الكاذبة التي
تساعده في إيهام الحاسب واالحتيال عليه فيسلمه النظام المال ( .أبوشامة عباس ،2007،ص)54
 االحتيا باستخدام بطاقات الدفع اإللكتروني :يعتمد نظام بطاقة الدفع اإللكتروني على عمليات التحويل اإللكتروني منحساب بطاقة العميل بالبنك المصدر للبطاقة إلى رصيد التاجر أو الدائن الذي يوجد به حسابه وذلك من خالل شبكة التسوية اإللكترونية
للهيئات الدولية "هيئة الفيزا كارد" ،هيئة الماستر كارد" (الشي عمر ،2002،ص ،)12وتعطي بطاقة الدفع اإللكتروني الحق للعميل
بالحصول على السلع والخدمات على الشبكة عن طريق تصريح كتابي أو تلفوني ،بخصم القيمة على حساب بطاقة الدفع اإللكتروني
الخاصة به ،وتتم العملية بدخول العميل أو الزبون إلى موقع التاجر ويختار السلع المراد شرائها ويتم التعاقد بمأل النموذج اإللكتروني
ببيانات بطاقة االئتمان الخاصة بالمشتري(عبدالرسو محمد،2002،ص  ،)39وأمام التطور التكنولوجي أصبحت إمكانية خلق مفاتيح
البطاقات والحسابات البنكية بالطريق غير المشروع ممكنة عبر قنوات شبكة اإلنترنتSEDALIAN Valérie, Droit 1997, (.
)p149
ب -القمار وغسيل األموا عبر اإلنترنت:
يعد الفضاء السيبراني من أكثر األسباب التي تشجع على ممارسة القمار عبر اإلنترنت مقارنة بممارستها على الكازينوهات
في الوا قع المادي ،إذ يمنح الراغب في ممارسة القمار من خالل الكازينوهات االفتراضية ،الخصوصية وخفاء الشخصية التي يبحث
عنها الكثيرون ،حيث يستطيع الشخص ممارسة القمار دون حتى أن يغادر غرفة نومه(.السرحاني محمد ،2004 ،ص )53
وكثيرا ما تتداخل عملية غسيل األموال مع ممارسة القمار عبر شبكة اإلنترنت ،مما زاد من انتشار أندية القمار االفتراضية،
األمر الذي جعل مواقع الكازينوهات االفتراضية على اإلنترنت محل اشتباه ومراقبة ،ومن البديهي أن يأخذ المجرمون بأحدث ما
توصلت إليه التقنية لخدمة أنشطتهم اإلجرامية ويشمل ذلك بالطبع طرق غسيل األموال التي استفادت من عصر التقنية فلجأت إلى
اإلنترنت لتوسعة وتسريع أعمالها في غسيل أموالها غير المشروعة(.زيدان محمد،2010 ،ص)9-8
ساعدت شبكة اإلنترنت القائمون بعمليات غسيل األموال بتوفير عدة مميزات منها السرعة الشديدة وتخطي الحواجز الحدودية
بين الدول وتفادي القوانين التي قد تضعها الدول من أجل إعاقة هذا النشاط ،وكذا تشفير عملياتهم مما يعطيها قدر كبير من السرية،
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وخاصة في تسهيل على مرتكبي جرائم غسيل األموال نقلها إلى أي مكان في العالم(العبيدي خالد،2009 ،ص  ،)50من أجل استثمارها
في إقليم أي دولة من العالم ،وإعطاء هذه األموال الصبغة المشروعة( العمري صالحة،دت،ص.)179
ج -جريمة السرقة والسطو على أموا البنوك:
تعرف السرقة بأنها اختالس شيء منقول مملوك للغير بدون رضاه بنية امتالكه(المرواني نايف،2011،ص ،)59وتتم سرقة
المال المعلوماتي عن طريق اختالس البيانات والمعلومات ،واإلفادة منها باستخدام السارق للمعلومات الشخصية -مثل االسم ،العنوان،
األرقام السرية -الخاصة بالمجني عليهم ،واالستخدام غير الشرعي لشخصية المجني عليه ليبدأ بها عملية السرقة المتخفية عبر
اإلنترنت بحيث تؤدي بالغير إلى تقديم األموال -اإللكترونية أو المادية -إلى الجاني عن طريق التحويل البنكي(.الشوابكة محمد،2004،
ص )2004
تتجسد جريمة السطو على أموال البنوك عن طريق استخدام الشخص الحاسب اآللي للد ول إلى شبكة اإلنترنت والوصول
غير المشروع إلى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية ،وتحويل األموال من تلك الحسابات الخاصة بالعمالء إلى حسابات
أخرى(أبوشامة عباس1999،م ص ،)20وذلك بإدخال بيانات غير حقيقية أو تعديل أو مسح البيانات الموجودة بقصد اختالس األموال
أو نقلها أو إتالفها(دهمش نعيم،2004 ،ص ،)2وتقوم هذه التقنية على االستيالء على األموال بكميات صغيرة جدا من الحسابات
الكبيرة بحيث ال يالحي نقصان هذه األموال.
د -تجارة المخدرات عبر اإلنترنت:
ظهرت عصر اإلنترنت مخاوف من مواقع السوء – إن صح التعبير -وهو تعبير مقارب لصديق السوء ،ومن تلك المواقع طبعا
المواقع المنتشرة عبر اإلنترنت والتي ال تتعلق بالترويج للمخدرات وتشويق النشء الستخدامها بل تتعداه إلى تعليم كيفية زراعة
وصناعة المخدرات بكافة أصنافها وأنواعها وبأبسط الوسائل المتاحة (.األلفي محمد ،2018 ،ص  )11واألمر هنا ال يحتاج إلى رفاق
سوء بل يمكن للمراهق االنزواء في غرفته والدخول إلى أي من هذه المواقع ومن ثم تطبيق ما يقرأه ويؤكد هذه المخاوف أحد الخبراء
التربويين في بتسبيرج بالواليات المتحدة األمريكية والذي أكد أنه ثمة عالقة يمكن مالحظتها بين ثالوث المراهقة والمخدرات
واإلنترنت.
 -2عنف واقع على األشخاص:
يعد الهدف األول واألسمى لوضع القوانين ،حماي ة سالمة األشخاص من مختلف االنتهاكات التي قد يتعرضون لها ،سواء في
أبدانهم أو في حياتهم الخاصة ،أو في سمعتهم وشرفهم .تطور األمر بعد ذلك مع ظهور شبكة اإلنترنت ،فرغم الفوائد التي أتت بها،
والتسهيالت التي قدمتها في الحياة اليومية للفرد والمجتمع على حد سواء ،إالّ أنها أصبحت سالح فتاك في يد المجرمين ،باإلضافة إلى
ذلك فإن المعلومات المتعلقة باألفراد متداولة بكثرة عبرها ،مما يجعلها عرضة لالنتهاك واالستعمال من طرف هؤالء المجرمين،
وجعلت سمعة وشرف األفراد مستباحة.
أ -التهديد والمضايقة والم حقة:
يقصد بالتهديد "الوعيد ب شر" ،وهو زرع الخوف في النفس بالضغط على إرادة اإلنسان ،وتخويفه من أضرار ما سيلحقه أو
سيلحق أشياء أو أشخاص له بها صلة ويعد تهديد الغير من خالل البريد اإللكتروني واحدا من أهم االستخدامات غير المشروع
لإلنترنت ،حيث يقوم الفاعل بإرسال رسالة إلكترونية للمجني عليه تنطوي على عبارات تسبب خوفا أو ترويعا لمتلقيها.
تتم في هذا النطاق جرائم المالحقة عبر شبكة اإلنترنت باستخدام البريد اإللكتروني أو وسائل الحوارات اآلنية المختلفة على
الشبكة ،وتشمل المالحقة رسائل تخويف ومضايقة ،وتتفق مع مثيالتها خارج الشبكة في األهداف المجسدة في رغبة التحكم في
الضحية ،وتتميز عنها بسهولة إمكانية إخفاء هوية المجرم عالوة على تعدد وسهولة وسائل االتصال عبر الشبكة ،األمر الذي ساعد في
تفشي هذه الجريمة( الهاجري الياس ،2006 ،ص )58
تجدر اإلشارة إلى أن طبيعة العنف المالحق عبر شبكة اإلنترنت ال تتطلب اتصال مادي بين المجرم والضحية ،وال يعني بأي
حال من األحوال قلة خطورتها ،فقدرة المجرم على إخفاء هويته تساعده على التمادي في جريمته والتي قد تفضي به إلى تصرفات
عنف مادية عالوة على اآلثار السلبية النفسية على الضحية.
ب -انتحا الشخصية والتغرير واالستدراج:
يقصد بانتحال الشخصية ما يعمد إليه المجرم من استخدام شخصية شخص يخر لالستفادة من سمعته مثالً أو ماله أو
صالحياته ،ولذلك فهذا سبب وجيه يدعو لالهتمام بخصوصية وسرية المعلومات الشخصية للمستفيدين على شبكة اإلنترنت ،وتتخذ
جريمة انتحال الشخصية عبر اإلنترنت أحد الوجهين التاليين:
 انتحا شخصية الفرد :عن التنامي المتزايد لشبكة اإلنترنت أعطى للمجرمين قدرة أكبر على جمع المعلومات لشخصيةالمطلوبة عن الضحية واالستفادة منها في ارتكاب جرائمهم ،فتنتشر في شبكة اإلنترنت الكثير من اإلعالنات المشبوهة والتي تداعب
عادة غريزة الطمع اإلنساني في محاولة االستيالء على معلوما اختيارية من الضحية ،فهناك مثال إعالن عن جائزة فخمة يكسبها من
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يساهم بمبلغ رمزي لجهة خيرية ،وهذا يتطلب بطبيعة الحال اإلفصاح عن بعض لمعلومات الشخصية كاالسم والعنوان واألهم رقم
بطاقة االئتمان لخصم المبلغ الرمزي لصالح الجهة الخيرية ،األمر الذي يؤدي إلى االستيالء على رصيده البنكي أو السحب من بطاقته
االئتمانية أو حتى اإلساءة إلى سمعة الضحية.
 انتحا شخصية المواقع :مع أن هذا األسلوب حديث نسبيا ،إالّ أنه أشد خطورة ،وأكثر صعوبة في اكتشافه ،من انتحالشخصية األفراد ،حيث يمكن تنفيذ هذا األسلوب حتى مع المواقع التي يتم االتصال بها من خالل نظم االتصال اآلمن ،حيث يمكن
وبسهولة اختراق مثل هذا الحاجز األمني ،وتتم عملية االنتحال بهجوم يشنه المجرم على الموقع للسيطرة عليه ومن ثم يقوم بتحويله
كموقع بيني ،أو يحاول المجرم اختراق موقع ألحد مقدمي الخدمة المشهورين ،ثم يقوم بتركيب البرنامج الخاص به هناك ،مما يؤدي
إلى توجه أي شخص إلى موقعه بمجرد كتابة اسم الموقع المشهور ،ويتوقع أن يكثر استخدام أسلوب انتحال شخصية المواقع في
المستقبل ،نظرا ً لصعوبة اكتشافها .ولقد سماها بعض المختصين في أمن المعلومات جريمة األلفية الجديدة ،وذلك نظرا لسرعة انتشار
ارتكابها خاصة في األوساط التجارية(.الفقي عمرو،2006،ص  )102أما فيما يخص التغرير واالستدراج فغالب ضحايا هذا النوع من
الجرائم هم صغار السن من مستخدمي الشبكة ،حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين صداقة على اإلنترنت والتي قد
تتطور إلى التقاء مادي بين الطرفين ،إن مجرمي التغرير واالستدراج على شبكة اإلنترنت يمكن لهم أن يتجاوزوا الحدود السياسية فقد
يكون المجرم في بلد والضحية في بلد يخر ،وكون معظم الضحايا هم من صغار السن ،فإن كثير من الحوادث ال يتم اإلبالغ عنها،
حيث ال يدرك كثير من الضحايا أنهم قد ُ
غرر بهم.
ج -صناعة ونشر اإلباحة:
إذا كان لشبكة اإلنترنت وجه إيجابي فإن لها وجه سلبي أيضا ،ومن هذه األوجه وجود مواقع على شبكة اإلنترنت تحرض على
ممارسة الجنس للكبار والصغار على حد سواء ،وتقوم هذه المواقع بنشر صور جنسية فاضحة للبالغين واألطفال ،وإذا كانت الدعوى
لممارسة الجنس الموجه للبالغين يمكن أن تالقي الرفض لتوافر تمام العقل لديهم ،فإن الوضع بالنسبة للطفل يختلف لصغر وعدم اكتمال
نضجه العقلي(الشامي عبد الكريم)http://www.pal-ip.org ،
تعد صناعة ونشر اإلباحة جريمة في كثير من دول العالم خاصة تلك التي تستهدف أو تستخدم األطفال(أحمد
خالد،2007،ص ،)37حيث يضر استغالل األطفال المستخدمين في إنتاج هذه المواد ويمثل اعتداء عليهم في كل مرة يتم فيها عرض
هذه الصور ،وبهذه الطريقة يظهر كل األطفال كأهداف لالستغالل الجنسي(سكولمان ،كريستينا،2007،ص ،)40ويتخذ االستغالل
الجنسي لألطفال على اإلنترنت أشكاال متعددة انطالقا من الصور ووصوال إلى التسجيالت المرئية للجرائم الجنسية العنيفة ،وتستمر
معاناة الضحايا حتى بعد انتهاء االعتداء الفعلي الذي تعرضوا له بسبب إمكان تناقل الصور على اإلنترنت إلى ما ال نهاية.
ينتمي معظم منتجي هذه المواد إلى فئتين واسعتين :هم المتربصون جنسيا باألطفال ،وكذلك مجموعات اإلجرام المنظم التي
تجذبها األرباح الطائلة المتأتية من الترويج التجاري لمثل هذه الصور( ،)http://www.interpol.intولقد عرفت سنوات التسعينات
انفجارا في إنشاء المواقع اإللكترونية التي شهدت اتساعا في الجرائم المخلة بالحياء ،وذلك بنشر وتوزيع الرسائل والصور واألفالم
اإلباحية التي تستعمل في عروضها أطفاال ونساء.
سب وتشويه السمعة:
د -القذف وال ّ
تعد جرائم السب والقذف األكثر شيوعا في نطاق الشبكة ،فتستعمل للمساس بشرف الغير أو كرامتهم واعتبارهم ،ويتم السب
والقذف وجاهيا عبر خطوط االتصال المباشر أو يكون كتابيا ،أو عن طريق المطبوعات ،وذلك عبر المبادالت اإللكترونية (بريد
إلكتروني ،صفحات الويب ،غرف المحادثة)(.عبدهللا عبدالرحمن،2004 ،ص.)312
يستعمل الجاني حسب القواعد العامة لجرائم القذف والسب عبارات بذيئة تمس وتخدش شرف المجني عليه ،ومهما كانت
الوسيلة المعتمدة ،مع علمه أن ما يقوم به يعد مساسا بسمعة الغير ،بل أن إرادته اتجهت لذلك بالذات ،وبالتطور أصبحت اإلنترنت
إحدى هذه الوسائل إن لم نقل أكثرها رواجا ،فعادة ترسل عبارات السب والقذف عبر البريد الصوتي أو ترسم أو تكتب على صفحات
الويب ما يؤدي بكل من يدخل هذا الموقع لمشاهدتها أو االستماع إليها ،ويتحقق بذلك ركن العلنية الذي تطلبه الكثير من التشريعات في
السب العلني ،وإذا لم يطلع عليها أحد فإنه يمكن تطبيق مواد السب أو القذف غير العلني(حامد سامي،2007،ص )77تعتبر شبكة
اإلنترنت مسرحا ً غير محدود ،فهي تتلقى كل ما يدرج عليها دون قيد أو رقابة ،لذلك تش ّكل بعض حاالت سوء استخدامها حاالت سلبية
شاذة تؤذي البعض خاصة إذا ت ّم التشهير بهم عبر إي ا رد معلومات مغلوطة ،حيث يقوم المجرم بنشر معلومات قد تكون سرية أو
مضللة أو مغلوطة عن الضحية ،والذي قد يكون فردا ً أو مجتمع أو مؤسسة تجارية أو سياسية ،تتعدد الوسائل المستخدمة في هذا النوع
من الجرائم ،لكن في مقدمة قائمة هذه الوسائل إنشاء موقع على الشبكة يحوي المعلومات المطلوب نشرها أو إرسال هذه المعلومات
عبر القوائم البريدية إلى أعداد كبيرة من المستخدمين.
 -4العنف الواقع على أمن الدو :
استغلت الكثير من الجماعات المتطرفة الطبيعة االتصالية لإلنترنت من أجل بث معتقداتها وأفكارها ،بل تعداه األمر إلى
ممارسات تهدد أمن الدولة المعتدى عليها ،خاصة المتمثلة في اإلرهاب والجريمة المنظمة ،اللذان أخذا منحى يخر في استعمال
اإلنترنت ،التي سمحت لهم في ارتكاب جرائم غاية في الفتك في حق المجتمعات والدول ،بل األخطر من ذلك أتاحت اإلنترنت للكثير
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من الدول ممارسة التجسس على دول أخرى ،وذلك باالطالع على مختلف األسرار العسكرية واالقتصادية لهذه األخيرة ،خاصة فيما
يتعلق بالدول التي يكون بينها نزاعات ،ويبقى المساس باألمن الفكري من بين أخطر الجرائم المرتكبة عبر اإلنترنت ،حيث تعطي
اإلنترنت فرصا للتأثير على معتقدات وتقاليد مجتمعات بأكملها مما يسهل خلق الفوضى.
أ -اإلرهاب:
أصبح اإلرهاب في الوقت الراهن ظاهرة عالمية ،ترتبط بعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية وتكنولوجية أفرزتها التطورات
السريعة والمتالحقة في العصر الحديث ،فقد شهدت العقود األخيرة من القرن العشرين بروز العديد من التنظيمات المسلحة والعمليات
اإلرهابية في مختلف أنحاء العالم(.عبد العزيز عبدهللا ،2004،ص )25يتم بث ثقافة اإلرهاب عبر اإلنترنت عن طريق تأسيس مواقع
افتراضية تمثل المنظمات اإلرهابية ،وهي مواقع يخذة في االزدياد مع ازدياد المنظمات اإلرهابية ،حيث تعلن عبر هذه المواقع تحملها
مسؤولية إحدى الهجمات التي ارتكبت ،أو بيانات تنفي أو تعلق على أخبار صادرة عن منظمات أو جهات دولية أخرى.
تجند الجماعات اإلرهابية من خالل اإلنترنت عناصر إرهابية جديدة تساعدهم على تنفيذ أعمالهم اإلجرامية ،وهم في ذلك
يعتمدون على فئة الشباب ،خصوصا ضعاف العقل والفكر ،فتعلن الجماعات اإلرهابية عبر مواقعها على اإلنترنت عن حاجتها إلى
عناصر انتحارية كما لو كانت تعلن عن وظائف شاغرة للشباب ،مستخدمة في ذلك الجانب الديني ،فدائما ما تصف األهداف التي
تستهدفها عملياتهم بالكافرة ،وتقوم بدعوى الشباب إلى الجهاد وحثهم على االستشهاد في سبيل م والفوز بالجنة .الجدير بالذكر أنه إذا
كانت الجماعات اإلرهابية تسعى إلى الدعاية والترويج لنفسها عن طريق يليات مختلفة منها جذب انتباه وسائل اإلعالم المعروفة
لتغطية أخبار الجماعة وأنشطتها ،إالّ أن السياسات التحريرية لهذه الوسائل ،والمعايير الخاصة بها في نشر أخبار معينة وإسقاط أخرى
كل ذلك يمثل قيودا ً على استفادة الجماعات من نشر وسائل اإلعالم عنها ،بينما في المقابل تتيح المواقع اإللكترونية للجماعات اإلرهابية
قدرا ً كبيرا من التحكم في المعلومات والرسائل اإلعالمية التي تريد توجيهها ،بل أيضا تتيح لها المرونة في توجيه الرسائل لفئات
مختلفة من الجمهور المستهدف ،ورسم صورة ذهنية عن الجماعة وعن أعدائها أيضاً.
تستخدم الجماعات اإلرهابية اإلنترنت إلى جانب أغراض الدعاية والترويج في نشر معلومات بهدف شن حرب نفسية ضد
أعدائها ،وهو ما يتحقق من خالل نشر معلومات مضللة أو مغلوطة ،نشر تهديدات وصور ولقطات فيديو مرعبة (مثل مواد الفيديو التي
تصور احتجاز الرهائن المختطفين من قبل الجماعة).
ب -العنف المنظم:
يعرف العنف المنظم بأنه تعبير عن مجتمع إجرامي يعمل خارج إطار الشعب والحكومة ويضم بين طياته يالف المجرمين
الذين يعملون وفقا لنظام بالغ الدقة والتعقيد يفوق النظم التي تتبعها أكثر المؤسسات تطورا ً وتقدماً ،كما يخضع أفرادها لقواعد قانونية
سنّوها ألنفسهم وترفض أحكاما بالغة القسوة على من يخرج عن نظام الجماعة ويلتزمون في أداء أنشطتهم اإلجرامية بخطط دقيقة
مدروسة يلتزمون بها ويجنون من ورائها األموال الطائلة.
العنف المنظم ليس وليد التقدم وإن كان استفاد منه ،فالعنف المنظم وبسبب تقدم وسائل االتصال والتكنولوجيا أصبحت غير
محددة ال بقيود الزمان وال بقيود المكان ،بل أصبح انتشاره على نطاق واسع وكبير وأصبح ال تحده الحدود الجغرافية ،كما استغلت
عصابات العنف المنظم اإلمكانيات المتاحة في وسائل اإلنترنت في تخطيط وتمرير وتوجيه المخططات اإلجرامية وتنفيذ وتوجيه
العمليات اإلجرامية بيسر وسهولة .اكتشفت جماعات العنف المنظم استخدام التكنولوجيات بصفتها فرص لالستغالل وتحقيق أرباح غير
مشروعة ،وفطن المجرمون أيضا ً أن شبكة اإلنترنت تستطيع أن تؤمن فرصا ً جديدة وفوائد جمة لألعمال غير المشروعة .يعد الترابط
بين الجريمة المنظمة وشبكة اإلنترنت ليس طبيعيا فقط ،ولكنه ترابط من المرجح أن يتطور إلى حد أبعد في المستقبل ،فشبكة اإلنترنت
تؤ ّمن األقنية واألهداف في نفس الوقت للعنف ،وتمكن من استغالل هذه األقنية واألهداف لتحقيق أرباح كبيرة بأقل قدر ممكن من
المخاطر ،وجماعات العنف المنظم ال تريد أكثر من ذلك ،ولهذا السبب من األهمية بمكان تحديد بعض الطرق التي يتداخل فيها العنف
المنظم حاليا مع العنف الذي يرتكب من خالل الشبكات اإللكترونية.
ج -التجسس:
ينتج عن االستخدام المتزايد للحاسبات اآللية في العديد من المجالت ،تجميع المعلومات بدرجة كبيرة في موضع واحد ،ويؤدي
هذا التخزين في الحاسبات المركزية إلى سهولة التجسس عليها ،وعلى المعلومات المخزنة فيها بمختلف درجات سريتها .يقصد
بالتجسس في هذا الموضع هو االطالع على معلومات خاصة بالغير مؤمنة في جهاز يخر ،وليس مسموحا لغير المخولين باالطالع
عليها .س ّهلت شبكة اإلنترنت األعمال التجسسية بشكل كبير ،حيث يقوم المجرمون بالتجسس على األشخاص أو الدول أو المنظمات أو
الهيئات أو المؤسسات الدولية أو الوطنية ،وتستهدف عملية التجسس في عصر المعلومات ثالث أهداف رئيسية ،وهي )التجسس
العسكري ،والتجسس السياسي ،والتجسس االقتصادي) .كما تمارس العديد من الدول التجسس باستخدام التقنية المعلوماتية ،وهذه
األنشطة تمارس من قبل دولة على دولة أو دول أخرى ،أو من قبل الدولة على مواطنيها ،أو من قبل شركة على شركات أخرى
منافسة.
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 -4العنف الماس باألمن الفكري:
ين طوي الخوف من عواقب ثورة المعلومات واالتصال على تيار عاطفي خفي وقوي ،يتمسك بثقافة وقيم ومفاهيم أخذت
قاعدتها االجتماعية والمادية والتربوية تتزعزع ،وغدا باديا للعيان أنها اليوم تترنح تحت وطأة قوى التكنولوجيا والمعلوماتية
واالتصالية التي تلح علينا باالنفتاح با لمعرفة والصوت والصورة ،وإذا كنا قد تغيرنا عن يبائنا دون ضجة كبيرة كالحاصلة اليوم ،فهل
يمكن أن نتوقع غير ذلك بصدد أوالدنا؟
تتجسد اإلجابة في أن االحتمال األكبر هو أن التغيير سيحصل ،كما تنبئ وقائع تكنولوجيا المعلومات اليوم ،وكما دهشنا
بالتلفزيون وتخوفنا من يثاره على حياتنا ألول مرة ،وتغيرنا رغم النقد والتردد ،فليس هنالك ما يدعونا العتقاد غير ذلك بصدد ثورة
المعلومات اليوم وخاصة اإلنترنت(حسن سمير،2002،ص )213
بنا ًء على خصائص الشبكة العالمية لإلنترنت ،التي منحت المستخدم الكثير من الخيارات ،من خالل عدم خضوعها ألي رقابة،
وعبورها للحدود الجغرافية بين الدول ،ونموها السريع المتواصل ،وإمكانية مشاركة الجميع من مختلف دول العالم ،مع ما تمنحه من
القدرة على التخفي وعدم المواجهة نتيجة لالفت ا رضية التي تعد من أهم خصائص هذه الشبكة ،إضافة إلى الكم الهائل من المعلومات
التي يمكن الحصول عليها من عدة مصادر ال يمكن التحكم فيها ومتابعتها أو اإلشراف عليها ،كل ذلك جعل هذه الشبكة من أهم مقومات
المجتمع المعلوماتي التي تؤدي إلى االنحراف الفكري ،من خالل تعرض الشخص إلى الكثير من المؤثرات الفكرية التي تستخدم الشبكة
العالمية لإلنترنت ،وتهدد األمن بأبعاده كافة (.البقيمي ناصر ،2018 ،ص  )18تتوالى عبر اإلنترنت الهجمات الثقافية ،والحضارية
التي قد تزعزع األمن الفكري والعقدي للشعوب المغلوبة على أمرها ،وتنشر عبرها القوى الغالبة فكرها ،ولغتها ،وقيمها ،وقد ظهر في
أدبيات بعض الباحثين مذ بدايات شبكة اإلنترنت إشارات التحذير من الغزو الفكري المركز الذي يستقبله الجيل العربي المسلم مما قد
يجعله عرضة للهزيمة الفكرية(.الشهري فايز) www.osamabahar.com
المخاطر االجتماعية للعنف االلكتروني:
إن فهم المخاطر االجتماعية للعنف االلكتروني ومعرفة أثارها على الحياة االجتماعية لألسرة والمجتمع يستدعي الوقوف
عليها ،فهذا ال يتم اال من خالل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم ومن بين اهم هذه التغيرات ما يتعلق بعالقتها بشبكة االنترنيت وما
تحمله من برامج ومواقع وخدمات ثقافية غربية تتناقض مع قيم مجتمعاتنا العربية واإلسالمية والتي قد تؤدي باألفراد إلى سلك
سلوكيات شاذة ومنحرفة كاالنحرافات اللفظية والضرب والسب والتحقير الشخص بألفاظ غليظة تمس حياته الخاصة والتي ال تلقي
قبوال اجتماعيا ً.
ولعل من اهم مخاطر العنف االلكتروني منها تصدع التنشئة االسرية اذ انه يعمل على اظهار ظاهرة التفكك االسرية وهذا ما
قد يعمل على إشاعة القلق والتوتر والصراع بين االفراد وبالتالي قد يؤدي بهم إلى ارتكاب جرائم مخلة باألدب اإلنساني واالجتماعي
فضال عن احداث مشاعر عدوانية وعدائية التي تظهر في قسمات الوجه كالتهجم باللفاظ والعبوس واحمرار الوجه وكذلك بالنظرات
الغاضبة عن طريق العيون أو باستخدام الفم عن طريق البصق أو اصدار أصوات االحتقار واالستنكار فيلوح الغاضب بالثأر والتهديد
واالنتقام فضال عن استخدامها بالفعل في االيذاء بالشتم والقذف عبر الوسائط االلكترونية ،وزيادة على ذلك فان تصدع عملية التنشئة
االسرية على مستوى البيت أو المدرسة قد تودي دورا ً مهما في ممارسة العنف اإللكتروني وهذا راجع إلى القلق وانعدام الدفء وعدم
الشعور باألمام واالطمئنان النفسي للفرد ،فالفرد الذي يعيش في بيئة تتسم بالعدوان واإلحباط تؤدي به إلى قيام بأفعال غير مسبوقة من
قبله وهذا ما قد تترك اثارها على االسرة وعلى حياته االجتماعية.
وال شك فيه ان العنف االلكتروني الصادر من خالل الوسائل اإللكترونية الحديثة سواء كان في الفيس بوك أو تويتر وغيرها
من مواقع التواصل االلكتروني يعد جريمة لما فيه من اعتداء على سمعة الفرد كما ويعد من االمراض الخطيرة التي يتعدى شرها إلى
كل فئات المجتمع فهو يطال اعراض الناس وحرماتهم خاصة في ظل التطور االلكتروني الذي يشهده العالم اليوم وقد عده العنف
االلكتروني عبر وسائل اإللكترونية من قبل المختصين في الحقوق القانونية جريمة بل من اشنع الجرائم لسعة انتشاره بين االفراد
اعتمادا على التقديم الرهيب في وسائل االتصال الحديثة فمرتكبها يتخذ من التقنية سبيال للتشهير الناس والنيل من اعراضهم حيث يجد
ضعفاء النفوس في وسائل التواصل االجتماعي الحديثة مكانا ً ومتنفسا لهم مع موت الضمير وغياب الرقيب الدين فيلحقون الضرر
باألفراد والمجتمع.
ثامناً :اإلجراءات المنهجية للبحث:
المنهج المستخدم في الدراسة-:
يعتمقققد الباحقققث فقققي دراسقققته علقققى المقققنهج الوصقققفي التحليلقققي القققذي يعبقققر عقققن الظقققاهرة االجتماعيقققة كمقققا توجقققد فقققي
الواققققع بصقققورة كيفيقققة مقققن خقققالل رصقققد التغيقققر القققذي طقققرأ علقققى ظقققاهرة العنقققف اإللكترونقققي والمقققنهج التحليلقققي بمحاولقققة ربقققط
االسقققباب بالنتقققائج وتحليقققل االسقققباب والنتقققائج التقققي ترتبقققت علقققى مخقققاطر العنقققف اإللكترونقققي علقققى الشقققباب والمقققنهج االحصقققائي
الذي يعد منهجا أساسيا للدراسات السوسيولوجية من خالل ترجمات الدراسة الميدانية في جداول احصائية لتحليلها .
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مجاالت الدراسة:
 .1مجتمع البحث ( المجا الجغرافي )
طبقت الدراسة الميدانية في محافظة سلفيت الفلسطينية.
 .2المجا البشري
يتمثل مجتمع البحث في عدد من شباب (ذكور – إناث ) محافظة سلفيت .
عينة الدراسة:
طبقت الدراسة الميدانية على عينة عشوائية استطالعية قوامها  252مفردة
المجا الزمني:
استغرقت الدراسة الميدانية ستة أشهر بداية من 2019/7م إلى 2020/1م.
أسلوب المعالجة االحصائية:
لجأ الباحث إلى األسلوب اإلحصائي في التحليل من أجل الحصول على نتائج صادقه وواضحة.
تاسعاً :عرض وتحليل الدراسة الميدانية:
جدو رقم ()1
يوضح السمات الشخصية لعينة الدراسة
المتغيرات
النوع

العمر

اإلقامة
المستوى التعليمي

التكرار
ذكور

159

63.1

إناث

93

36.9

أقل من 24

55

21.8

من 25إلى 34

64

25.4

من  35إلى 45

52

20.6

أكثر من  46سنة

81

32.1

مدينة

147

58.3

قرية

105

41.7

توجيهي

28

11.1

دبلوم

53

21.0

104

41.3

ماجستير

54

21.4

دكتوراه

13

5.2

أعزب

200

79.4

متزوج

43

17.1

أرمل

7

2.8

مطلق

2

0.8

بكالوريوس

الحالة االجتماعية

النسبة المئوية

اإلجمالي = 252
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جدو رقم ()2
يوضح توزيع أفراد العينة حسب أسباب العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفيت
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

قلة الوعي التكنولوجي

107

42.5

مشاهدة أف م العنف

52

20.6

مشاهدة أف م الكرتون العنيفة

26

10.3

الخلل التربوي في األسرة

53

21.0

مشاهدة قنوات المصارعة

14

5.6

252

100%

اإلجمالي

يوضح الجدول رقم ( )2توزيع أفراد العينة حسب أسباب العنف اإللكتروني في مجتمع سلفيت ففي الترتيب األول (قلة الوعي
التكنولوجي) بنسبة  %42.5وفي الترتيب الثاني (الخلل التربوي في األسرة ) بنسبة  %21.0وفي الترتيب الثالث (مشاهدة أف م
العنف) بنسبة  %20.6وفي الترتيب الرابع (مشاهدة أف م الكرتون العنيفة) بنسبة %10.3وفي الترتيب الخامس(مشاهدة قنوات
المصارعة ) بنسبة .%5.6
جدو رقم ()3
يوضح توزيع أفراد العينة حسب االعتقاد أن سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة لها دور في انتشار العنف اإللكتروني بين
الشباب الفلسطيني في محافظة سلفيت
التكرار

المتغيرات

النسبة المئوية

موافق

145

57.5

إلى حد ما

66

26.2

غير موافق

41

16.3

اإلجمالي

100%

252

يوضح الجدول رقم( )3توزيع أفراد العينة حسب االعتقاد أن سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة لها دور في انتشار العنف
اإللكتروني بين الشباب الفلسطيني في محافظة سلفيت ففي الترتيب األول (موافق) بنسبة  %57.5وفي الترتيب الثاني (إلى حدما)
بنسبة  %26.2وفي الترتيب الثالث(غير موافق) بنسبة .%16.3
جدو رقم ()4
يوضح توزيع أفراد العينة حسب المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني على الشباب في محافظة
سلفيت
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

التفكك االسري

91

36.1

ارتكاب جرائم مخلة باألدب اإلنساني واالجتماعي

40

15.9

تصدع عملية التنشئة االسرية على مستوى البيت أو المدرسة

56

22.2

انتشار الجريمة في المجتمع

27

10.7

انتشار الط ق في المجتمع

38

15.1

اإلجمالي

252

100%

يوضح الجدول رقم( )4توزيع أفراد العينة حسب المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني على الشباب في
محافظة سلفيت ففي الترتيب األول(التفكك األسري) بنسبة  %36.1وفي الترتيب الثاني (تصدع عملية التنشئة االسرية على مستوى
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البيت أو المدرسة) بنسبة  %22.2وفي الترتيب الثالث (ارتكاب جرائم مخلة باألدب اإلنساني واالجتماعي) بنسبة  %15.9وفي
الترتيب الرابع (انتشار الط ق في المجتمع) بنسبة  %15.1وفي الترتيب الخامس(انتشار الجريمة في المجتمع) بنسبة .%10.7
جدو رقم ()5
يوضح توزيع أفراد العينة حسب السبب الرئيسي لظاهرة العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

الفهم الخاطئ للحرية والتعبير عن الراي من قبل مستخدمي مواقع
وشبكات االنترنت.

52

20.6

شعور االشخاص بالنقص واالحباط ،والحرمان ،وعدم الثقة بالنفس.

39

15.5

سيطرة التسلط واالستبداد وسياسة التفرد واإلقصاء و القمع
واالنتهاكات والم حقات و التقييد على الحريات العامة وحرية التعبير من قبل
السلطات الحاكمة.

13

5.2

الضغوط النفسية واالجتماعية نتيجة الفقر والبطالة وسوء األحوا
االقتصادية.

82

32.5

قلة الوعي باألساليب المناسبة للتعامل مع المواقف والظروف.

66

26.2

252

100%

اإلجمالي

يوضح الجدول رقم( )5توزيع أفراد العينة حسب السبب الرئيسي لظاهرة العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت ففي
الترتيب األول(الضغوط النفسية واالجتماعية نتيجة الفقر والبطالة وسوء األحوا االقتصادية) بنسبة  %32.5وفي الترتيب الثاني
(قلة الوعي باألساليب المناسبة للتعامل مع المواقف والظروف) بنسبة  %26.2وفي الترتيب الثالث(الفهم الخاطئ للحرية والتعبير
عن الراي من قبل مستخدمي مواقع وشبكات االنترنت) بنسبة  %20.6وفي الترتيب الرابع(شعور االشخاص بالنقص واالحباط،
والحرمان ،وعدم الثقة بالنفس) بنسبة  %15.5وفي الترتيب الخامس(سيطرة التسلط واالستبداد وسياسة التفرد واإلقصاء و القمع
واالنتهاكات والم حقات و التقييد على الحريات العامة وحرية التعبير من قبل السلطات الحاكمة) بنسبة .%5.2
جدو رقم ()6
يوضح توزيع أفراد العينة حسب أنواع العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

جرائم واقعة على األموا

39

15.5

تجارة المخدرات عبر اإلنترنت

30

11.9

عنف واقع على األشخاص

13

5.2

التهديد والمضايقة والم حقة

22

8.7

انتحا الشخصية والتغرير واالستدراج

23

9.1

صناعة ونشر اإلباحة

14

5.6

سب وتشويه السمعة
القذف وال ّ

10

4.0

العنف الواقع على أمن الدو

20

7.9

العنف المنظم

31

12.3

التجسس

40

15.9

العنف الماس باألمن الفكري

10

4.0

اإلجمالي

252

100%

يوضح الجدول رقم( ) 6توزيع أفراد العينة حسب أنواع العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت ففي الترتيب األول(جرائم
واقعة على األموا ) بنسبة  %15.5وفي الترتيب الثاني(التجسس) بنسبة  %15.9وفي الترتيب الثالث(العنف المنظم) بنسبة %12.3
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وفي الترتيب الرابع(تجارة المخدرات عبر اإلنترنت) بنسبة  %11.9وفي الترتيب الخامس(انتحا الشخصية والتغرير واالستدراج)
بنسبة  %9.1وفي الترتيب السادس (التهديد والمضايقة والم حقة) بنسبة  %8.7وفي الترتيب السابع(العنف الواقع على أمن الدو )
بنسبة  %7.9وفي الترتيب الثامن(صناعة ونشر اإلباحة) بنسبة  %5.6وفي الترتيب التاسع (عنف واقع على األشخاص) بنسبة
سب وتشويه السمعة و العنف الماس باألمن الفكري) بنسبة .%4.0
 %5.2وفي الترتيب العاشر يتساوى كالً من (القذف وال ّ
جدو رقم ()7
يوضح توزيع أفراد العينة حسب األكثر استهداف للعنف اإللكتروني في محافظة سلفت
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

الذكور

53

21.0

اإلناث

199

79.0

اإلجمالي

252

100%

يوضح الجدول رقم( )7توزيع أفراد العينة حسب األكثر استهداف للعنف اإللكتروني في محافظة سلفت ففي الترتيب
األول(اإلناث) بنسبة  %79.0وفي الترتيب الثاني(الذكور) بنسبة.%21.0
جدو رقم ()8
يوضح توزيع أفراد العينة حسب تأثير وجود العنف االلكتروني داخل المجتمع
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

فقدان الثقة بالنفس

67

26.6

انحراف أحداث

27

10.7

عدم الشعور باألمان

38

15.1

كثرة الم مة والسب والشتم داخل األسرة

92

36.5

عدم القدرة على االندماج في الحياة

28

11.1

252

100%

اإلجمالي

يوضح الجدول رقم( )8توزيع أفراد العينة حسب تأثير وجود العنف االلكتروني داخل المجتمع ففي الترتيب األول (كثرة
الم مة والسب والشتم داخل األسرة) بنسبة  %36.5وفي الترتيب الثاني (فقدان الثقة بالنفس) بنسبة  %26.6وفي الترتيب
الثالث(عدم الشعور باألمان) بنسبة  %15.1وفي الترتيب الرابع(عدم القدرة على االندماج في الحياة) بنسبة  %11.1وفي الترتيب
الخامس(انحراف أحداث) بنسبة .%10.7
جدو رقم ()9
يوضح توزيع أفراد العينة حسب الصفات والخصا السلبية التي قد يكتسبها الشباب بسبب االستخدام المفرط للعنف
اإللكتروني
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

الكذب

91

36.1

التحايل

53

21.0

المخادعة

41

16.3

العناد

67

26.6

252

100%

اإلجمالي

يوضح الجدول رقم( )9توزيع أفراد العينة حسب الصفات والخصال السلبية التي قد يكتسبها الشباب بسبب االستخدام المفرط
للعنف اإللكتروني ففي الترتيب األول(الكذب) بنسبة  %36.1وفي الترتيب الثاني(العناد) بنسبة  %26.6وفي الترتيب الثالث(التحايل)
بنسبة  %21.0وفي الترتيب الرابع (المخادعة) بنسبة .%16.3
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جدو رقم ()10
يوضح توزيع أفراد العينة حسب وجود دور بارز للمؤسسات الحكومية واألهلية في محاربة مشكلة وظاهرة العنف
اإللكتروني في محافظة سلفت
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

نعم

132

52.4

إلى حد ما

53

21.0

ال

67

26.6

اإلجمالي

252

100%

يوضح الجدول رقم ( )10توزيع أفراد العينة حسب وجود دور بارز للمؤسسات الحكومية واألهلية في محاربة مشكلة وظاهرة
العنف اإللكتروني في محافظة سلفت ففي الترتيب األول(نعم) بنسبة  %52.4وفي الترتيب الثاني (ال) بنسبة  %26.6وفي الترتيب
الثالث(إلى حد ما) بنسبة .%21.0
جدو رقم ()11
يوضح توزيع أفراد العينة حسب دور الدولة أو الجهات المعنية في الحد من انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

التوعية المدرسية

66

26.2

التوعية الجماهيرية

39

15.5

التوعية االسرية

28

11.1

المراقبة اإللكترونية

68

27.0

الحماية القانونية من العنف االلكتروني

51

20.2

اإلجمالي

252

100%

يوضح الجدول رقم ( )11توزيع أفراد العينة حسب دور الدولة أو الجهات المعنية في الحد من انتشار ظاهرة العنف
اإللكتروني ففي الترتيب األول (المراقبة اإللكترونية) بنسبة  %27.0وفي الترتيب الثاني (التوعية المدرسية) بنسبة  %26.2وفي
الترتيب الثالث(الحماية القانونية من العنف االلكتروني) بنسبة  %20.2وفي الترتيب الرابع(التوعية الجماهيرية) بنسبة  %15.5وفي
الترتيب الخامس(التوعية االسرية) بنسبة .%11.2
نتائج الدراسة الميدانية:
)1

)2
)3

)4

أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلي أسباب العنف اإللكتروني في مجتمع سلفيت ففي الترتيب األول (قلة الوعي التكنولوجي) وفي
الترتيب الثاني (الخلل التربوي في األسرة ) وفي الترتيب الثالث (مشاهدة أف م العنف) وفي الترتيب الرابع (مشاهدة أف م
الكرتون العنيفة) وفي الترتيب الخامس(مشاهدة قنوات المصارعة ).
بينت نتائج الدراسة الميدانية االعتقاد بأن سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة لها دور في انتشار العنف اإللكتروني بين الشباب
الفلسطيني في محافظة سلفيت ففي الترتيب األول (موافق) وفي الترتيب الثاني (إلى حدما) وفي الترتيب الثالث(غير موافق).
أكدت نتائج الدراسة الميدانية على المخاطر االجتماعية واالقتصادية لظاهرة العنف اإللكتروني على الشباب في محافظة سلفيت
ففي الترتيب األول(التفكك األسري) وفي الترتيب الثاني (تصدع عملية التنشئة االسرية على مستوى البيت أو المدرسة) وفي
الترتيب الثالث (ارتكاب جرائم مخلة باألدب اإلنساني واالجتماعي) وفي الترتيب الرابع (انتشار الط ق في المجتمع) وفي
الترتيب الخامس(انتشار الجريمة في المجتمع).
أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى السبب الرئيسي لظاهرة العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت ففي الترتيب
األول(الضغوط النفسية واالجتماعية نتيجة الفقر والبطالة وسوء األحوا االقتصادية) وفي الترتيب الثاني (قلة الوعي باألساليب
المناسبة للتعامل مع المواقف والظروف) وفي الترتيب الثالث(الفهم الخاطئ للحرية والتعبير عن الراي من قبل مستخدمي مواقع
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وشبكات االنترنت) وفي الترتيب الرابع(شعور االشخاص بالنقص واالحباط ،والحرمان ،وعدم الثقة بالنفس) وفي الترتيب
الخامس (سيطرة التسلط واالستبداد وسياسة التفرد واإلقصاء و القمع واالنتهاكات والم حقات و التقييد على الحريات العامة
وحرية التعبير من قبل السلطات الحاكمة).
 )5أكدت نتائج الراسة الميدانية على أنواع العنف اإللكتروني في مجتمع محافظة سلفت ففي الترتيب األول(جرائم واقعة على األموا )
وفي الترتيب الثاني(التجسس) وفي الترتيب الثالث(العنف المنظم) وفي الترتيب الرابع(تجارة المخدرات عبر اإلنترنت) وفي
الترتيب الخامس(انتحا الشخصية والتغرير واالستدراج) وفي الترتيب السادس (التهديد والمضايقة والم حقة) بنسبة %8.7
وفي الترتيب السابع(العنف الواقع على أمن الدو ) وفي الترتيب الثامن(صناعة ونشر اإلباحة) وفي الترتيب التاسع (عنف واقع
سب وتشويه السمعة و العنف الماس باألمن الفكري).
على األشخاص) وفي الترتيب العاشر يتساوى كالً من (القذف وال ّ
 )6أوضحت نتائج الدراسة الميدانية األكثر استهداف للعنف اإللكتروني في محافظة سلفت ففي الترتيب األول(اإلناث) بنسبة وفي
الترتيب الثاني(الذكور).
 )7بينت نتائج الدراسة الميدانية مدى تأثير وجود العنف االلكتروني داخل المجتمع ففي الترتيب األول (كثرة الم مة والسب والشتم
داخل األسرة) وفي الترتيب الثاني (فقدان الثقة بالنفس) وفي الترتيب الثالث(عدم الشعور باألمان) وفي الترتيب الرابع(عدم
القدرة على االندماج في الحياة) وفي الترتيب الخامس(انحراف أحداث).
 )8أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى الصفات والخصال السلبية التي قد يكتسبها الشباب بسبب االستخدام المفرط للعنف اإللكتروني
ففي الترتيب األول(الكذب) وفي الترتيب الثاني(العناد) وفي الترتيب الثالث(التحايل) وفي الترتيب الرابع (المخادعة).
 )9أكدت نتائج الدراسة الميدانية على وجود دور بارز للمؤسسات الحكومية واألهلية في محاربة مشكلة وظاهرة العنف اإللكتروني
في محافظة سلفت ففي الترتيب األول(نعم) وفي الترتيب الثاني (ال) وفي الترتيب الثالث(إلى حد ما).
أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى دور الدولة أو الجهات المعنية في الحد من انتشار ظاهرة العنف اإللكتروني ففي الترتيب
)10
األول (المراقبة اإللكترونية) وفي الترتيب الثاني (التوعية المدرسية) وفي الترتيب الثالث(الحماية القانونية من العنف
االلكتروني) وفي الترتيب الرابع(التوعية الجماهيرية) وفي الترتيب الخامس(التوعية االسرية).
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المراجع والمصادر:
إبراهيمم مدكور ،معجم العلوم االجتماعية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،1975 ،ص. 333 :
ابن منظور ،لسان العرب ،دار الكتب العلمية ،ط ،2بيروت1993 ،م ،ص.232
أبو الحسن أحمد بن زكريا ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة عنف ،تحقيق عبد السالم هارون ،القهرة ،البابي الحلبي وأوالده ،ط،2
1971م ،ص .243
أبو غزال ،معاوية ،2009 ،االستقواء وعالقته بالشعور بالوحدة والدعم االجتماعي" ،المجلة األردنية في العلوم التربوية" .)2( 5
أبو غزال ،معاوية ،2010 ،أسباب السلوك االستوائي من وجهة نظر الطلبة المستقوين الضحايا" ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية
واالجتماعية" ،مجلد ،7عدد .2
أبو غزاله ،معاوية محمود  2009التنمر وعالقته بالشعوب بالوحدة والدعم االجتماعي ،المجلقة االردنيقة فقي العلقوم التربويقة ،مجلقد ،5
عدد  ،2صـ . 113 – 89
أبو غزاله ،معاوية محمود  2010السلوك التنمري من وجهة نظر الطلبة المتنمقرين والضقحايا ،مجلقة جامعقة الشقارقة للعلقوم االنسقانية
االجتماعية ،مجلد  ،7عدد  ،2صـ . 306 – 275
أبو هالل الحسن بن عبد م العسكري ،الفروق اللغوية ،تعليق :محمد باسل ،دار الكتب العلمية ،بيروت2000 ،م ،ص .246
احمد القرعان ،خليل ،الطفوله المبكرة ن خصائصها ،مشكالتها ،حلولها ،عمان دار االصراف للنشر والتوزيع2004.م.
احمد القرعان ،خليل ،2004 ،الطفوله المبكرة ن خصائصها ،مشكالتها ،حلولها ،عمان دار االصراف للنشر والتوزيع.
أحمد زايد ،العنف ،المفهوم واألنماط والعوامل ضمن سلسلة مفاهيم األسس العلمية للمعرفة ،القاهرة :المركز الدولي للدراسات
المستقبلية واالستراتيجية ،العدد 2005 ،2م ،ص .55
أحمد شوقي أبو خطوة ،جريمة االحتيال ماهيتها وخصائصها ،دورة عمل حول جرائم االحتيال واإلجرام المنظم ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية 20-18 ،جوان  ،2007الرياض ،ط ،2008 ،1ص.39
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Abstract
The developed world is moving at a fast pace towards the so-called green economy, which is
to achieve sustainable development through environmentally friendly projects that do not
harm it and rely on modern technology. The concept of the green economy emerged with the
emergence of the global financial crisis, as the United Nations Environment Program (UNEP)
launched its initiative on the green economy on October 22, 2008 entitled the Global Green
Project and the fight against climate change. The concept of the green economy views the
environment as an opportunity to confront the current multiple crises it faces, such as the
energy, food, water and climate crises, rather than considering it as a burden.
Investment in sectors related to the environment can contribute to creating job
opportunities, protecting the environment, preserving natural resources, maximizing the use
of them and increasing the level of income. Among the most important are tourism,
agriculture, transportation and coastal city design.
The green economy, although it is very expensive, in the long run achieves positive results
in terms of combating climate changes, providing green jobs and reviving the global
economy, which is now going through many global crises such as a financial crisis and a
water crisis, and therefore the interest in green eco-tourism It will contribute to combating
climate change and lead to sustainable tourism development.
The research depends on the quantitative economic approach, as it presents a model for
sustainable tourism development by identifying the factors affecting it (expenditure on
information and communication technology (e-education, the savings ratio to the gross
national product, the inflation rate, the degree of trade openness, the ratio of government
spending to the gross national product) For selected Arab countries, these variables were
crystallized in quantitative formulas in order to be measured from the available data in the
official publications and bulletins of the International Monetary Fund and the World Bank
for the period (2000-2019), and then measured using a model for one of the econometric
methods using the ordinary least squares (O.L.S) method and an attempt to reach Important
quantitative conclusions for the impact of each of the economic variables on sustainable
tourism development in the Arab countries. The Panel Data method was used.
Key words: The Green Economy, Sustainable Tourism.
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دور االقتصاد األضخر في التنمية السياحية المستدامة بالتطبيق على دول ع بية مختارة للمدة
()2019-2000
دينا أحمد عم
أ .د ،.الجامعة التقنية الشمالية ،العراق

شاك محمود عواد
د ،.الجامعة التقنية الشمالية ،العراق

الملخص
يتجه العالم المتقدم بخطى سريعة نحو مايسمى باالقتصاد األضخرر وهو تحقيق تنمية مستدامة عبر مشروعات صديقة للبيئة
التررها وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة .وقد ظهر مفهوم االقتصاد األضخرر مع بروز األزمة المالية العالمية حيث أطلق
برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) مبادرته بشأن االقتصاد األضخرر فى  22أكتوبر  2008بعنوان المشروع
األضخررالعالمى ومكافحةالتغيرات المناضخية.
إن مفهوم االقتصاد األضخرر ينظر للبيئة كفرصة لمواجهة األزمات الحالية المتعددة التى يواجهها مثل أزمة الطاقة والغذاء
والمياه والمناخ بدالً من اعتبارها عبئاً ،حيث أن االستثمار فى القطاعات ذات العالقة بالبيئة يمكن أن يساهم فى ضخلق فرص
عمل وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم االستفادة منها وزيادة مستوى الدضخل ،ويمكن فى هذا اإلطار
تطبيق مفهوم االقتصاد األضخرر فى مختلف القطاعات االقتصادية بشكل عام والقطاعات التى يمكن أن تحقق عوائد سريعة
بشكل ضخاص والتى من أهمها السياحة والزراعة والنقل وتصميم المدن الساحلية.
أن االقتصاد األضخرر على الرغم من أنه مكلف جدا ً إال أنه على المدى الطويل يحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بمكافحة
التغيرات المناضخية وتوفير فرص عمل ضخرراء وإنعاش االقتصاد العالمي،والذى يمر اآلن بالعديد من األزمات العالمية من
أزمة مالية وأزمة مياه ،ومن ثم فإن االهتمام بالسياحة البيئية الخرراء سوف يساهم فى مكافحة التغيرات المناضخية ويؤدى
إلى تحقيق التنمية السياحة المستدامة.
يعتمد البحث على المنهج االقتصادي الكمي حيث يطرح أنموذج للتنمية السياحية المستدامة من ضخالل تحديد العوامل المؤثرة
فيه (اإلنفاق على تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت (التعليم اإللكتروني،نسبة االدضخار إلى الناتج القومي اإلجمالي ،معدل
الترخم،درجة االنفتاح التجاري ،نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج القومي اإلجمالي) لدول عربية مختارة وتمت بلورة هذه
الم تغيرات في صيغ كمية لكي يمكن قياسها من البيانات المتوفرة في النشرات الرسمية ونشرات صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي للفترة ( ،)2019-2000ثم قياسها باستخدام أنموذج ألحد أساليب االقتصاد القياسي بطريقة المربعات الصغرى
االعتيادية ( )O.L.Sومحاولة التوصل إلى استنتاجات كمية هامة لتأثير كل من المتغيرات االقتصادية على التنمية السياحية
المستدامة في الدول العربية .لقد تم استخدام طريقة بيانات البانل (.)Panel Data
الكلمات المفتاحية :االقتصاد األضخرر ،التنمية السياحية.
المقدمة:
يعد االقتصاد األضخرر اقتصادا ً نظيفاً ،يعتمد على التنمية الخرراء ،فهويستخدم الموارد والطاقات االستخدام
االمثل ،مع تجنب التلوث والتدهور البيئى ونروب الموارد الطبيعية ومشكلة التغيرات المناضخية (االحتباس الحرارى) مما
يحقق نموا اقتصاديا ً مستداما بالفعل .ويروج لالقتصاد األضخرر بقدرته على إنقاذ االقتصاد العالمى من مرحلة طويلة من
الركود ،وفقدان الوظائف ،وتفاقم الفقر .إن االنتقال إلى االقتصاد األضخرر له مبرراته االجتماعية واالقتصادية ،وهناك
حجج قوية تنشأ لمساندة الجهود التى تبذلها الحكومات والقطاع الخاص للمشاركة في مثل هذا التحول االقتصادي ،وذلك من
ضخالل استثمار%2من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي فى تخرير القطاعات االقتصادية األساسية لتحريك التنمية
االقتصادية.
ً
ً
إن السياحة من منظور اقتصادى هى قطاع انتاجى يلعب دورا مهما فى زيادة الدضخل القومى وتحسين ميزان المدفوعات
ومصدرا ً للعمالت الصعبة وفرص لتشغيل األيدي العاملة وهدف لتحقيق برامج التنمية .ومن الموضوعات التى أثارت
ومازالت تثير جدال فى مجاالتها المتعددة العالقة بين السياحة والبيئة ،فكلما كانت هناك بيئة نظفية وصحية كلما أزدهرت
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السياحة وانتعشت ،وألهمية العالقة المتبادلةبين صناعة السياحة والبيئة كان البد من تحقيق التوازن بينهما لتحقيق المصالح
االقتصادية واالجتماعية.
وتعد الفنادق الخرراء أحد أشكال العالقة المتبادلة بين السياحة والبيئة ،فهي طراز مبتكر يقام بالمناطق الطبيعية
الجاذبة للسياحة وتتميز بطابعها الودي واالسترضخائي واإلحساس بخصوصية المكان ويعد ذلك النوع من الفنادق هو االتجاه
السائد عالميا ً على الطلب السياحى.
وتسعى التنمية المستدامة منخال آللياتها ومحتواها إلى تحقيق مجموعة من األهداف تراعى فيها حاجات األجيال
المقبلة من منظور طويل األجل فى برامج التنمية االقتصادية المستدامة.
إن السياحة البيئية (السياحة الخرراء) منهجا يجب األضخذ به ال شعارات تطرح وتردد ،وال بد أن يعى المستثمرون
السياحيون والحكومات جدوى تطبيق منهج السياحة البيئية وفهم مرتكزاتها ،ووضع القوانين واألنظمة التى تنظم تلك العملية
السياحي.
 مشكلة البحث :تكمن المشكلة األساسية للبحث فى أن التغيرات المناضخية والمتمثلة فى ظاهرة االحتباس الحرارى سوفيكون لها تأثيرات سلبية مختلفة األبعاد على كافة المجاالت والقطاعات فى اآلجل الطويل،مما يتطلب ضرورة القيام بوضع
ضخطط واستراتيجيات لمواجهة هذه الظاهرة،ويمكن أن يتم ذلك من ضخالل إتباع استراتيجية طويلة اآلجل للتحول إلى
االقتصاداألضخرر ،حيث أن االقتصاد األضخرر يقوم على االستثمار فى المشروعات صديقة البيئة مثل الطاقة المتجددة
والنقل المستدام والزراعة المستدامة والسياحة البيئية والبنية التحتية اإليكولوجية وإدارة النفايات وإدارة المياه..
 أهمية البحث:تأتى أهمية البحث فى التأكيد على أن أفرل استثمار فى المستقبل يتلخص فى التركيز على االقتصاد األضخرر
الصديق للبيئة والقائم على إطالق قدر أقل من االنبعاثات الكربونية وتحقيق تنمية سياحية مستدامة وتوفير فرص عمل
ضخرراء.
 هدف البحث :يهدف البحث إلى التعرف على توجهات المختصين أزاء أهمية االقتصاد األضخرر في تحقيق التنميةالسياحية المستدامة في الدول العربية.
 ف ضية البحث :يقوم البحث على فرضية أساسية مفادها عدم توفر الوعي الثقافي الخاص بأهمية االقتصاد األضخرر فيالدول العربية وأن هناك عالقة ايجابية بين االقتصاد األضخرر والتنمية السياحية المستدامة في هذه الدول.
 منهجية البحث :تعتمد هذه الدراسة على المنهج الكمي،حيث وضعت أنموذجا للتنمية السياحية المستدامة وتحديد العواملالمؤثرة فيها والتي تفترضها النظرية االاقتصادية أو التي وردت في األدبيات االقتصادية عن التنمية السياحية المستدامة في
دول عربية مختارة توافرت عنها البيانات (االردن،الجزائر،تونس،جمهورية مصر العربية,المملكة العربية
السعودية،العراق،قطر،االمارات) وتمت بلورة هذه المتغيرات في صيغ كمية لكي يمكن قياسها من البيانات المتوفرة في
النشرات الرسمية ونشرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للفترة ( ،)2019-2000ثم قياسها باستخدام أنموذج ألحد
أساليب االقتصد القياسي بطريقة المربعات الصغرى االعتيادية ( )O.L.Sومحاولة التوصل إلى استنتاجات كمية هامة
لتأثير كل من المتغيرات االقتصادية على التنمية السياحية المستدامة في الدول العربية .لقد تم استخدام طريقة بيانات البانل
).)Panel Data
 ضخطة البحث :وفقا ألهداف البحث تم تقسيم البحث على النحو االتي:أوال :تعريف االقتصاد األضخرر والتنمية السياحية المستدامة.
ثانيا:دور االقتصاد األضخرر في التنمية السياحية المستدامة
ثالثا :أنموذج التحليل القياسي
رابعا :نتائج التقدير القياسي لالنموذج
ضخامسا :االستنتاجات والتوصي
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أوال :تع يف االقتصاد األضخر والتنمية السياحية المستدامة
إن لالقتصاد األضخرر أثرا في تخفيض كلف التشغيل والمحافظة على البيئة ،عدا عن المحافظة على البيئة من ضخالل
التركيز على تكنولوجيات صديقة للبيئة.
كما له تأثير مباشر على تخفيض كلف اإلنتاج والتشغيل لكافة القطاعات االقتصادية بشكل عام ،والقطاع السياحي
بشكل ضخاص ،حيث يخفض كلف المطاعم والفنادق ويوفر بالتالي عنصر المنافسة.
إن استخدام االقتصاد األضخرر على ارض الواقع وبجدية يترك لدى السائح انطباعا عن توافق تطور القطاع
السياحي ،ومتابعة أي جديد وحديث يطبق في الدول المتقدمة والمتطورة ،ويرع الدولة في مقدمة الدول التي تواكب كافة
تطورات العالم بمختلف المجاالت.
وأن تطبيق االقتصاد األضخرر يعد اداة حقيقية وفعالة في عملية الترويج السياحي للدول ويزيد من أعداد السياح وبما
ينعكس على ارتفاع الدضخل من هذا القطاع الذي يؤدي إلى تنشيط االقتصاد المحلي.
ان العمل باالقتصاد األضخرر يؤدي إلى تخفيض واضح في كلف االنتاج ،مؤكدا ان االقتصاد األضخرر يساهم في
المحافظة على البيئة ونظافتها ،وتصبح بيئة صحية لممارسة النشاطات السياحية المختلفة.
إن أثر االقتصاد األضخرر واضح في زيادة نسب النمو في القطاعات ،وضخاصة القطاع السياحي الذي يعاني من
ارتفاع كلف التشغيل ،ال سيما فاتورة الكهرباء ،عدا عن محافظته على البيئة ما يجعل البلد جاذبا للسياح ،نظرا الهتمام
السائح األجنبي بالجانب البيئي والصحي عند التفكير في أي الدول أحق أن يزورها.وستزداد فرص العمل ومحاربة البطالة
والفقر في حال تم استخدام االقتصاد األضخررفي مجال السياحة وكافة المجاالت.)2013,18,Bina( .
ويتطلب التقدم نحو االقتصاد األضخرر توفير الحوافز المالية وتحسين اإلدارة الحكومية ،وإشراك كافة الجهات
المعنية.
ويعد االقتصاد األضخرر نموذجا للتنمية االقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة االقتصاد البيئي ،ويشكل
أحدى الطرق المنظمة إلنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى االقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفرل
.ويعرف االقتصاد األضخرر انه ناتج تحسن الوضع االقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية ،وندرة الحياة البيئية،
والذي يؤدي إلى المساواة بين اإلنسان ورفاهه االجتماعي( .السعدي،مهيب.)24 ،2016،
السياحة الخر اء
يرتبط مفهوم السياحة الخرراء أو السياحة المستدامة بالبرامج السياحية التى تأضخذ فى االعتبار احتياجات البيئة
وتراعي الثقافات المحلية بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث واستدامة المشاريع السياحية .ويمكن للسياحة الخرراء أن
تساهم فى الحفاظ على المناخ والبيئة المحيطة عن طريق مايلى:
 -1المساهمة فى تخفيض كمية الغاز العادم المستخدم وذلك باضختيار مناطق قريبة لقراء اإلجارة والسياحة مما يساعد على
عدم استخدام السيارات بشكل كثيف.
 -2التركيز على استخدام بعض وسائل االنتقال الصديقة للبيئة إلى األماكن السياحية المقصودة مثل القطارات والدراجات
غير المررة بالبيئة.
 -3بدأت بعض الشركات والفنادق العاملة فى المجال السياحى بناء فنادق ومنتجعات حيادية نحو المناخ فى أماكن مختلفة
من العالم ،تهتم اإلدارة فيها باالستخدام الرشيد للطاقة والمياه حيث يتم تجهيز الفندق بكامله بأجهزة منخفرة االستهالك
للطاقة مع استبدال أجهزة التدفئة القديمة بمحطات التدفئة الحديثة واستخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه
(.)2016,19,Andari

الفنادق الخر اء
241

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

تعتبر الفنادق الخرراء أحد التوجهات العالمية نحو مايسمى بالسياحة الخرراء التى تهتم بالحفاظ على البيئة.
حيث أن هناك تزايد كبير فى الطلب على الفنادق البيئية الخرراء من قبل السياح حول العالم.
وتتميز الفنادق الخرراء بالبساطة فى التصميم واالعتماد على الموارد البيئية بداية من التصميم الخارجى وحتى
الديكور الداضخلى ،فرالً عن قيام تلك الفنادق بترشيد استهالك الطاقة والمياه وكل ماهو ملوث للبيئة ودون المساومة على
جودة الخدمة ،كما أنها تساهم فى حفظ وصون الطبيعة والموارد باستخدام التكنولوجيا المصممة لذلك مع استخدام الخاليا
الشمسية لتسخين المياه فى الشتاء.
إن التوجه نحو الفنادق الخرراء من قبل قطاع السياحة سوف يحقق نموا ً فى االقتصاد ويساعد على الحفاظ على
البيئة .فتشجيع الفنادق نحو تطبيق شعار الفنادق الخرراء لن يكون على حساب أرباحها أو مكاسبها االقتصادية ،بل يستطيع
الفندق الذ ى يراعى كافة االشتراطات والمعايير البيئية والصحية فى اإلقامة والطعام والشراب أن يمنح شهادة األيزو
 14000لرمان جودة البيئة ،مما يكسبها العديد من المنافع االقتصادية واالجتماعية والحرارية .ومن ثم يجب العمل على
زيادة عدد الفنادق البيئية والتى تعد أحد التوجهات العالمية نحو السياحة الخرراء التى تهتم بالمحافظة على البيئة.
(.)2014,15,Shah
 متطلبات تحول قطاع السياحة إلى االقتصاد األضخر :هناك عدد من المتطلبات العامة التي يجب توفيرها في اي قطاع للتحول إلى االقتصاد األضخرر ،ومن بين هذه
المتطلبات.)2016,403,Premovic,Pejanovic( :
 -1دعم اإلدارة البيئية في مختلف مؤسسات الدولة.
-2استيفاء المنتج السياحي لمبادئ التنمية المستدامة،والتقييم المستمر للموارد الطبيعية ،وفرض المزيد من الررائب على
االنشطة السياحية المررة بالبيئة.
 -3وضع سياسة تشجع على انتاج واستخدام منتجات صديقة للبيئة،وتتوافق مع مبادئ وأساليب االنتاج المستدام.
 -4نمو االستثمارات الحكومية الخرراء مثل االستثمار في النقل العام ومصادر الطاقة المتجددة ،والفنادق الخرراء.
 -5الدعم الحكومي لبحوث التطوير بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة.
-6التركيز على السياحة الثقافية والسياحة البيئية التي تعتمد على المجتمعات المحلية وضرورة دعمها من الحكومات.
 -7االهتمام بتنمية المحميات الطبيعية ،والعمل على زيادة عدد السائحين البيئين.
ثانيا :دور االقتصاد األضخر في التنمية السياحية المستدامة
يعد االقتصاد األضخرر اقتصادا نظيفا،يعتمد على التنمية الخرراء ،فهو يستخدم الموارد والطاقات واالستخدام
األمثل ،مع تجنب التلوث والتدهور البيئي ونروب الموارد الطبيعية ومشكلة التغيرات المناضخية (االحتباس الحراري) مما
يحقق نموا اقتصاديا مستداما بالفعل .ويروج لالقتصاد األضخرر العالمي من مرحلة طويلة من الركود ،وفقدان الوظائف،
وتفاقم الفقر.
ان االنتقال إلى االقتصاد األضخرر له مبرراته االجتماعية واالقتصادية ،وهناك حجج قوية تنشأ لمساندة الجهود
التي تبذلها الحكومات والقطاع الخاص للمشاركة في مثل هذا التحول االقتصادي ،وذلك من ضخالل استثمار %2من الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي في تحفيز القطاعات االقتصادية األساسية لتحريك التنمية االقتصادية.
ان السياحة من منظور اقتصادي هي قطاع انتاجي يلعب دورا مهما في زيادة الدضخل القومي وتحسين ميزان
المدفوعات ومصدرا للعمالت الصعبة وفرص لتشغيل االيدي العاملة وهدف لتحقيق برامج التنمية.ومن الموضوعات التي
أ ثارت ومازالت تثير جدال في مجاالتها المتعددة العالقة بين السياحة والبيئة ،فكلما كانت هناك بيئة نظيفة وصحية كلما
أزدهرت السياحة وأنتعشت ،وألهمية العالقة المتبادلة بين صناعة السياحة والبيئة البد من تحقيق التوازن بينهما لتحقيق
المصالح االقتصادية واالجتماعيةGiulio, Salvo,2003,12).( .
وتعد الفنادق الخرراء أحد أشكال العالقة المتبادلة بين السياحة والبيئة،فهي طراز مبتكر يقام بالمناطق الطبيعية
الجاذبة للسياحة وتتميو بطابعها الودي واالسترضخائي واالحساس بخصوصية المكان ،ويعد ذلك النوع من الفنادق هو األتجاه
السائد عالميا على الطلب السياحي.
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وتسعى التنمية المستدامة من ضخالل الياتها ومحتواها إلى تحقيق مجموعة من األهداف تراعي فيها حاجات األجيال
المقبلة من منظور طويل االجل في برامج التنمية االقتصادية المستدامة.
ان السياحة البيئية (السياحة الخرراء) منهجا يجب األضخذ به الشعارات تطرح وتردد ،والبد أن يعي المستثمرون
السياحيون والحكومات جدوى تطبيق نهج السياحة البيئية وفهم مرتكزاتها،ووضع القوانين واألنظمة التي تنظم تلك العملية
السياحية( .محمد.)2010،3،
ثالثا :انموذج التحليل القياسي
 مصادر البيانات والمدة الزمنيةتم االعتماد على منشورات البنك الدولي للحصول على البيانات المالئمة للمتغيرات المستخدمة في البحث والتي
ترم العديد من الدول العربية المتوفرة بياناتها في إصدار المنظمات والهيئات الدولية ،حيث تم الحصول على بيانات
منسجمة لسبعة عشر دولة (االردن،الجزائر،تونس،جمهورية مصر العربية,المملكة العربية السعودية،العراق،قطر) للمدة
( .)2019-2000لقد تم استخدام طريقة بيانات البانل (.)Panel Data
رابعا :توصيف النموذج المستخدم
تم اعتماد نموذج لقياس:
 -1محددات التنمية السياحية المستدامة
)YG=a +b1ITC+ b2S/Y+b3INF/Y+b4Open+b5GY/Y+MR-------- (1
التنمية السياحية المستدامة
اإلنفاق على تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت (التعليم اإللكتروني)
معدل االدضخار إلى الناتج القومي اإلجمالي
معدل الترخم
األنفتاح االقتصادي
نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج القومي اإلجمالي
قوة العمل

YG
ICT/G
S/Y
INF
Open
GE/Y
MR

وقد اعتمد في بناء النموذج ونوع االضختبارات والمنهجية المتبعة لتحديد العالقات بين متغيرات النموذج على
النظرية االقتصادية،فرال عن الدراسات المرجعية السابقة الخاصة بموضوع بحثنا.
 سلوك متغي ات النموذج: -1التعليم اإللكتروني (االفتراضي) :تم قياس التعليم اإللكتروني (االفتراضي) من ضخالل استخدام متغير اإلنفاق على تقنية
المعلومات واالتصاالت كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ونتوقع عالقة طردية بين تقنية المعلومات واالتصاالت (التعليم
اإللكتروني )والتنمية السياحية المستدامة فزيادة تقنية المعلومات واالتصاالت تؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج القومي
اإلجمالي (التنمية السياحية المستدامة).
 -2معدل االدضخار األصيل إلى الناتج القومي اإلجمالي( :معدل استهالك راس المال الثابت +معدل استنفاذ الطاقة +
الخسائر من أنبعاث غازثاني أوكسيد الكاربون +معدل استنفاذ الموارد المعدنية +نسبة اإلنفاق على التعليم (بعد بيئي
واقتصادي وبشري).
نتوقع أن يكون تأثير االدضخار المحلي على مؤشر التنمية السياحية المستدامة تأثير عكسي .
 -3معدل الترخم المحلي ( :)INFمعدل التغيير السنوي في المخفض الرمني للناتج المحلي اإلجماليGDP Implicit
الذي يوضح معدل تغيير االسعار المحلية في االقتصاد ككل ويتم الحصول على هذا المتغير بقسمة الناتج المحلي اإلجمالي
للدولة باالسعار الثابتة مقاسا بالعملة المحلية على الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الثابتة مقاسا بالعملة المحلية ايرا ،مع
ضرب ناتج القسمة في  .100نتوقع ان يكون للترخم تأثيرا سلبيا ً على مؤشر التنمية السياحية المستدامة التي يرتفع فيها
مستوى األسعار وذلك بسبب عدم استقرارية السياسة االقتصادية .
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 -4درجة االنفتاح االقتصادي ( )Openمجموع الصادرات والواردات للدولة من السلع والخدمات باالسعار الثابتة مقاسا
بالدوالر األمريكي مقسوما على  GDPمع ضرب ناتج القسمة في  .100ونتوقع ان يكون تأثره ايجابيا على مؤشر التنمية
السياحية المستدامة.
 -5اإلنفاق الحكومي ( )GEحجم اإلنفاق الحكومي للدولة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.
ونتوقع أن يكون هناك تاثيران لإلنفاق الحكومي على معدل نمو الناتج القومي اإلجمالي فاالول تأثير طردي على مؤشر
التنمية السياحية المستدامة في الدول النامية التي يكون فيها اإلنفاق الحكومي موجها نحو الصحة والتعليم وتاثير سلبي في
الدول التي يكون فيها اإلنفاق الحكومي موجها نحو اغراض اضخرى .
 -6معدل السكان وهو عدد السكان على قوة العمل وهو متغير ذات بعد بشري ويتوقع أن يكون تأثيره طرديا على التنمية
السياحية المستدامة
ضخامسا :اضختبار جذر الوحدة
يهدف هذا االضختبار إلى تحديد مدى سكون متغيرات البحث ،وفي حالة احتواء هذه المتغيرات على جذر الوحدة
يتحتم اضخذ الفروق لها لجعلها ساكنة.تم إجراء االضختبار مرتين ،األولى بتقدير انحدار فيشر الذي يحتوي على قاطع واتجاه
عام وهذا هو النموذج االشمل،الثانية إجراء االنحدار بوجود قاطع فقط.وتتلخص هذه الطريقة بإجراء االضختبار أوال باستخدام
النموذج األول الذي يحتوي على قاطع واتجاه عام،فإذا لم نتمكن من رفض فرضية العدم،فيجب النظر فيما أذا كان وجود
االتجاه العام قد اثر عل ى االضختبار،وذلك باضختبار ما أذا كانت معلمة االتجاه العام مساوية للصفر.فإذا كانت مساوية للصفر
ننتقل إلى إجراء االضختبار قاطع فقط.
 اضختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل:هناك عدة طرق الضختبار جذر الوحدة ،من أهمها وأكثرها دقة هو اضختبار ( )Fisherالمطور من قبل (،)Maddala
إذ يعتمد على دمج مستويات معنوية مختلفة الضختبار استقرارية متغيرات السالسل الزمنية المكونة للبيانات المزدوجة ( (P-
 Panelفهو يعتمد على القيم المحسوبة من اضختبار ( )ADFأو ( )PPلكل مقطع عرضي على حدة ,ثم أضخذ المستويات
المعنوية ( )P-valuesلهذه االضختبارات ومن ثم الحساب اإلحصائي لـ ( )Fisherعلى وفق الصيغة اآلتية:
)(4-9

إذ إن :
 :اضختبار ()Fisher
 :مستوى المعنوية للمقطع العرضي i
لها توزيع  ÷2مع درجتين حرية ،لذلك

إن

درجات حرية  .)1999,636,n (Maddala & Wu2ويكون اضختبار

لها توزيع  ÷2مع

مستندا ً على مجموع لوغاريتم قيم (.)p

يمكن استخدام اضختبار ( )Fisherعندما ترتبط األضخطاء العشوائية عبر المقاطع العرضية لكنه ال يعالج المشكلة
بشكل تام .إذ يبقى جزء من األضخطاء مرتبطا ً بعرها مع البعض اآلضخر لكن بمعدالت متناقصة كلما زاد عدد السنوات ()T
وانخفض عدد المقاطع العرضية (.)N
لذلك طور ( )Maddalaو ( )Wuاضختبار ( )Fisherمن ضخالل استخدام طريقة ( )Bootstrapللخروج من مشكلة
االضخطاء العشوائية المترابطة مقطعيا وللحصول على توزيعات تجريبية افرل الضختبار ( )Fisherوبالنتيجة الحصول على
نتائج تقديرية ادق واقل تحيزا (..)645-1999,644,Maddala & Wu
ان فرضية العدم والفرضية البديلة لهذا االضختبار كاالتي:
لكل ))i
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على األقل ( )iواحدة

0

:

تعني فرضية العدم ان جميع المقاطع العرضية المكونة للبيانات المزدوجة لها سالسل زمنية غير مستقرة (تعاني من
جذر الوحدة) ،في حين ان الفرضية البديلة تعني ان هنالك على االقل بعض المقاطع العرضية لها سالسل زمنية مستقرة.
سادسا :نتائج اضختبار ( )Fisher-PPلجذر الوحدة لبيانات البانل
تم االعتماد على اضختبار ( )Fisherالمستند على اضختبار ( )PPللسالسل الزمنية النه ادق اضختبارات االستقرارية
وتوضح الجداول االتية نتائج التقدير:
جدول ( )1نتائج اضختبار ( )Fisher-PPلمعادلة التنمية السياحية المستدامة للمدة 2000-2019
الفرق األصلي
المتغيرات
ICT
SY
INF
Open
GY
MR

ثابت
114.231
)(0.000
86.672
)(0.018
75.232
)(0.230
231.1
)(0.32
987.2
)(0.52
285.2
)(0.01

())(I0

ثابت مع اتجاه
120.853
)(0.000
50.744
)(0.656
3.178
()0.230
224.885
)(0.923
956.411
)(0.78
975.21
)(0.228

الفرق األول

())(I1

ثابت

ثابت مع اتجاه

----------------

----------------

---------------

----------------

89.622
)(0.240

48.511
)(0.050

الفرق األول )))(I1

المتغيرات
ICT
SY
INF
Open
GY
MR

الفرق األصلي ( ())I0
ثابت مع اتجاه
ثابت
ثابت مع اتجاه
ثابت
120.853
114.231
------------------------------()0.000
()0.000
50.744
86.672
-----------------------------()0.656
()0.018
48.511
89.622 3.178 )0.230
75.232
()0.050
()0.240
(
()0.230
224.885
231.1
()0.923
()0.32
956.411
987.2
()0.78
()0.52
975.21
285.2
()0.228
()0.01
المصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج ب نامج .10Eviews

● األرقام بين األقواس تمثل القيم االحتمالية ( )P-Valuesالضختبار ( )Fisher-PPوإن مستوى المعنوية المقبول هو
( )%5أو أقل.
● المتغيرات المعنوية عند المستوى () )I (0ال يحسب لها جذر الوحدة عند الفروق األولى (I (1)).
∙∙

المالحظات المثبتة تحت هذا الجدول هي نفسها للجدول ( )2لذا سوف ال يتم اإلشارة لها الحقاً.
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من الجدول ( )1أن بيانات معدل االدضخار االصيل (,،)SYومعدل الترخم ( )INFمستقر في الفرق األصلي ())I (0
عند مستوى معنوية ( )%5سواء بالثابت أم الثابت واالتجاه ،إذ بلغت قيم االحتمالية لها أقل من ( ،)0.05أما معدل الترخم
فإنه يستقر بعد اضخذ الفروق األولى له وعند الثابت أو الثابت واالتجاه.
 التحليل والمناقشةللوصول إلى هدف البحث سنوفق معادلة انحدار االقتصاد األضخرر على مؤشرات التنمية السياحية المستدامة.
الجدول ()3و ( )4يوضح نتائج االنحدار .لقد تم تقدير النموذج الذي تم توصيفه باستخدام بيانات ( ( PANAL
 DATAللمدة ( )2019-2000وشمل التحليل سبعة عشر دولة وهي التي توافرت منها البيانات الالزمة ألجراء التحليل.
جدول ( )2نتائج تقدير معادلة التنمية السياحية المستدامة للمدة 2000-2019
Responnse Variable:YG
Prob

t_stat

Std.Error

Coff.

Variables

0.00000

11.86438

0.040629

0.482036

ICT

0.00003

3.606512-

0.033222

0.119817

SY

0.00000

-2.14849

0.002121

0.223333

INF

0.00002

3.11112

0.001554

0.113515

Open

0.00002

1.02022

0.000212

0.212485

GE

0.00000

2.21111

0.885545

0.752143

MR

0.00000

19.59951

0.205888

4.035309

C

N=17
R2=33%
R2.adj=34%
F_stat=11%

المصدر:من أعداد الباحث باالعتماد على نتائج ب نامج .10Eviews

من الجدول ( )2تشير معادلة محددات التنمية السياحية المستدامة بتطبيق طريقةالمربعات الصغرى االعتيادية
( )OLSللمدة  2017-2000إلى أن تأثير تقنية المعلومات واالتصاالت معنويا موجبا على التنمية السياحية المستدامة عند
مستوى معنوية  %5في هذه المجموعة من الدول.
كما تشير التقديرات الواردة في الجدول ( )2أن معدل الترخم ومعدل االدضخار االصيل ظهر سالب معنوي عند
مستوى معنوية  %5في هذه المجموعة من الدول وهذا يتفق مع منطوق النظرية االقتصادية أي كلما ارتفع معدل الترخم
أدى إلى انخفاض تدفقات االستثمار األجنبي المباشر.
االستنتاجات:
ترمن البحث بيان تأثير االقتصاد األضخرر في التنمية السياحية المستدامة للدول عينة البحث ،ومن ضخالل الدراسة
التحليلية الوصفية والقياسية توصل البحث إلى أهم االستنتاجات التي تتلخص فيما يأتي:
 -1بينت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة وطردية مبين التعليم اإللكتروني (االفتراضي) التنمية السياحية المستدامة.
 -2إن طبيعة االقتصاد األضخرر ،تجعله يلعب دورا هاما في التنمية السياحية المستدامة من ضخالل الفنادق الخرراء.
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 -3أصبح االقتصاد األضخرر أمرا واقعا في عصر العولمة ،فهو يساهم في عولمة الفنادق الخرراء والسياحة الخرراء
 -4يواجه االقتصاد األضخرر صعوبات في مجال تطبيقه ضخاصة في الـدول الناميـة ،ويواجـه تحديات في مصداقيته
واعتماده .كما أن عدم وضوح مفهومه لـدى كثيـر مـن النـاس وجهلهم بطبيعته يجعلهم يرخمون سلبياته وال يثقون بنتائجه،
ويرون أنه أقل كفاءة من التعلـيم التقليدي.
التوصيات:
 -1ينبغي على الدول النامية أن ترع الخطط والسياسـات الالزمـة السـتغالل وتوظيف االقتصاد األضخرر من أجل تحقيـق
التنميـة السياحية المسـتدامة ،ومسايرة ركب التقدم ،وبناء مجتمع المعرفة ،وتطوير البنية االقتصادية نحو اقتصـاد معرفـي
واقتصاد قائم على المعرفة ،وترييق الفجوة الرقمية التي يزداد اتساعها باستمرار بـين الـدول النامية وبين الدول المتقدمة.
وحتى يحقق النهوض بقطاع تقنية المعلومات واالتصاالت أهدافـه المتوضخاة ،البد من تفعيل مبدأ مشاركة كافة القطاعات
المجتمعية فـي ذلـك ،مثـل :مؤسسـات المجتمع المدني ،والمنظمات غير الحكومية ،ومؤسسات القطـاع الخـاص ،وجميـع
أصـحاب المصلحة.
 -2السياحة الخرراء صناعة مستديمة ال ترر بالبيئة الطبيعية ،وهى منتجة وفعالة
ذات تأثير إيجابي كبيرعلى جميع جوانب االقتصادالبيئي ،وأداة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستديمة ،كما ان للسياحة
اإللكترونية تأثيرا فى زيادة معدالت السياحة.
 -3تتميزالفنادق الخرراء بطابعها الودى واالسترضخائىوالمرونة واإلحساس بخصوصية المكان ،باإلضافة إلى التمتع بجمال
ونقاء وبساط ة الطبيعة وكائناتها البرية ،وما يرتبط بها من ثقافات محلية مختلفة .وتعتبر أحدى التوجهات العالمية نحو
السياحة الخرراء نظرا ً لزيادة الطلب عليها من قبل السياح فى العالم.
 -4تتطلب التنمية السياحية المستدامة التناسق والتكامل بين اإلستفادة من الموارد البيئية والتطور التكنولوجى وتدفق
االستثمارات حتى يتحقق هدف ربط الحاضر بالمستقبل لتلبية الرغبات المختلفة ،ولو توافرت البنية االساسية التى يعتمد
عليها االستثمار األجنبي ،ورأس المال البشرى ،والمناخ العام المالئم لنتج عنه انعكاس واضح ومباشر بالتنمية االقتصادية
البيئية وبالتالى التنمية المستدامة  ,لما لالستثمارات األجنبية الرخمة من أثر كبير على االقتصاد .
 -5تعمل إدارة الجودة الشاملة على ضخفض التكلفة وزيادة ربحية المنشآت السياحية وتحقيق الميزة التنافسية فى السوق
السياحى ،كما تساعد على سرعة اتخاذ القرارات لمواجهة المشكالت وحلها بسهولة ،وزيادة ارتباط العاملين بالمنشآت
وأهدافها وتحقيق أعلى معدالت من الكفاءة والتطوير فى الخدمات.
 -6إنعدام الوعى البيئى يساهم في تعميق المشاكل البيئية مما يؤكد ضرورة تطبيق الررائب الخرراء ،والتي تؤدى لنشر
ثقافة األلتزام الوقائى لتالفى التلوث قبل حدوثه ،تطبيق المبدأ الوقاية ضخيرا ً من العالج ،فهناك موارد طبيعية تساعد علي
زيادة نموالموارد السياحية يصعب أعادتها لحالتها األولى.
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Abstract
School sport is one of the main activities adopted by educational institutions from the very
beginning. It is a common mistake that many regrettably espouse that school or educational
places are merely a means of education and that their mission is confined to this scope and
must not go beyond it. School sport is the primary driver of progress in the sports field and
is perhaps one of the most important pillars of the sports movement. This school sport is
mainly directed towards primary school pupils. It works to set the first steps for the child on
the road to becoming a prominent athlete in the future that may contribute to building
national school teams.
The pupil needs sports during his school day in order to regain his activity and perform a
class even for a few minutes of subjects, classes and studies. Sports greatly benefit him in
being able to regain his activity both mentally and physically.
This attention is based on the great role of school sport as a fundamental pillar of national
sport with great influence in the development of the mental and motor capacities of the
child, hence the formation of the best athletes to strengthen the national elite, as school
sport is the reservoir of young talent, so educators must recognize the importance of school
sport especially in the primary stage.
Key words: School Sports, Selection, Primary Level.
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دور الرياضة المدرسية في انتقاء وتوجيه المواهب الرياضية بالمرحلة االبتدائية بالجزائر
قرقور محمد
د ،.جامعة تيسمسيلت ،الجزائر

بوحاج سباع
الباحث ،جامعة تيسمسيلت ،الجزائر

سي العربي شارف
د ،.جامعة تيسمسيلت ،الجزائر

الملخص
تعد الرياضة المدرسية من األنشطة األساسية التي تتبناها المؤس سات التعليمية منذ القدم ،فمن األخطاء الشائعة التي يتبناها
الكثير لألسف أن المدرسة أو األماكن التعليمية هي مجرد وسيلة للتعليم فقط وأن مهمتها محصورة في هذا النطاق والبد
أن ال تخرج عنه ،حيث تعتبر الرياضة المدرسية المحرك األساسي لمعرفة مدى التقدم في الميدان الرياضي ولعلها من
أهم الدعائم للحركة الرياضية وهذه الرياضة المدرسية تتجه أساسا نحو تالميذ المدرسة االبتدائية حيث تعمل على وضع
الخطوات األولى للطفل على الطريق الذي يمكنه من أن يصبح رياضيا في المستقبل بارزا قد يساهم في بناء المنتخبات
المدرسية الوطنية.
فالتلمي ذ بحاجة إلى الرياضة خالل يومه الدراسي كي يستعيد نشاطه ويقوم بعمل فصل ولو لدقائق معدودة من المواد
كثيرا في كونه يستعيد نشاطه سواء الذهني أو الجسدي بعيدًا.
والحصص والدراسة ،فالرياضة تفييده ً
ويأتي هذا االهتمام انطالقا من الدور الكبير للرياضة المدرسية باعتبارها دعامة أساسية للرياضة الوطنية لدوها الكبير في
تنمية القدرات الذهنية والحركية للطفل ،ومن هنا تكوين أفضل الرياضين لتدعيم النخبة الوطنية ،حيث أن رياضة
المدرسية هي خزان المواهب الشاب ،لذا وجب على المربين إدراك أهمية الرياضة المدرسية وخاصة في الطور
االبتدائي.
الكلمات المفتاحية :الرياضة المدرسية ،االنتقاء ،المرحلة االبتدائية.
المقدمة
تعتبر الرياضة المدرسية في أي بلد من بلدان العالم المحرك الرئيسي لمعرفة مدى التقدم في الميدان الرياضي ،كما
أنها من أهم الدعائم للحركة الرياضية ،و الرياضة المدرسية تتجه أساسا نحو تالميذ المدارس و الثانويات حيث تعمل على
وضع الخطوات األولى للطفل على الطريق الذي يمكنه من أن يصبح في المستقبل رياضيا بارزا و مشهورا وعليه يقوم بناء
المنتخبات الوطنية ،ويساهم في تمثيل بالده بالمحافل الدولية أو القارية أو اإلقليمية أحسن تمثيل.
كما يجب أن نعلم أن االهتمام بالرياضة المدرسية ،ليست مسؤولية جهات محددة دون أخرى ،بل هي مسؤولية
الجميع أو كل فرد يسعى إلى اإللتحاق بالركب الحضاري .
إن مهمات و أهداف الرياضة المدرسية قد تعددت و شملت العديد من النواحي ،و التي روعيت فيها تنمية المواهب
و القدرات البدنية و العقلية و تعلم األلعاب و قوانينها ،و بذلك يتعلم التلميذ القدرة على المحافظة على صحته و المشاركة في
المنافسات و كيفية إدارتها و توجيهها مما يتناسب مع قابليته الذهنية و البدنية ،إال أن مشاكل الرياضة المدرسية في بالدنا
أفقدتها طابعها الحيوي و األساسي .
إن انتقاء الفرد المناسب لنوع النشاط الرياضي الممارس هو الخطوة نحو الوصول إلى المستويات العالية ،لذلك اتجه
المختصون في الرياضة إلى محاولة تحديد المواصالت الضرورية لكل نشاط على حدا ،ألن احتماالت وصول الفرد إلى
المستويات العالية ذات فعالية إن أمكن من بداية االنتقاء السليم له وتوجيهه إلى نوع النشاط الذي يتالءم مع قدراته
واستعداداته ،ولهذا فقد أصبح تحقيق الفوز واالنتصارات ليس وليد الصدفة ،وإنما نتيجة لمجموعة من العوامل واألسس
الهامة الناتجة عن األبحاث والدراسات العلمية في هذا المجال.
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-1تعريف الرياضة المدرسية:
هي مجموع العمليات و الطرق البيداغوجية العلمية ،الطبية ،الصحية ،الرياضية التى بإتباعها يكسب الجسم الصحة
.
و القوة و الرشاقة و إعتدال القوام (سالمة ،1980 ،صفحة )129
وما أعطى نفسا جديدا للممارسة المدرسية هو العملية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية و وزارة الشباب و
الرياضة حيث قررت وزارة التربية الوطنية في مقالها " إجبارية ممارسة الرياضة المدرسية بحسب التعليمة رقم 09 / 95
بتاريخ  1995 / 02 / 25من خالل المادتين  5و  6و هي ما أكدته وزارة الشباب و الرياضة ( .جريدة الخبر 25 ،نوفمبر
 ،1996صفحة )24
2
 مفهوم الرياضة المدرسية في الجزائرإن الرياضة المدرسية في الجزائر هي إحدى الركائز األساسية التي تعتمد عليها من أجل تحقيق أهداف تربوية
وهي عبارة عن أنشطة منظمة و مختلفة ،في شكل منافسات فردية أو جماعية و على كل المستويات ،و تسهر على تنظيمها
و إنجاحها كل من اإلتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية بالتنسيق مع الرابطات الوالئية للرياضة المدرسية في القطاع
المدرسي و لتغطية بعض النقائص ظهرت " الجمعية الوطنية للرياضة المدرسية في  24مارس  " 1997و هذا للحرص
ومراقبة النشاطات و إعادة اإلعتبار للرياضة المدرسية ،و للرياضة المدرسية في المنظومة التربوية مكانة هامة و بعد
تربوي معترف به حيث تسعى كل من وزارة التربية الوطنية و وزارة الشباب و الرياضة إلى ترقية كل المستويات و إلى
تسخير كل الوسائل الضرورية لتوسيع الممارسة الرياضية و المنافسات في أوساط التالميذ )(samir, 1997, p. 19
قررت وزارة التربية الوطنية جعل ممارسة التربية البدنية و الرياضية إلزامية لكل التالميذ مع إعفاء كل اللذين
يعانون من المشاكل الصحية ،و جاء هذا القرار بعد التوقيع على إتفاقية مشتركة بين كل من وزارة التربية الوطنية و وزارة
الشبيبة و الرياضة مع وزارة الصحة و اإلسكان بشأن ممارسة التربية البدنية في الوسط المدرسي في  25أكتوبر ،1997
ويهدف هذا القرار إلى ترقية الممارسة في المدرسة ،كما وجهت الوزارة تعليمة تتضمن كيفية اإلعفاء من ممارسة التربية
البدنية و الرياضية في الوسط المدرسي و نص القرار على إستفادة التالميذ الذين ال يستطيعون ممارسة بعض األنشطة
البدنية و الرياضية من اإلعفاء ،حيث يتم اإلعفاء بتسليم طبيب الصحة المدرسية شهادة طبية بعد إجراء فحص طبي للتلميذ
و دراسة ملفه الصحي المعد من طرف طبيب اختصاصي ( .جريدة الخبر 25 ،نوفمبر  ،1996صفحة )04
-3تاريخ تطوير الرياضة المدرسية في الجزائر
لقد عانت الجزائر الويالت خالل فترة اإلستعمار الفرنسي في شتى المجاالت و إذا تطرقنا إلى هذه المجاالت كان
األجدر بنا التطرق إلى الميدان الرياضي المدرسي ،وهنا سوف نتطرق إلى التغيرات التي طرأت قبل اإلستقالل إلى غاية
اإلستقالل:
1-3الرياضة المدرسية في الجزائر قبل اإلستقالل
بحكم السياسة اإلستعمارية المتبعة منذ أن وطأت أقدامه الجزائر و التي تهدف إلى النصرنة و التجهيل ،فقد عمدت
السلطات اإلستعمارية إلى غلق أبواب المدارس في وجه أبناء الشعب الجزائري
إن الرياضة المدرسية قبل اإلستقالل كانت المرآة العامسة للسياسة اإلستعمارية في اإلستغالل و الردع ،إذ كانت قائمة على
أساس أحكام مستمدة من قانون  1901المتعلقة بالجمعيات ،و لم يكن المستعمر يشجع الجزائري على ممارسة كرة القدم و
المالكمة إال لقصد إستغالل بعض المواهب التي يمتاز بها الشعب الجزائري ،و يسمح ذلك ألخصائي اإلستغالل الرياضي
بتعاطي شتى أنواع اإلستغالل الفاحش و في المقابل كان المستعمر يسعى دائما إلى هاته الرياضات ذات األصالة الوطنية
طبقا لسياسة الردع المتعددة األشكال الهادفة إلى المس بالمقومات الوطنية أو الشخصية ).(said, 1985, p. 44
 -2-3الرياضة المدرسية في الجزائر بعد اإلستقالل
بعد الفترة االستعمارية من طرف االستعمار الفرنسي حققت االستقالل الذي طال انتظاره حيث لم يكن هذا
االستقالل ليضمن للجزائر البناء و التشييد دون عناء ،بل وجدت الجزائر نفسها في مواجهة عدة مشاكل اقتصادية و سياسية
و ثقافية و كذلك رياضية ،حيث عانت الجزائر من المشاكل التنظيمية و التكوينية و من أجل تخطي هاته العقبات تطلب
األمر تغيير القوانين و النصوص الموروثة عن النظام االستعماري ،حيث تم في  10جويلية 1963م إعداد (ميثاق
الرياضة) مرسوم رقم  63/25ولكن رغم هذا و حتى لسنة 1969م كانت الرياضة لدى التالميذ مهمشة كليا ،وال يهتم
التلميذ إال عندما يصل مرحلة المنافسة ،حيث يظهر قدرات عالية و كفاءات كبيرة وهذا ليس عن طريق عمل منتظم بل
صدفة )(said, 1985, p. 45
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و إبتداءا من السبعينات حاولت وزارة الشباب و الرياضة خلق مدارس رياضية ،و هذا من أجل تكوين التالميذ،
حيث بدأت في إنشاء مدارس متعددة الرياضات مثل مدرسة األبيار و مكن عمل هاته المدرسة مني بالفشل و إنقطاع بسرعة
و ذلك لسوء التخطيط  .وبمبادرة من وزارة الشبيبة و الرياضة في سنة 1983م نظم مهرجان رياضي كقاعدة طالبية حيث
تم إستدعاء  2500شاب و شابة يمثلون مختلف جهات الوطن ،و من بينهـــم تم إختيار أحسن الشباب لكي يكونوا ضمن
مخيم األم ل و هذا التربص نظم أثناء العطلة الصيفيـــة و ذلك قصد الكشف عن المواهب الشابة و من ثم إنقطع حتى سنة
1984م،حيث نظم مهرجان آخر بعين الترك ضم منهم  204شاب ،حيث شارك  82شاب لدى األصاغر 122 ،لدى
األشبال ،أما الفتيــات فشاركــــن بـ  10صغريات و  47من الشبالت .
وفي سنة  1976م تم مراجعة ميثاق الرياضة أين كانت عدة نقاط غامضة كان من الواجب إعادة النظر فيها فإما
أنها غير مكتملة أو غير مبنية على أسس علمية و التساير التقدم الرياضي الجديد ،و في نفس السنة و بتاريخ  23أكتوبر تم
إنشاء مرسوم وزاري رقم  81/76المتضمن قانون التربية البدنية و الرياضية حيث عملت الدولة على إعطاء إنطالقة
جديدة للحركة الوطنية و هذا بواسطة المواهب الشابة و اإلطارات الرياضية الموجودة آنذاك و ذلك من أجل إبعاد التفرقة
بين مختلف الواد التعليمية ،حيث يتم دراسة قوانين جديدة تتكيف مع تنظيم و تسييؤ مشاطات التربية البدنية و الرياضية،
فكان المخطط المنهجي يحتوي على المحاور التالية:
 تنظيم وتسيير نشاطات التربية البدنية و الرياضية . الرياضة المدرسية و الجامعية . تكوين اإلطارات و االهتمام بالبحث العلمي . الرياضة النخبوية و وضعية الرياضيين . المنشآت و العتاد الرياضي . المساعدات المالية ( .وزارة الشبيبة و الرياضة 23 ،أكتوبر ). 1976 -4الهيآت التنظيمية لنشاطات الرياضة المدرسية في الجزائر
الرياضة تحتل مكانة كبيرة في حركة الرياضة الوطنية ،معلم التربية البدنية و الرياضة ،يعتبر محرك ألي نشاط
رياضي مدرسي ،المنظمة تحتوي على عدة مصالح سنتطرق إليها فيما يلي:
 -1-4اإلتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية ()F A S S
اإلتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية هي متعددة الرياضات ،و مدتها غير محددة حسب أحكام القرار
رقم ( )95 / 09و من مهامها ما يلي:
 إعداد و إستعمال مخطط تطوير النشاطات الرياضية الممارسة في الوسط المدرسي . التنمية بكل الوسائل . السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالمراقبة الطبية للرياضة وحماية صحة التلميذ . السهر على التربية األخالقية للممارسين و لإلطارات الرياضية . السماح للتالميذ باإلشتراك الفعلي في التظاهرات الرياضية المدرسية . ضمان و تشجيع بروز مواهب شابة رياضية . تنسيق نشاطها مع عمل اإلتحادية الرياضية األخرى للطور المتماسك لمختلف النشاطات في الوسط المدرسي(وزارة الشباب و الرياضة  ،األمر رقم  ،1995 ، ) 95/09 (:صفحة . )09
 -2-4الجمعية الثقافية للرياضة المدرسية ()A C S S
هذه السلطة تمثل الخلية األساسية للحركة الرياضية المدرسية الوطنية ،حيث أن تسيير و تنظيم هذه الجمعية يخضع
إلى مبادئ التسيير اإلشتراكي في كل مؤسسة تنشأ إلزامية جمعية ثقافية رياضية مدرسية ،هذه الجمعية مسيرة من طرف
مكتب تنفيذي ،و جمعية عامة عن المكتب التنفيذي يرأس من طرف مدير المدرسة ،الناظر أو المراقب العام للجمعية الثقافية
الرياضية المدرسية ،وحسب األمر رقم (( )376 / 97الجريدة الرسمية  ،األمر رقم  08 ، ) 376 / 97 ( :أكتوبر ) 1997
 -3-4الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية ()L W S S
الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية هي جمعية والئية هدفها هو تنظيم و تنسيق الرياضة في وسط الوالية ،تتكون
من جمعية عامة ،مكتب تنفيذي و لجان خاصة ،الجمعية العامة يرأسها مدير التربية للوالية ،و تتكون من رؤساء الجمعية
الثقافية الرياضة المدرسية ،و ممثلي جمعيات أولياء التالميذ .
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من بين أعمال الرابطة الوالئية للرياضات المدرسية تنسيق كل نشاطات الجمعيات الثقافية الرياضية المدرسية ،دراسة و
تحضير برنامج التطور حسب توجيهات اإلتحادة الجزائرية للرياضة المدرسية( .وزارة الشباب و الرياضة  ،األمر رقم (:
 ،1995 ، ) 95/09صفحة )09
 -5الفرق الرياضية المدرسية
-1-5الغرض من إنشاء وإعداد الفرق المدرسية
كل مؤسسة تربوية يجب أن تنشئ جمعية رياضية تتكفل بإعداد الطالب الرياضيين وكذلك التفوق للمنافسات مع
المؤسسات التربوية األخرى.
وقد أقرت النصوص إجبارية إنشاء الجمعيات الرياضية على مستوى المؤسسات التربوية حيث نصت المادة 05
أنه يتم إنشاء الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية بالضرورة على مستوى كل مؤسسة تعليمية في قطاع التربية الوطنية.
وسيكون االنضمام إلى االتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية على النحو التالي :تكون الجمعية المنشأة على
مستوى الثانوية ملف اعتماد وتضعه لدى الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية حيث يتكون ملف االعتماد من:
 طلب االنضمام. قائمة الجنة المديرة بأسماء وعناوين ومناصب األعضاء. ثالث نسخ من اعتماد الجمعية ومحضر الجمعية العامة. الجنة المديرة هي المسؤولة أمام الرابطة واالتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. الرابطة الوالئية الرياضية المدرسية ترد على االنضمام أي جمعية في كل  15يوم التي تلي واالتحادية تحدد كلموسم مصاريف اإلنضمام ،البطاقات ،التأمينات ،تصب كل النفقات إلى الرابطة( .االتحادية الجزائرية للرياضة
المدرسية)2013 ،
 -2-5طرق اختيار الفرق المدرسية:
توكل مهمة االختيار إلى الجمعية الرياضية على مستوى كل مؤسسة تربوية ومن بين أعضاء هذه الجمعية أساتذة
التربية البدنية والرياضية في الثانوية الذين تستند إليهم مهمة اختيار الفرق الرياضية وتشكيلها ،وفي الغالب يقع االختيار
على الطالب الرياضيين المتفوقين في دروس التربية البدنية والرياضية المنهجية المقررة واإلجبارية.
ويرى الدكتور قاسم المندالوي وآخرون أن طريقة اختيار وانتقاء الفرق الرياضية المدرسية تكون كمايلي:
يقوم مدرس التربية الرياضية باختيار أعضاء الفريق من الطالب ذوي االستعدادات الخاصة وكذلك الممتازين منهم
وذلك من واقع األنشطة الرياضية المختلفة لدرس التربية البدنية والرياضية والنشاط الداخلي ،يتم تنفيذ ما سبق بإعالن عن
موعد تصفية الراغبين في اإلنضمام لكل فريق ثم يقوم بإجراء بعض االختيارات لقياس مستوى الالعبين وقدراتهم ،وينجر
لكل طالب استمارة أحوال شخصية ومستواه ومدى استعداده ومواضبته وبعد االنتهاء من اختيار الفرق الرياضية المدرسية
وقبل الشروع التدريبية يجب على كل طالب إحضار رسالة من ولي أمره بالموافقة على االشتراك في الفريق الرياضي
لمدرسة ،وبعد هذه الخطوة يتقدم الطالب للكشف الطبي إلثبات لياقته الصحية حيث يوقع ويختتم الطبيب على ظهر الرخصة
لمشاركة الطالب في الفريق المدرسي (قاسم المندالوي وآخرون ،2010 ،صفحة .)56
وبالنسبة لهذا النوع األخير من الممارسة ،ثمة نظام انتقاء يسمح ألحسن الفرق المشاركة في البطوالت الوطنية
بعد تأهيلها خالل المراحل التصفوية المختلفة التي تتم على مستوى الدائرة ،الوالية ،المنطقة والجهة.
 -6العوامل المؤثرة على الرياضة المدرسية
-1-6تأثير البرنامج على الرياضة المدرسية
إن عدد الحصص المبرمجة في األسبوع غير كافية و التحقق أهداف الرياضة المدرسية ،حيث أن حصة واحدة في
األسبوع و لمدة ساعتين ال تمثل حصة الرياضة المدرسية ،و لهذا يجب إضافة حصص خاصة بالرياضة المدرسية كي
تحقق نتائج حسنة .
 -2-6غياب البنية التحتية
إن المنشآت الرياضية التي أنشأت لم تكن كافية مع عدد السكان ،رغم أن المادتان ( )98 / 97من قانون التربية
البدنية و الرياضة نص على أن لكل مؤسسة تعليمية الحق في منشأ رياضي ،كما أن أحكام القانون ( )09 / 95تعطي
أولوية للرياضة الجماهيرية ،إال أن تجسيد هذه القوانين في الميدان وتطبيقها في الميدان يعكس وضعا مرا ،أما من ناحية
العتاد و المنشآت ،فمن جهة تبنى المالعب ،و من جهة أخرى في أحسن األحوال نجد مساحات اللعب أحيلت إلى أرضية
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لبناء مساكن ،و هذا مخالف للقوانين من المادة ( )98 / 88من قانون ( )09 / 95التى نصت على أهمية المنشآت
الرياضية في المناطق العمرانية و إلزام صيانتها و االهتمام بها
 -3-6تأثير المستوى التكويني التربوي لألستاذ
المربي عبارة من دائرة معارف للسائلين و ثقافة للمحتاجين من المرشدين و المتعلمين ،و رسالة ال تقتصر على
التلقين الرياضي فقط ،بل رسالة شاملة للمجتمع من المعارف التجريبية أمام التلميذ ،و لكن الواقع في المؤسسات التربوية
يخالف ذلك ،فمعظم التالميذ يشكون من مستوى األستاذ الذي يكون في غالب األحيان غير مؤهل للعمل ،فإننانجد في بعض
الثانويات مدرسون مستواهم يخالف المستوى المطلوب ،و لهذا فالدولة في قوانينها الصادرة في القرار ( )09 / 95في
المادة ( )76تمنع أي فرد من ممارسة وظائف التأطير لمادة التربية البدنية و الرياضة إذا لم يقيت بأن له شهادة و إثبات
مسلم أو معترف به من طرف الهياكل المؤهلة لهذا الغرض ( .وزارة الشباب و الرياضة  ،األمر رقم ، ) 95/09 (:
)1995
 - 7بعض الصعوبات التي تعيق النشاط الرياضي:
 -1-7على صعيد الوسائل البشرية:
يتمثل المشكل المطروح في نقص التأطير على مستوى المرحلة االبتدائية بسبب عدم حصول المعلمين على أي
تكوين في التربية البدنية والنشاط الرياضي المدرسي ،كما أن محاولة سد هذا النقص باستعمال إطارات الشبيبة والرياضة لم
تحقق النمو المطلوب نتيجة إلنعدام وسائل العمل بصفة خاصة (المنشآت والتجهيز) وبعض المشاكل األخرى التي طرحها
في الميدان واستعمال هؤالء اإلطارات والتي سنبنيها الحقا.
 -2-7على صعيد الوسائل المادية (الهياكل األساسية والتجهيز):
إن المنشآت الموجود قليلة جدا وغير خاصة في المرحلة االبتدائية حيث أن الساحات ال تصلح في غالب المجاالت
لممارسة الرياضية بل أن استعمالها يشكل خطرا على التالميذ.
أما با لنسبة للمنشآت التابعة للدولة والبلديات فإن استعمالها من طرف النوادي المدرسية ،محدود جدا بسبب
الصعوبات المختلفة (قله هذه المنشآت ،استعمالها من طرف النوادي مبدئيا في األوقات المخصصة للرياضة المدرسية،
مطالبة بعض البلديات بدفع مبالغ مالية مقابل االستعمال).
وب النسبة لتجهيز الرياضي ثقيال كان أم خفيفا ،هو اآلخر وعلى غرار المنشآت الرياضية التي هو مرتبط بها ،يعد
منعدما على مستوى العديد من المؤسسات.
على صعيد الوسائل المالية:
نقص الموارد المالية هو اآلخر من أهم المشاكل التي يواجهها النشاط الرياضي المدرسي وقد تم التأكيد بشدة في
التقارير على ضعف المبالغ المخصصة من ميزانية الدولة وعدم قدرة الرابطات على مواجهة االرتفاع المتزايد ،النقل
واإلطعام ومصاريف التنظيم المختلفة( .وزارة الشباب و الرياضة  ،األمر رقم )1995 ، ) 95/09 (:
 -3-7على صعيد الوسائل القانونية والتنظيمية في مجال التأطير الفني:
المشكل المطروح في هذا الصدد يتمثل في عدم وجود نصوص تسمح بإدراج حجم ساعي ضمن النصاب
األسبوعي لبعض معلمي التعليم األساسي الذين يتولون مهمة تأطير الفرق التابعة لمؤسساتهم كما هو الشأن بالنسبة ألساتذة
التربية البدنية والرياضية( .وزارة الشباب و الرياضة  ،األمر رقم )1995 ، ) 95/09 (:
 -4-7في مجال تأطير التنظيم اإلداري والتقني:
وضعية الموظفين واإلداريين والتقنيين الموضوعين تحت تصرف الرابطات وعدم وجود نصوص واضحة تستند
إليها أيضا من بين المشاكل التي أكدت عدة الرابطات على ضرورة إيجاد حل لها.
 -5-7التمويل
يستفيد النشاط الرياضي المدرسي من موارد مالية مختلفة المصادر (وزارة الشبيبة والرياضة ،الجماعات المحلية
ومشاركة التالميذ) ،لكنه يسير أساسا بفضل اإلعانات اآلتية من ميزانية وزارة التربية ومن مشاركة التالميذ.
غير أن اإلعتمادات التي ترصد حاليا للنشاط الرياضي المدرسي ضمن ميزانية الوزارة هي في الواقع بالقيمة
المطلقة ،أدنى بثالث مرات عما كانت عليه في السنوات السابقة نتيجة االرتفاع المتزايد ألسعار النقل واإلطعام واإليواء
وبذلك فهي غير متالئمة ومع إرادة تطوير ودعم وتوسيع النشاط الرياضي المدرسي.
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-8مفهوم االنتقاء
هو األسلوب العلمي والتخطيط المدروس للوصول إلى أفضل الخامات المبشرة بالنجاح المستقبلي ،وأيا كانت
اإلمكانيات المادية والبشرية المتوافرة فإنها لن تجدي نفعا إذا لم توجه عبر عناصر بشرية مبشرة بنجاح( .إبراهيم،1998 ،
صفحة )14
ويعرف االنتقاء بأنه" اختيار العناصر البشرية التي تتمتع بمقومات النجاح في نشاط رياضي معين " (سكر،
 ،2002صفحة )9
 -1-8مفهوم االنتقاء في المجال الرياضي
االنتقاء ا لرياضي هو عملية اختيار انسب العناصر من بين الرياضيين ممن يتمتعون باستعدادات و قدرات خاصة
تتفق مع متطلبات نوع النشاط الرياضي أي اختيار من تتوفر لديهم الصالحية ويمكن التنبؤ لهم بالتفوق في ذلك النشاط
(عالوي ،2002 ،صفحة )17
بينما يرى البعض األخر بأنه " عملية يتم فيها اختيار أفضل العناصر منى الالعبين أو الالعبات من خالل عدد كبير
منهم خالل برنامج زمني يتوافق و مراحل برامج اإلعداد( .الخضري ،2003 ،صفحة )19
 -9أهمية عملية االنتقاء:
تستهدف عملية االنتقاء في المجال الرياضي بصفة عامة اختيار ألفضل الرياضيين لممارسة نشاط رياضي معين و
الوصول إلى مستويات عليا في هذا النشاط وقد ظهرت الحاجة إلى هذه العملية نتيجة اختالف الالعبين في استعداداتهم
النفسية والبدنية والعقلية وقد أصبح من المسلم له أن إمكانيات وصول الرياضي إلى المستويات العليا في المجال الرياضي
تصبح أفضل إذا أمكن من البداية انتقاء الرياضي وتوجيهه إلى نوع الرياضة المناسبة والتي تتالءم مع استعداداته وقدراته
المختلفة و التنبؤ بدقة بمدى تأثير عملية التدريب على نمو وتطوير تلك االستعدادات و القدرات بطريقة فعالة تمكن الالعب
من تحقيق التقدم المستمر في نشاطه الرياضي وذلك هو جوهر عملية االنتقاء.
 -10هدف عملية االنتقاء
يشير عادل عبد البصير"أن الهدف من عملية االنتقاء مايلي:
 االكتشاف المبكر للموهوبين في مختلف األنشطة الرياضية.
 توجيه الراغبين في ممارسة األنشطة الرياضية إلى المجاالت المناسبة لقدراتهم وميولهم.
 تحديد الصفات النموذجية لكل نشاط.
 تكريس الوقت والجهد و التكاليف في تدريب من يتوقع لهم تحقيق المستويات العالية.
 توجيه عملية التدريب لتنمية وتطوير الالعب في ضوء ما يجب الوصول إليه"
 -11الواجبات المرتبطة باالنتقاء الرياضي
 .1التحديد الجيد للصفات النموذجية التي يتطلبها نوع النشاط الرياضي ويتم ذلك من خالل وضع نماذج ألفضل مستوى
من الرياضيين في كل نوع من النشاط الرياضي حتى يمكن االسترشاد منها في عملية االنتقاء.
 .2التنبؤ ويعتبر من أهم واجبات االنتقاء حيث أننا إذا لم نستطع التنبؤ باالستعدادات التي لم يمكن التعرف عليها في
المراحل األولى(مراحل اكتشاف المواهب) فال فائدة من عملية االنتقاء.
 .3العمل على رفع فاعلية عمليات االنتقاء من خالل إجراء األبحاث والدراسات المتخصصة.
مراعاة التنظيم الجيد لخطوات عملية االنتقاء وذلك في ضوء األسس العلمية بمختلف جوانبها (إبراهيم ،1998 ،صفحة
.)19
 -12أنواع االنتقاء في النشاط الرياضي:
تهدف عملية االنتقاء في المجال الرياضي دراسة أوجه النشاط البدني والنفسي التي يشترك فيها أفراد المجتمع
جميعا ،أي أوجه الشبه بينهما كاإل دراك والتفكير والتذكر والتعلم والتدريب ،ومن ضوء األهداف السابقة يمكن إجراء أنواع
االنتقاء إلى( :سكر ،2002 ،صفحة )9
 االنتقاء بغرض التوجيه إلى اللعبة الرياضية التي تناسب المواهب.
 االنتقاء لتشكيل الفرق المتجانسة ومن هنا يتطلب استخدام الدراسات النفسية للفرق الرياضية.
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 االنتقاء للمنتخبات القومية من بين الرياضيين ذوي المستويات العليا.
 ويرى محمد لطفي طه":أن أنواع االنتقاء الرياضي تنقسم إلى أربعة أنواع كما حددها "بولجوكوفا"  1986وهي: اال نتقاء بغرض االستدالل على نوع النشاط الرياضي المناسب للمبتدئ ،وفيه ينصح الوالدين بالتعرف على قدرات أبنائهم
من خالل إتاحة الفرصة أمامهم لممارسة مجموعة من األنشطة الرياضية المتشابهة وليست نشاطا لذاته(مجموعة األلعاب
الجماعية ،مجموعة المنازالت الفردية ،مجموعة األنشطة الدورية ،مجموع األنشطة ذات التوافق الصعب).
 االنتقاء بغرض الكشف عن االستعدادات الخاصة للعبة لدى الطفل الناشئ ،ويجري هذا االنتقاء في المراحل األساسية من
اإلعداد طويل المدى ضمانا لتحقيق أفضل النتائج الرياضية في نشاط رياضي معين.
 االنتقاء بغرض تشكيل فري ق (جماعة) رياضي لالشتراك في المنافسات كمجموعة متجانسة كتشكيل فرق األلعاب
الجماعية وفرق التجذيف...الخ ،ويساعد هذا النوع من االنتقاء على تجنب الكثير من المشكالت المرتبطة بالتوافق النفسي
التي قد تنشأ بين أعضاء الفريق.
 االنتقاء بهدف تشكيل المنتخبات الرياضية على المستوى القومي واالولمبي من بين مجموع الالعبين ذوي المستويات
العليا ،وتكمن صعوبة هذا النوع من االنتقاء في التقارب بين هؤالء الالعبين من حيث المستوى والحالة التدريبية.
 -13مراحل االنتقاء الرياضي
 1-13مرحلة انتقاء الرياضي
تعني هذه المرحلة محاولة جذب اهتمام اكبر عدد ممكن من األطفال الناشئين والموهوبين نحو إمكانية ممارسة
الفعاليات الرياضية ،ويتم ذلك من خالل السباقات والمنافسات الرياضية وذلك من خالل االختبارات التي تجري عليهم
لغرض التعرف على مستويات ومعدالت نموهم البدني والمهاري ،وتنحصر هذه المرحلة بالفئة العمرية( 8-6سنوات)
لغرض فحصهم وانتقاء من تتوفر لديهم المتطلبات األساسية للفعاليات الرياضية مستعينا بالوسائل الفعالة التالية:
 المالحظة التربوية.
 االختبارات.
 المسابقات والمحاورات التجريبية.
 الدراسات والفحوص النفسية.
 الفحوص الطبية والبيولوجية.
 2-13مرحلة الفحص المتعمق
وتعني هذه المرحلة تعميق الفحص بالنسبة للناشئين الذين يرغبون في التخصص في نشاط رياضي محدد ،وتبدأ هذه
المرحلة بعد فترة تتراوح بين ( 03إلى  )06أشهر من بدء المرحلة األولى ،ويتم االنتقاء لهذه المرحلة المتعمقة وفقا للمرحلة
التمهيدية ،بتسجيل الناشئين بمركز األندية والمدارس بغرض التدريب وتخضع هذه المرحلة لنفس الوسائل المستخدمة
للمرحلة األولى في االنتقاء( .طه ،2002 ،صفحة )18
 3-13مرحلة التوجيه الرياضي
وتشمل الناشئين بعمر( 12إلى  15سنة) يخضع الناشئين إلى دراسة مستديمة طويلة من خالل الوسائل المستخدمة
في االنتقاء الذي سبق ذكره في المرحلة األولى لغرض التحديد النهائي للتخصص الفردي إذ تعد هذه المرحلة مرحلة بطولة
في بعض الفعاليات الرياضية كالسباحة ،الجمباز.
 4-13مرحلة انتقاء المنتخبات
تعني هذه المرحلة انتقاء الناشئين الشباب للمنت خبات الوطنية ممن تتوفر فيهم المواصفات البدنية ،النفسية ،العقلية
والمهارية من مراكز األندية الرياضية ،وتنحصر هذه الفئة العمرية بين (15إلى  18سنة) ،وتخضع إلى نفس الوسائل
المستخدمة في االنتقاء الرياضي للمرحلة األولى (طه ،2002 ،صفحة .)19
 ويرى الدكتور"يحي السيد الحاوي" أن عملية االنتقاء تتمثل في ثالث مراحل هي:أ -المرحلة األولى االنتقاء المبدئي:
وتهدف هاته المرحلة إلى تحديد الحالة الصحية العامة ،تحديدا دقيقا من خالل الكشف الطبي الشامل على جميع
أجهزة الجسم الحيوية للناشئ ،وكذلك تحديد الخصائص الجسمية والوظيفية والسمات الشخصية الخاصة به.
ب -المرحلة الثانية االنتقاء الخاص:
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وتهدف هذه المرحلة إلى انتقاء أفضل العناصر الناشئين من بين من نجحوا في المرحلة األولى ،وتوجيههم إلى نوع
النشاط الرياضي المناسب والذي يتالءم مع إمكانياتهم وقد راتهم ،وفي هذا يكون الناشئ قد مر بفترة تدريب كافية ال تقل عن
مدة عام.
ج  -المرحلة الثالثة االنتقاء التأهيلي:
تهدف هذه المرحلة إلى تحديد أفضل العناصر بعد تدريبهم وذلك لتحقيق المستويات العالية ،ويكون التركيز في هذه
المرحلة إلى تنمية االستعدادات الخاصة لدى الناشئ والتي تتغلبها الرياضة الممارسة ،كما يؤخذ في االعتبار قياس الجانب
االجتماعي والنفسي كالثقة بالنفس والشجاعة في اتخاذ القرارات (سكر ،2002 ،صفحة .)12
-14المبادئ و األسس العلمية لعمليات االنتقاء
هناك بعض المبادئ التي يجب مراعاتها عند إجراء عمليات االنتقاء لتقرير صالحية الالعب ،وقد حدد "ميلينكوف"
(" )1987تلك المبادئ على النحو التالي:
 1-14األساس العلمي لالنتقاء
إن صياغة نضام االنتقاء لكل نشاط على حدة ،أو لمواقف تنافسية معينة يحتاج إلى معرفة جيدة لألسس العلمية
الخاصة بطرق التشخيص والقياس التي يمكن استخدامها في عملية االنتقاء ،حتى نضمن تفادي األخطاء التي يقع فيها
البعض.
 2-14شمول جوانب االنتقاء
إن مشكلة االنتقاء في المجال الرياضي متشابكة ومتشعبة الجوانب ،فمنها الجانب البدني والمورفولوجي والنفسي
وال يجب أن تقتصر عمليات االنتقاء على مراعاة جانب دون أخر ،فعند تقرير صالحية الالعب يجب االنطالق من قاعدة
متكاملة بحيث تضمن كافة جوانب االنتقاء.
 3-14استمرارية القياس و التشخيص:
يعتبر القياس والتشخيص المستمر من المبادئ الهامة حيث أن االنتقاء في المجال الرياضي ال يتوقف عند حد معين،
وإنما هو عملية مستمرة من الدراسة والتشخيص للخصائص التي يتطلبها نوع النشاط الرياضي ،تلك الدراسة تجرى بانتظام
خالل مختلف مراحل الحياة الرياضية لالعبين بغرض تطوير وتحسين أدائهم الرياضي.
 4-14مالئمة مقاييس االنتقاء
إن المقاييس التي يعتمد عليها في تقرير الصالحية يجب أن تتسم بالمرونة الكافية وإمكانية التعديل ،حيث أن
المتطلبات المفروضة على الالعب سواء في ارتفاعها وانخفاضها ،تظهر مرحليا بتغيير ما يطلب منه من حيث ارتفاع
وانخفاض حلبة المنافسة الرياضية سواء في الداخل أو خارج الوطن (طه ،2002 ،صفحة .)23
 5-14البعد اإلنساني لالنتقاء
إن استخدام األسلوب العلمي في عمليات االنتقاء والحصول على نتائج تتسم بالدقة والموضوعية أمر ضروري
لحماية الالعب من اآلثار السلبية لألعمال البدنية والنفسية التي قد تفوق قدراته وطاقاته أحيانا ،فضال عن حمايته من
الشعور باإلحباط وخيبة األمل ناتجة عن الفشل المتكرر ،الذي قد يتعرض له في حالة اختيار نوع النشاط الرياضي الذي ال
يتناسب مع استعداداته وقدراته.
 6-14العائد التطبيقي لالنتقاء
حتى يتحقق العائد التطبيقي المطلوب يجب أن تكون اإلجراءات الخاصة بعملية االنتقاء اقتصادية من حيث الوقت
والمال الذي ينفق على األجهزة واألدوات وإعداد الكوادر ،حتى يمكننا من ذلك استمرار الفحوصات وتكرارها بين الحين
واألخر إلعطاء التوجيهات الالزمة على أساس نتائج تلك الفحوصات.
 7 -14القيمة التربوية لالنتقاء
" إن نتائج الفحوصات ال يجب االستفادة منها في عملية انتقاء الرياضيين األفضل استعدادا فحسب ،وإنما يجب
استخدامها كذلك في تحسين ورفع فعالية عمليات التدريب عند وضع وتشكيل برامج اإلعداد وتقنين األحمال ،وكذلك تحسين
ظروف ومواقف المنافسات.....الخ( ".طه ،2002 ،صفحة )24
-15محددات االنتقاء في المجال الرياضي
لقد أصبح لكل نشاط رياضي في الوقت الحاضر متطلباته الخاصة ،إذ أن أية لعبة أو فعالية رياضية لها متطلبات
(بدنية ،مهارية ،خططية ،نفسية) والالعب الجيد هو الذي يمتلك تكامال جيدا لتلك المتطلبات للوصول إلى المستويات
الرياضية العالية .
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فمحددات االنتقاء تعني " مجموعة العوامل او القدرات التي يجب ان تتوافر عند الناشئ لغرض إتاحة الفرصة
للمدرب بالتنبؤ له لتحقيق مستويات رياضية عالية مستقبال"( .إبراهيم ،1998 ،صفحة )38
ويمكن تقسيم المحددات األساسية لالنتقاء إلى:
1-15المحددات البدنية
تعد الصفات البدنية الخاصة الحجر األساس لوصول الناشئ إلى أعلى المستويات الرياضية ،إذ أن لكل لعبة رياضية
متطلبات بدنية خاصة تميزها عن غيرها من األلعاب .
"فالصفات البدنية األساسية هي التي تمكن الفرد الرياضي من القدرة على أداء مختلف المهارات الحركية أللوان
النشاط الرياضي المتعددة والوصول بالفرد إلى أعلى المستويات الرياضية ،فهي صفات ضرورية لكل أنواع األنشطة
الرياضية على اختالف ألوانها ،وتحدد سيادة صفة أو أكثر على غيرها من الصفات البدنية األخرى طبقا لطبيعة النشاط
الممارس".
كما ترتبط األداءات الفنية لكل لعبة من األلعاب الجماعية بقدرات بدنية خاصة ذات تأثير ايجابي علي مستوى تلك
األداءات ،فكل حركة من حركات الالعب تحتاج – أثناء القيام باالداءات المختلفة – إلى تحريك جزء أو أكثر من أجزاء
ا لجسم ،ويتطلب أداء الحركة عمال عضليا بقوة معينة ،وان تؤدى الحركة بسرعة معينة ،وان يتحمل الالعب أداء الحركة
لفترة زمنية محددة يطلق عليها اسم القدرات البدنية مثل القوة العضلية ،والسرعة ،والتحمل  ......الخ.
والقدرات البدنية األساسية هي التي تمكن الالعب من القيام بأداء مختلف المهارات الحركية التي تتطلبها اللعبة التي
يمارسها بصورة صحيحة ،حيث تشكل حجر الزاوية لوصول الالعب  /الالعبين إلى أفضل المستويات الرياضية العالية،
فهي قدرات ضرورية لكل الرياضات ،وتحدد أهمية قدرة أو أكثر من غيرها من القدرات البدنية األخرى طبقا لطبيعة
ومتطلبات الرياضة الممارسة ،مع ضرورة مراعاة إن هناك عالقات ارتباطية وثيقة بين مختلف القدرات البدنية األساسية.
إن تحديد الخصائص البدنية األساسية ،لها أهمية لتمكين الفرد من القدرة على أداء مختلف المهارات الحركية لنوع
النشاط الممارس والتميز في كل نوع من األلعاب والرياضات ،وفي ضوء تلك الخصائص يتم انتقاء األفراد وفقا لنوع
اللعبات أو الرياضات ،ويجب ان يتم تحديد االستعدادات البدنية للناشئين من خالل تقويم نمو هذه الخصائص البدنية وكذلك
مستواها وذلك للتنبؤ بإمكاناتهم المستقبلية ( .إبراهيم ،1998 ،صفحة )39
وفي المراحل األولى من عملية االنتقاء يراعى التركيز على الصفات البدنية األساسية كالسرعة ،والقوة العضلية،
والقدرة على التحمل ،والرشاقة والمرونة ،وكما ان اختيار الصفات البدنية للناشئين قبل الممارسة تعد احد األسس الهامة
النتقاء الناشئين ،كذلك معرفة الصفات البدنية للفرد تسهم بقدر وافر في حسن توجيهه لنوع النشاط الرياضي ،الذي يستطيع
إحراز أفضل النتائج فيه والوصول إلى المستويات العالية.
 2-15المحددات البيولوجية
اتجه كثير من الخبراء والمتخصصين إلى التنبؤ في مجال االنتقاء على نموذج معين للخصائص الفسيولوجية نظرا
لكثرة المتغيرات الفسيولوجية وتعدد االختبارات والقياسات التي يمكن الوصول من خاللها إلى نتائج معينة تتصل بإمكانات
الناشئ  ,مع األخذ في االعتبار تفاعل الوظائف الفسيولوجية فيما بينها أثناء عمليات التكيف أو عند أداء حمل معين يتطلب
تغيرات معينة
"وهناك عوامل كثيرة لها أهميتها كمؤشرات وظيفية يجب أخذها في السالمة العامة ألجهزة الجسم العضوية وبشكل
خاص سالمة القلب وكفاءة الجهازين الدوري والتنفسي فمثال في مقدار الدفع القلبي وحجم الدم المدفوع في الضربة الواحدة
ونسبة استهالك األكسجين وسرعة استعادة االستشفاء  ,كذلك التوافق العضلي العصبي وكفاءة الجهاز الغدى وال يتوقف
األمر عند ذلك بل يجب التطرق إلى مجال الكيمياء الحيوية بما يشمله من دراسة مولدات الطاقة مثل ( )ATPكذلك تحليل
وتحديد معدالت الكرات البيضاء والحمراء فيها ونسب تواجد حامض الالكتيك والمنظمات الحيوية فهذه كلها من األمور
الهامة والضرورية لما لها من تأثيرات كبيرة على األداءات الرياضية للناشئ وتحدد إمكانية وصوله إلى أفضل المستويات
الرياضية العالية"( .إبراهيم ،1998 ،صفحة )40
ومن خالل ممارسة الرياضي ألي فعالية أو نشاط يختاره فان ذلك يؤدي إلى تأثيرات فسيولوجية مختلفة على
وظائف وبناء أجهزة الجسم وهنا يظهر تباين لهذه التأثيرات إذ أنها تختلف عند العبي األنشطة الرياضية التي تتميز
بالسرعة عن مثيالتها في األلعاب التي تتميز بالتحمل ،إذ أن التدريب الرياضي أو المنافسة الرياضية يؤدي إلى تغيرات
فسيولوجية وموروفولوجية ينتج عنها زيادة كفاءة الجسم في التعود على مواجهة تلك المتطلبات لممارسة النشاط الرياضي.
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 3-15المحددات النفسية
"هناك الكثير من األنشطة الرياضية المتعددة والمتنوعة ،ولكل نشاط رياضي خصائصه النفسية التي ينفرد ويتميز
بها ع ن غيره من أنواع األنشطة الرياضية األخرى سواء بالنسبة لطبيعة أو مكونات أو محتويات نوع النشاط أو بالنسبة
لطبيعة المهارات الحركية أو القدرات الخططية التي يشتمل عليها أو بالنسبة لما يتطلبه النشاط من عمليات عقلية عليا ".
(إبراهيم ،1998 ،صفحة )44
إذ تؤثر العوامل النفسية في عمليات انتقاء الناشئين وتعد مؤشرات هامة يمكن بواسطتها التنبؤ بإمكانيات الناشئ،
ومستوى تقدمه في المستقبل باعتبارها عنصرا ايجابيا مؤثرا في تحقيق النجاح والتفوق في األلعاب والفعاليات الرياضية،
لذلك يبدو ظاهريا إن عمليات االنتقاء تتطلب استخدام المستلزمات النفسية ،وان عوامل الوصول إلى المستوى العالي والتقدم
يأخذ في االعتبار السمات والخصائص النفسية للناشئ ،فالنظرة الخاطئة في اختيار الناشئين تكمن في االبتعاد عن االهتمام
بالعوامل النفسية التي تالزم عملية االنتقاء.
"إن تحقيق الناشئ لمستويات رياضية عالية يتطلب ان يؤخذ في االعتبار المحددات النفسية لممارسة نشاط رياضي
معين ،وتشمل تلك المحددات كال من :السمات العقلية ،والقدرات اإلدراكية ،والسمات االنفعالية "( .إبراهيم ،1998 ،صفحة
)45
إن الحديث عن "السمات العقلية يتطلب تناول الذكاء أي سرعة التعلم وسرعة اإلفادة من الخبرات السابقة ،وسرعة
الفهم ،وإدراك العالقات بين المواقف والتميز بالقدرة على التفكير الواعي ،وحل المشكالت ،والقدرة على االبتكار أو
اإلبداع ،والقدرة على التكيف مع المواقف الحياتية والقدرة على القدرات الواعية في التوقيت المناسب وتوقع سلوك
المنافس ،والقدرة على التطبيق الجيد لخطط اللعب " ،وأشارت الدراسات العلمية إلى وجود ارتباط موجب بين مستوى
القدرة العقلية والتفوق الرياضي وبين مستوى الذكاء وبعض عناصر اللياقة البدنية.
كما "أن القدرات اإلدرا كية تعبر عن العملية التي عن طريقها يمكن معرفة وتفسير كل ما يتم استقباله من مثيرات
حسية في البيئة المحيطة ،فقد اشتملت على االنتباه الذي يؤثر على دقة وإتقان األداء الحركي أو المهاري ،والسرعة
اإلدراكية التي تميز بين المواقف المتشابهة والمختلفة في اللعب التخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ،واإلدراك
الحركي الذي يعبر عن الوعي بالجسم وأجزائه في الفراغ بحيث يمكن أداء الحركة المطلوبة دون االعتماد التام على
استخدام الحواس األساسية.
كذلك تضمنت المحددات النفسية على السمات االنفعالية والتي شملت السمات المزاجية ،والسمات الخلقية واإلدارية
والميول واالتجاهات ،لذا يجب االهتمام بانتقاء الناشئين الذين يتميزون بسمات مزاجية ايجابية مع مراعاة توجيههم نفسيا
وتربويا ،كما أن الكشف عن الميول واالتجاهات يحدد مدى ايجابية األفراد والذين يتم انتقاؤهم ومدى إسهام ذلك في تحقيق
التفوق في المجال الرياضي" (إبراهيم ،1998 ،صفحة )47
 4-15المحددات الجسمية
لقد أصبح لكل نشاط رياضي في الوقت الحاضر متطلباته الجسمية الخاصة لهذا فان الوصول إلى المستويات
الرياضية العالية في نشاط رياضي معين يعتمد الى حد كبير على وجود هذه المواصفات والتي تساعده على التقدم في ذلك
النوع من النشاط .
وتعد دراسة الجسم اإلنساني من ناحية شكله وحجمه من المؤشرات التي يتم االسترشاد بها للتنبؤ بالحالة البدنية
والصحية والنفسية للفرد ،وعادة ما يؤكد العلماء على مراعاة القياسات الجسمية عند اختيار الرياضيين المبتدئين والتي
تعرف بأنها "العلم الذي يؤكد على دراسة قياسات الجسم اإلنساني وأجزاءه المختلفة وإظهار االختالفات التركيبية فيه "،
وتعتمد القياسات الجسمية أساسا على حساب مقادير تراكيب الجسم الخارجي.
"وتستخدم المقاييس الجسمية (األنتروبومترية) في مجال االنتقاء ،نظرا الختالف المقاييس الجسمية ،ونسب أجزاء
الجسم التي تتطلبها ممارسة نشاط رياضي معين عن نشاط رياضي أخر ،وعلى سبيل المثال تحتاج لعبة كرة السلة ألفراد
طوال األجسام ،بينما ال يكون للطول أهمية ملموسة في بعض سباقات العاب القوى كالماراثون ".
"وتعد القياسا ت الجسمية ذات أهمية لداللتها في التنبؤ بما يمكن أن يتحقق من نتائج إذ أن هذه المقاييس تعد من
الخصائص الفردية التي لها عالقة ارتباطيه بتحقيق المستويات الرياضية العالية وتتيح الفرصة للتفوق".
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 -16فوائد االنتقاء
ال تقتصر وظيفة االنتقاء على اختيار أكفا الرياضيين الموجودين في المجال الرياضي ،بل يفيد أيضا في توزيع
األعمال على المدربين و الملين في مكاتب اللجنة الدولية واالتحاديات الرياضية ،كما يفيد تطور الرياضيين الناشئين إلى
المستويات أعلى ونقلهم من مستوى أو درجة إلى أخرى ،أما الفوائد التي يجنيها الرياضي الناشئ من اختيار الفعالية أو
اللعبة ،ويكفي أن بعض الخسائر التي يمكن أن تتكبدها الحركة الرياضية تمكن في إساءة االختبارات الرياضية":
 .1فالرياضي الناشئ غير الكفء أقل تطور أو مستوى من غيره ،ولقد دلت بحوث ودراسات عديدة ال يرقى إليها
الشك على أن استخدام الطرق المورفولوجية و الفزيولوجية والسيكولوجية في االختبار يؤدي إلى تحسن هائل في
المستويات الرياضية ،وهذا ليس بمستغرب ،فالفوارق بين األفراد هي القدرة على أداء عمل معين شائع.
 .2والرياضي الضعيف يحتاج إلى مدة أطول من التدريب ،ومن ثم إلى عقبات أكبر ،ومع هذا فليس هناك ما يضمن
وصوله إلى مستوى المهارة المطلوبة.
 .3إن الرياضي الناشئ الضعيف في مستواه يتطلب وقتا وجهدا أكثر من ذي المستوى الجيد وتلك خسارة غير
منتظرة تتحملها الحركة الرياضية.
 .4وكم من األخطاء يرتكبها الرياضي الناشئ غير الكفء مما يؤدي إلى تلف األدوات واألجهزة الرياضية.
 .5والرياضي الن اشئ القاصر مصيره في أكبر الظن أن يترك عمله طائعا أو كارها مما يظهر النادي أو المؤسسة
أو االتحاد إلى التفتيش من البديل و اإلنفاق على تدريبهم لفترة تطول أو تقصر.
 .6هذا وان توافق الرياضيين معه فعاليتهم ،ولعبهم قد يجعله مصدرا للمشاكل و المتاعب وانخفاض الروح المعنوية
لآلخرين.
وترى بعض الدراسات أن أكثر االختبارات استعماال في التوجيه و االنتقاء هي مقاييس الكفاية و االستعداد و الميل
و المزاج و الخلق و االتجاهات( ".الخضري ،2003 ،صفحة )47
-17االنتقاء الرياضي في الوسط المدرسي
"إن تلميذ المدرسة غالبا ال يكون لديه دراية واسعة ،ومعلومات كافية عند نشاط رياضي الذي يمارسه ،و ما يتطلبه
من قدرات ،واستعدادات ،فنجد غالبا ما يميل إليه بفعل تأثير بيئته االجتماعية التي يعيش فيها بمختلف تغيراتها أما من جهة
المربي الرياضي و غالبا ما نجد لدى هذا التأثير الذي يتمثل في حل مشاكل التالميذ وتوجيههم إلى ممارسة النشاط الرياضي
الذي يناسب قدراتهم ،و ميولهم واستعداداتهم وهذا يعكس مؤهالت التلميذ وحاجته الماسة للموجه الذي يرشده و يضمن له
مستقبل رياضي.
فنالحظ من جهة أن الوظائف األساسية للتربية ،إتاحة الفرصة للفرد حتى ينمي قدراته ويشغلها لتحقيق التوافق
لدراسة البيئة التي يعيش فيها ،ومن جهة أخرى اشتراك عملية االنتقاء والتوجيه مع عملية التعليم في االهتمام بالتعـرف على
الفروق الفـردية للقدرات ،و الميول و إعداد البرامج التربوية الرسمية التي تقوم بعمليات التربية والتوجيه ،هناك الكثير من
عناصر االتفاق بين االنتقاء والتوجيه ،و بين التربية و التعليم ،و الذي يتمثل في اهتمام كل الميادين بإعداد الفرد للحياة و
مساعدته على فهم نفسيته و تحقيق ذاته كما أنهما يهدفان إلى إعداد اإلنسان الذي يقوم بدور فعال في المجتمع عن طريق
اإلشراف على نموه و تحقيق كفايته ،واألهم من هذا كله أن المدرسين في هذه المرحلة من الدراسة عليهم أن يولوا اهتماما
كبيرا بالتالميذ ،و يراقبوهم مراقبة دقيقة و فعالة ليحكموا على اتجاهاتهـم و قدراتـهم ،و رغباتهم بقدر الذي تنكـشف فيهم
خالل هذه الـمرحلة الحاسمة و التي هي تمهـيدا لتـوجيههم ،و لكن هذه الـمرحلة تبرز قدرات التالميذ الخـاصة و
استعداداتهم ،معنى هذا انه ينبغي أن تتاح في المدرسة ألوان من النشاطات الرياضية المختلفة ،ال تتغلب عليها مهارة معينة،
إذ من المفروض أن تتاح مثل هذه األلوان في المدرسة ومنه فان هذه األخيرة تسمح بالتوجيه الفردي و الجماعي ،وهذا
بتهيئة الفرص للتالميذ الكتشاف ميـولهم و استعـداداتهم عن طـريق المـالحظة و العمل الفعلي( .طه ،2002 ،صفحة )52
خاتمة
يتضح أن عملية االنتقاء والتوجيه للتالميذ الموهوبين لممارسة الرياضة المناسبة حسب ميولهم واتجاهاتهم أمر مهم
وضروري خاصة في الوقت الحاضر ،الذي بلغ فيه المجال الرياضي أرقى مستوياته من خالل اإلنجازات التي يقدمها
أحسن الرياضيين في المحافل الدولية ،إضافة إلى العناية التي يعطيها مختلف الباحثين لدراسة مختلف المشكالت التي تتعلق
بالمجال الرياضي ،حتى يتم تجاوزها ،خاصة التي لها عالقة بمجال التدريب الرياضي.
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Abstract
The study aimed to reveal the degree of effectiveness of e-training in the use of teachers of
basic education schools of educational platforms from their point of view in light of the
covid-9 pandemic. The study sample consisted of (200) teachers, including (100) teachers,
and(100) female teachers, and a questionnaire was applied that included (40) paragraphs,
distributed in four dimensions: the first dimension: planning E-Training remotely to use
educational platforms and includes (10) paragraphs, the second dimension: the
implementation of e-training remotely to use educational platforms and includes (10)
paragraphs, the third dimension: skills and knowledge gained from e-training remotely and
includes (10) paragraphs. The fourth dimension: evaluation of the effectiveness of electronic
distance training on the use of educational platforms (10) paragraphs. The results of the
study showed that the average overall score of the degree of effectiveness of e-training in the
use of teachers of basic education schools of educational platforms from their point of view
in the light of the covid-19 pandemic on all dimensions of the study(3.66), i.e. a high degree,
as well as revealed the absence of significant differences the degree of effectiveness of etraining in the use of teachers of basic education schools of educational platforms from their
point of view in the light of the covid-19 pandemic, depending on the gender variable and
the educational platform. The study recommended studying the quality standards of
training programs through electronic platforms as a gateway to develop them and activate
their potential.
Key words: E-Training Educational Platforms.
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درجة فاعلية التدريب اإللتتوني ف استخدام معلم نمعلمات مدارس التعليم األساس للمنصات
التعليمية من نجهة يظوهم ف ظل جائحة كورنيا كوفيد19
خلفان بن سالم بن عبد هللا التحال
د ،.وزارة التربية ،سلطنة عمان

مطو بن سالم بن مسلم الويام
الباحث ،وزارة التربية ،سلطنة عمان

الملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس
للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد .9وكذلك التعرف على الفروق ف وفق متغير النوع
االجتماع  ،ويوع المنصة التعليمية ،وتكويت عينة الدراسة من ( )200معلم ومعلمة منهم ( )100معلم ،و( )100معلمة وتم
تطبيق استباية اشتملت على ( )40فقرة ,موزعة أربعة أبعاد :البعد األول :التخطيط للتدريب اإللكتروي عن بعد الستخدام
المنصات التعليمية ويتضمن ( )10فقرات ،والبعد الثاي  :تنفيذ التدريب اإللكتروي عن بعد الستخدام المنصات التعليمية
ويتضمن ( )10فقرات ،البعد الثالث :المهارات والمعارف المكتسبة من التدريب اإللكتروي عن بعد ويتضمن ( )10فقرات.
البعد الرابع :تقويم فاعلية التدريب اإللكتروي عن بعد على استخدام المنصات التعليمية ( )10فقرات.وأظهرت يتائج
الدراسة أن متوسط الدرجة الكلية درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس
للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد19على جميع أبعاد الدراسة( )3.66اي بدرجة عالية
وكذلك كشف بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات
مدارس التعليم األساس للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد 19تبعا لمتغير النوع االجتماع
والمنصة التعليمية .وأوصت الدراسة دراسة معايير جودة البرامج التدريبية من خالل المنصات اإللكترويية كمدخل
لتطويرها وتفعيل إمكاياتها.
التلمات المفتاحية :التدريب اإللكتروي  ،المنصات التعليمية.
المقدمة
المعلم أحد أهم عناصر العملية التعليمية ،لذا يجد أن المؤسسات التعليمية من خالل أيظمتها تول اهتماما بتحسين
وتطوير أداءه وتنميته مهنيا يتيجة للتطور الكبير ف تقنيات االتصاالت والمعلومات وايتشار المعرفة اإللكترويية بين طالب
المدارس والجامعات وظهور أشكال جديدة ف يظم التعليم والتعلم ،فقد ظهرت ف السنوات المنصرمة أدوات التعليم
والتدريب المعتمدة على الحاسب االل بشكل رئيس وعلى أساليب التفاعل المختلفة معه ،وخالل القرن الحال تطور مفهوم
التعليم والتدريب وتميزت أدواته باستعمال االيتريت ،أما هذه األيام فقد ظهرت إمكايية استثمار تقنيات االتصاالت الالسلكية
عامة والتقاية خاصة ليصبح التعليم والتدريب إلكتروي وعن بعد ،لذلك أصبح تدريب المعلمين إلكتروييا أثناء الخدمة مطلبا
ضروريا؛ حتى ال يصبح المعلم قليل الخبرة والمعرف ف عصر التطورات المتسارعة ،وهذا يلق على عاتق المعلم
ضرورة تجديد معارفه ومهاراته بصورة مستمرة ليكون على درجة عالية من المهارات والمعارف(الرابغ .)2019
ويعد التدريب اإللكتروي ضرورة ملحة ف الوقت الراهن السيما ف ظل جائحة كورويا كوفيد ( )19الذي اجتاحت
العالم وأثرت ف كثير من يواح الحياة منها العملية التعليمية حيث تم تعليق الدراسة ف المدارس والجامعات وتحول التعليم
عن بعد .وعليه كان ال بد من إيجاد البدائل المكننة لتحقيق ذلك ،لذا سعت الدول حرصا منها على تقليص فجوة الفاقد
التعليم للطلبة بتدريب معلميها إلكترويي ا على منصات تعليمية من خاللها المعلمين والمعلمات لتحقيق األهداف التعليمية
وتنفيذ االستراتيج يات التربوية لهذا العام الدراس  ،ولم تكن سلطنة عمان بمنأى عن ذلك حيث حرصت وزارة التربية
والتعليم على امتالك معلميها هذا العام لمهارات التعامل مع المنصات التعليمية واجتهدت على تمكنهم للمهارات الفنية
والتربوية ف تنفيذ الدروس التعليمية ف الموقف الصف االفتراض  ،ولك يبقى موضوع برامج التدريب اإللكتروي عن
بعد واإليماء المهن للمعلمين والمعلمات بمدارس التعليم األساس أثناء الخدمة والوقوف على المستجدات التربوية مستمر،
كان البد من متابعة فاعليته ف العملية التعليمية وخاصة ف المنصات التعليمة ومدى استخدام المعلمين لها ،ومن هنا يأت
موضوع الدراسة الذي يتناول بالبحث والقياس حول درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات
مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كوفيد.19
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مشتلة الدراسة:
أضحى التدريب اإللكتروي على المنصات التعليمية ضرورة ماسة للتطوير المهن لتطوير التعليم وتدريب
المعلمين لمواكبة التقدم التكنولوج مما يجعله ضرورة ملحة كأحد البدائل والتدابير الت اتخذتها الدول العربية واألجنبية ف
ظل ايتشار جائحة كورويا المستجد(كوفيد ،)19وقد تناولت العديد من الدراسات التربوية فاعلية التدريب
اإللكتروي ( المنصات التعليمية) وأشارت إلى أهميته ف ظل الظروف االستثنائية الت يمر بها العالم خالل هذه الفترة من
أثر جائحة كورويا كوفيد  ،19كدراسة ماكس ويل ،))Maxwell, 1997ودراسة سالميتو ( ،)Slameto,2014ودراسة
العطار( ،)2015كدراسة(هبةهللا،)2017 ،ودراسة(الحميري،)2008،ودراسة(السناي ،)2012،ودراسة الحمود(.)2021
لذا فإن دراسة الواقع تعط يظرة عما كان عليه وما سيكون عليه ،حيث أن مخرجات أي يظام تمثل الغاية لوجوده وتعكس
مخرجات التدريب اإللكتروي مدى فاعلية النظام التدريب وبرامجه على تنمية ورفع المهارات لدى الفئة المستهدفة لذا
سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم
األساس للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد ،19والت يتحدد ف السؤال الرئيس اآلت :
ما درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس للمنصات التعليمية من
وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد ،19وتتفرع منه األسئلة اآلتية:
 -1ما أكثر جوايب التدريب اإللكتروي فاعلية على المنصات التعليمية من وجهة يظر معلم ومعلمات مدارس
التعليم األساس بسلطنة عمان ف ظل جائحة كورويا كوفيد 19؟
 -2هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى دالله () لدرجة فاعلية التدريب اإللكتروي على المنصات
التعليمية من وجهة يظر معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان ف ظل جائحة كورويا كوفيد  19تعزى
لمتغيرات (النوع االجتماع – يوع المنصة).

أهداف الدراسة:
 -1التعرف على أكثر جوايب التدريب اإللكتروي فاعلية على المنصات التعليمية من وجهة يظر معلم ومعلمات
مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان ف ظل جائحة كورويا كوفيد19؟
 -2التعرف على درجة فاعلية التدريب اإللكتروي على المنصات التعليمية من وجهة يظر معلم ومعلمات مدارس
التعليم األساس بسلطنة عمان ف ظل جائحة كورويا كوفيد  19تبعا لمتغيرات (النوع االجتماع – المنصة التعليمية).
أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية التدريب اإللكتروي (المنصات التعليمية) حيث أصبح من الضروريات ف
مدارس التعليم االساس بسلطنة عمان ف ظل جائحة كوفيد.19
إطار الموارد البشرية وهو التدريب اإللكتروي

 إثراء المكتبة ف المؤسسات التعليمية بدراسة حديثة ف(المنصات التعليمة) ف ظل جائحة كورويا.
 قد تساهم الدراسة ف معرفة مواطن القوة وأولويات التطوير ف التدريب اإللكتروي (المنصات التعليمية)التقامت به وزارة التربية والتعليم خالل الفترة الماضية.
 القيام بدراسات مماثلة باستخدام متغيرات مختلفة من النتائج والتوصيات الت توصلت إليها الدراسة.حدند الدراسة:
الحدود المكايية :اقتصرت الدراسة الحالية على محافظت الباطنة شمال وجنوب الشرقية .
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة الحالية على مدارس التعليم األساس المستخدمة للمنصات التعليمية.
الحدود الزمايية :اقتصرت الدراسة على العام الدراس الحال 2021 / 2020م .
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مصطلحات الدراسة:
التدريب اإللتتوني :
" هو كل األيشطة والبرامج الت تقدم للمعلم من خالل توظيف الوسائل والتكنولوجيا المعلوماتية واالتصالية
المتاحة ،وذلك لتلبية االحتياجات التدريبية لكل معلم يرغب ف التدريب ف أي وقت ومن أي مكان وف أي تخصص ،وتتم
هذه األيشطة بصورة منظمة ومخططة مسبقا ،بهدف رفع كفاءة أداء المعلم ف مجال عمله " (وهبة.)263 ،2011 ،
التعويف اإلجوائ :
يعوف التدريب اإللتتوني إجوائيا بأيه  :التدريب على استخدام المنصات التعليمية (منظرة  ,وكالس روم) الذي
خضع له جميع معلم ومعلمات مدراس التعليم األساس والمعد من قبل وزارة التربية والتعليم بالسلطنة بسبب جائحة
كوريا (كوفيد )19والت تسعى الدراسة الحالية الكشف عن مدى فاعليته من خالل االستباية المعدة لهذا الغرض.
المنصات التعليمية:
اتفق كال من رالين( ،(Railean,2015وهيسو ) ،(Hsu,2013خان( (khan, 2005على أن المنصة التعليمية ه
عبارة عن" مجموعة تع ليمية متكاملة من الخدمات عبر شبكات األيتريت يتم بواسطتها توفير كل الخدمات التعليمية التربوية
للمعلمين والطلبة وأولياء األمور من مقررات إلكترويي ة وأيشطة وواجبات اختبارات وطرق تدريس متنوعة لتصبح أكثر
فاعلية وتنوعا".
نتعوف إجوائيا بأيها :منصات تعليمة إلكترويية تحوي فصول افتراضية للمواد الدراسية يقوم المعلمون بتدريس
طالبهم والتفاعل الفوري معهم وتوجيهم إلى المهام الموكلة لهم من خالل برامج ملحقة بها والت تسعى الدراسة للكشف عن
مدى فاعلية استخدام المعلمين لها من خالل األداة المعدة لغرض الدراسة.
جائحة كورنيا ()COVID-19
تعرفه منظمة الصحة العالمية( )2020بإيه فيروس من فصيلة فيروسات كورويا يسبب لدى البشر حاالت عدوى
الجهاز التنفس الت تتراوح حدتها من يزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد ،وخاصة مثل متالزمة الشرق األوسط
التنفسية ،والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة(السارس) (منظمة الصحة العالمية) .
اإلطار النظوي نالدارسات السابقة
هناك تزايد واهتمام بالتدريب اإللكتروي ف العديد من الدول المتقدمة ويتعلق األمر بالمورد البشري المتمثل ف
األفراد وجماعات العمل وأساس النشاط االجتماع واالقتصادي وأثمن عناصر العمل واإليتاج ،فالبرغم من أن جميع
الموارد المادية( رأس المال ،التجهيزات وغيرها) ذات أهمية كبيرة للمؤسسات ،إال أن الموارد البشرية تعتبر أهمها إليها
ه الت تقوم بعملية اإلبداع الفكري واالبتكار ،وه المسئولة عن وضع األهداف والخطط والبرامج واالستراتيجيات
وتنفيذها واالستثمار ف رأس المال ،وبهذا يكون من البديه القول بإن يجاح المؤسسات أو فشلها ف تحقيق غاياتها
األساسية مرتبط بنوعية القوى العاملة فيها وعلى االستخدام الفاعل لها(.حفيظ.)2016 ،
تعويف التدريب اإللتتوني
يلقى التدريب اإللكتروي اهتماما متزايدا ف المؤسسات المعاصرة ،ويشير هذا االهتمام إلى االعتراف بأهمية الدور
الذي تلعبه الموارد البشرية ف خلق وتنمية القدرات التنافسية للمؤسسات .وقد تعددت التعاريف ف كثير من األبحاث
والمؤلفات والت لم تتفق على تعريف شامل وواضح له ،فقد عرفه(الموسوي ")2010 ،هو عملية منظوميه تتم ف بيئة
تفاعلية متنقلة مشبعة بالتطبيقات التقنية المبنية على استخدام شبكة االيتريت والحاسوب متعدد الوسائط واألجهزة المتنقلة
لغرض البرمجيات والحقائب والدورات التدريبية اإللكترويي ة ،لتصميم وتطبيق وتقويم البرامج التدريبية التزامنية وغير
التزامنية ،باتباع أيظمة التدري ب الذات  ،والتفاعل لتحقيق األهداف التدريبية واتقان المهارات ،بناء على سرعة المتدربين
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ف التعلم ،ومستوياتهم الفكرية وظروف عملهم وحياتهم ومواقعهم الجغرافية" وعرفه المطرف ( )2005بأيه" أسلوب
تدريب يستطيع المتدرب االلتحاق ببريامج التدريب بشكل متزامن وغير متزامن أيا كان موقعه دون الحاجة للحضور
الشخص لمكان ايعقاده أو التقيد بعدد معين أو وقت وذلك عبر وسائط اتصال تقنية حديثة ووسائط أخرى متعددة" .وعرف
أيضا" بأيه عملية يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاسب اآلل ووسائطه المتعددة ،والت
تمكن المتدرب من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خالل تفاعله مع مصادرها ،وذلك ف أقصر وقت وبأعلى مستويات
الجودة دون تقيد بحدود المكان والزمان (عودة.)2015 ،
مما سبق يعرف الباحثان التدريب اإللكتروي بأيه " عملية التفاعل بين المدرب والمتدرب بهدف اكساب مجموعة
من المعارف والمهارات واالتجاهات لدى مجموعة من األفراد باستخدام تقنية متعددة ال يشترط التقاء المدرب والمتدربين
ف مكان واحد دون إلغاء دور المدرب والمؤسسة التعليمية ف التدريب.
أهداف التدريب اإللتتوني :
للتدريب اإللكتروي أهداف عدة منها ما ذكره أب طه( )2012وعبدالح ( ،)2010الحمود(.)2021
 مساعدة المؤسسات لتعديل الطرق التقليدية ف تنمية مواردها البشرية. مواكبة التحديث المتسارع ف مناهج التدريب وتصميمها .– زيادة وتوسيع قاعدة المشاركة ف برامج التدريب يتيجة لمروية أسلوب التدريب اإللكتروي
– تحقيق العدالة ف التدريب.

– اإلسهام ف رفع المستوى العلم والتقن والثقاف للمتدربين.

– التمكن من تدريب وتعليم العاملين وتأهيليهم دون الحاجة الى ترك عملهم .
ويرى الباحثان أن من أهداف التدريب اإللكتروي االستمرارية بالتدريب ف ظل ايتشار الجوائح واألوبئة السيما
كوفيد 19الت أدت إلى تعليق الدراسة ف المدارس والجامعات وتمكنت المؤسسات التعليمية باالستمرارية ف تنمية معلميها
وتطوريهم عن طريق التدريب اإللكتروي عن بعد.
أيواع التدريب اإللتتوني :
يرى كال من الشهري ( )2011والحمادي ( )2013أن التدريب اإللكتروي يقدم من خالل يوعين هما:
المتزامن (المباشر) :وفيه تتم عملية التدريب بصورة متزامنة حيث يتواجد المدرب والمتدرب ف وقت واحد وبشكل
مباشر وتفاعل عبر وسائط تقنية متعددة.
الالمتزامن (غير المباشر) :حيث تقدم المادة التدريبية بصورة غير متزامنة مع عدم اشتراطية وجود المدرب
والمتدرب ف وقت واحد أثناء التدريب بحيث يطلع المدرب على المادة التدريبية ف أي وقت يرغب فيه.
ويضيف للتدريب(الزيبق  ) 2011،يوع ثالث من التدريب يعرف باسم التدريب المتمازج أو المدمج ويقصد به هو
الذي يدمج بين التدريب الشبك والغير شبك وهو يوع من التدريب الحديث يدمج بين التدريب التقليدي والتدريب
اإللكتروي .
سمات التدريب اإللتتوني :
يتسم التدريب اإللكتروي بسمات ميزته عن غيره ف أيه يمكن أن تعلم عدد كبير من المتدربين دون قيود الزمان
والمكان وف وقت قصير ،كما يستخدم العديد من مساعدات التعليم والوسائل التعليمية الت قد ال تتوافر لدى العديد من
المتعلمين ،إضافة إلى التقييم الفوري والسريع والتعرف على النتائج واألخطاء ،وتشجيع التعلم الذات مع مراعاة الفروق
الفردية ،واستخدام الفصول االفتراضية كبديل للفصول الواقعية ،ودعم االبتكار واالبداع لدى المتعلمين واالستعاية بالخبراء
النادرين (أحمد العزيز .)2008 ،إضافة إلى ذلك المروية والحرية ف اختيار المواعيد والموضوعات محل العلم أو التدريب
والتحرر من العوائق الجغرافية والزمنية فالتدريب اإللكتروي يتخطى حدود الزمان والمكان(.)Bimir,2018كما واختص

www.ijherjournal.com

266

Volume 4, Issue 4, August 2022

التدريب اإللكتروي ف ظل جائحة كورويا بمميزات كان لها عظيم األثر ف ايتشاره ف هذه الفترة منها تنمية االتجاهات
اإليجابية لدى المتدربين وزيادة الدافعية الذاتية لديهم لمزيد من التعليم ،وايخفاض تكلفة التدريب والمتدرب ف ظل ايتشار
المنصات التعليمية باستخدام قنوات اليوتيوب والتغذية الراجعة الفورية للمتدرب.
مبورات التدريب اإللتتوني :
يبين المطيري( )2012والطميزي ( )2015أن أهم مبررات استخدام التدريب اإللكتروي مايل :
 الحاجة الى السرعة ف الحصول على المعلومات ومعالجتها.– الحاجة الى المهارة واإلتقان ف أداء االعمال وإيجاد الحلول المناسبة للمشكالت.
 االيفجار المعرف والتقدم التكنولوج وتراكمها بشكل سريع. ثورة المعلومات وسرعة يقل والبيايات ومعالجتها بتكلفة معقولة. األوضاع السكايية وما تشهده من يمو متسارع مما شكل ضغطا على الخدمات التعليمية والتدريب والصحةواإلسكان.
 عجز مؤسسات التدريب التقليدية عن تقديم فرص تدريب لفئات من المجتمع قد تعود ألسباب اقتصادية أو صحية،أو مهنية .
معوقات التدريب اإللتتوني :
ظهرت مجموعة من المعوقات الت واجهت المعلمين وحالت دون تطبيق هذ النوع من التدريب على الوجه األمثل
منها كما أشار إليها أبو شقرة ( ،)2020العطار( .)vishal,2016(.)2015روبت وجيمس(.)Robert & jamws,2006
ضعف الدعم المال لتطبيق هذا النوع من التدريب ،وعدم مواكبة التطورات السريعة ف تكنولوجيا المعلومات،
وايتشار االمية المعلوماتية والرجعية وجهل االفراد بالتكنولوجيا واستخداماتها ومحاربة ما هو جديد ،وايقطاع التيار
الكه ربائ بشكل مستمر ولفترات طويلة عدم وجود بنية تحتية مجهزة ألغراض التدريب اإللكتروي  ،السرعة المنخفضة
لشركات االيتريت الت تزود بها المستخدمين إضافة إلى ارتفاع تكلفتها على المستهلك.
الدراسات السابقة:
تنوعت الدراسات العربية واألجنبية الت تناولت موضوع الدراسة مما ساهم ف تعزيز الدراسة من خالل
استقصائها وتحديد األدوات والمنهجية وتفسير النتائج وصياغة التوصيات والمقترحات .وروع ف هذه الدراسة الترتيب
والتسلسل الزمن من األحدث إلى األقدم ف عرض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة.
وأشارت دراسة الحمود( )2021إلى التعرف على واقع تدريب المعلمين عن بعد على استخدام منصة "مدرست "
اإللكترويي ة من وجهة يظرهم والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابة المعلمين ف تدريبهم عن
بعد على استخدام منصة "مدرست " تعزى لمتغير (النوع ,المؤهل ،الخبرة)،استخدمت الدراسة المنهج الصف واختيرت
عينة بلغت ( ) 567معلما ومعلمة وزعت عليهم الستباية وتوصلت الدراسة أن أفراد العينة محايدين يحو تخطيط وتنفيذ
وتقويم تدريب المعلمين عن بعد على استخدام منصة مدرست اإللكترويية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات العينة تعزى لمتغير النوع والمؤهل والخبرة.
نسعت دراسة العزرية ( . )2021على معرفة مدى فاعلية استخدام المنصة التعليمية ف التعليم عن بعد بمدارس
التعليم األساس ف سلطنة عمان ,أهمية تفعيل التدريب اإللكتروي ألولياء األمور والمعلمين .استخدمت الدراسة المنهج
الوصف  ,أداة المقابلة لتحقيق أهداف الدراسة .حيث بلغت عينة الدراسة ( )60ول أمر .وخلصت الدراسة أن معظم عينة
الدراس يرون وجود عدد كبير من التحديات الت تواجه المنصة التعليمية ،كما بينت النتائج ضرورة توفير برامج تدريبية
مكثفة ألولياء األمور والمعلمين للتعامل مع هذا النوع من التعليم من أجل مساعدة الطلبة بشكل أكبر والتغلب على التحديات
الت تواجهها ف المدارس وتطوير بنيتها األساسية الت تجعلها قادرة على تقديمه.
هدفت دراسة قجام ( )2020إلى تقييم مستوى جودة التدريب اإللكتروي ف ضوء معايير ومؤشرات التعليم
اإللكتروي ف جامعة الزاوية من وجه ة يظر المتدربين استخدمت فيه المنهج الوصف  ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت
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الباحثة بتصميم استباية مكوية من أربع محاور تم تطبيقها على عينة قوامها ( )41عضو من أعضاء هيئة التدريس بجامعة
الزاوية ,وكشفت يتائج الدراسة أن متوسط الدرجة الكلية لجودة التدريب اإللكتروي بلغ بدرجة كبيرة ,وعدم وجود فروق
ذات داللة احصائية على مستوى جودة التدريب اإللكتروي تبعا لمتغيرات الجنس ,الدرجة العلمية ,التخصص.
واستهدفت دراسة البريكية( )2018إلى معرفة دور التدريب اإللكتروي ف التنمية المهنية لمعلمات المجال االول
ومتطلباته ومعرفة معوقا ته ف مركز التدريب التابع لمحافظة الباطنة شمال ،اعتمدت الدراسة المنهج الصف من خالل
استخدام االستباية كأداة لتحقيق اهداف الدراسة وطبقت على عينة قوامها( )302من معلمات المجال األول ( )28من
العاملين بمركز التدريب واسفرت يتائج الدراسة إلى ضرورة وضع معايير لضمان جودة التدريب اإللكتروي ومن أبرز
معوقات الت توصلت إليها الدراسة عدم جاهزية القاعات الستخدام التدريب اإللكتروي وارتفاع تكليف تجهيرها وقلة
دافعية العاملين يحو التدريب.
وأشارت دراسة حفيظ أمينة( )2016إلى الكشف عن دور التدريب اإللكتروي ف تطوير الكفاءات لدى كل من
العاملين على مستوى مؤسست سويلغاز بطولقة ودائرة فوغالة بوالية بسكرة بالجزائر ،وكذا أهمية كل من المعارف
النظرية والعملية والسلوكية ،مع توضيح العالقة بين متغيرين ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحث استبيان لجمع
البيايات وقد وزعت على عينة بلغ حجمها  50فردا ،وتوصلت الدراسة الى أن التدريب اإللكتروي له دور كبير ف التأثير
على كل من المعارف النظرية ،المعارف العملية والمهارات السلوكية الت تعتبر ابعاد للكفاءات .
كما هدفت دراسة ( )Batsilla ,et,al,2014إلى تعميم استخدام ودمج إدارة التعلم اإللكتروي ف التنمية المهنية
للمعلمين من خالل منصة أدمود ،وأظهرت الدراسات أن أدمودو ويظام إدارة التعلم مودل تحسن من األيشطة التعاويية
وتعزز التفاعل وتؤدي الى تطوير مهن وتقدم مزايا ف تنظيم المقررات الدراسية .
كما سعت دراسة رينجو) )Regino, 2009إلى وصف الحالة الفعلية لتدريب المعلمين عبر اإليتريت ضمن
مجموعات ف إحدى مقاطعات كاليفوييا تم استخدام استطالع عبر االيتريت ألعضاء هيئة التدريس دخل المؤسسات الذين
يعملون .أسفرت النتائج إلى الجوايب التدريبية الت يعتقد المعلمون أيها أكثر أهمية لهم عبر االيتريت فضال عن شعورهم
حول تدريبهم داخل المؤسسات التابعين لها.
منهجية الدراسة نإجواءاتها
اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصف التحليل لجمع البيايات الت تساعد على درجة فاعلية التدريب
اإللكتروي ( المنصات التعليمية) من وجهة يظر معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان ف ظل جائحة
كورويا  .من خالل األسئلة الموجهة لعينة الدراسة ،وأهداف الدراسة الحالية.
أنال :مجتمع نعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معلم ومعلمات سلطنة عمان ،وتكويت عينة الدراسة الفعلية من ( )200معلم ومعلمة
منهم ( )100إياث و( )100ذكور ،وتم اختيارهم بطريقة عشوائية.
ثاييا :أداة الدراسة:
بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ف مجال التدريب اإللكتروي والمتغيرات المرتبطة به ،تم إعداد
وتصميم استباية الدراسة الحالية اعتمادا على الدراسات ومنها دراسة(:قجام ،)2020 ،حسن ( ،(2017ودراسة أمينة
(( ،)2016المطيري . )2012 ،وبعد التحكيم تم تطبيق االستباية للوقوف درجة فاعلية التدريب اإللكتروي (المنصات
التعليمية) من وجهة يظر معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان .وتشتمل االستباية على ( )40فقرة.
توزعت على أربعة أبعاد :البعد األول التخطيط للتدريب اإللكتروي عن بعد الستخدام المنصات التعليمية ويتضمن ()10
فقرات ،والبعد الثاي تنفيذ التدريب اإللكتروي عن بعد الستخدام المنصات التعليمية ويتضمن ( )10فقرات ،البعد الثالث
المهارات والمعارف المكتسبة من التدريب اإللكتروي عن بعد ويتضمن ( )10فقرات .البعد تقويم فاعلية التدريب
اإللكتروي عن بعد على استخدام المنصات التعليمية ( )10فقرات وتتم االستجابة عليها باختيار بديل من البدائل الخمسة
المحددة أمام كل فقرة وه ( :موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة).
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صدق األداة:
تحقيقا للخصائص السيكومترية ف الدراسة الحالية ،صدق األداة فقد تم عرضها على عدد من المختصين ف
التدريب وإدارة الموارد البشرية واللغة العربية؛ للتأكد من مالءمتها لعينة الدراسة ،وسالمتها اللغوية .وبعد مناقشتها
وتعديلها وفق المالحظات وآراء المحكمين .تم إعدادها بصورتها النهائية الت طبقت على العينة .أما ثبات األداة فقد تم
حسابه بمعامل ألفا كرويباخ حيث كان معدل الثبات الكل لألداة هو ( ),958وهو معامل جيد ومناسب للدراسة.
والجدول ( )1يوضح معامل الثبات حسب أبعاد االستباية:
البعد

عدد الفقرات

معامل الثبات

األول

10فقرات

,902

الثاي

10فقرات

,907

الثالث

10فقرات

,889

الرابع

10فقرات

,813

المجموع الكل

 40فقرة

,958

تطبيق أداة الدراسة:
بعد االيتهاء من إعداد االستباية بصورتها النهائية ,قام الباحثان ف تطبيق الدراسة على العينة إلكتروييا ,حيث تم
الشرح إلجراءات التطبيق ,والحرص على أهمية المشاركة وتقديم االستجابات المناسبة.
األساليب اإلحصائية:
استخدمت الدراسة الحالية الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 .1المتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية.
 .2االختبار التائ لمجموعتين مستقلتين لتعرف الفروق بين متغيرات الدراسة الحالية.
 .3تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلتحديد الفروق وداللتها اإلحصائية.
يتائج الدراسة نتفسيوها
أنال :السؤال األنل " :ما درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس
للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد19؟ ولإلجابة عن السؤال األول تم حساب المتوسطات
الحسابية وااليحرافات المعيارية للتعرف على درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس
التعليم األساس للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد .19والجدول( )3يبين درجة فاعلية
التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل
جائحة كورويا كوفيد19؟ وقد استخدم الباحثان المعيار المشار إليه ف الجدول ( )2لتصنيف وترتيب مستوى الشعور باألمن
النفس حسب استجابات أفراد العينة ،حيث يبين التقدير الخماس الذي توزعت عليه االستجابات وفق المستويات المحددة:
(مستوى منخفض جدا ،مستوى منخفض ،مستوى متوسط ،مستوى عال ،مستوى عال جدا) .ويستخدم هذا المعيار ف كثير
من الدراسات واألبحاث العلمية؛ ليساعد على تفسير النتائج وتوجيهها حسب األهداف واألسئلة البحثية.
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الجدنل ( )2التقديو الخماس الستجابات عينة الدراسة موزعة على مستويات المقياس
مالمقياس

المستويات

المدى

التقديو
1قليلة جدا

1.79 - 1.00

مستوى منخفض جدا

2قليلة

2.59 – 1.80

مستوى منخفض

3متوسطة

3.39 - 2.60

مستوى متوسط

4عالية

4.19 – 3.40

مستوى عال

5عالية جدا

5.00 – 4.20

مستوى عال جدا

جدنل ()3
المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية الستجابات العينة لدرجة فاعلية التدريب اإللتتوني ف استخدام
معلم نمعلمات مدارس التعليم األساس للمنصات التعليمية من نجهة يظوهم ف ظل جائحة كورنيا كوفيد 19نتوتيب
األبعاد (ن=)200
م

األبعاد

المتوسط
الحساب

االيحواف
المعياري

توتيب
األبعاد

التخطيط للتدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية.

3.34

 .819الرابع

تنفيذ التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية.

3.65

 .719الثالث

3

المهارات والمعارف المكتسبة من التدريب اإللكتروي (عن بعد).

3.87

 .706األول

4

تقويم فاعلية التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية.

3.78

 .716الثاي

1
2

المجموع

3.66

.665

يعرض الجدول ( )3يتائج تحليل استجابات أفراد العينة حول درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم
ومعلمات مدارس التعليم األساس للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد  ،19ويتضح أن
المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( )3.66وااليحرافات المعيارية ( )665 .وبالرجوع الى الجدول ( )2فإن هذه القيم تقع
عند مستوى عال مما يؤكد وجود مستوى دالله إحصائية .
ويالحظ من الجدول السابق ترتيب أبعادا لمقياس حيث جاء البعد الثالث ف الترتيب األول فكان المتوسط
الحساب ( )3.87وااليحراف المعياري ( ).706المهارات والمعارف المكتسبة من التدريب اإللكتروي (عن بعد) وهذا يعن
أن عينة الدراسة كان لديها توجه إيجاب يحو المهارات والمعارف الت اكتسبتها من التدريب اإللكتروي على المنصات
التعليمية الت قدمته الوزارة للمعلمين والمعلمات أثناء فترة الجائحة ،لكن ذات العينة كايت استجابتها أقل للبعد األول والذي
كان حول تخطيط الوزارة لهذا التدريب اإللكتروي حيث حصل بعد التخطيط للتدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام
المنصات التعليمية على أقل المتوسطات الحسابية ( ،)3.34وايحراف معياري ( ،.)819وقد يفسر ذلك بعدم وجود استعداد
قبل من قبل الوزارة للتعامل مع مثل هذه األزمات اإلدارية والتخطيط المسبق لها وبالتال كايت معظم البرامج التدريبية
اإللكترويية باستخدام المنصات التعليمية للمعلمين والمعلمات ه بمثابة التعامل مع طارئ ،لكن يبقى أيه يظهر من خالل
االستجابات أن ما قدم القى قبوال جيدا من المعلمين المعلمات المستهدفين .
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وتعرض الجداول( ،)7(،)6(،)5( ،)4ترتيب فقرات االستباية حسب استجابات العينة ،وفق األبعاد األربعة
للمقياس.
جدنل ( )4فقوات االستباية نفق المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية الستجابات العينة ف
األنل(التخطيط للتدريب اإللتتوني (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية) (ن=)200
توتيب
الفقوات

المتوسط

الفقوات

الحساب

البعد

االيحوا
ف
المعياري

1

1

تُحدد أهداف التدريب االلكتروي )عن بعد( ف
المعلمين والمعلمات.

2

8

أطلعت على محتوى التدريب اإللكتروي (عن بعد) قبل االلتحاق بالدورة.

3.17

3

2

تم ابالغ عن موعد التدريب اإللكتروي )عن بعد (ف استخدام المنصة التعليمية قبل بدء
الدورة بمدة كافية.

3.59

1.169

4

5

يتم تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين على يحو علم ودقيق بما يحقق أهداف التدريب
االلكتروي )عن بعد).

3.38

1.114

5

9

أطلعت على أهداف التدريب اإللكتروي )عن بعد) ف استخدام المنصة التعليمية قبل بدء
الدورة بمدة كافية.

3.12

1.202

6

10

7

7

برأي أن المدة الزمنية للتدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية مناسبة
من حيث الوقت والساعات المحددة للتدريب
تُوجد ُ مروية ف توزيع ساعات التدريب)عن بعد) بما يناسب المتدربين وظروفهم على
استخدام المنصات التعليمية.

2.80

1.303

3.21

1.171

8

4

يتم التنسيق مع إدارات المدارس للتعريف بأسلوب التدريب اإللكتروي )عن بعد) ف استخدام
المنصات التعليمية.

3.40

1.037

9

3

خطط التدريب اإللكتروي )عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية مرتبطة برؤية ورسالة
الوزارة.

3.56

.959

10

6

يتم التدريب اإللكتروي )عن بعد) ف استخدم المنصات التعليمية بشكل تدريج للمعلمين
والمعلمات وفق مقومات تنظيمية وإدارية.

3.35

1.035

.819

3.34

المجموع

ضوء االحتياجات الفعلية للمتدربين من

3.83

.919
1.228

يوضح الجدول ( )4أن المتوسط العام للبعد األول التخطيط للتدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات
التعليمية بلغ( ).819وايحراف معياري ( )3.34ويدل على درجة فاعلية متوسطة وجاءت الفقرة األولى(تحدد أهداف
التدريب اإللكتروي ف ضوء االحتياجات الفعلية للمتدربين من المعلمين والمعلمات) ف المرتبة األولى ،بمتوسط
حساب ( ،)3.83وايحراف معياري ( ).919يليها الفقرة الثالثة(تم ابالغ عن موعد التدريب اإللكتروي )عن بعد (ف
استخدام المنصة التعليمية قبل بدء الدورة بمدة كافية .بمتوسط حساب ( )3.59وايحراف معياري( )1.169وهذ يؤشر إلى
أن عينة الدراسة شعرت أن البريامج التدريب الذي قدم لهم وافق احتياجاتهم التدريبية ،لكن ذات العينة أوضحت إلى أن
المدة الزمنية للبريامج لم يكن كاف من حيث الوقت والساعات المحددة للتدريب ،حيث أتت استجابة العينة للفقرة العاشرة
من البعد األول (برأي أن المدة الزمنية للتدريب اإللكتروي عن بعد ف استخدام المنصات التعليمية مناسبة من حيث الوقت
والساعات المحددة للتدريب) ،ف المرتبة األخيرة وحصلت على أقل المتوسطات الحسابية()2.80وايحراف
معياري( .) 1.303وقد يفسر ذلك بضيق الوقت حيث كان وجوبا التعامل مع تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام
المنصات التعليمية سريعا بحسب ما تطلبه واقع الحال ف فترة التعامل مع تطورات الجائحة وازدياد فترات االغالق
والتوجه يحو التعلم عن بعد بشكل كامل.
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جدنل ()5
فقوات االستباية نفق المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية الستجابات العينة ف
التدريب اإللتتوني (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية( .ن=)200
ت

توتيب
الفقوات

الفقوات

البعد الثاي  :تنفيذ

المتوسط
الحساب

االيحوا
ف
المعياري

1

2

يعتمد التدريب اإللكتروي (عن بعد) على األساليب الحديثة للتدريب ف استخدام المنصات
التعليمية.

3.91

.903

2

8

أرى أن أساليب التدريب االلكتروي (عن بعد) مالئمة الحتياج .

3.59

1.058

3

9

يغلب الجايب العمل على الجايب النظري أثناء التدريب االلكتروي
المنصات التعليمية.

3.25

1.128

4

6

أرى أن عدد المتدربين عن بعد ف جلسة التدريب كافية ومناسبة.

3.68

.996

5

3

يعط المدرب أثناء التدريب االلكتروي (عن بعد) فرصة للمناقشة للتأكد من فهم المحتوى
التدريب .

3.87

.963

6

4

يشير المدرب أثناء التدريب االلكتروي (عن بعد) إلى بعض التحديات الت يمكن أن تواجه
المتدربين أثناء استخدام المنصات وسبل

3.83

.886

7

7

يركز المحتوى االلكتروي أثناء فترة التدريب على تطوير الكفاءات المختلفة لدى المعلمين
والمعلمات.

3.62

.964

8

10

أشعر بأي حصلت على تدريب كاف ف استخدام المنصات التعليمية اإللكترويية.

3.12

1.184

9

5

برأي أن بريامج التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية يتناسب مع
عمل وتخصص .

3.68

1.069

10

1

أرى أن التنويع ف أساليب التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية
يساعد على فاعلية استخدام المعلمين والمعلمات لها.

3.97

.838

3.65

.719

المجموع

(عن بعد) ف استخدام

يبين الجدول ( )5أن المتوسط العام للبعد الثاي تنفيذ التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية
بلغ( )3.65وايحراف معياري ( ).719ويدل على درجة فاعلية عالية ويالحظ أن الفقرة العاشرة (أرى أن التنويع ف
أساليب التدريب اإللكتروي ف استخدام المنصات التعليمية يساعد على فاعلية استخدام المعلمين والمعلمات لها) قد حصلت
على أعلى المتوسطات الحسابية ()3.97وايحراف معياري ( ،).838يليها الفقرة األولى (يعتمد التدريب اإللكتروي (عن
بعد) على األساليب الحديثة للتدريب ف استخدام المنصات التعليمية ).بمتوسط حساب ()3.91وايحراف معياري ().903
وهذا مؤشر على قناعة إيجابية لدى المعلمين والمعلمات عينة الدراسة أن التدريب اإللكتروي عن بعد وتنويع أساليبه قد
يساهم بفاعلية يحو استخدام جيد للمنصات التعليمية وهذا ما يحتاجه المعلمين والمعلمات  .كما حصلت الفقرة الثامنة (أشعر
بإي حصلت على تدريب كاف ف استخدام المنصات التعليمية اإللكترويية) على أقل المتوسطات الحسابية ()3.12
وايحراف معياري ( )1.184ويمكن تفسير ذلك أن الفترة كايت غير كافية للتدريب على المنصات التعليمة حيث كايت
مدة التدريب أسبوع فقط ثم اعتماد المعلمين على أيفسهم كما أيه مؤشر لحاجة عينة الدراسة لمزيد من التدريب
اإللكتروي على المنصات التعليمية مستقبال .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة قجام ( )2020الت أشارت إلى أن جودة
التدريب اإللكتروي بلغ بدرجة كبيرة ف ضوء معايير ومؤشرات التعليم اإللكتروي ف جامعة الزاوية من وجهة يظر
المتدربين.
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جدنل ()6
فقوات االستباية نفق المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية الستجابات العينة ف
نالمعارف المتتسبة من التدريب اإللتتوني (عن بعد)( .ن=.)200
ت

توتيب
الفقوات

البعد الثالث :المهارات

المتوسط

الفقوات

الحساب

االيحواف
المعياري

1

1

ساعد التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية المعلمين والمعلمات
على اكتساب تبادل المعرفة بينهم.

4.08

.864

2

10

يعمل المعهد التخصص على يشر المعرفة حول أسلوب التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف
استخدام المنصات التعليمية بين المعلمين

3.53

.951

3

8

لدي القدرة على يشر المعرفة حول التدريب االلكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات
التعليمية بين زمالئ .

3.79

.922

4

9

يقدم التدريب االلكتروي (عن بعد) للمعلمين أساليب التفاعل للحصص المتزامنة وغير المتزامنة
ف المنصات التعليمية.

3.77

.895

5

4

يمكن التدريب االلكتروي (عن بعد) المعلمين ف استخدام المنصات التعليمية على توظيف
استراتيجيات حديثة مناسبة لطبيعة التطور

3.96

.820

6

7

يساعد التدريب االلكتروي (عن بعد) المتدربين عند استخدام المنصات التعليمية على اكتساب
مهارة التفكير العلم وحل المشكالت.

3.80

.924

7

5

يكسب التدريب االلكتروي (عن بعد) المعلمين والمعلمات عند استخدام المنصات التعليمية
تفعيل البريد اإللكتروي ف المشاركة وتبادل

3.94

.883

8

6

يزيد التدريب االلكتروي (عن بعد) عند استخدام المنصات التعليمية من وع المعلمين بأهمية
التواصل االلكتروي بين المدرسة

3.93

.900

9

2

ساعد التدريب االلكتروي (عن بعد) المعلمين والمعلمات على اكتساب مهارة اعداد و تصميم
االختبارات االلكترويية وتوظيفها

4.03

.972

10

3

برأي أن التدريب اإللكتروي (عن بعد) ساعد على توظيف مصادر التعلم وتقنيات التعليم ف
العملية التعليمية بصورة فاعلة

3.97

.899

3.87

.706

المجموع

يظهر جدول ( )6المتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية الستجابات العينة ف البعد الثالث (المهارات
والمعارف المكتسبة من التدريب اإللكتروي عن بعد) حيث بلغ المتوسط العام لهذا البعد( )3.87وايحراف معياري().706
حيث يشير إلى درجة فاعلية تدريب عالية ،وقد حصلت الفقرة األولى (ساعد التدريب اإللكتروي عن بعد ف استخدام
المنصات التعليمية المعلمين والمعلمات على اكتساب تبادل المعرفة بينهم) ،المرتبة األولى بمتوسط حساب ()4.08
وايحراف معياري ( ،).864يليها الفقرة التاسعة بمتوسط حساب ( ،)4.03وايحراف معياري( ،).972وهذا مؤشر على أن
تبادل المعرفة والخبرات الفنية بين المعلمين والمعلمات بعضهم بعضا كايت أعلى مهارة اكتسبتها عينة الدراسة من البريامج
مما يؤدي إلى تجسير هوة الفروقات الفردية بينهم على األمد األبعد ،ف حين يجد أن الفقرة العاشرة (يعمل المعهد
التخصص على يشر المعرفة حول أسلوب التدريب اإللكتروي عن بعد ف استخدام المنصات التعليمية بين المعلمين)قد
حصلت على أقل المتوسطات الحسابية ( )3.53وايحراف معياري ( ،).951ويظهر ذلك إلى قلة الوع باألدوار الكبيرة
الت يقوم بها المعهد التخصص حول التدريب اإللكتروي على المنصات التعليمية ،وغرس ثقافة التدريب اإللكتروي
وأهميته ف استخدام المنصات التعليمية .وتتفق هذه النتيجة كذلك أيضا مع دراسة قجام ( )2020الت أشارت إلى أن جودة
التدريب اإللكتروي بلغ بدرجة كبيرة ف ضوء معايير ومؤشرات التعليم اإللكتروي ف جامعة الزاوية من وجهة يظر
المتدربين.
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جدنل ()7
فقوا ت االستباية نفق المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية الستجابات العينة ف
فاعلية التدريب اإللتتوني (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية( .ن=)200
توتيب
ت
الفقوات

الفقوات

البعد الوابع :تقويم
المتوسط
الحساب

االيحوا
ف
المعيار
ي

0

21

أشعر بأي بحاجة إلى دروات تدريبة إلكترويية أخرى ف استخدام المنصات التعليمية.

3.98

1.06

12

أمرا مهما ف التعليم ف ظل
أرى أن التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية
ً
جائحة كورويا كوفيد" ".19

4.31

.816

103

خضعت للتقويم قبل البدء بالتدريب (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية.

2.99

1.240

34

أرى أن التدريب اإللكتروي (عن بعد) ساعد المعلمين على استثمار كل فرصة وخبرة لديهم لتعلم كل
ما هو جديد ف العملية التعليمية.

3.89

.929

5

ساهم التدريب اإللكتروي
المعلمين داخل المدرسة.

التعاوي بين

3.86

.972

6

يمكَن التدريب اإللكتروي (عن بعد) المعلمين من معرفة يقاط القوة وأولويات التطوير عند أداء
مهامهم المكلفين بها.

3.82

.981

7

برأي يمكن تغطية الفاقد من التدريب اإللكتروي (عن بعد) عند استخدام المنصات التعليمية من خالل
المواد اإلثرائية.

3.78

.920

48

يساعد التدريب اإللكتروي (عن بعد) المعلمين على تخط العديد من المشاكل والصعوبات الت
تواجههم عند استخدام المنصات التعليمية.

3.86

.929

9

أرى أن خطة التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية تضمن أساليب تقويمية
متنوعة.

3.63

1.023

1
8

برأي أصبح أداء المعلمين ف استخدام المنصات التعليمية بشكل عام هو أداء متميز يتيجة التدريب
اإللكتروي (عن بعد).

3.74

.992

المجموع

على المنصات التعليمية بتوفير الوقت للعمل الجماع

3.78

.716

يظهر جدول ( )7المتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية الستجابات العينة ف البعد الرابع (تقييم وتقويم
فاعلية التدريب اإللكتروي عن بعد ف استخدام المنصات التعليمية) حيث بلغ المتوسط العام لهذا البعد ()3.78وايحراف
معياري( ). 716مما يشير إلى درجة فاعلية تدريب عالية ،ويظهر النتائج أن الفقرة الثايية من هذا البعد (أرى ان التدريب
اإللكتروي عن بعد ف استخدام المنصات التعليمية أمرا مهما ف التعليم ف ظل جائحة كورويا كوفيد  )9قد حصلت على
أعلى المتوسطات الحسابية ( )4.31وايحراف معياري ( ،)816.يليها الفقرة األولى (أشعر بأي بحاجة إلى دروات تدريبة
إلكترويية أخرى ف استخدام المنصات التعليمية ).بمتوسط حساب ( )3.98وايحراف معياري( ،)1.06ويمكن تفسير هذه
النتيجة إلى التقييم اإليجاب من قبل عينة الدراسة حول التدريب اإللكتروي الذي تلقوه على استخدام المنصات التعليمية
وقناعتهم بأهميته للتعليم ف ظل ظروف الجائحة وتوقف التعليم المباشر ،ويالحظ أن الفقرة الثالثة (خضعت للتقويم قبل
البدء بالتدريب عن بعد ف استخدام المنصات التعليمية) حصلت على المرتبة العاشرة ( )2.99وايحراف معياري(،)1.240
ويمكن عزو هذه النتيجة إلى عدم جاهزية لهذه التجربة واإلعداد لها حيث كايت هذه البرامج فقط ردة فعل ف التعامل مع
الجائحة حتى ال يتوقف التعليم ضمان استمراريته.
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ثاييا :السؤال الثاي  ":هل توجد فونق ذات داللة إحصائية ف درجة فاعلية التدريب إللتتوني ف استخدام
معلم نمعلمات مدارس التعليم األساس للمنصات التعليمية من نجهة يظوهم ف ظل جائحة كورنيا كوفيد19تعزى
لمتغيو النوع االجتماع ؟
ولإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمعرفة الفروق ف
استجابات العينة ،والجدول( )8يعرض النتائج حسب متغير النوع االجتماع .
جدنل ()9
المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية نقيمة (ت) الستجابات العينة حسب متغيو
النوع االجتماع
األبعاد

النوع

العدد

المتوسط
الحساب

االيحراف
المعياري

المحسوبية

ذكر

100

3.29

832.

0.375

أيثى

100

3.39

.807

ذكر

100

3.62

717.

أيثى

100

3.67

.724

ذكر

100

3.85

673.

أيثى

100

3.90

.740

ذكر

100

3.75

682.

أيثى

100

3.81

.751

ذكر

100

3.63

650.

أيثى

100

3.69

.681

االجتماع
البعد األول
البعد الثاي
البعد الثالث
البعد الرابع
المجموع الكل

قيمة (ت)

0.583
0.625
0.595
0.487

الداللة
اإلحصائية
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

يتضح من الجدول ( )9عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة ،لدرجة
فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان للمنصات التعليمية من
وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد  19تعزى لمتغير النوع االجتماع  ،حيث أن جميع قيم مستويات الداللة أكبر
من ( ) 0.05وبالتال غير داله احصائيا ويتضح من ذلك عدم وجود تأثير دال لمتغير النوع االجتماع لجميع األبعاد الت
وضعت كتساؤالت ف االستباية  ،وقد يعزى ذلك إلى عدة أمور منها توافق زمن التدريب وأن ما قدم للمعلمين والمعلمات
من مادة تدريبية ه يفسها ،كذلك توافقت الظروف الت قدمت فيها البرامج التدريبة من مقدم التدريب هم أيفسهم وبالتال
لم يوجد ما يميز مجموعه عن أخرى ف كل ظروف تقديم البريامج التدريب للمستهدفين .وتتفق هذه الدراسة مع دراسة
الحمود( )2021ودراسة قجام ( )2020الت أشارت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع االجتماع .
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جدنل ()10
المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية نقيمة (ت) الستجابات العينة حسب متغيو يوع المنصة
األبعاد

يوع المنصة

العدد

البعد األول

منظرة

29

3.47

كالس رووم

171

3.32

.840

منظرة

29

3.57

.743

كالس رووم

171

3.66

.717

منظرة

29

3.79

.888

كالس رووم

171

3.89

.672

منظرة

29

3.58

.880

كالس رووم

171

3.82

.681

منظرة

29

3.60

.749

كالس رووم

171

البعد الثاي
البعد الثالث
البعد الرابع
المجموع الكل

المتوسط
الحساب

3.67

االيحراف
المعياري

المحسوبية

الداللة
اإلحصائية

قيمة (ت)

.686

0.348

غير دالة

0.563
0.478
0.099
0.617

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

.651

يتضح من الجدول ( )10عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة ،لدرجة
فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان للمنصات التعليمية من
وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد  19تعزى لمتغير يوع المنصة ،حيث أن جميع قيم مستويات الداللة أكبر من
( )0.05وبالتال غير داله احصائيا ويتضح من ذلك عدم وجود تأثير دال لمتغير يوع المنصة لجميع األبعاد الت وضعت
كتساؤالت ف االستباية ،وقد يعزى ذلك إلى توافق عينة الدراسة زمن التدريب وإدراك المعلمين ألهمية التدريب
اإللكتروي ف تطوير مهارات التدريس من خالل المنصات التعليمية على الرغم من اختالف المنصة إضافة إلى المعوقات
والتحديات الت صادف استخدم المنصات وهذا ما اتفقت يتائج الدراسة مع دراسة العزرية ( )2021ودراسة
الحمود(.)2021
التوصيات:
 العمل زيادة مدة التدريب اإللكتروي ف استخدام المنصات التعليمية للمعلمين والمعلمات بحيث تكون كافية من حيثالوقت وعدد الساعات.
 ضرورة يشر المعرفة ف مجال أهمية التدريب اإللكتروي ف استخدام المنصات التعلمية وأثره على العملية التعليمية. تقيم المستهدفين من المعلمين والمعلمات للبرامج التدريبية عن بعد باستخدام المنصات التعليمية مستقبال لمعرفة مايمتلكون من مهارات سابقة قبل التدريب ليبنى عليها ما يقدم من برامج جديدة تفيد المستهدفين.
 عمل دراسة حول التحديات ومعوقات البرامج التدريبية من خالل المنصات اإللكترويية كمدخل لتطويرها . -دراسة معايير جودة البرامج التدريبية من خالل المنصات اإللكترويية كمدخل لتطويرها وتفعيل إمكاياتها .

www.ijherjournal.com

276

Volume 4, Issue 4, August 2022

المواجع
أبوشقرة ،إيناس محمد .)2020(.التدريب اإللكتروي
https://shortest.link/3VPO

ف

ظل جائحة كورويا

بين الضرورة والتطبيق،

أب طه ،عبدهللا إبراهيم محمود .)2012( .تخفيض تكاليف التدريب من خالل التدريب اإللكتروي  ،وكالة جراسا اإلخبارية،
من موقع www.gerasanews.com
حفيظ،أمينة .)2016(.دور التدريب اإللكتروي ف تطوير كفاءات العاملين ،دراسة ميدايية بمؤسسة سويلغاز بطولقة ودائرة
فوغالة – والية بسكرة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر بسكرة،
الجزائر .

البريكية ،شيخة بنت عل  .)2018(.دور التدريب اإللكتروي ف التنمية المهنية لمعلمات الجيل األول والعاملين ومتطلبات
ف مركز التدريب التربوي لمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة
العلوم االسالمية الماليزية.
توفيق ،عبد الرحمن .)2007(.التدريب عن بعد باستخدام الكمبيوتر وااليتريت ،ط ،1القاهرة ،مركز الخبرات المهنية
لإلدارة بميك ،جمهورية مصر العربية .

الحمادي ،عبدالرحمن ثامر .)2013(.اتجاهات المعلمين والمشرفين التربويين يحو إمكايية استخدام التدريب اإللكتروي ف
مدينة الرياض .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االمام محمد بن سعود .الرياض.
الحمود ،ماجد عبدالرحمن .)2021(.واقع تدريب المعلمين عن بعد على استخدام منصة مدرست اإللكترويية من وجهة يظر
.)1(37
التربية
كلية
مجلة
لتطويرها.
ومقترحات
http://search.mandumah.com/Record/1114192

الحميري ،عبد القادر بن عبد هللا .)2008( .أثر بريامج إلكتروي مقترح لتدريب معلم العلوم على بعض استراتيجيات
التدريس الحديثة ،دراسة غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.
الرابغ  ،منيرة محمد .)2019( .استخدام المقررات اإللكترويية مفتوحة المصدر ) (MOOCsف التنمية المهنية لمعلمات
العلوم ف مدينة جدة .مجلة العلوم التربوية والنفسية :المرکز القوم للبحوث ف غزة.126-95 ،)10(3 ،
الزيبق  ،حنان سليمان .)2011( .التدريب اإللكتروي  .ط .1األردن :دار المسيرة.

السناي  ،صالح بن مرزوق عودة .)2012( .درجة إسهام التدريب اإللكتروي ف تطور مهارات التدريس لدى معلم اللغة
اإليجليزية بمحافظة ينبع " رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة ام القرى ،المملكة العربية
السعودية.
الشهري ،عجالن .)2011(.برامج التعلم والتدريب اإللكتروي  :غياب النموذج يبطى من التقدم ،مجلة التدريب والتقنية،
. www.hrdiscussion.com 155

الطميزي ،جميل أحمد( .)2007التدريب اإللكتروي رؤية مستقبلية لتدريب ف فلسطين ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر
التربوي لوزارة التربية والتعليم العال الفلسطينية " :يوعية التعليم ف فلسطين :واقع وطموحات " ،رام هللا،
فلسطين ،الفترة من  17 -16ديسمبر .
عبدالح  ،رمزي أحمد .)2010(.التعليم العال اإللكتروي  :محدداته ومبرراته ووسائطه.اإلسكندرية :دار الوفاء.

العزرية ،ابتسام سالم .)2021(.مدى ف اعلية استخدام المنصة التعليمية ف التعليم عن بعد بمدارس التعليم األساس ف
سلطنة عمان ،المؤتمر الدول السنوي السادس ،رؤى وأفكار ساخنة ف تطوير التعليم ،األردن.426-414.
العطار ،ياهض حسن .)2015(.معوقات تطبيق التدريب اإللكتروي أثناء الخدمة بمدارس وكالة الغوث ف محافظات غزة،
وسبل التغلب عليها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية غزة.
عودة ،فراس محمد .)2015( .التدريب اإللكتروي وتنمية الرأسمال الفكري ،المجلة اإللكترويية لمركز التميز والتعليم
اإللكتروي  ،مجلة دورية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.

277

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

 مستوى جودة التدريب اإللكتروي ف ضوء معايير ومؤشرات التعليم اإللكتروي ف جامعة.)2020(. يجوى عمار،قجام
 التحول الرقم ف عصر المعرفة،  المؤتمر الدول األول "االفتراض.الزاوية من وجهة يظر المتدربين
.2020/7/12 . العدد السادس.الواقع التحديات االيعكاسات

 يموذج مقترح إليشاء مركز تدريب عن بعد بالمدريرية العامة للدفاع المدي ف المملكة العربية.)2005( . سالم، المطرف
. الرياض، جامعة يايف.  رسالة ماجستير غير منشورة.السعودية
 متطلبات التدريب اإللكتروي ومعوقاته بمراكز التدريب التربوي بمدينة الرياض من.)2012(. حمد بن محيا،المطيري
.  السعودية، جامعة الملك سعود، رسالة ماجستير غير منشورة،وجهة يظر المدربين
 التدريب اإللكتروي وتطبيقاته ف تطوير الموارد لبشرية ف قطاع التعليم ف دول لخليج.)2010(.  عل شرف،الموسوي
 جامعة، ورقة بحثية مقدمة للندوة األولى ف تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال ف التعليم التدريب، العرب
.  السعودية، ابريل14 -12  خالل الفترة،الملك سعود
 فاعلية يمط التدريب اإللكتروي ف تنمية مهارات إدارة بيئة الفصل االفتراض لدى.)2017(. حسن يصر محمد،هبة هللا
. جمهورية مصر العربية، مجلة كلية التربية بجامعة بورسعيد، معلم الحاسب االل
 فلسفة التدريب اإللكتروي ومتطلباته كمدخل للتنمية المهنية المستدامة لمعلم التعليم الثايوي (دراسة.)2011(. عماد،وهبة
. جمهورية مصر العربية، المجلة العلمية لكلية التربية بجامعة أسيوط،)تحليلية ميدايية
Batilla, M&
Vavougios ,D,(2014),Entering The Web 2Edmomdo. Their Chasses,
International journal of emerging technologies in learning (FJET) ,9 (1) 53-60
Bimir , Adda (2018). 10 Reasons working remotely is even better than you thought it was,
www.themuse.com .
Hsu, C. M. (2013). The construction of a web-based learning platform from the perspective of
computer support for collaborative design. International Journal of Online
Pedagogy and Course Design (IJOPCD), 3(4), 44-67.
Khan, B. H. (2005). E-learning quick checklist. IGI Global.
Maxwell , D . Jackson . (1997) . ConnecTEN: A Case Study of
Technology Training for
Teachers . Tennessee ,U.S.A (ERIC Document Reproduction Service No. ED
416 193)
Railean, E., 2015. Psychological and Pedagogical Considerations in Digital Textbook Use and
Development. Hershey, Pa: Information Science Reference.
Regino, R (2009) . Teacher perceptions of their training to teach , online within community
colleges in one region in California (Doctoral dissertation Capella University),.
Robet S. & James K. (2006). Cost- benefit analysis of training using computer networks,
Joumal of Deaf studies and Deaf Education, 10,(1), 212- 213.
Slameto, U. (2014). Primary school e-learning development as a social study learning model
in the 5th grade primary school. International Journal of E-education, E-business,
E-management and E-Learning, 4(5), 351- 360.
Vishal.

278

(2016). Pro and cons of working from home, Retrieved
http://www.lifehack.org/articles/featured/pro-and-cons-of-working-fromhome.html [20 June 2016].

from

www.ijherjournal.com

IJHER

International Journal of Humanities and Educational Research
ISSN: 2757-5403
Volume 4, Issue 4, August 2022

Received: 23/06/2022

Accepted: 11/07/2022

Published: 01/08/2022

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ITS ROLE IN THE QUALITY OF PRIVATE UNIVERSITY
EDUCATION(2013 AD - 2020 AD) USING STATISTICAL ANALYSIS
Nihad Abdullteef ALSAMMRAE  1
Dr. , AL-Bani University College, Iraq

Ameer Kamil HAMZAH  2
Researcher, Middle Technical University, Iraq

Abstract
This research aims to highlight the importance of knowledge management as one of the
most important contemporary challenges as it is one of the intangible resources in private
universities, whose investment is at the core of the work of the higher management of
universities. The research followed the descriptive approach (exploratory study) to reach a
set of results, including the focus of private colleges on adopting the concepts of knowledge
management, because knowledge assets are as important as physical assets, and it is
necessary to focus on the human resource and its development and development as the first
meaning of the variables and components of knowledge management, It also focused on the
need to pay attention to knowledge, its management, ideas and academic qualifications that
can serve private colleges and make them in a competitive position with other colleges. The
research examines knowledge management and the relationship of correlation and influence
between knowledge management and the quality of education in private colleges. The
research included three chapters, each chapter had three chapters, and the questionnaire
form was used as a tool for data collection (75) questionnaires were distributed, of which
(72) were valid. The results were analyzed using the (SPSS) program. Results illustrated in
the practical aspect of the third chapter of the second topic, where the results indicated the
independence of the implicit knowledge management variables, as the value of the
correlation coefficients are close to zero, as shown in Table No. (2) and also the virtual
knowledge management variables studied in the research are the other They are
independent among themselves, and Table No. (3) clarifies this and also indicates that all
the 16 approved variables are independent among themselves, as shown in Table No. (4).
The results of the tables (5-------20) indicated that The correlation between each of the
studied dependent variables and its relationship with all independent variables is positive,
meaning that it is in the direct direction and its value is greater than (0.5) In the sense that
they all have a good relationship and tend to be strong according to the variable, and this
indicates that the results of the research came with the support of the research theory.
Several statistical methods were applied to test the research hypotheses through which
they reached certain results. In the end, the research presented a set of recommendations to
the researched colleges based on the results that were reached, the most prominent of
which was the need to pay attention to knowledge and its management and to ideas and
academic qualifications that can serve the colleges and make them in a competitive position
with local and international colleges by increasing higher academic qualifications. The top
management of the faculties must pay special attention to the researchers and consider
them an important source for the decisions of the higher administration (the Deanship) with
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regard to the development of the faculties, since the majority of ideas are not received from
the staff in them only, but also from the researchers in some cases.
Key words: Knowledge, Private University Education.

إدارةالمعرفهودورهافيجودةالتعليمالحامعياألهليللفتره(٢٠١٣م-٢٠٢٠م)باستخدامالتحليل
اإلحصائي 


نهادعبداللطيفالسامرائي
م.د،كليةالبانيالجامعة،العراق 

أميركاملحمزةقرغولي
م.م،الجامعةالتقنيةالوسطى،العراق

الملخص :
 يهدف هذا البحث إلى إبراز أهمية إدارة المعرفة كأحد أهم التحديات المعاصرة لكونها من الموارد غير الملموسة في
الجامعات األهلية والتي بات استثمارها يقع في جوهر عمل اإلدارة العليا للجامعات ،فهدف البحث طرح مفاهيم إلدارة
المعرفةبشقيها(المعرفةالضمنيةوالظاهرية) وتأثيرها فيجودةالتعليم األهلي ،ولقدسلكالبحثالمنهجالوصفي (دراسة
استطالعية) للوصول إلى مجموعة من النتائج ومنها تركيز الكليات األهلية على تبني مفاهيم إدارة المعرفة وذلك ألن
جوداتالمعرفيةمهمةكالموجوداتالمادية ،ومنالضروريالتركيزعلىالموردالبشريوتنميتهوتطويرهبوصفه

المو
لمتغيراتومقومات إدارة المعرفة ،كماركزعلىضرورةاالهتمامبالمعرفةوإدارتهاوافكارهاوالمؤهالت

المعنياألول 

رخر..
العلميةالتييمكنإنتخدمالكلياتاألهليةوتجعلهافيموقعتنافسيمعاالكلياتاأل
المعرفةوجودةالتعليمفيالكلياتاألهلية ،اذتمثلت

يختبرالبحثعن إدارة المعرفةوعالقةاالرتباطوالتأثيربين إدارة 
المعرفةفيجودةالتعليمفيالكلياتاألهلية ،منرخالل

مشكلةالبحثفياإلجابة عنالتساؤلالذييطرحعنتأثير إدارة 
دراسةاستطالعيةعلىالكلياتاألهلية فيبغداد ،وقدضمالبحث ثالثفصوللكلفصلثالثمباحث ،وقداستخدمت
)استمارة تمتحليلهاباستخدام

استمارةاالستبيانكأداةلجمعالبيانات،وتمتوزيع()75استمارةاستبيانكانالصالحمنها(72
)نتائجموضحةبالجانبالعمليالفصلالثالثالمبحثالثانيحيثأشارت النتائج إلى استقالليهمتغيرات


SPSS
برنامج(
إدارة المعرفة الضمنية حيث إن قيمة معامالت االرتباط تقترب من الصفر وكما موضحة في الجدول رقم ( )2وأيضا
متغيرات إدارة المعرفة الظاهرية المدروسة في البحث هي األرخر .مستقلة فيما بينها والجدول رقم ( )3وضح ذلك
واشارات أيضا إلى إن جميع المتغيرات المعتمدة المدروسة والبالغ عددها ( )16متغير مستقله فيما بينها وكما موضح
بالجدول رقم (4) وأشارت نتائج الجداول ( )20-------5إلى إن عالقة االرتباط بين كل متغير من المتغيرات
المعتمدة المدروسةوعالقتةمعجميعالمتغيراتالمستقلةتكونموجبهاي إنها باالتجاهالطرديوقيمتهااكبرمن()0.5

نتائجالبحثجاءتبدعمنظريةالبحث.

بمعنىإنهاجميعالهاعالقةجيدةوتميلإلىالقوةحسبالمتغيروهذايدلعلىإن
وفيضوئها توصلت
وطبقت عدة أساليب إحصائية الرختبار فرضيات البحث التي توصلت من رخاللها إلى نتائج معينة ، 
الدراسة إلى عدد من االستنتاجات كانت أهمها وجود عالقة ارتباط وتأثير بين إدارة المعرفة وجودة التعليم في الكليات
األهليةقيدالبحث،وجاءتالنتائجمتطابقةمعفرضياتالبحث.
النتائجالتيتمالتوصلاليهاوكانتأبرزها

وقدمالبحثفيالنهايةمجموعةمنالتوصياتإلىالكلياتالمبحوثةاستناداإلى
تخدمالكليات وتجعلهافي موقعتنافسيمع
ضرورةاالهتمامبالمعرفةوإدارتهاوباألفكاروالمؤهالتالعلميةالتييمكن إن 
االكليات المحلية والعالمية من رخالل زيادة المؤهالت العلمية العليا .ويجب على اإلدارة العليا للكليات إن تولي الباحثين
اهتمامارخاصاوعدهممصدرامهمالقراراتاإلدارة العليا(العمادة) فيمايتعلقبتطويرالكلياتكونغالبيةاالفكارالترد
حيان .
ولكنمنالباحثينفيبعضاأل 

منالعاملينفيهافقط،
، التعليمالجامعياألهلي.
الكلماتالمفتاحية:المعرفة 
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المقدمة:
يمثلموضوع إدارة المعرفة knowledge Managementأحد الفروعالعلميةالتيتحظىباهتمامكبيرمن
جانبالكتاب ،كما إنهيعتبرجزءاتكاملياهامافياإلدارة التيتركزعلىالمعلوماتوإدارتهابفاعلية ،فانقدرةاإلدارة
وفاعليتها في الكليات تعتمد إلى حد كبير على إدارة التراكم المعرفي المتاح بين يديها والذي توفره (المعرفة الضمنية
والظاهرية)الموجودةفيالكليات ،فالكلياتتواجهتحدياتالبحثعنأساليب إداريةحديثةتمكنهامنالبقاءواالستمرارية
وزيادةقدرتهاعلىتحقيقاهدافهابكفاءةوفاعلية،فظهرمفهوم"إدارةالمعرفة"الذييعنيبتحديدالمعلوماتذاتالقيمة
وكيفيةاالفادةمنها . لهذاتمثلالمعرفةبعداهامافيعالماليوم،حيثتحولتالمجتمعات إلى مجتمعاتمعلوماتيةمعرفية،
وأصبح تالمعرفةهيالمصدراألساسيلتحقيقالتميز،ومنيمتلكهايمتلكالقوةوالسيطرةفيالقرنالحاديوالعشرين
الذيأصبحفيهاالقتصادرقميايعتمدعلىالمعرفة. 
ولعلالمرحلةالحاليةالتييمربهاالنظامالمعرفيجديرةبأنتدركاإلدارة فيجودةالتعليمفيالكلياتاألهلية
وطبيعة  ومعطياتهذهالمرحلةوالتفاعلبينقواهاالمختلفةومد.تأثيرذلكعلىعمليةصنعالقراراإلداري ،ألن اتخاذ
القرارهو أحد أسس عملاإلدارة ،فصانعالقرارمنوجهةنظراإلدارة الكالسيكيةيتبعترتيبامتسلسالرخطوةفخطوة،
وبهذايكونعملهمنطقيا ،يضعامامهاهدافاليستمتعارضة،ومعرفةمكتملةللمشكلة،ويجمعكلالمعلوماتوكلالحلول
الممكنة ،ويدرسكلالطرق .للوصول إلى ارختيارمناسبالتخاذالقراراتالجيدة .فإنموضوعاالستخدام المشتركإلدارة
المعرفةمنجهة،وتأثيرهافيجودةالتعليملد.الكلياتاألهليةمنجهةأرخر،.وماينتجعنذلكمنفوائديعتبرأمراذا
أهميةبالغةتستحقالبحثوالدراسة  .
فالمساهمة العلمية للبحث في الجانب النظري ترجع أهميتها إلى إنها ترجمة من قبل الباحثين للمراجع العلمية
األجنبيةوالعربيةبشكلكامل .كماتعتبرهذهالدراسةمنالدراسات(القليلة)التيتناولتقياس إدارةالمعرفةوتأثيرهاعلى
جودةالتعليمفيالكلياتاألهلية ،وبذلكفإنهاتساهم فيسدفجوةفيأدبيات إدارة المعرفةوتأثيرهافيجودةالتعليمفي
الكلياتاألهلية. 
وهناكأهميةتطبيقيةلنتائجمثلهذهالدراسةفيقطاعاتاألعمالالمختلفةالتيتطمحإلىالنجاحفيتطبيقإدارة
المعرفة،لالستفادةمنإيجابياتتلكالتطبيقاتمنأجلتحقيقمستو.عاليمنالمزاياالتنافسية .وترجعأهميةهذاالبحث
إلى أهميةقطاعاالتعليم ،والمتمثلفياالتعليمالحكوميواألهلي ذاتالطابعالتعليميوالمهني ،ألن هذهالكليات تؤثرفي
النمواالعلميللبلدبأسره،وتنبعأهميةالدراسةكذلكمنإنهاتناولتالموضوعمنرخاللاالعتمادعلىبياناتكمية،تتعلق
بمد.جاهزيةالكلياتوتأثيرهافيإدارةالمعرفةمنأجلتحقيقمستو.عاليمنالخريجين. 
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الفصلاألول:المبحثاألول :
منهجيةالبحث :
يسعىهذاالفصلإلىتقديمفكرةعنموضوعالبحثومنهجيتهومضمونةومشكلةالبحثومتغيراتهلتشكيلإطار
منهجيله،ومنثمالتعرفعلىموقعأجراءالدراسةواألساليباالحصائيةالمعتمدةفيجمعوتحليلالبيانات. 

مشكلةالبحث :
معتزايدأهم يةقطاعالتعليمبوصفةمنالقطاعاتالمهمةالتيتعملعلىرخدمةالمجتمعالمتقدمومواكبةالتطورات
الهائلةالتيتحدثفيمجاالتالمعرفةوظهورمفاهيمالمجتمعالمعرفي .knowledge societyفالكلياتاألهلية برزت
بالمجتمعكونهاتعدمركزالتقديمالخدمةالتعليمية،ولكيتتمكنمنأداء دورهابتميزكانعليها إن ترتكزفياعمالهاعلى
إدارةالمعرفة .
انالجوانبالمهمةلبيانإدارةالمعرفةوتأثيرهافيالكلياتاألهليةدفعناللتساؤلهلإلدارةالمعرفةتأثيرفيجودة
التعليمفيالكلياتاألهلية
هلإلدارةالمعرفةتأثيرفيجودةوتعزيزقدراتالكلياتاألهليةعلىالتعليماالفضل

انهذهالجوانبمثلتإشكاليةتستحقالدراسةوالبحثوهيجوهرمشكلةالبحثالحالي .

أهميةالبحث:
تتجلىأهميةهذاالبحثفيكونهامحاولةللربطبين إدارة المعرفةوجودةالتعليمفيالكلياتاألهلية وتتجسدأهميةالبحث
منأهمية إدارة المعرفةواستخدامهافيتعزيزقدراتالكلياتاألهلية علىالتعليماالفضل .ويسهمالبحثفيمعرفةكيفية
تطبيقإدارةالمعرفةفيقطاعالتعليم.وكذلكقديضيفمساهمةعلميةللبحوثوالدراساتفيإدارةالمعرفة. 

الفصلاألول:المبحثالثاني:
فرضيةالبحث :
أتاحتثورةالتعليمالعاليفرصةطيبةلتوسعوتطويرالتعليمالعالياألهلي فيالعراق ،لكنهذاالتوسعفرض
علىهذهالمؤسساتمجموعةمنالعقباتوالتحديات،منها :
هلهيكليةمؤسساتالتعليمالعالي األهليالقائمةحاليا ً تلبيمتطلباتالتعليمالعاليفيالعراق وإلى أي مد.
استطاعتهذهالمؤسساتمنتحقيقأهدافهاوالغرضمنقيامها وهلاللوائحالتنظيميةوشكلالعالقةاإلداريةبينوزارة
التعليم العالي وهذه المؤسسات تحد من تحقيق هذه المؤسسات ألهدافها تكمن أهداف الدراسة في التعرف على إدارة
المعرفةوتأثيرهافيجودةالتعليماألهليفيالعراق ،كذلكالتعرفعلىنسبةالتأثيرفيجودة التعليماألهلي رخاللثورة
التعليمالعالي،والعقباتالتيتحولدوناالستفادةالقصو.منالتعليم األهليفيالعراق،والتعرفعلىالنظماإلدارية
واألكاديميةلهذهالمؤسسات،والوقوفعلىشكلالعالقةاإلداريةواألكاديميةبينوزارةالتعليمالعاليومؤسساتالتعليم
األهليفيالعراق.كمااعتمدالباحثانعلىعدةاسئلةمنها :
 مؤسساتالتعليماألهليالقائمةحالياًأثرتإيجاباًعلىجودةالتعليمالعاليفيالعراق .
 اللوائحالتنظيميةوالقانونيةالمنظمةلعملالتعليماألهليبينوزارةالتعليمالعاليوهذهالمؤسساتأثرتسلبا ًعلى
جودةالتعليمالعاليفيالعراق .
 ساهمتمؤسساتالتعليماألهليفيزيادةجودةمخرجاتالتعليمالعاليبإدرخالمفرداتأكاديميةحديثةوجديدة،
باإلضافةإلىمساهمتهافيتنفيذسياسةثورةالتعليمالعاليبزيادةعددالطالبالمقبولينكلعام. 
وفاإلجابةعلىأالسئلةالمطروحهأعاله،صممالبحثالفرضيةالرئيسية،والفرضيتينالفرعيتين ،
الفرضيةالرئيسية تدرس العالقةالمباشرةبينالمتغيرالمستقل(إدارة المعرفة)والمتغيرالتابع(جودةالتعليمفي
الكلياتاألهلية)وهي-: 
 يوجد تأثير ذو داللة معنوية إحصائية إلدارة المعرفة على جودة التعليم في الكليات األهلية وقد تفرع منها
فرضياتفرعية :
 الفرضيةالفرعيةاألولىهي :يوجدتأثيرذوداللةمعنويةبينالمعرفةالظاهريةوجودةالتعليمفيالكلياتاألهلية.
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 الفرضيةالفرعيةالثانيةهي:يوجدتأثيرذوداللةمعنويةبينالمعرفةالضمنيةوجودةالتعليمفيالكلياتاألهلية.

هدفالبحث :
تتمثَّلأهدافالبحثفيمحاولةاإلجابةعلىالتساؤالتالواردةفيمشكلةالبحثوالّتيتتلخصبمايلي: 
-

هلإلدارةالمعرفةتأثيرفيجودةالتعليمفيالكلياتاألهلية
هلإلدارةالمعرفةتأثيرفيجودةوتعزيزقدراتالكلياتاألهليةعلىالتعليماالفضل
االستعراض المرجعي للدراسات السابقة التي تناولت عالقات االرتباط والتأثير بين إدارة المعرفة وجودة التعليم في
الكلياتاألهليةلتعزيزقدراتهمعلىالتعليماالفضل. 
بيانتأثيرإدارةالمعرفةفيموقعالدراسة.
تسليطالضوءعلىإدارةالمعرفةالظاهريةوالضمنية.
تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات لقطاع التعليم محل الدراسة في ضوء ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج
وتحديداتجاهاتالبحثالمستقبلية .

نموذجالدراسة :
تماعتماددراسةذاتمتغيرينهما،المتغيرالمستقلويتمثلفي(إدارةالمعرفة)،والمتغيرالتابعويتمثلفي(جودة
التعليمفيالكلياتاألهلية)،وذلكلبناءالنموذجاالفتراضي،وهوموضحفيالمخططالتالي: 

مخططرقم()1-1يوضحنموذجالدراسة 
 
إدارةالمعرفة 

المعرفةالظاهريةالمعرفةالضمنية 


 
 
 
 

جودةالتعليمفيالكلياتاألهلية 

المصدر-:أعدادالباحثة 


منهجالبحث :
اعتمدت  الدراسهالمنهجالوصفيالتحليليكاسلوبلتحقيقأهدافالدراسه ،وهومنأكثر إنواعالمناهجشيوعاً
وانتشارا ً في البحوث االستطالعية واالجتماعية ويعرف المنهج المذكور بانه (كل استقصاء ينصب على ظاهره من
الظواهرالمدروسةكماهي قائمة فيالحاضربقصدتشخيصهاوكشفجوانبهاوتحديدالعالقةبينعناصرها(.الزوبعي
والغنام ، )51،1981واليقف البحث الوصفي والتحليلي عند حدود الظاهره (موضوع الدراسة) بل يتعداه إلى التحليل
والتفسيروالمقارنةوالتقويم ،للوصول إلى تقييماتذاتمعنىيزيدبهارصيدالمعرفةعنتلكالظاهرة . (جابروكاظم،
،1978.)139
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لقدأستدلالباحثانبمعاملاالرتباطاإلحصائيبيرسون()Personباالضافه إلى األساليب االحصائيهاألرخر.
الالزمه لتحليل البيانات ،باالعتماد على برنامج ( )SPSSاالحصائي الجراء االرختبارات وتحديد العالقه بين متغيرات
الدراسه .
فعلىالرغممنأهميةالتحليلالكمياإلحصائيفيالبحوثالعلمية إالإنهاالتكفيلشرحالعوامل الديناميكية
المؤثرة في الدراسة ،وهذا يقتضي استخدام منهج دراسة استطالعي كمنهج مكمل لفهم الموقف بعمق وتفسير النتائج
وتبريره.
اإلحصائية
وهذايتوافقمعمنهجالدراسةالحاليةالذييهدف إلى توفيرالبياناتوالحقائقعن المشكلةموضوعةالبحثلتفسيرها
والوقوفعلى دالالتها،والرجوعللوثائقالمختلفةكالكتبوالصحفوالمجالتوغيرهامنالموادالتييثبتصدقها
بهدفتحليلهاللوصول إلى أهدافالبحث،فإنالباحثاناعتمد.علىهذاالمنهجللوصول إلى المعرفةالدقيقةوالتفصيلية
حولمشكلةالبحث،ولتحقيقتصورأفضلوأدقلظاهرةموضعالدراسة،استخدمتاستمارةاالستبيانفيجمعالبيانات
األولية تماالعتمادعلىاستمارةاالستبانةوتحليلماجاءبهامننتائج إحصائيا ،وقدتمارختيار(الكلياتاألهلية فيبغداد
بسببنشاطهاالواسعوباعتبارهاجزءمهمفيالتعليمبجانبالتعليم الحكوميفيالعراق.وكانمجتمعالدراسةيتألفمن
الكليات األهلية في بغداد وهم ( 20كلية) وكانت العينة مكونة من (االساتذة من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير وما
يعادلها)تمتوزيعاستمارةاالستبيانعليهمألرخذأرائهم.وتنوعتالبياناتوالمعلوماتفياستمارةاالستبيانلتحقيقاهداف
البحث وشرح كيفية ملئها ولدراسة حالة المبحوث عنها ومد .تطبيقها في االكليات األهلية و االستمارة استخدمت كأداة
رئيسيةلجمعالبياناتمنعينةالدراسة،وجاءتفيقسمين،القسماألولعرضالمعلوماتالشخصية،والقسمالثانييتكون
منجزأين ،الجزءاألول يتكونمنفرعينالفرعاألول إدارة المعرفةالضمنية ،والفرعالثاني إدارة المعرفةالظاهرية
ولكل فرع ( 7عبارات) لقياس إدارة المعرفة وهو المتغير المستقل ،أما الجزء الثاني يتكون من ( 16عبارة) لقياس
تأثيرجودةالتعليمفيفي الكلياتاألهلية،باستخدام مقياسليكرت()Likertولهرخمسةأبعادوالذييعدمنأكثراألساليب
المستخدمةفيالعلوماإلداريةواالجتماعيةوالمتدرجمناتفقتماما(ويقابلهاالوزن)5والاتفقتماما(ويقابلهاالوزن)1 


1
2
3
4
5
ال اتفق
الاتفق 
غيرمتأكدا 
اتفق 
اتفقتماما 
تماما 

وقد طورت االستبانة بعرضها علىالخبراء والمحكمين من ذوي االرختصاصات العلميةفي موضوعةالبحث،
واعتمدتالحزمةاإلحصائيةللعلوماالجتماعية SPSS(()Statistical Package for SociaL Scienceجيل)20في
تحليلالبياناتالتيجر.تجميعهافيعينةالبحث،وقدتماستخداماألساليباإلحصائيةاآلتيةفيتلكالحزمة .
 الوسطالحسابي:-لتحديدمستو.استجابةأفرادالعينةلمتغيراتالدراسة.
 االنحرافالمعياري:-لمعرفةمستو.تشتتقيماالستجابةعنأوساطهاالحسابية.
 معاملارتباطالرتب(بيرسون)-:الرختبارفرضياتالعالقةبينمتغيراتالبحث.
 االنحدارالخطيالبسيط-:الرختباراثرالمتغيراتالمستقلةفيالمتغيراتالمعتمدة(التابعة).
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الفصلاألول:المبحثالثالث :
الدراساتالسابقة :
تشكلالدراساتالسابقة أحد المرتكزاتالرئيسةالمهمةأليةدراسةمستقبلية .ولعلهاجانبامنهذهاألهميةيمكن
فيإنهاتزودالباحثينبمؤشراتدقيقةعما إنتهىإليهالجهدالبحثيالسابقوهذاسيمنعالتكراروالتدارخلمستقبال،فضال
عن إن هيؤشرللباحثالمساراتالتيتعثربهااألرخرونوتلكالتيحققوابهانجاحاتمميزة ،كما إنهاتقدمللباحثين فوائد
جمةعنطريقماتوصلتإليهمناستنتاجاتوتوصيالتومقترحاتتفيدفيسعيهمالجديد. 
أنهذاالبحثقدرتعلقاألمربمتغيراتهمنالجانبالنظريفقدأفادتالدراساتالسابقةفيتحديدنقاطااللتقاء
والتقاطعالتيعكستهاتبايناآلراء وارختالفاالتجاهاتالتينظرعنطريقهاالباحثون إلى متغيريالبحث ،لتحديدموقع
هذاالبحثبينالدراساتالتياستنداليها .
وفيمايليسيجريعرضهذهالدراساتومناقشتها .
تناول الباحثان في هذا الجانب الدراسات واالبحاث العربية واالجنبية التي قاما باالطالع عليها ودراستها
واالستفادةمنهافيدراستهموالتيتتعلقبإدارةالمعرفة 
 -1دراسةد.حنانالبدريكمال2017
((إدارةالمعرفةودورهافيتنميةاإلبدا اإلداريلدىالقياداتاإلداريةبجامعةأسوان)) 
تهدفالدراسة إلى التعرفعلىمد.تطبيقعمليات إدارة المعرفةفيجامعةأسوان ،وتحديدالعالقةبين إدارة
المعرفةومستو.اإلبداع اإلداريللقياداتاإلداريةالسائدةفيالجامعة ،ووضعتصورمقترحلتفعيلمدرخل إدارةالمعرفة
فيالجامعةبحيثتسهمبدورفعالفيتنميةمستو.اإلبداع اإلداريللقياداتاإلداريةوالعاملينبمايسهمفيرفعكفاءة
الجامعةوزيادةقدرتهاالتنافسيةوتوصلتالدراسةإلىعددمنالنتائجوالتوصياتأهمهاإنلإلدارةالعليامهمةرئيسيةإال
وهيدعموتشجيعالموظفينعلىالمشاركةبالمعرفةوتحفيزهمعلىالمشاركةعنطريقتعليمالموظفينلكيفيةتطبيقما
تعلموه وكيفية مشاركتهم بما يملكون من معرفة وكيف يمكن تفسير تلك المعرفة وترجمتها لمهارات وسلوكيات تحسين
األداء. 
 -2دراسة()Farwa & athers 2016
( Antecedents of knowledge sharing and its impact on employees creativity and
)work performance
هدفت الدراسة إلى التحقيق والتلخيص وتبني تقاسم المعرفة ( )k sالتي يمكن إن تسهل المعرفة ممارسات
المشاركةبينالموظفينفيجامعاتالقطاعالعام .وتمجمعالبياناتالبحثيةمن 216موظففيجامعاتالقطاعالعام
باستخداماالستبيانالذاتي،وجدتإنتبديلالموظفين،والموتوالتقاعدتؤثرسلباعلىممارساتمشاركةالمعرفةفيهذه
الجامعات .عالوة على ذلك ،إن الخوف من فقدان (المكافاة ،الوضع الراهن ،السلطة ،االعتراف ،والملكية النفسية) هي
العواملالرئيسيةالتييمكن إن تخلقحواجزلممارسات.k sوالنتائجتكشفعن إدارة المعرفة))kmالثقافةوالشبكات
االجتماعية والمعلومات (التكنولوجيا)عززت تبادل المعرفة بين ممارسات الموظفين ،على العكس ،كان دافع مشاركة
المعرفةغيرقادرلتعزيزتبادلالمعرفة .

 -3دراسة(ساميحنونة،رأفتمحمدالعوضي)2011
((تطبيقاتإدارةالمعرفةفيمؤسساتالتعليمالعالي)) 
هدفتالدراسةإلىتقديمإطارفكريلتطبيقإدارةالمعرفةفيمؤسساتالتعليمالعاليمبنياعلىمراجعةوفحص
مجموعةمنالدراساتالنظريةواالدبياتالمنشورةفيالكتبوالمجالتذاتالصلة ،وتضمنتالدراسةمبحثينأساسيين
األول يتضمنالمالمحاالساسيةلمدرخل إدارة المعرفةاماالمبحثالثانييتناول إدارة المعرفةفيالتعليمالعاليومبررات
تطبيقهاومجاالتورخطواتالتطبيق ،ومنثماستعرضتالدراسةأهم العواملالتيتساعدعلىتحقيقالنجاحوالصعوبات
التيقدتواجهتطبيق إدارة المعرفةفيمؤسساتالتعليمالعالي ،وقد استخدم الباحثانالمنهجالوصفيالتحليلي لمناسبته
لطبيعةالدراسةواستخدمااستبانتينتمتطبيقهاعلىعينةممثلةمنالقياداتاإلداريةبجامعةاسيوطبلغت 50عضومن
القياداتاإلداريةبالجامعة ،وقدتوصلتالدراسة إلى مجموعةمنالنتائجمنهااتفاقمعظمأفراد العينةعلىتوفرالثقافة
التنظيميةللجامعة ،وتوصلتالدراسة إلى مجموعةمناالستنتاجاتأهمها إن تطبيق إدارة المعرفةيتطلبتوفرمجموعة
القياداتاإلدارية .
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 -4دراسة(محمداحمدسلمانالرقب)2011
((متطلباتتطبيقإدارةالمعرفةفيالجامعاتالفلسطينية\بقطا غزة)) 
هدفتهذهالدراسةإلىالتعرفعلىمتطلباتإدارةالمعرفةفيالجامعاتالفلسطينيةبقطاعغزةواستخدمالباحث
المنهجالوصفيالتحليلي،وتمارختيارمجتمعالدراسةمنالعاملينفيالجامعاتالفلسطينيةبقطاعغزة،حيثاعتمدالباحث
االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات وتم توزيع  100استبانة على االكاديمين برتبة إدارية واإلداريين في الجامعات
الفلسطينية،وقدتوصلتالدراسةإلىإنإدارةالمعرفةتساعدالجامعاتبالقطاععلىتحقيقاهدافها،وأشارتالدراسةإلى
وجودعالقةايجابيةبينمتطلبات إدارة المعرفةمتمثلةفيالثقافةالتنظيمية ،الهيكلالتنظيمي ،القيادةاإلدارية ،وتكنولوجيا
المعلوماتوتطبيق إدارة المعرفةفيالجامعاتالفلسطينية ،حيثاحتلبعدتكنولوجياالمعلوماتالمرتبةاألولىمنحيث
التأثيرعلىتطبيق إدارة المعرفة ،وتالهبعدالقيادةاإلداريةتالهبعدالهيكلالتنظيميوجاءفيالمرتبةاالرخيرةبعدالثقافة
التنظيمية ،وقد رخرجت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها ضرورة االهتمام بعقد سلسلة من الندوات والمحاضرات
وورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات في مجال إدارة المعرفة لنشر الوعي وثقافة إدارة المعرفة ،واعتماد
الجامعاتالفلسطينيةعلىتنميةعملياتاإلبداعفي إدارة المعرفة كجزءمنعملهااليومي ،ومواكبةاألساليبوالمنهجيات
والممارساتاإلداريةالمتعلقةبإدارة  المعرفةلتحسينوتطويرواستثمارالمخزونالمعرفيالمتوفرلد.المواردالبشرية
واالهتمام به ،وضرورة ربط الجامعات بمراكز البحوث وقواعد البيانات الكبر .من أجل االسهام في بناء المعرفة
وتطويرهاواالهتمامبالبنيةالتحتيةوالتكنولوجيةوتخصيصالمواردبشقيهاالماليوالفكري لتأسيس اتصاالت فاعلةفي
الجامعات. 
تعليقعلىالدراساتالسابقة -:إن الدراساتالسابقة إنفةالذكرهي أبرز واحدثالدراساتالتيتوصلتاليها
الباحثةحولموضوع إدارة المعرفةوتأثيرفيجودةالتعليمركزتالدراساتالسابقةأعاله علىطرحمفاهيمالمتغيرات
التي عملت عليها والمتمثلة بالمعرفة وإدارة المعرفة وجودة التعليم كمفاهيم رئيسية للدراسات في الجانب النظري
واستخدمت أغلب الدراسات استمارة االستبيان للجانب العملي وقامت بتحليل البيانات والمعلومات لغرض التوصل إلى
نتائجالمبحوثعنهاوجميعالدراساتتوصلت إلى استنتاجاتوتوصياتوالدراسةالحاليةتشابهتمعهافيكالالجانبين
مع تغيير مجتمع الدراسة في كل دراسة وهذا يعطي إنطباع بان المعرفة وإدارة المعرفة مطلوبة في جميع المجاالت
والمجتمعاتومنرخاللدراستناالحاليةنبحثعن إدارة المعرفةوتأثيرهافيجودةالتعليمومد.أهميةالمعرفةللكليات
األهليةإنكانتمعرفةضمنيةأوظاهريةوهلهناكفجوةبينهماوهذاماسوفنبحثعنه .
الفصلالثاني:المبحثاألول-إدارةالمعرفة: 
يعدمفهومإدارةالمعرفةمنالمفاهيمالحديثةفيعلماإلدارةوالتيتزايداالهتمامبهرخاللالعقديناالرخيرين،مما
أد .إلى ظهور العديد من التعاريف لذلك المفهوم ،وقد حرص الباحثان على تقديم مجموعة من التعاريف التي أوردها
الباحثينوالمهتمينبإدارة المعرفة،التيبدأتتحتلمكانتهابوصفهاتطورافكريامهماألدراكالمنظمات إن المعرفةدون
فعلاإلدارة ليستذاتنفع ،لكونالمعرفةفيأغلبهاضمنيةوتحتاج إلى الكشفعنهاوتشخيصها ،والىتوليدهامنجديد
ورخزنهاوتوزيعهاونشرهافيالمنظمةوهذاماسوفتتطرقلهالمفاهيمأدناه .
ونظرا لتعقيد هذا المفهوم ،فقد تناوله الباحثون من مدارخل ومنظورات مختلفة تبعا الرختالف ارختصاصاتهم
ورخلفياتهمالعلميةوالعملية ،ويرجعذلك إلى سببين ،يتمثلاألول في إن ميدان إدارة المعرفةواسع ،والثانيفهوديناميكية
هذا الموضوع بمعنى التبدالت السريعة في المجاالت التي يشملها والعمليات التي يغطيها كثيرة .وقدمت المدرسة العليا
إلدارة االعمال لجامعة تكساس في أوستن تعريف إلدارة المعرفة ،وهو بالصيغة االتية " إدارة المعرفة هي العمليات
النظاميةإليجادالمعلومات ،وتنظيمها ،وتقنيتها ،وعرضهابطريقةتحسنقدراتالفردالعاملفيالمؤسسةفيمجالعمله
"(سعداوي ،)2011وير.(عثمان ،2010، )27بانهاعمليةمنظمةللبحثعنالمعلوماتوارختيارهاوتنظيمهاوتصنيفها
بطريقةتزيدمنمستو.فهمالعاملين لها،وكذلكتخزينهابشكليحسنمستو .الذكاءالعامللمنظمة ،ويوفر لهاالمرونة
الالزمةفيالعمل ،ويحافظعلىاالصولالفكريةمنالضياع ،ويسهلعمليةاالستفادةمنهافيحلالمشكالت،فقدعرفها
()12،1998،Dykemanبانهاالقابليةعلىربطالمعلوماتالمهيكلةوغيرالمهيكلةمعقواعدالتغييرالتييطبقهاالناس .
واشار() 11،2010،Robinson and otherإنهاعمليةتعليموبناءالقدراتمنأجل تطويرالخبراتوتحسين
فيالعملياتالتيتؤثرعلىتخطيطوتصميمالبناءالتنمويوالجوانبالتشغيليةفيالمنظمة.
نالحظ إن التعاريفأعاله قدركزتعلىقاعدةالمعلوماتالتيتمتلكهاالمنظمةكانتنمطيةمتكررةمعروفةام
غيرمتكررةجديدةوكيفيةتوظيفهالصالحتحقيقاهدافالمنظمة .
اما( )26،1999،Burkفير .إنإدارة المعرفةهيعمليةاكتسابومشاركةالخبرةالجماعيةفيتحقيقوانجاز
اهدافالمنظمةوتحقيقرسالتها،كماذكر(عليان،)137،2008بانهاالعملياتالتيتتحكموتخلقوتنشروتستخدمالمعرفة
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منقبلالممارسينلتزويدهمبالخلفيةالنظريةالمعرفيةالالزمةلتحسيننوعيةالقراراتوتنفيذها.وتر.(الزامل،2003،
 )10بأنهاالعملياتالتيتساعدالمنظماتعلىتوليدالمعرفة،وارختيارها ،وتنظيمها ،واستخدامها،ونشرها،وارخيراتحويل
المعلومات المهمة والخبرات التي تمتلكها المنظمة ،والتي تعتبر ضرورية لألنشطة اإلدارية المختلفة كاتخاذ القرارات،
وحل المشكالت ،والتعليم والتخطيط االستراتيجي.وير .( )18،2000،Triggبانها المصطلح الذي استخدم لتوضيح
العمليات التي تجمع األفراد والمعلومات سوية لتحديد واكتساب المعرفة والمعالجة والخزن واستخدام واعادة استخدام
المعرفةلتطويرالفهمالبتكارالقيمة .
نالحظ إن التعاريف أعاله تناولت المعرفة من زاوية كيفية توليدها أو رخلقها من رخالل المشاركة وتالحق
االفكار.وهناكمنينظراليهاكمصطلحتقني،اذيشير()3،1999،Macintochإلىإنصياغةتقنياتالمعرفةقدوجدت
باألساسلدعماالستخدام المعرفي إلى جانب إدارة االعمالالتقليديةولذلكفانالتقنياتالتيتطبقفي إدارة المعرفةدارخل
المنظمةتتمثلفي :
 التقنياتالمعرفيةالتيتستخدمفيتحليلنقاطالقوةوالضعفوالفرصوالتهديدات.
 التقنياتالتيتستخدملتطويروضبطقاعدةالمعرفة.
وتعرف إدارة المعرفةكماذكرها(الظاهر ، )2009على إنهاالحاجةللحصولعلىافضلحوارومعرفةوهذا
يعنيبأن إدارة المعرفةهيالنظامالبالغاألهميةالمتسارعبوتائرعاليةيومابعدارخروالذييهدف إلى تحقيقاكتشاف
وامتالكوالمشاركةوالتطبيقاتالمعرفةللمنظمات ،
وتناول البعض من الباحثين إدارة المعرفة على إنها راس المال الفكري للمنظمة فعرفها ()257،2001،Daft
بانها المسؤولة عن تنظيم ومالحظة وانتاج راس المال الفكري والبحث عنه وتحقيق المحاورة بين اعضائه.وير.
()3،2002،Mahadikبانهاالفنفيرخلقالقيمةمنالموجوداتغيرالملموسةللمنظمة.وعرفها )2)،1997،Bassiبانها
العملياتالتيسوفتخلقراسالمالالفكريوقيمةعاليةللمنظمة.كماعرفها(السالم ،2005، )43بانها إدارة متخصصة
فيمجالالمعرفةواستثمارراسالمالالفكري 
وير.()25،2006،Ermine& Boughzalaإنإدارةراسالمالالمعرفيهيمشكلة،ألن طبيعةراسالمال
المعرفينوعين ،شخصيةبشريةمعروفة،اوشخصيةمضمونةمدفونة ،وللتعاملمعهذهالمسالةهناكطريقتانرئيسيتان
ممكنتان ،األولىهيمعالجة"علىاالقلجزءمنه"الطابعالخفيللكسبالواضح ،وذلكباستخدام المعرفةالمضمونةفي
معرفةالمدفونةفينظمالمعلومات،والثانيهوالحفاظعلىالطابعالخفي"ورخاصةالمعرفةالقابلةللتحقيقوإدارةشبكات
المعرفة" 
ويتضحمماسبق إنإدارة المعرفةهياإلدارة التيتعنىبالتخطيطواألعداد لتكوينوتنمية ،الرصيدالمعرفي
الظاهريللمنظمةوتنميةوتحديثواستخراجالرصيدالمعرفيفيهاوتوجيههمنحوتحقيقاهدافالمنظمة .
كمايتفقالكثيرمنالباحثينمنهم(رزوقي ، )2003و(الكبيسي ، )2005و(الخطيبومعايعة ، )2009على
حصر عناصر إدارة المعرفة في البيانات ،المعلومات ،القدرات ،االتجاهات ،التكنولوجيا ،االشخاص .ويؤكد البعض إن
المعرفةهينتاجومحصلةلمجموعةمنالعناصرالمتفاعلةوالمتمثلةفيمايأتي: 
البيانات:وهيمجموعةمنالحقائقغيرالمترابطة،إذيتمإبرازهاوتقديمهادونأحكامأوليةمسبقة .
المعلومات :وهي بيانات تعطى صفة المصداقية ،وتقدم لغرض محدد ،ويتم تطويرها ،وقد ترقى إلى المعرفة،
وتأرخذأشكاالًمتعددة،منهاالصوري،أوالكتابي،أوالمحادثة. 
القدرات:إذتحتاجالمعرفة إلى  قدراتلصنعمعلوماتمنالبياناتالتييتمالحصولعليهاإلمكانيةاستخدامها
واالستفادةمنها. 
االتجاهات:وهيالتيتدفعاألفراد نحوالرغبةفيالتفكيروالتحليلوالتصرف،لذافهيتحفزاألفراد وتدفعهم
لإلبداع .
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شكلرقم()4يوضحعناصرإدارةالمعرفة 





عناصر إدارة المعرفة
االتجاهات

المعلومات

هي بيانات توضع في
 إطار محتوى واضح
ومحدد وذلك إلمكانية
استخدامها التخاذ
 قرار ويمكن تقديم
المعلومات في اشكال
متعدد ومنها الشكل
الكتابي

القدرات

البيانات
مجموعة من
الحقائق
الموضوعية الغير
مترابطة يتم
إبرازها وتقديمها
دون احكام اولية
مسبقة

المعرفة بجانب
المعلومات تحتاج لقدرة
على صنع معلومات من
البيانات التي تم
الحصول عليها
لتحويلها الى معلومات
يمكن استخدامها
الباحثان 
المصدر:أعداد
منها
واالستفادة

عنصر اساسيا إلدارة
المعرفة وذلك من
خالل تحفيز فضول
االفراد وايجاد الرغبة
وتحفيزهم لألبداع


والشكلأعالهيوضحعناصرإدارةالمعرفةكمايراهاالباحثانمنرخاللآراءالباحثين. 
وير.الباحثانإناالمريتطلبإدارةتشجعاالبتكارواإلبداعمعامنأجلاستمراريةالبحثوالتطوير،وبالتالي
يمكنالتسليمبحقيقةإنالمعرفةليستمجردوثائقوملفاتوبرامج،بمعنىادقماهيإالجملةرخبراتوتجاربتكمنفي
عقولكفاءاتبشريةمنفئةعمالالمعرفة،وتقعغلىعاتقالمؤسسةتوفيرتقنياتالمعلوماتواالتصالمنأجلتوظيفها
لرفعمستوياتاألداءومساندةودعماتخاذالقراراتالسليمة 
وير.الباحثانمنرخاللالبحثفيالعديدمنالمراجع إنهيمكنالقولإن عمليات إدارة المعرفةيمكنتلخيصها
بالشكلالتاليوذلكبدمجالتغذيةالراجعةمعالعملياتاالساسيةلمالهادورجوهريفيالكلياتككل:
التغذيةالراجعة 
شكلرقم()5ملخصعملياتإدارةالمعرفة 

تشخيص
المعرفة

 


توليد
المعرفة

تخزين
المعرفة

توزيع
المعرفة

تطبيق
المعرفة

 
المصدر:أعدادالباحثان 
وير .الباحثان إن  المراحل هي (تشخيص المعرفة وفي ضوئها توضع سياسات وبرامج العمليات األرخر،.
ونتائجهاتحددنوعالمعرفةالمتاحة،وعبرمقارنتهابالمطلوبنحددالفجوة،ثممرحلةتحديدأهدافالمعرفة،وبدونذلك
تصبحمجردكلفةوعمليةمربكة،وفيضوءاألهدافتعتمدأساليب العملياتالمعرفيةاألرخر .كالتوليدوالخزنوالتوزيع
والتطبيق ،ومن هذه األهداف (تحسين العمليات ،ورخلق الوضوح حول مجاالت عمل المنظمة) ،ثم توليد المعرفة عبر
الشراء أو الخلق أو االكتشاف أو االقتناص أو االكتساب أو االمتصاص،وقديتجسدالتوليدبفكرةيقدمهاالفرد،ثمرخزن
المعرفة (االحتفاظ ،البحث ،اإلدامة ،الوصول ،االسترجاع ،المكان) معبرة عن أهمية الذاكرة التنظيمية وكيف يمكن إن
تحافظعلىالمعرفةدون فقدانها .أماالمرحلةالخامسة فتتمثلفيتوزيعالمعرفةكموجوديتنامىباالستخدام والمشاركة
وتبادل األفكار والخبرات والمهارات بين األفراد ،وبما يبرز دور نظم االتصاالت الرسمية وغير الرسمية في النشر
والتوزيع.أ ما المرحلة األرخيرة فتتم بتطبيق المعرفة باستعمالها وإعادة استعمالها واالستفادة منها ،وهذا يبرز دور إدارة
المعرفةفيتحديداألساليبوالتقنياتالالزمةللتطبيق،أودورمديررأسالمالالمعرفيفيإدارةالمعرفةللكلية .
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الفصلالثاني:المبحثالثاني :
مفهومالجودةفيالتعليم :
يُمكنتعريفالجودةفيالتعليمعلىإنهاتلكالعمليةالتيتهدفإلىاالرتقاءبالعمليةالتعليميةوتحقيقنقلةنوعية
منرخاللتطبيقحزمةمناإلجراءاتواألنظمةالتعليميةوتوثيقللبرامجالتعليميةال ُمختلفة،وجديربالذكرإنهذااالرتقاء
في العملية التعليمية يتكون من رخالل رفع المستويات ال ُمختلفة لد .الطالب ،سواء كانت هذه المستويات على الصعيد
الجسمي أو النفسي أو حتىاالجتماعيوالعقليممايؤدي إلى تحسينالمستوياتالتعليميةلهؤالءالطالبوقدرتهمعلى
القيام بالعمليات التعليمية المختلفة ،وال تقتصر جودة التعليم على الطالب فقط ،بل تشمل أيضا نواحي مختلفة كال ُمعلم
والمنهجالدراسيوالمجتمعالمدرسيوالبيئةالمحيطة.(عامر،طارقعبدالرؤوف،)2016 
والجودة هي نظام إدار ي يرتكز على مجموعة من القيم و يعتمد على توظيف البيانات و المعلومات الخاصة
بالعاملينقصد  استثمارمؤهالتهموقدراتهمالفكريةفيمختلفمستوياتالتنظيمعلىنحوإبداعيقصدتحقيقالتحسن
المستمرللمؤسسة
وتشيرالجودةفيالمجالالتربويإلىمجموعةمنالمعاييرواإلجراءاتيهدفتنفيذهاإلىالتحسينالمستمرفي
المنتوج التعليمي ،وتشير كذلك إلى المواصفات و الخصائص المتوقعة في هذا المنتوج و في العمليات و األنشطة التي
تتحققمنرخاللهاتلكالمواصفاتمعتوفرأدواتوأساليبمتكاملةتساعدالمؤسساتالتعليميةعلىتحقيقنتائجمرضية .

معاييرجودةالتعليم: 
تختلفمعاييرالجودةمنمؤسسةألرخر ،.إالإنهاتلتقيفيكثيرمنالمبادئوالمرتكزاتاألساسيّةوالتيتهدف
جميعها إلى  إرخراجالمنتجالنهائي،وهوالطالبالذييحملكافةالمهاراتالتيتقومعلىالتفكيروالبحثوالنقدوالتحليل
والشخصيّة القويّة والقدرة عن التعبير عن الرأي ،لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع كذلك ،ولتحقيق ذلك ال بدّمن
تحقيقمعاييرالجودةفيالتعليم،وهي(:جيفر،)2015
-

جودةالمقرراتالدراسيّةوالمناهجالعلميّة. 
جودةاألطرالتربويّةوالتعليميّةواإلداريّة .
جودةالبنيةالتحتيّةوالمرافقالعامة. 
نتائجالتحصيلالعلمي .
التحسينالمستمر .

وهناك يوجدالعديدمنالمعاييرالتيالبدمنوجودهالتأكيدعمليةالنجاحفيأينظامتعليمي،ومن أبرز هذه
المعاييرالتيالبدإنيحتويهاالنظامالتعليمي:(المصري،ابراهيمجابر،)2014 
 أنتكونأهدافالنظامالتعليميواضحةو ُمبينةوذلكبهدفتحسيناإلنتاجوالقيامبتطويره .
 أنيكونالنظامالتعليميمحتويا ً علىمنهجللقيادةقادرعلىاألرخذبهنحواألفضل،كماالبد منتبنيفلسفة
الجودةالشاملة .
 القيامبوضعبرامجتربويةمنشأنهاالعملعلىرفعالمستو.الذاتيلألشخاص .
 العملعلىتحسينالعملمنرخاللالحرصعلىوضعالرجلال ُمناسبفيالمكانال ُمناسب .
 زيادةالثقةبينأفرادالمؤسسةالواحدةمنرخاللالعملعلىإزالةمصادرالخوفال ُمختلفة،ورخلق ُمناخاجتماعي
مناسب في دارخل تلك المؤسسات عبر تجنب النقد غير الهادف ،حيث إن هذا األمر يؤدي إلى رخلق العداء بين
األفراد .
فوائدتطبيقنظامالجودةفيالتعليم 
قدباتإصالحمنظومةالتعليماألهليوالتكوينمنالقضاياالرئيسيةالتيتؤرقبالالمسؤولين فيشتى إنحاء
المعمورةإيمانامنهمبأنتكوينالرأسمالالبشرييعدالدعامةاألساسيةلكلنهضةاقتصاديةواجتماعيةوتنميةمجتمعية
مستدامة .
 وقدترجمهذافيتبنيالعديدمنالمقارباتوتجريبالكثيرمنوصفاتاإلصالح،بقصدالوصولبالتعليمإلى
أعلىالمستوياتوانعكاسذلكعلىجودةالتكوينوالتأهيلللمواردالبشريةلتمكينهامناالندماجفيمحيطعالمييتميز
بالتنافسيةفيجميعالمجاالتومواكبةالتطوراتوالتحوالتالتييشهدهاالعصرمعتنامياقتصادياتالمعرفةوتحديات
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العولمةغيرإنإصالحالتعليميحتاجإلىنظرةشموليةتهمكافةالجوانبوالمجاالت،نظرةتتجاوزالمقارباتالتجزيئيةو
الحلولالترقيعيةوتتعد.البعدالكمي .
فاإلصالح يجب إن يكون شموليا و مبنيا على النوعية و الجودة في مختلف مكونات المنظومة التربوية .لهذا
ارختارتبعضالدولالرائدةفيمجال التعليماعتمادنظامالجودةفيإصالحمنظوماتهاالتربوية،نظامأبانعننجاحاتهو
فعاليتهفيتحقيقالنتائجالمرجوة.فماهيإذنمعاييرالجودةفيالتعليم وماهيآلياتتحقيقالجودةفيإصالحالتعليم 
لإلجابةعلىهذاالتساؤل .

هناكالعديدمنالفوائدالتيتكمنوراءجودةالتعليم،منها :
-

النهوضبالعمليّةالتعليمية،ورفعكفاءةالمعلمين،والطالب،وكلمنلهمعالقةبالعمليّةالتعليمية. 
تحسينالنظاماإلداري؛بحيثيكونقادراًعلىتوضيحالمهاموالمسؤولياتالمناطةبكلطرف. 
معالجة الشكاو .الصادرة عن أولياء أمور الطلبة ،ومحاولة إرضائهم ،بشكل يُقلّل من حجم هذه الشكاو..
توفيرجوعمليسودهالتعاون،والتفأهمبينكافةاألطراف .
حلّالمشكالتبالطرقواألساليبالصحيحةبعيدا ً
عنتلكالتيقدتضرأكثرمماقدتنفع .
ُّ
رفعقيمةالمؤسّسةالتعليميةبينالمؤسساتاألرخر،.وجعلهاقادرة ً علىالمنافسةعلىالصعيدين:المحلي،
والخارجي. 

وذكرت (د .عيسان ،صالحة ، )2016العديد من الفوائد التي يُمكن الحصول عليها جراء تطبيق نظام ومفهوم
الجودةفيالتعليم،ومنبعضفوائدهذاالنظاممايلي-: 
-

زيادة وتطوير أداء النظام اإلداري في الكلية ،حيث إن تطبيق مفهوم الجودة في التعليم يقوم بتوزيع
المسؤولياتبيناألشخاصوتحديددوركلمنهم،وزيادةالكفاءةالتعليميةلجميعالعاملينفيالكلية. 
تطويرمستوياتالطالبالمختلفةومنجميعالنواحيسواءكانتالعقليةأوالنفسيةأوحتىالجسدية .
منع حدوث المشاكل من رخالل اتباع اإلجراءات الوقائية لهذه المشاكل ،وحل المشكالت التي قد وقعت من
رخاللاتباعال ُ
طرقال ِعلميةالصحيحة.


آلياتتحقيقجودةالتعليم: 
تتحققجودةالتعليمبالعديدمناالجراءاتوالطرق،ومنها(:جرمي،)2018 
-

-

-

-

تغييرالمناهجالعلميّةوالمقرراتالدراسيّة،وإدراجمناهج جديدةتهدف إلى إرخراججيلمف ّكروباحثومثقفوواثق
بنفسهوقويالشخصيّةوقادرعلىالتعبيرعنرأيهبقوة،وبعيدا ًعنالضعفوالجمودالناتجعنأساليبالتعليمالقديمة
القائمةعلىالحفظوالتلقيندونإعمالالعقل،كمايجبعلىهذهالمناهجاعتمادأسلوبالتعددوالتنوعفياألسلوب
ّ
يبعيداًعناألحاديّةفيالتعليم،وكذلكاتباعسياسةجودةالمعلومةالمقدمة،بدالًمنكميّةالمعلوماتالمطروحة .
التعليم ّ
تحسينالتعليم فيالمدنوالقر.علىح ٍد سواء؛ليتسنّىللجميعالحصولعلىفرصةالتعليمالجيّد،ويشملذلكتوفير
البنيةالتحتيّةالجيدةودعمهابكلالوسائلالالزمةلتحقيقالجودةالمطلوبة .
ي،وتوفيركافةاحتياجاتهومطالبه،مثلالعائد
العنايةبالمواردالبشريّة،ويشملذلكالعنايةبشك ٍل كبيربالكادرالتعليم ّ
المادي ،وظروف العمل الجيدة باإلضافة إلى توفير كافة المستلزمات الضروريّة لهذا الكادر لمساعدته على تحقيق
مفهومجودةالتعليم .
اتباعأسلوبالحكمةوالالمركزيّةفياإلدارةالتعليميّة،بحيثيتمتوزيعالمهاماإلداريّةالخاصةبالعمليّةالتعليميّةعلى
األقساماإلداريّةوإناطةكلقسمبتحقيقاألهدافالمرجوة،بعيداًعنأسلوبالتحكموالتدرخلفيكلكبيرةوصغيرةبما
يخصالمؤسسةالتعليميّة. 
توفير المال الكافي بما يحقق الجودة في كافة مرافق المؤسسة التعليميّة ،ويشمل ذلك توفير األدوات والوسائل
التكنولوجيّةالحديثةبماينهضبالتعليمعلىأعلىمستوياتهوالحفاظعلىهذهالموادوترشيداستخدامهاقدراإلمكان .
دراسةالتجاربالسابقةوالناجحةفيمجالتحقيقالجودةفيالتعليمبمافيذلكالتجارباألجنبيّة،ومحاولةالتعلّممنها
قدراإلمكانوأرخذكلمامنشأنهتحقيقالرقيفيالمستو.التعليمي .
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الفصلالثاني:المبحثالثالث: 
إدارةالمعرفةوتأثيرهافيالتعليمالجامعياألهلي :
المعرفةعنصر مه ٌم فيحياةاإلنسانوهيمصدرإلهامه،ويظلاإلنسانفيحاجةماسةللمعرفةطوالحياته،

ٌ
عنصرا بشريًا مه ًما ألمته
وكلما زادت الخبرة والمعرفة لد .اإلنسان في أي مجال ازدادت قيمة رخبرته وأصبح 
ً
ولمجتمعه.لهذاحظيتالمعرفةبالكثيرمناالهتمامحيثإنالفروقاتفيتحديدمفهومالمعرفةقدشجعتالعلماءوالباحثين
في مجال علم االجتماع والسلوك التنظيمي وعلم اإلدارة إلى زيادة االهتمام بالدراسات المعرفية ضمن التوجهات
اإلدارية.ويتفق الباحثان بان المعرفة المتوافرة في أذهان المؤسسين للكليات األهلية في العراق بصورة حدس ورخبرات
ومهاراتوتفكيروقدرات،لمتنلحظا ًوافرمناالهتمامولمتستثمراستثمارأمثلفيجودةالتعليماألهلي فالبدمنتوجيه
فكرالكلياتإلىالعواملالتيتسهمفيتفجيرالقدراتالمعرفيةللمواردالبشرية. 
ألنكلياتالعصرتحتاجدوما ًإلىالمؤسسالمعرفيالذييستطيعاتخاذالقرارالصائب فيالوقتالمناسب.وتقع
مسؤوليةاتخاذالقراراتالهامةعلىاإلدارة العلياللكلياتغالبا ًفالبدلإلدارة العليابالتسلحالمعرفيولذلكيدرخلالخزين
المعرفيلمؤسسالكلية بمايمتلكهمنمعلوماتوبياناتكذلكالقدراتوالحدسوالتفكيروالخبرات المتراكمةواإلبداعية
بالقدرةعلىتأثيرهفيجودةالتعليماألهليللكلياتفيالعراق. 

الفصلالثالث:المبحثاألول :
التحليلاالحصائي: 
نبذةتعريفيةعنالكلياتاألهلية\بغداد: 
استمر اإلنفتاح والتطور الجامعي األهلي بشكل مميز في مطلع  ،2006حيث أجازت وزارة التعليم العالي
ق إلى المستو .المطلوب ،أدائها مشابه ألداء الجامعات
المؤسسات التعليمية األهلية ،إال إن أداء هذه المؤسسات لم يرت ِ
الحكوميةالمتعثر.وواقعالحاليؤكدبأنالمعوقاتوأسبابالتدنيكثيرة،وتحتاجإلىإجراءاتعلميةوعمليةمنأصحاب
القرار ،بضرورة إبعاد وزارتي التربية والتعليم العالي عن المحاصصة ،وإبعاد المؤسسات التعليمية من الصراعات
السياسيةالطائفية،والمبادرةفيوضعمناهجتربويةتعليميةتخدمالتوجهالديمقراطي،وتربياألجيالعلىإحترامالقانون
والمباد .ءاألرخالقية،وقبولاآلرخرالمختلف،وإصدارتشريعاتتسهمفيالحدمنالفساد،ووضعالخططالالزمةللقضاء
علىالمظاهرالسلبية،واإلهتمامبجودةالتعليموالبحثالعلمي،وتحسينالبنيةالتحتيةضمنالمواصفاتالعالمية .
وأرخيراً،يمكنالقولبأنمخرجاتبعضهذهالمؤسساتذات جودةعالية،وبكفاءةتضاهي أو تفوقمخرجات
التعليمالعام،والبعضاآلرخرتعملعلىمبدأالربح،وتهتمباإلستثمارأكثرمنإهتمامهابالمنهاجالعلميالصحيح،وتفتقر
إلىالرصانةالعلمية،فأصبحتملجأللطلبةالذينيحصلواعلىمعدالتمتدنية.وعلىالرغممناإلرخفاقاتالكثيرة،إالإنها
قامتبوظيفةالرديفالمساعدللكلياتالحكوميةالرسمية،واسهمتفيتخريجالعديدمنالذينمارسوادورهمالتعليمي
والوطني،وذلكإلرتباطعمليةالتعليمبالتطوراإلجتماعيوالسياسيواإلقتصاديللمجتمع .
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الفصلالثالث:المبحثالثاني:
باستخدام البرنامجاالحصائي( )spssومنرخاللاستخدام الدوالاالحصائيةتمالحصولعلىالنتائجالمدرجة
فيالجداولأدناه.

جدولرقم()1يوضحالوسطالحسابيواالنحرافالمعياريلجميعالمتغيراتالمستقلةوالمعتمدة .



Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

Statistic

Std. Error

Statistic

Statistic

1.02397

.12068

3.7778

72

تمتلكالعمادةالقدرةعلىتعليمالموظفينفيالكليةوتوجيههم
رخاللبرامجالتدريبوزيادةمهاراتالعاملينورخبراتهم 

1

.93437

.11012

3.4861

72

تتميزالعمادةالوضوحوالمرونةفيالتفكيروالقدرةعلى
استشرافالمستقبلالمعرفيوالتعليمي 

2

1.06149

.12510

3.5000

72

تثقالعمادةبمعرفتهافيتأمينالحلولالناجحةلالحتياجات
فياالقتصادالواقعي .

3

1.10022

.12966

3.4722

72

تسعىالكلياتاألهليةإلىكلماهوجديدمنمهارتتخدم
العملالمتالكهارخبراتاكاديميةومهنيةجيدةفي
التخصصاتذاتالعالقة .

.93782

.11052

3.2778

72

تميلالعمادةلتحليلمشكالتالعملبشكلرشيدوشاملاكثر
مستندةفيذلكإلىتحليالتعلميةومهنيةعاليةالمستو ..
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.85294
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3.3194
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تقدمالكلياتاألهليةفرصاكافيةللتعليمالمستمروتبادل
المعرفةبينمالكاتالكلياتاألهلية .
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.93447

.11013

3.6667

72

توظفالعمادةقيمهاورخبراتهافيالمحافظةعلىرؤيةالكلية
ورسالتهاوتسعىإلىتحقيقها .

7

1.03452

.12192

3.5139

72

تقومالكلياتاألهليةباالستعانةبالخبراتالمعرفيةالخارجية
للحصولعلىأفضلالمعارفالجديدةفيمجالالعمل 

8

.91244

.10753

3.3889

72

تعملالكلياتاألهليةبرامجتدريبيهلتدريبموظفيهابهدف
رفدهمبالمعارفالالزمةلتقليصالفجوةالمعرفية .
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.92775

.10934

3.6111
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تعمدالكلياتاألهليةإلىبناءمعرفةرخاصةبهامنرخالل
ايجادثقافةمفتوحةإلظهارها .
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.90285

.10640

3.8750
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تسعىالكلياتاألهليةإلقامةتؤامةمعرفيةمعالكليات
األرخر.(محلياًوعربياًوعالميا ً )وانضاجهابالخبرات .

11

1.00925

.11894

3.3472

72

.86806

.10230

3.2500

72

www.ijherjournal.com

X
X
X
X
4
X
X
X
X
X
X
X

تستخدمالكلياتاسلوبالمقارناتالمرجعيةالدارخلية
والخارجيةلالرتقاءبادائهاوالحصولعلىمستو.منالتميز 12
وتحقيقالميزةالتنافسية .
تمنحالكلياتاألهليةموظفيهافرصةتطبيقمعارفهمحتى
تكونالنتائجذاتمستو.جيدبغيةتشجيعهموزيادةوالئهم
وانتمائهمللكلية .

X

X
13
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.91373

.10768

3.3056
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تدعمالكليةاالرختراعاتواإلبداعاتلد.مختلفاالجيال
لتحقيقالمنفعةالعامةوأهدافالكليةالخاصة .

14
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إنأهدافالتعليموالمعاييراألكاديميةلكافةالتخصصات
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3.0694
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إنالطلبةمشاركينفيالتقويمالمستمرللعمليةالتعليميةفي
الكليةوبشكلدوريومستمر .

5

.78523

.09254

3.5556

72

تشملالمقرراتمجاالتمحددةلتنميةالتعلمالذاتللطلبة .
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3.1806
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أساليبالتعلمالذاتيالمستخدمةدارخلالكليةمتنوعةومتوافرة
لمالكالكليةوطلبتها .

7

1.06801

.12587

3.2361

72

تتوافرفيالكليةمصادرعلميةرصينةوحديثةتساهمفي
التعلمالذاتيوتوسيعمداركللطلبة .

8

.87568

.10320
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72

توجدفيالكليةرخطةلتنميةمصادرووسائلالتعلمالذاتييتم
تنفيذهاومراجعةتطويرهابانتظام .

9

.96049

.11319

3.4167

72

يقوماألساتذةبتشجيعالطالبوتحفيزهمعلىالتعلمالذاتي
ويقدمونتقاريردوريةباحتياجاتالكليةمنوسائلالتعليم
الذاتي .

1.03376

.12183

3.1250

72

توجدبالكليةإنشطةوتدريباتلتنميةالمهاراتالمهنية
والعمليةلد.الطلبة .

11

.88800

.10465

3.4861

72

تساهمالنتائجالتعليميةالمستهدفةفيتنميةالمهاراتالذهنية
والمهنيةلالساتذةوالطالب 
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X
Y
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6
Y
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Y
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1.04130

.12272

3.0139

72

تستجيبالكلياتاألهليةإلىالمقترحاتوالشكاو.المقدمةمن
13
قبلمؤسساتالمجتمعكافة 

Y

.96252

.11343

3.5556

72

يتمصيانةاألجهزةوالمعداتالمستخدمةفيالكليةذاتالقيمة
العاليةوهيمستخدمةبشكلدوريومنتظملتحقيقالتوظبف 14
االفضللها .

Y

.97052

.11438

3.3750
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يتعاملمالكالكليةاألهليةبأسلوبمهنيمحترفمعبعضهم
15
ومعالطلبةواالطرافذاتالعالقةبالعمليةالتعليمية .

.94281

.11111

2.8889
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يتمتعرخريجواالكلياتاألهليةبكفاءةعاليةتؤهلهمإلتقان
عملهمفيبدايةحياتهمالمهنيةوفيضوءتخصصاتهمالتي
درسوها .
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 منرخاللمالحظةالجدولفيأعاله وقراءةالعمود( )statistic \ meanنالحظ إن جميعقيمالوسطالحسابيتقترب
منالرقماربعهواكثرمنالثالثةوهذايدلعلىإنجميعالمتغيراتقيدالدراسةجيدةومتوافقةالرأيمعالعينةالمدروسة
والتيبلغعددها(72مشاهدة)حيثإنالرقماربعهيشيرإلىاالتفاقبمعنىإنالمستبانينضمنالعينةالمدروسةمتفقين
الرايمعنتائجالبحثباستثناءالمتغيررقم()y16منالمتغيراتالمستقلةحيثكانتقيمةالوسطالحسابياقلمنالرقم
( )3وكانتتساوي( )2.8889وانكانقريبمنالرقم( )3ولكنأيضا هذايدلعلىعدماتفاقالرأيمنقبلجميع
العين ةالمدروسةبمعنىعدمالمتفقيناكثرمنالمتفقينحولهذاالمتغير ألن الرقم( )2يعنيعدماالتفاقوكماموضح
بالجانبالنظريمنهذاالبحث.
 ومنرخالل قراءةعمود االنحرافالمعياريفي الجدولأعاله ()\ Statistic standard deviationيتضحلنا إن
جميقالقيممتقاربهحيث إن اعليقيمةسجلتلالنحرافالمعياريتساوي()1.1عندالمتغيرالمستقل( )x4واقلقيمة
سجلت عندالمتغير ((y6المعتمدوكانتتساوي( )0.785وهذايدلعلى إن التفاوتقليل فيالنتائجالمستحصلعليها
منرخاللاالستبيانوبالنتيجةإن العينةالمدروسةمتفقةالرأيفيمابينهابشكلعشوائيوهذايعززنتائجالبحثحيثإن
قيمةمعاملاالنحرافالمعياريوكماهومعلومكلمااقتربتمنالصفردلعلىعدموجودتشتتفيالبياناتوفيبحثنا
هذاكانتالنتائجأغلبهااقلمنالواحدالصحيحوبإتجاهالصفر.
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جدولرقم()2يقيسقيمةارتباطمعاملبيرسونللمتغيراتالمستقلةالظاهرية 
Correlations
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.000

72

x1
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

منرخاللنتائجالجدولأعاله والتيتمثلمصفوفةارتباطالرتبلبيرسونوالتيتقيسقيمةمعاملارتباطالرتب
بيرسونبينالمتغيراتيتضحلناإنارتباطالمتغيراتالمستقلهالسبعةوتسلسلها()x1إلى()x7والتيتمثلإدارةالمعرفة
الضمنيةهيمتغيراتمستقلهالصفاتفيمابينهاوهذايعني إنهامتغيرتجيدةوتصلحللدراسةكونهامستقلهالصفاتفيما
بينهاحيث إن اقو.ارتباطتمثلفيالمتغير( x1مع  )x2وكانتقيمتهتساوي()0.586يليهارتباطالمتغيرين( x2مع
)x5وكانتقيمتهتساوي() 0.535وتليهباقيالمتغيراتوكماهومبينفيمصفوفهارتباطالرتبلمقياسسبيرمانحيث
إن  القيم عندما تكون قريبة من الواحد الصحيح تدلعلى قوه العالقه بين المتغيرات (الصفات) وهنا وحسب النتائج في
المصفوفهأعالهيتضحلناإنالمتغيراتذاتصفاتمستقلهوهذاهدفالبحثمنأجلالحصولعلىتحليلنتائججيده.
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الجدولرقم()3يقيسعالقةارتباطالمتغيراتالمستقلهالظاهرية 
Correlations
x14

x13

x12

x11

x10

x9

x8

**.457

**.372

**.353

.070

**.563

-.006-

1

.000

.001

.002

.560

.000

.961

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

72

72

72

72

72

72

72

N

-.043-

.089

-.057-

**.539

.131

1

-.006-

Pearson Correlation

.719

.458

.635

.000

.272

.961

)Sig. (2-tailed

72

72

72

72

72

72

N

**

**.425

.420

*

.297

.025

.000

.000

.011

.833

1

72
.131

**

.563

.272

.000

72

72

72

72

72

72

72

N

-.055-

.004

-.014-

1

.025

**.539

.070

Pearson Correlation

.643

.970

.910

.833

.000

.560

)Sig. (2-tailed

72

72

72

72

72

72

72

N

**.555

**.350

1

-.014-

*.297

-.057-

**.353

Pearson Correlation

.000

.003

.910

.011

.635

.002

)Sig. (2-tailed

72

72

72

72

72

72

N

**.471

1

.000

72
**

.350

.004

**

.420

.089

.372

x10

x11

x12

Pearson Correlation

.003

.970

.000

.458

.001

)Sig. (2-tailed

72

72

72

72

72

72

72

N

1

**.471

**.555

-.055-

**.425

-.043-

**.457

Pearson Correlation

.000

.000

.643

.000

.719

.000

)Sig. (2-tailed

72

72

72

72

72

72
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Pearson Correlation
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**
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

منرخاللنتائجمصفوفةارتباطالرتبلمعاملبيرسونلمتغيرات إدارة المعرفةالظاهريةوالتيتتمثلفيسبع
متغيراتتبدأبالمتغير( )x8وتنتهيبالمتغير( )x14بينتلناالنتائج إن االرتباطاتمابينالمتغيراتضعيفةواعلىقيمة
ارتباط سجلها المتغيرين ( x8مع  )x10وكانت تساوي ( )0.563وهي قيمة ليست قوية تليها قيمة ارتباط المتغيرين
المستقلينإلدارةالمعرفةالضمنية( x12مع)x14وكانتتساوي()0.555وهيأيضاكقيمةارتباطليستقويهوهذايدل
على إن  المتغيراتمستقلةفيمابينهايعنيذاتصفاتمستقلةوهذامؤشرجيدلقياسمتغيراتالبحثوبالنتيجةامكانية
الوصولإلىنتائججيدة .
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)يقيسعالقةاالرتباطلمعاملبيرسونبينالمتغيراتالمعتمدة 4(جدولرقم


Correlations
Y1 Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

1 .090 .261*

.166

.110

.142 .310**

.451 .027

.164

.356

.234

72

72

72

.080 -.062- .336**

.502

.606

72

72

Y8

Y9

Y10

Y11

Y12

Y13

Y14

Y15

Y16

.050 .235*

.069 .233*

.060

.030

.160

.000

-.087-

.008

.677

.047

.566

.049

.616

.801

.180

1.000

.469

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

.126

.089 -.026- .251*

.021

.055

-.107- -.267-*

-.124-

.004

.292

.457

.826

.033

.861

.644

.479

.044

.369

.023

.300

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

.256* .454**

.030

.046

-.033-

-.171-

-.204-

Pearson
Correlati
on

Y
1

Sig. (2tailed)
N

72

72

.090

1

72

Pearson
Correlati

-.085- -.238-*

on

Y
2

Sig. (2tailed)
N

.451
72

72

Pearson
Correlati .261* .080

1 .441**

.048 -.126- .499** .431** .425**

on

Y
3

Sig. (2tailed)
N

.027 .502
72

Pearson
Correlati

4

Sig. (2tailed)
N

.293

.000

.000

.000

.030

.000

.805

.703

.786

.150

.085

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

.311** .273*

-.028-

.047

-.018-

-.022-

.004

.166 .062 .441**

1 -.038- -.043- .401** .335** .245*

.164 .606 .000
72

Pearson
Correlati

72

.689

-

on

Y

72

.000

.110

72
.336
**

.750

.723

.000

.004

.038

.008

.020

.813

.695

.879

.852

.975

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

.048 -.038-

1

.125

.069

.087 -.064-

-.029-

.097

-.205-

-.066-

-.110- -.250-*

-.050-

.297

.563

.470

.595

.806

.419

.084

.582

.360

.034

.680

72

72

72

72

72

72

72

72

72

.062 -.052-

-.029-

-.216-

-.135-

-.148-

-.087-

72

on

Y
5

Sig. (2tailed)
N

.356 .004 .689
72

72

72

.750
72

72

72

72

.142 .126 -.126- -.043-

.125

1

.032

Pearson

Y
6

Correlati

.043 -.100-

on

www.ijherjournal.com

297

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

Sig. (2-

.723

.297

72

72

72

Correlati .310** .089 .499** .401**

.069

.032

.000

.563

.790

72

72

72

.050 .026 .431** .335**

.087

.043 .607**

.004

.470

.720

.000

72

72

72

72

tailed)
N

.234 .292 .293
72

72

72

.790

.720

.403

.603

.664

.808

.068

.260

.215

.469

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

.273* .524** -.307-**

-.138-

-.091- -.245-*

-.173-

Pearson
1 .607** .340**

on

Y
7

Sig. (2tailed)
N

.008 .457 .000
72

Pearson
Correlati

8

72

72

.003

.020

.000

.009

.248

.446

.038

.146

72

72

72

72

72

72

72

72

72

.315** .381**

-.093-

-.003-

-.033-

-.087-

-.002-

-

on

Y

72

.000

1 .259*

-

Sig. (2tailed)
N

.677 .826 .000
72

Pearson
Correlati .235*

72
.251
*

.028

.007

.001

.437

.980

.780

.469

.990

72

72

72

72

72

72

72

72

72

.425** .245* -.064- -.100- .340** .259*

1

.340** .358**

.004

-.096-

-.165-

72

-.166- -.294-*

on

Y
9

Sig. (2tailed)
N

.047 .033 .000
72

72

72

.038

.595

.403

.003

.028

72

72

72

72

72

72

.003

.002

.973

.422

.165

.164

.012

72

72

72

72

72

72

72

1 .429**

.056

.022 -.269-*

-.019-

.021

.000

.638

.853

.022

.875

.863

Pearson
Correlati

.069 .021 .256* .311** -.029-

.062 .273* .315** .340**

.566 .861 .030

on

Y
10

Sig. (2tailed)
N

72

72

72

.008

.806

.603

.020

.007

.003

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

.097 -.052- .524** .381** .358**

.429**

1

-.082-

-.028-

-.085-

-.089-

-.130-

.491

.817

.478

.455

.276

72

72

72

72

72

72

1

.663**

.273*

.341**

.318**

.000

.020

.003

.007

Pearson
Correlati .233* .055 .454** .273*
on

Y
11

Sig. (2tailed)
N

72

Pearson
Correlati

Y

.049 .644 .000

on

72

72

.020

.419

.664

.000

.001

.002

.000

72

72

72

72

72

72

72

**

-.093-

.004

.056 -.082-

.009

.437

.973

.638

.060 .085 .030 -.028- -.205- -.029-

-.307-

-

12
Sig. (2tailed)
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72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

**.346

**.385

*.273

1

**.663

.022 -.028-

.047 -.066- -.216- -.138- -.003- -.096-

.003

.001

.020

.000

.817

.853

.422

.980

.248

.068

.582

.695

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

**.317

**.528

1

*.273

*.273

.160 .107 -.033- -.018- -.110- -.135- -.091- -.033- -.165- -.269-* -.085-

.007

.000

-

Pearson

.030 .238 .046

Correlati

*-

on

.801 .044 .703
72

72

.020

.020

.478

.022

.165

.780

.446

.260

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

**.477

1

**.528

**.385

**.341

-.019- -.089-

72

*-
.000

.001

.003

.455

.875

.164

.469

.038

.215

.000
72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

1

**.477

**.317

**.346

**.318

.021 -.130-

*.004 -.050- -.087- -.173- -.002- -.294-

.000

.007

.003

.007

.276

.863

.012

.990

.146

.469

.680

.975

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

Sig. (2-

14

N

Correlati

Sig. (2-

Y
15

)tailed
N
Pearson

Correlati -.087- .124 -.204-

on

.469 .300 .085
72

72

Sig. (2)tailed

72

من رخالل مصفوفة ارتباط الرتب بين المتغيرات المعتمده لمعامل ارتباط الرتب بيرسون يتضح لنا إن جميع
المتغيراتالمعتمدةوالتيتمثلستةعشرمتغيرمستقلهالصفاتفيمابينهاكونجميعقيماالرتباطتساويرخمسةبالعشرة
فمادونذلكلتصلفيبعضالمتغيراتوكماهوالحالمابينالمتغيرينرقم( y15مع  )y1كانتتساوي()0.00وهذا
يدل على االستقالليه التامه بين المتغي رين ولكن تم تسجيل قيميتن تعتبر متوسطة االرتباط بين المتغيرات المعتمد وهي
المتغيرين( y7مع )y8وكانتقيمتةمعاملارتباطالرتببيرسونتساوي()0.607وأيضا المتغيرين( y12مع)y13
وكانت قيمةبيرسونتساوي()0.663وهيقيمتعتبرمتوسطةالقوةبمعنى إن هذينالمتغيرينيوجدارتباطبينهمافي
بعضالصفاتلكنبمجملالنتائجعندقراءةالمصفوفةيتضحلنامد.االستقالليهمابينالمتغيراتوهوهمصدرقوهللبحث
للوصولإلىالنتائجالتحليليةالجيدة .
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1.000 .023 .150
72
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Pearson

.000 .267 -.171- -.022- -.250-* -.148- -.245-* -.087- -.166-

.034

)tailed

72

-

.852
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.180 .369 .786
72

Y

Pearson

.360

Sig. (2-
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جدولرقم()5يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد()y1والمتغيراتالمستقله
Model Summary
Std. Error of the Estimate
.92917

R Square Adjusted R Square
.130

.301

R

Model

.549a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
مننتائجالجدولأعاله يظهرلنا إن هناكعالقةتأثير بينالمتغيرات تأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلى
المتغيرالمعتمد( )y1معنويةبمعنى إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمة
معاملاالرتباط()R = 0.549وهذايدلعلىإناالرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطردي.
جدولرقم()6يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد()y2والمتغيراتالمستقله
Model Summary
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

1.04648

-.003-

.195

.541a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
مننتائجالجدولأعالهيظهرلناإنتأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد()y2معنويةبمعنى
إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط( )R = 0.541وهذا
يدلعلىإناالرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطردي.
جدولرقم()7يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد( )y3والمتغيراتالمستقله
Model Summary
Std. Error of the
Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.89703

.266

.411

.641a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
مننتائجالجدولأعالهيظهرلناإنتأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد()y3معنويةبمعنى
إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط( )R = 0.641وهذا
يدلعلىإناالرتباطقويومعنويوباالتجاهالموجبالطردي .
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جدولرقم( )8يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد ()y4والمتغيراتالمستقلة
Model Summary
the
Estimate

of

Error

R

Std.

Adjusted

Square

.78980

R

R

Square
.214

Mo
del

.607a

.369

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant

مننتائجالجدولأعالهيظهرلناإنتأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد()y4معنويةبمعنى
إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط( )R = 0.607وهذا
يدلعلىإناالرتباطمعنويوشبهقويوباالتجاهالموجبالطردي .
جدولرقم ()9يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد ()y5والمتغيراتالمستقلة
Model Summary
Std. Error of the Estimate
1.05304

R Square Adjusted R Square
-.027-

.175

R

Model

.519a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant

مننتائجالجدولأعالهيظهرلناإنتأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد()Y5معنويةبمعنى
إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط( )R = 0.519وهذا
يدلعلىإناالرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطردي .
جدولرقم( )10يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد ()y6والمتغيراتالمستقله
Model Summary
Std. Error of the Estimate
.78901

R Square Adjusted R Square
-.010-

.189

R

Model

.535a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
مننتائجالجدولأعالهيظهرلناإنتأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد()Y6معنويةبمعنى
إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط( )R = 0.535وهذا
يدلعلىإناالرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطردي .
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جدولرقم( )11يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد( )y7والمتغيراتالمستقله
Model Summary
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.79767

.361

.487

.698a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
مننتائجالجدولأعالهيظهرلناإنتأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد()Y7معنويةبمعنى
إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط( )R = 0.698وهذا
يدلعلىإناالرتباطقويومعنويوباالتجاهالموجبالطردي .
جدولرقم( )12يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد( )y8والمتغيراتالمستقله
Model Summary
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.94357

.219

.373

.611a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
مننتائجالجدولأعالهيظهرلناإنتأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد()Y8معنويةبمعنى
إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط( )R = 0.611وهذا
يدلعلىإناالرتباطمعنويوشبهقويوباالتجاهالموجبالطردي .
جدولرقم( )13يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد ()y9والمتغيراتالمستقله
Model Summary
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.68495

.388

.509

.713a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
مننتائجالجدولأعاله يظهرلنا إن تأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد( )y9معنويةبمعنى
إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط( )R = 0.713وهذا
يدلعلىإناالرتباطقويومعنويوباالتجاهالموجبالطردي .
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جدولرقم( )14يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد()y10والمتغيراتالمستقله
Model Summary
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.95962

.002

.199

.546a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
مننتائجالجدولأعالهيظهرلناإنتأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد()y10معنويةبمعنى
إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط( )R = 0.546وهذا
يدلعلىإناالرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطردي .
جدولرقم( )15يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد ()y11والمتغيراتالمستقله
Model Summary
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.79301

.412

.528

.726a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
مننتائجالجدولأعالهيظهرلناإنتأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد()Y11معنويةبمعنى
إن المتغيراتالمستقلةذاتتأثير قوي مباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط()R = 0.726
وهذايدلعلىإناالرتباطقويومعنويوباالتجاهالموجبالطردي .
جدولرقم( )16يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد()y12والمتغيراتالمستقله
Model Summary
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.75491

.277

.420

.648a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
من نتائج الجدول أعاله يظهر لنا إن تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد ( )y12معنوية
بمعنى إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط()R = 0.648
وهذايدلعلىإناالرتباطقويومعنويوباالتجاهالموجبالطردي .
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جدولرقم( )17يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد()y13والمتغيراتالمستقله
Model Summary
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.96800

.136

.306

.553a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
من نتائج الجدول أعاله يظهر لنا إن تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد ( )y13معنوية
بمعنى إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط()R = 0.553
وهذايدلعلىإناالرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطردي .

جدولرقم( )18يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد( )y14والمتغيراتالمستقله
Model Summary
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.87058

.182

.343

.586a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
من نتائج الجدول أعاله يظهر لنا إن تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد ( )y14معنوية
بمعنى إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط()R = 0.586
وهذايدلعلىإناالرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطردي .

جدولرقم( )19يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد( )y15والمتغيراتالمستقله
Model Summary
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.91010

.121

.294

.542a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
من نتائج الجدول أعاله يظهر لنا إن تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد ( )y15معنوية
بمعنى إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط()R = 0.542
وهذايدلعلىإناالرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطردي .
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جدولرقم( )20يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد( )y16والمتغيراتالمستقلة
Model Summary
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.88206

.125

.297

.545a

1

)x2، x8، x7، x6، x4، x1، x12، x5، x13، x11، x10، x3، x9، x14،a. Predictors: (Constant
من نتائج الجدول أعاله يظهر لنا إن تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد ( )y16معنوية
بمعنى إن  المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط()R = 0.545
وهذايدلعلىإناالرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطردي .

الخاتمة :
أصبح مفهوم إدارة المعرفةشائعافيالجامعاتوالكليات ،بحيثأصبح هدفامنشوداوامالمرجوامنقبلصناع
القرارفيالجامعات،ولعلأهميةالوصول إلى تلكاإلدارةقدارتبطبتكنولوجيااالتصاالتوالمعلوماتسويا ،ولكنماقد
يبدوغائباهوأهميةالبعدالمعرفيالتكنولوجيوالذييستمدأهميتهمنفكرةتحقيقالمجتمعالمعرفيبالفعلعلىالمستو.
الفرديوالشخصي .
حيث تهدف إدارة المعرفة إلى زيادة قدرات الجامعات والكليات على االستفادة من ادوات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت بهدف تنمية المعرفة الضمنية والظاهرية لد .الموظفين والمدرسين و العاملين لديها باستخدامها أساليب
وتقنياتحديثةتساعدهمفيإنجازاعمالهمورخزنالمعلوماتالمهمةوالعودةاليهاعندالحاجة .
اناعتمادإدارةالمعرفةعلىالتقنياتالحديثةكأساستقيمعليهالجامعاتوالكليات،واالستفادةمنتجاربجامعات
الدولالمتقدمةممايؤدي إلى تقليلالفجوةالمعرفيةبينناوبينهمفيكللحظةوهذاينعكسعلىاتخاذالقراراتالجيدةالتي
تخدمالجامعةوالطالبفيوقتواحد. 
ومن هذا المنطلق فقد كان حرص الباحثان على أعداد هذا البحث حول إدارة المعرفة ودورها في جودة التعليم
الجامعياألهليللفترة(2013م2020-م)باستخدامالتحليلاالحصائي. 
ومااقترحناهفيبحثناهذاماهو إالرخطوةصغيرةاماممايجب إن تقومبهالجامعاتمنجهودلترقيةالمعرفة
(الضمنيةوالظاهرية) التييمتلكهاالتدريسينوالموظفين بالجامعاتوالكلياتالعراقية.والنتائجالتيتوصلاليهاالبحثما
هيإالبدايةللباحثينلتكملهالطريقفيهذاالموضوع.
االستنتاجات: 
وتوصلالباحثانإلىعدةنتائجمنها :
 مؤسساتالتعليمالعالياألهليأثرتإيجابياًعلىالتعليمالعاليفيالعراق . القوانينالخاصةبمؤسساتالتعليمالعالياألهليلهاتأثيرإيجابيعلىتطويراألداءبمؤسساتالتعليماألهلي . ساهمتمؤسساتالتعليماألهليإيجابياًفيجودةمخرجاتالتعليمالعاليفيالعراق . جميعقيمالوسطالحسابيتقتربمنالرقماربعهواكثرمنالثالثةوهذايدلعلىإنجميعالمتغيراتقيدالدراسةجيدةومتوافقةالرأيمعالعينةالمدروسةوالتيبلغعددها( 72مشاهدة) حيث إن الرقماربعهيشير إلى االتفاقبمعنى إن
المستبانينضمنالعينةالمدروسةمتفقينالرايمعنتائجالبحث 
 انأعلىقيمةسجلتلالنحرافالمعياريتساوي()1.1عندالمتغيرالمستقل()x4واقلقيمةسجلت عندالمتغير( )y6المعتمد وكانت تساوي ( )0.785وهذا يدل على إن التفاوت قليل في النتائج المستحصل عليها من رخالل االستبيان
وبالنتيجة إن العينة المدروسة متفقة الرأي فيما بينها بشكل عشوائي وهذا يعزز نتائج البحث حيث إن قيمة معامل
االنحرافالمعياريوكماهومعلومكلمااقتربتمنالصفردلعلىعدموجودتشتتفيالبياناتوفيبحثناهذاكانت
النتائجأغلبهااقلمنالواحدالصحيحوبإتجاهالصفر.
 مبينفيمصفوفهارتباطالرتبلمقياسسبيرمانحيث إن القيمعندماتكونقريبةمنالواحدالصحيحتدلعلىقوهالعالقهبينالمتغيرات(الصفات)وهناوحسبالنتائجفيالمصفوفهأعاله يتضحلنا إن المتغيراتذاتصفاتمستقله
وهذاهدفالبحثمنأجلالحصولعلىتحليلنتائججيده 
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 ان المتغيرات مستقلة فيما بينها يعني ذات صفات مستقلة وهذا مؤشر جيد لقياس متغيرات البحث وبالنتيجة امكانيةالوصولإلىنتائججيدة منرخاللمصفوفةارتباطالرتببينالمتغيراتالمعتمدهلمعاملارتباطالرتببيرسونيتضح
لناإن  جميعالمتغيراتالمعتمدةوالتيتمثلستةعشرمتغيرمستقلهالصفاتفيمابينهاكونجميعقيماالرتباطتساوي
رخمسةبالعشرةفمادونذلكلتصلفيبعضالمتغيراتوكماهوالحالمابينالمتغيرينرقمكانتتساوي()0.00
وهذايدلعلىاالستقالليهالتامهبينالمتغيرينy15معy1 
 إنمد.االستقالليهمابينالمتغيرات،هومصدرقوهللبحثللوصولإلىالنتائجالتحليليةالجيدة( (10جميعقيمالجداولالتيتدرسعالقةاالرتباطبينالمتغيراتالمستقلةالمدروسهفيالبحثوالبالغعددها()14
متغيرلهاعالقةطرديةموجبهمعكلمتغيرمنالمتغيراتالمعتمدهالمدروسةوالبالغعددها()16متغيروهذاجاء
ايجابا السناد نظري ات البحث وبشكل جيد لتوضيح مد .العالقة بين المتغيرات المستقله المدروسة وتاثيرها على
المتغيراتالمعتمده .

التوصيات: 
ورخلصتالدراسةإلىعدةتوصياتأوصىبهاالباحثان،أهمها :
-

عدمالمغاالةفي الرسومالتيتقررها الجامعات الخاصة،وإنمايجب إن تشاركالحكوماتفيعدمالمبالغةفيهذه
الرسومبحيثيتمتعبهااألغنياءوالقادرونعلىدفعالرسوموالتكاليفللجامعاتالخاصة .
مساهمة  الشركات والمؤسسات التي تستفيد من رخريجي هذه الجامعات في توفير فرص التدريب بها ،وتقديم العون
الماديلهذهالجامعات .
بالنسبةللقبوليجبإنيكونهنالكمرونةفيمجموعالدرجات،بنسبةالتكونهناكفجوةفينظامالقبول 
يُراعىفيالجامعاتالخاصةتوفيرأعضاءهيئةتدريسعلىدرجةعاليةمنالكفاءة،معتطبيقالمعاييرالمعتمدةفي
الجامعاتالحكوميةفيضوءقانونتنظيمالجامعات .
أعدادكوادررخاصةبالجامعاتالخاصة،منرخاللتكليفأوائلالدفعاتللعملكمعيدينبهذهالكليات .
الحد من صالحيات وسلطات مجلس األمناء الواسعة والتي تسمح لهم بالتدرخل في الجوانب األكاديمية للجامعات،
باإلضافةإلىتفعيلدورلجنةالتعليمالعالياألهليفيمايتصلبالرقابةعلىهذهالجامعات .
ارتباطالتعليماألهليواألجنبيباإلستراتيجيةالقوميةللدولة. 
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Abstract
Islamic Sharia has made the human soul one of the five necessities and legislated a lot of
legislation and rulings for it to guarantee its right to life and a secure life with freedom and
dignity. Assault on her by killing, beating, or otherwise, and among those attacks on oneself
is abortion, which is what prompted the researcher to research and follow the sayings of the
jurists on this issue. He found that abortion has many and varied causes, as well as many
types, as the researcher explained in the research, such as spontaneous, repeated, warning
and spontaneous abortions. It is confidential, and that the term “abortion” is not limited to
the use of the word “abortion” by the jurists, but rather the use of the term “abortion” by the
jurists is multiple. Some of them call it the word (abortion), And some of them call it the
word (abortion), and some of them call it the word (absorption) and other words, as the
researcher concluded that there is no disagreement among the jurists that aborting the
fetus after the stability represented by four months, which is the period of soul breathing is
forbidden, is not permissible except for necessity. For the ruling on abortion before the soul
is breathed in, the researcher came across several sayings:
The Hanafis permitted aborting the fetus as long as nothing was created of it, which is the
period beyond one hundred and twenty days of pregnancy, and this abortion is makrooh
without an excuse.
As for the majority of Malikis, they said that abortion is absolutely not permissible and it is
not permissible to touch semen after it has been caught in the womb, and some of them
consider it makrooh before forty. Some of the Shafi’is went to the same view as the Hanafi
jurists, and some of them said that it is absolutely forbidden.
The majority of Hanbalis went to the permissibility of miscarriage as long as the pregnancy
is sperm, that is, before forty days.
Key words: Abortion, Islamic Jurisprudence, Killing Oneself, Sayings of Scholars.
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اإلهجاض

في الفقه اإللسامي

عبد القضدر نوري فزع
د ،.ديوان الوقف السني ،العراق

الملخص
ّ
وشرعت لهن الكثير من التشريعنت واألكحكن لضمنن
إن الشريعة اإللسامية جعلت النفس اإلسنسنسنية من الضرورات الخمس
َّ
كحقهن في الحينة والعيش األمن بحرية وكرامة ،لذلك سنجد أن الشريعة اإللسامية قد اعتنت بنلنفس ،من كنفة الجواسنب بحيث ال
يطغى جنسنب على اخر وأكحنطتهن بس ٍد منيع من الضمنسننت التي تكفل عد االعتداء عليهن بنلقتل أو الضرب أو غير ذلك،
ومن تلك االعتداءات على النفس هو اإلجهن  ،وهو من دعى البنكحث للبحث وتتبع أقوال الفقهنء في هذه المسألة ،فوجد أن
لإلجهن ألسبنب كثيرة ومتنوعة وكذلك اسنواعه كثيرة كمن بين البنكحث في ثننين البحث مثل اإلجهن التلقنئي والمتكرر
دون غيرهن بل يتعدد الستخدا الفقهنء
والمنذر والعفوي والسري ،وأسنّه ال ينحصر عند الفقهنء الستخدا كلمة اإلجهن
لعبنرات اإلجهن فمنهم من يطلق عليه ،كلمة (إجهن ) ،ومنهم من يطلق عليه كلمة (إلسقنط) ومنهم من يطلق عليه كلمة
(اماص) وغير ذلك من األلفنظ ،كمن توصل البنكحث إلى أسنه ال خاف بين الفقهنء ان إلسقنط الجنين بعد الستقرار المتمثلة
بأربعة أشهر وهي مدة سنفخ الروح محر غير جنئز إال لضرورة ،أمن بنلنسبة لحكم اإلجهن قبل سنفخ الروح فقد وقف
البنكحث على عدة أقوال :
ً
فنلحنفية أجنزوا إلسقنط الجنين منلم يتخلق منه شيء وهي فترة من بعد المنئة وعشرون يومن من الحمل ،وهذا اإلجهن
مكروه بغير عذر ،أمن جمهور المنلكية فقد قنلوا بعد جواز اإلجهن مطلقن ً وال يجوز التعر للمني بعد قبضه في الركحم،
ومنهم من يراه مكروه قبل األربعين.
ً
وقد ذهب بعض الشنفعية الى مثل من ذهب اليه فقهنء الحنفية وقنل بعضهم يحر مطلقن ،وذهب جمهور الحننبلة الى جواز
اإللسقنط مندا الحمل سنطفة أي قبل أربعين يومن ً.
الكلمضت المفتضحية :اإلجهن  ،الفقه اإللسامي ،قتل النفس ،أقوال العلمنء.
المقدمة
الحمد هلل الذي اسنزل الكتنب ولم يجع ل له عوجن ،الحمد هلل الذي جعلنن مسلمين موكحدين واكرمنن بنن جعلنن من امة
لسيد المرلسلين محمد صلى هللا عليه ولسلم ،الذي جنء بنلحق وقن بأمر هذا الدين خير قين  ،فبلغ الرلسنلة وادى االمنسنة فجزاه
هللا عنن خير من جزى سنبين عن قومه ورلسوال عن امته ،فنن من سنعم هللا الكثيرة علينن ان اكرمنن بهذا الدين الذي اتسم بنلشمول
والخلود ،كحيث تننول مختلف شؤون الحينة ،فنظم امور العقيدة والعبندات والمعنمات وكحث على االلتزا بهن تحقيقن
للمصنلح ودرءا ً للمفنلسد وبمن ان اإللسا صنلح لكل زمنن ومكنن ،واتسم بنلشمول والعمو  ،وبمن ان محور هذه التكنليف
الشرعية هو اإلسنسنن ،فا غرابة ّ
أن سنجد الشريعة اإللسامية قد اعتنت بنلنفس اإلسنسنسنية ،من كنفة الجواسنب بحيث ال يطغى
جنسنب على اخر واكحنطتهن بسينج منيع من الضمنسننت التي تكفل عد االعتداء عليهن بنلقتل أو الضرب أو غير ذلك ،ورتب
على من يفعل ذلك عقوبنت رادعة ،ان لم تصب اإلسنسنن في الدينن ففي األخرة وكنن لهذه النظرة أثرهن كحيث اكتسب اإللسا
قوة فنعلة في الحينة ،كحيث اسنه ليس مجرد ارشندات ومواعظ فقط بل اسنه توجيهنت تقترن بنلتطبيق.
لقد كر هللا اإلسنسنن غنية التكريم وخصه بأشينء لم يخص أكحد لسواه ،فخلقه هللا بيديه ،وسنفخ فيه من روكحه ،وألسجد له
مائكته ،وميزه بنلتفكير والستخلفه في هذه األر دون لسنئر المخلوقنت ومنحه المواهب والقدرات لذلك لم يكن عجيبن ً ان
تتسم النفس اإلسنسنسنية مكنن الصدارة بين هذه المخلوقنت جميعن ً في كحينتهن وفي ممنتهن ،فنجد ان الشريعة كحرصت على
رعنية هذا اإلسنسنن وتك ريمه وكحفظه منذ أول أدواره فحرمت االعتداء عليه كحتى وهو جنين في بطن امه ضمنسنن لحقه في
النمو الطبيعي وضمنسنن لحقه في الحينة .ورتب على من يعتدي عليه ويسقطه ضمنسنن منلين ً يسمى الغرة ان لسقط ميتن ً وان لسقط
كحين ً ثم منت ففيه دية سنفس كنملة واجبت على من يسقطه الدية الكفنرة ،لمحو األثم الذي ترتب على اقترافه هذه الجريمة.
والخاصة ان الشريعة اإللسامية جعلت النفس اإلسنسنسنية من الضرورات الخمس وكحشدت لهن الكثير من التشريعنت
واألكحكن لضمنن كحقهن في الحينة والعيش األمن بحرية وكرامة.

309

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

التمايد :تعريف اإلهجاض
المطلب األول :اإلهجاض

لغة واصطاحضً ،وأنواعه (عند الفقاضء واألطبضء):
لغة:

يقنل أجهضته أي أزالته عن مكنسنه ،واإلجهن اإلزالق ويقنل للسقط جهيض (الجزري .)322/1 :1979 ،ويقنل
أيضن ً أجهضت الننقة ألقت ولدهن لغير تمن  .يقنل ذلك للننقة خنصة .وقيل في المجهض :إسنه يسمى مجهضن ً إذا لم يستبن
خلقه(ابن منظور ،د.ت.)131/1 :
اإلهجاض

اصطاحض:

يعرف اإلهجاض في االصطاح الفقاي  :بأسنه خروج الجنين من ركحم أمه لسواء كنن الجنين تن الخلقة والمدة أو
سننقصهمن ولسواء كنن بفعل المرأة الحنمل أو بفعل غيرهن (الشنفعي ،د.ت)107/6 :
او هو إخراج الحمل من الركحم في غير موعده الطبيعي عمدا ً وبا ضرورة وبأي ولسيلة من الولسنئل (المولسوعة
الفقهية الكويتية ،د.ت.)2/56 :
وأمض تعريفه في االصطاح الطبي:
*

فيعرف اإلجهن من الوجهة الطبية الشرعية  ،بأسنه خروج محتوينت ركحم المرأة الحنمل في أي وقت قبل تمن
أشهر الحمل (ألسنتذة الطب الشرعي في كلينت الطب في الجنمعنت العربية.)121 :1993 ،
أو هو (التخلص من كحمل موجود في الركحم لسواء كنن له ألسبوع أو تسعة أشهر) (ركحيم.)84 :2002 ،
المطلب الثضني :أنواع اإلهجاض

عند الفقاضء:

ال بد من القول– بداية -إن الفقهنء لم يجنروا علمنء االجتمنع واألطبنء وأهل القنسنون في تقسيم اإلجهن
أسنواعه كمن هو متداول اليو  ،ولكن يمكن بينن أسنواع اإلجهن – بحسب البنعث عليه -وعلى النحو اآلتي:
النوع األول :اإلهجاض

وإظهنر

الطبيعي

العفوي أو التلقنئي ،وهو اإللسقنط الذي يتم من تلقنء سنفسه دون أي تدخل مفتعل
ويسمى هذا النوع بنإلجهن
موضعي أو عن على لسير الحمل (اللوزي ، )117 :1996 ،أي با لسبب ظنهر ،وهو عملية طبيعية يقو بهن الركحم لطرد
الجنين الذي ال يمكن أن تكتمل له عننصر الحينة ،أو لعلة ذاتية في األ أو في األسنسجة الجينية (بإلسامة ،د.ت) 1839/6 :
وهذا النوع من اإلجهن ال تظهر فيه إرادة المرأة ،بل ربمن يكون فيه خيرا ً لأل يفضي إلى إسنقنذ كحينتهن ،وتحصيل الركحمة
القلب والسكري وغيرهن من العلل(الزبير .)288 :1991 ،ويقسم هذا النوع من
بهن ،كنألمهنت المصنبنت بأمرا
اإلجهن إلى عدة أسنواع بحسب المراكحل التي يمر بهن الجنين كنإلجهن المنذر واإلجهن المحتم واإلجهن المتكرر
وغيرهن ،وبعضهم يقصره على سنوعين فقط همن (اللوزي:)157 :1996 ،
اإللسقنط العفوي العنر أي اإللسقنط العفوي الوكحيد الذي لم يتكرر ،واإللسقنط العفوي المتكرر .وهو كحدوث ثاثة
إلسقنطنت عفوية متتنلية على األول.
حكمه :لم يعد الفقهنء هذا النوع من أسنواع اإلجهن وذلك اسنسجن ًمن مع مقنصد الشريعة اإللسامية التي ال ترتب آثنرا ً
وسنتنئج على تصرفنت الخلق دون إرادة أو قصد بهن (الجبوري )249 :2000 ،واسنسجن ًمن مع القنعدة الفقهية" األمور
بمقنصدهن" (السيوطي )19 :994 ،ولقوله صلى هللا عليه ولسلم) )إن هللا تجنوز عن أمتي الخطأ والنسينن ومن الستكرهوا
.
عليه( (...ابن منجة)1/642 : ،
النوع الثضني :اإلهجاض

االهجتمضعي

ويسمى اإلجهن السري أو اإلجهن الجننئي أو اإلجهن المحر (اللوزي )118 :1996 ،وهو اإللسقنط الننجم
عن تدخل على لسير الحمل بقصد إسنهنئه أو هو إسنهنء الحمل النظنمي ذي التصور الطبيعي دون أن يوجد خطر على كحينة األ
من هذا الحمل لمجرد أن الحمل غير مرغوب فيه أللسبنب متعددة ،منهن االجتمنعية واألخاقية واالقتصندية وهذا هو
اإلجهن غير المسموح به قنسنوسنن في معظم الدول ،وغنلبن ً من يحصل هذا النوع من اإلجهن دون مبرر كنلرغبة في عد
اإلسنجنب ،أو المحنفظة على من يسمى جمنل المرأة ورشنقتهن ،أو االغتصنب أو التستر على فنكحشة .ويمنرس هذا النوع
بولسنئل بدائية ،وبشكل لسري وتقد عليه المرأة الحنمل إمن بنفسهن أو بوالسطة غيرهن لسواء كنن الحمل مشروعن أو مغير
مشروع .وهذا النوع يسمى كذلك بنإلجهن اإلجرامي أو الجننئي ألن األ جنت على طفلهن به ،وعلى سنفسهن وعرضت
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سنفسهن للمسنءلة القنسنوسنية .ألن رضن الحنمل ال يعد لسببن ً إلبنكحة اإلجهن  ،وتعليل ذلك أن الحق الذي تحميه سنصوص
اإلجهن ليس لأل كحتى يكون لرضنئهن األثر المبيح ،وإسنمن هو للجنين ،ومن ثم ليس لهن التصرف بحق غير ذات صفة
للتصرف فيه( ..السعيد.)261 :1988 ،
النوع الثضلث :اإلهجاض

العاهجي

ويسمى اإلجهن الدوائي أو اإلجهن الضروري (الزبير )293 :1991 ،وهو إسنهنء كحنلة الحمل من قبل األطبنء
في الحنالت التي يكون فيهن لسير الحمل خطرا ً على كحينة األ إلسنقنذ كحينتهن بشهندة طبيبين عدلين ثقة (اللوزي:1996 ،
 ،)118وهذا فيه مسوغ طبي لإلجهن محنفظة على كحينة األ بسبب الحمل.
واإلجهن العاجي يكند يكون محل اتفنق الجميع للضرورة التي تحيط به ،ألن قواعد الشريعة ومقنصدهن فضلت
العاج وأبنكحت التداوي (ذبنب .)82 :1995 ،وهو ال يعدو أن يكون سنوعن من المعنلجة التي ال تمنسنع الشريعة من إجرائهن
إلسنقنذ األ والجنين في الحنالت الضرورية (الزبير .)293 :1991 ،فإذا كنن الحمل يضر بنلحنمل بشهندة أهل االختصنص
جنز إلسقنطه عما بنرتكنب أخف الضررين (ابن سنجيم.)89 :1985 ،
قنل الموصلي" :فلو أن امرأة كحنما اعتر الولد في بطنهن وال يمكن الستخراجه إال بأن يقطع ويخنف على األ إن
كنن ميتًن ،ال بأس به" (المولسوعة الفقهية الكويتية ،د.ت .)2/57 :ألن المصلحة في إسنقنذ كحينة األ مقدمة على كحينة الجنين
ذلك ألسنهن هي أصله ،فإسنقنذ كحينتهن ضروري كحتى تتمكن من الحمل مرة ثنسنية وأن مخنطر اإلجهن أقل من مخنطر
الستمرار الحمل (اللوزي.)118 :1996 ،

االول :الفقاضء والحكم على اإلهجاض
المبحث ّ
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األول :آراء الفقاضء في حكم اإلهجاض
المطلب ّ

بعد نفخ الروح:

اتفق الفقهنء جميعن ً في أن اإلجهن بعد سنفخ الروح محر غير جنئز إال لضرورة وهي التي يعبر عنهن الفقهنء
بنلعذر ،كتعسر الوالدة وكنن في بقنء الحمل خطر على كحينة األ  ،فإسنه في هذه الحنلة يبنح اإلجهن إلزالة الضرر األشد
بنلضرر األخف .وال بد أن أبين هنن بعض سنصوص فقهنء المذاهب األربعة:
 مذهب الحنفية :قنل الكمنل بن الهمن  :وهل يبنح اإللسقنط بعد الحبل؟ يبنح من لم يتخلق شيء منه (الحنفي ،د.ت: .)401/3و قنل ابن عنبدين :وعبنرته في عقد الفرائد قنلوا :يبنح لهن أن تعنلج في الستنزال الد من دا الحمل مضغة أو علقة
ولم يخلق له عضو ،وقدروا تلك المدة بمنئة وعشرين يومنً ،وإسنمن أبنكحوا ذلك ألسنه ليس بآدمي (ابن عنبدين:1966 ،
 .)302/1وقنل في موضع آخر :وال يكون ذلك إال بعد منئة وعشرين يومنً ،وهذا يقتضي أسنهم أرادوا بنلتخليق سنفخ الروح
وإال فهو غلط" .ويفهم من هذا أسنه يحر اإللسقنط بعد التخليق أي بعد سنفخ الروح.
 مذهب المضلكية :قنل اإلمن أكحمد الدردير :وإذا سنفخت فيه الروح كحر إجمنعن ً (الدردير ،د.ت .)2/267 :وقنل ابنجزي " :وإذا قبض الركحم المني لم يجز التعر له ،وأشد من ذلك إذا تخلق ،وأشد من ذلك إذا سنفخ فيه الروح فإسنه قتل سنفس
إجمنعن ً (الكلبي ،د.ت.)141 :
مذهب الشضفعية :قنل اإلمن الغزالي :فإن سنفخت الروح والستقرت الخلقة زادت الجننية تفنكحشن ً (الغزالي:1982 ،
 )2/51وقنل السيد البكري :والذي رجحه بعد سنفخ الروح يحر مطلقن ً ويجوز قبله (البكري ،د.ت .)4/131 :وقنل الشيخ
الجنوي :ويحر االلستعجنل إن سنفخت فيه الروح (الجنوي ،د.ت.)330 :
مذهب الحنضبلة :قنل االمن البهوتي :يجوز شرب دواء إللقنء سنطفة ،وفي أكحكن النسنء البن الجوزي يحر  ،وفي
لسالَ ٍة ِ ّمن ِطين}ٍ إلى {ث ُ َّم أَسنشَأْسنَنهُ خ َْلقًن آخ ََر}
{ولَقَدْ َخلَ ْقنَن اإلسنسنن ِمن ُ
الفروع عن الفنون إسنمن الموءدة بعد التنرات السبع وتاَ :
قنل :وهذا لمن كحلته الروح ،ألن من لم تحله الروح ال يبعث ،فيؤخذ منه ال يحر إلسقنطه (الحنبلي.)1/220 :1981 ،
المطلب الثضني :آراء الفقاضء في حكم اإلهجاض قبل نفخ الروح:
مذهب الحنفية :يبنح اإلجهن من دا الجنين مضغةً أو علقة ولم يخلق له عضو ،أي في مدة أقصنهن ( )120يومنً،
وعللوا ذلك بأسنه ليس بآدمي .يقول ابن عنبدين :وعبنرته في عقد الفرائد قنلوا :يبنح لهن أن تعنلج في الستنزال الد من دا
الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو ،وقدروا تلك المدة بمنئة وعشرين يومنً ،وإسنمن أبنكحوا ذلك ألسنه ليس بآدمي (ابن
عنبدين .)203/1 :1966 ،ومنهم من قنل بكراهته قبل منئة وعشرين يومنً ،يقول ابن عنبدين أيضنً :وفي الخنسنية :وال أقول
بنلحل إذ المحر لو كسر بيض الصيد ضمنه ألسنه أصل الصيد ،فلمن كنن يؤاخذ بنلجزاء فا أقل من أن يلحقهن إثم هنن إذا

ألسقطت بغير عذر .قنل ابن وهبنن :ومن األعذار أن ينقطع لبنهن بعد ظهور الحمل وليس ألبي الصبي من يستأجر به الظئر
ويخنف هاكه .وسنقل عن الذخيرة :لو أرادت اإللقنء قبل زمن ينفخ فيه الروح هل يبنح لهن ذلك أ ال ؟ اختلفوا فيه ،وكنن
الفقيه علي بن مولسى يقول إسنه يكره ،فإن المنء بعد من وقع في الركحم مآله الحينة فيكون له كحكم الحينة كمن في بيضة صيد
الحر  ،وسنحوه في الظهيرة .قنل ابن وهبنن :فإبنكحة اإللسقنط محمولة في كحنلة العذر ،أو أسنهن ال تأثم إثم القتل.
مذهب المضلكية :ذهب جمهور المنلكية إلى كحرمة اإلجهن قبل سنفخ الروح في أي وقت كنن فقد قنل اإلمن أكحمد
الدردير :وال يجوز إخراج المني المتكون في الركحم ولو قبل األربعين يومنً ،وإذا سنفخت فيه الروح كحر إجمنعن ً (الدردير،
د.ت .)266/2 :وقنل الدلسوقي معلقن ً على هذا القول :هذا هو المعتمد ،وقيل يكره إخراجه قبل األربعين (الدلسوقي ،د.ت:
 . )2/267وقنل ابن جزي :وإذا قبض الركحم المني لم يجز التعر له ،وأشد من ذلك إذا تخلق ،وأشد من ذلك إذا سنفخ فيه
الروح فإسنه قتل سنفس إجمنعنً(الكلبي.)217 :2002 ،
مذهب الشضفعية :سنقل الرملي االختاف في النطفة قبل األربعين يومن ً على قولين :أكحدهمن قيل إسنه ال يثبت لهن كحكم
السقط والوأد ،والثنسني قيل لهن كحرمة وال يجوز إفسندهن وال التسبب في إخراجهن بعد االلستقرار في الركحم ،وسنقل عن
الكرابيسي قوله :لسألت أبن بكر بن أبي لسعيد الفراتي عن رجل لسقى جنريته شرابن ً لتسقط ولدهن فقنل :مندامت سنطفة أو علقة
فوالسع له ذلك إن شنء هللا وإسنفرد اإلمن الغزالي بتحريمه مطلقن ً كحيث أعتبر وقوع النطفة في الركحم هو أول مراتب الوجود
ويختلط بمنء المرأة فإفسندهن جننية ،وإن صنرت علقة أو مضغة فنلجننية أفحش فإن سنفخت فيه الروح والستقرت الخلقة
زادت الجننية تفنكحشنً ،وسنقل السيد البكري عن أبي إلسحنق المروزي أسنه أفتى بحل لسقي أمته دواءا ً لتسقط ولدهن مندا علقة


الظئر :االسنثى التي تعطف على ولد غيرهن او ترضعه ويطلق على الذكر كذلك :ظئر رءو خير من ا لسئو (مثل) مرضعة عطوف خير من ا
ملول ويضرب هذا المثل في تفضيل الغريب المتهم بأمرك على القريب الذي يتغنضى عنك ،أو لبينن اثر االلفة وقيمتهن.
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أو مضغة ،ثم قنل بعد أن سنقل الخاف :والراجح تحريمه بعد سنفخ الروح مطلقن ً وجوازه قبله(الرملي ،د.ت:
.
)8/214؛(الغزالي)51/2 :1982 ،
مذهب الحنضبلة :يرى الحننبلة أسنه يجوز للمرأة شرب دواء إللسقنط الحمل مندا سنطفة ،أي قبل أربعين يومنً ،ألسنه لم
يثبت أسنه ولد ال بنلمشنهدة وال بنلبينة ،وقنل ابن الجوزي :يحر  ،وقنل ابن عقيل :يجوز من لم تنفخ فيه الروح (ابن قدامة،
)8/97 :1984؛ (المرادي ،د.ت.)1/386 :
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المبحث الثضني :الدية
المطلب األول :الدية بضالعتداء على الجنين:
أوال :معنى الدية :فهي المنل الواجب بنلجننية على الحر في سنفس أو من في دوسنهن (الشربيني.)4/534 :1984 ،
ثضنيض :أدلة مشروعية الدية
ثبتت مشروعية الدية في القرآن والسنة واإلجمنع :ففي القرآن قوله تعنلى ( َو َمن قَت َ َل ُم ۡؤ ِمنًن َخ َ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة
طن فَت َۡح ِر ُ
سلَّ َمةٌ ِإلَ ٰٓى أ َ ۡه ِل ِ ٰٓۦه) (لسورة النسنء.)92 :
َو ِديَ ٞة ۡؤم َ
وفي السنة من كحديث الرلسول )صلى هللا عليه ولسلم) بقوله :ومن قتل له فهو بخير النظرين إمن أن يودي ،وإمن أن
يقند (العسقاسني. )12/172 :1989 ،وقد اسنعقد اإلجمنع على وجوب الدية (الشربيني.)4/53 :1984 ،
ثضلثض :المضل الذي تؤخذ منه الدية
أجمع الفقهنء على أن اإلبل هي أصل الدية ومن عداهن فمختلف فيه(ابن قدامة. )9/481 :1984 ،وذهب الحنفية ومن
معهم أسنه إضنفة إلى اإلبل يكون الذهب والفضة من أصولهن(ابن عنبدين)6/574 :1966 ،؛ (الحنبلي.)6/23 :1981 ،
والقول الراجح أن الدية تؤخذ من أصولهن الثاثة اإلبل والذهب والفضة تيسيرا ً على الننس وليس هذا مجنل التفصيل في هذه
المسألة.
رابعض :مقدار الدية :اتفق الفقهنء على أن مقدار الدية إذا كنسنت من اإلبل مئة من اإلبل على اختاف في لسنهن
(الشربيني .)4/53 :1984 ،أمن إذا كنسنت من الذهب فمقدارهن ألف ديننر من الذهب (الشربيني.)4/56 :1984 ،
خضمسض :حضلة وهجوب الدية بضالعتداء على الجنين
اتفق الفقهنء على وجوب الدية كنملة بنالعتداء على الجنين بنإلجهن إذا لسقط كحين ً ثم منت من أثر الضرب فتجب
فيه دية سنفس كنملة ألن االعتداء على الجنين بعد سنفخ الروح فيه تعد جننية تخنلف مقصد الدين ،وهي قتل للنفس اإلسنسنسنية،
قنل ابن قدامة" هذا قول أئمة أهل العلم .قنل ابن المنذر ،أجمع كل من سنحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط كحين ً
من الضرب دية كنملة منهم زيد بن ثنبت وعروة والزهري والشعبي وقتندة وابن شبرمة ومنلك والشنفعي وإلسحنق وأبو ثور
وأصحنب الرأي ،وذلك ألسنه منت من جننية بعد والدته في وقت يعيش لمثله فأشبه قتله بعد وضعه (ابن قدامة:1984 ،
.)9/550
المطلب الثضني :الغرة بضالعتداء على الجنين
اتفق الفقهنء على وجوب سنصف عشر دية الرجل-وتسمى الغرة -في االعتداء على الجنين إذا لسقط الجنين ميتن لسواء
كنن قبل سنفخ الروح أو بعده فمن هي الغرة وأكحكنمهن:
في وجه الفرس فوق الدرهم ،يقنل فرس أغر أي أبيض (إبراهيم
أوالً :مفاوم الغرة :لغة :بنلضم -هي بين
ورفنقه ،د.ت .)2/648 :وقد جنء في وصف المؤمنين يو القينمة بأسنهم يأتون غرا ً محجلين(العسقاسني:1989 ،
.
)1/235؛(النووي ،د.ت)3/134 :
أمض اصطاحض :فهي عبد ٌ أو أمة ،لسمين بذلك ألسنهن من أسنفس األموال وأفضلهن وقيل ألسنه أول مقدار ظهر في بنب الدية
وأول الشيء يسمى غرة (الكنلسنسني)7/325 :1986 ،؛ (ابن قدامة. )9/539 :1984 ،ويمكن تعريفاض :بأسنهن دفع عبد أو أمه
أو من يقو مقنمهمن بنالعتداء على الجنين .ألن الفقهنء متفقون على وجوب دفع قيمتهن عند فقدهن (الشربيني:1984 ،
)4/56؛ (الحنبلي.)6/77 :1981 ،
ثضنيض :أدلة مشروعية الغرة :ثبتت مشروعية الغرة بسنة النبي صلى هللا عليه ولسلم كمض يأتي:
 -1عن منلك عن ابن شهنب عن لسعيد بن المسيب أن رلسول هللا صلى هللا عليه ولسلم قضى في الجنين يقتل في بطن
أمه بغرة عبد أو وليده ،فقنل الذي قضى عليه ،كيف أغر من ال شرب وال أكل وال سنطق وال الستهل ومثل ذلك يطل ،فقنل
رلسول -هللا صلى هللا عليه ولسلم "-:إسنمن هذا من أخوان الشيطنن"(أي داود.)196/3 :1996 ،
ووجه الداللة أن الرلسول -صلى هللا عليه ولسلم -قضى في الجنين إذا قتل في بطن أمه لسواء كنن ذكراً أو أسنثى بغرة
عبد أو وليده.
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 -2عن المغيرة بن شعبة عن عمر-رضي هللا عنه :-أسنه الستشنرهم في إماص (ابن منظور ،د.ت )13/177 :المرأة
فقنل المغيرة :قضى النبي صلى هللا عليه ولسلم ،بنلغرة عبد أو أمة ،قنل ائتني بمن يشهد معك ،فشهد محمد بن مسلمة أسنه
شهد النبي (صلى هللا عليه ولسلم) قضى به (البخنري)24/33 ،؛ (النووي ،د.ت .)11/185 :وفيه داللة على وجوب الغرة
في الجنين الذي تجهضه المرأة بسبب االعتداء عليهن.
ثضلثض :موقف الفقاضء من الخلقة الموهجبة للغرة:
اختلف الفقهنء في الخلقة الموجبة للغرة ،فقد ذهب المضلكية-على اختاف في مذهبهم-أن كل من طركحته المرأة ممن
يعلم أسنه كحمل لسواء كنن كنمل الخلقة أو مضغة أو علقة أو دمن ً فإن فيه الغرة ،والجنسني تترتب عليه المسؤولية في ذلك .وذلك
اسنسجنمن مع مذهبهم-كمن لسبق -في تحريم اإلجهن بعد التلقيح مبنشرة ،وهذا من ذهب إليه أهل الظنهر كذلك (الدلسوقي،
د.ت. )6/227 :أمن الشضفعية فقد ذهبوا أن أقل من يكون به السقط جنينًن ففيه غرة إن تبين من خلقه شيء بفنرق المضغة أو
العلقة كإصبع أو ظفر أو عين أو من بنن من خلق ابن أد لسواء هذه كله ففيه غرة كنملة ،والمعتبر عندهم سنفخ الروح فيه
فمتى وجدت الروح وأُلسقط وجبت الغرة (الشربيني .)4/1984:104 ،ويفهم من قولهم هذا ،أن المرأة إذا ألقته د ًمن ال تكون
به غرة وال تكون فيه مسؤولية ،ألسنهم ال يرتبون المسؤولية الجننئية على مجرد الشك ،قنل النووي":وإن ضرب بطن امرأة
منتفخة البطن فزال االسنتفنخ أو بطن امرأة تجد كحركة في بطنهن فسكنت الحركة لم يجب عليه شيء ألسنه ال يجب الضمنن مع
الشك (النووي ،د.ت .)19/54 :وهذا من قنل به األحنضف كحيث رتبوا مسؤولية الجنسني على من تلقيه المرأة متى الستبنن بعض
خلقه ،واشترطوا االلستبنسنة في الخلقة كموجب للمسؤولية ،أمن إذا ألقت مضغة ولم يتبين منه شيء فا غرة فيه (الكنلسنسني،
 .)7/235 :1986أمض الحنضبلة فيرون أن المرأة إذا ألسقطت من فيه صورة آدمي فمسؤولية الجنسني مترتبة على هذا ،أمن إذا
ألسقطت من ليس فيه صورة آدمي فا مسؤولية ،كحيث ال دليل يثبت أسنه جنين .فضلحنضبلة ال يعولون إال على من فيه صورة
آدمي لسواء في الحنل أو المستقبل ،أمن من ليس فيه صورة آدمي فكأسنه لم يكن(الحنبلي.)6/24 :1981 ،
رابعض :مقدار الغرة :اختلف الفقهنء في مقدار الغرة الواجبة بنلجننية على الجنين على مسنرين همن:
المسضر األول :ذهب الجمهور(الحنفي ،د.ت)5/44 :؛ (السرخي )26/87 :1993 ،من الحنفية والمنلكية والشنفعية
والحننبلة وأهل الظنهر إلى أن الواجب بنالعتداء على الجنين هو غرة عبد أو أمه ،وقنلوا هي سنصف عشر دية الحر المسلم
وهي خمس من اإلبل.
والستدلوا على مض ذهبوا إليه بمض يأتي:
بحجر ،فقتلتهن ومن في بطنهن،
-1من رواه أبو هريرة قنل :اقتتلت امرأتنن من هذيل فطركحت إكحداهمن األخرى
ٍ
فنختصموا إلى رلسول هللا صلى هللا عليه ولسلم فقضى أن دية جنينهن غرة عبد أو أمه وفي رواية:أسنهن ضربتهن بفسطنط وهي
كحبلى فقتلتهن(البخنري ،د.ت)24/32 :؛ (النووي ،د.ت.)11/75 :
-2من رواه المغيرة بن شعبة عن عمر أسنه الستشنرهم في إماص المرأة فقنل المغيرة :قضى النبي -صلى هللا عليه
ت بمن يشهد معك ،فشهد محمد بن مسلمة أسنه شهد النبي -صلى هللا عليه ولسلم -قضى
ولسلم ،-بنلغرة عبد أو أمه ،قنل أت ِ
به(البخنري ،د.ت.)24/33 :
وجه الداللة :هذان الحديثنن فيهمن داللة على أن النبي -صلى هللا عليه ولسلم -قضى فيمن تسقط كحملهن بسبب االعتداء
عليهن بغرة عبد أو أمه .فدل على أسنّه المجزئ في الغرة ،وال يجزئ لسواهمن ألسنه لو كنن كذلك ألبنسنه النبي -صلى هللا عليه
ولسلم -فيمن اختصموا إليه.
-3قنلوا وقد سنقل اإلجمنع على ذلك ،أن في جنين المرأة المسلمة أو النصراسنية من المسلم واألمة من لسيدهن الحر،
غرة عبد أو أمه (ابن رشد.)6/69 :1996 ،
المسضر الثضني :ذهب عروة بن الزبير وطنووس ومجنهد أن الواجب بنالعتداء على الجنين غرة عبد أو أمه أو فرس
أو بغل (الشوكنسني )7/211 :1994 ،والستدلوا بمن يأتي:
من رواه أبو هريرة -رضي هللا عنه -قنل :قضى رلسول هللا صلى هللا عليه ولسلم في الجنين بغرة عبد أو أمه أوفرس أو بغل (أبو داود.)3/197 :1996 ،
وجه الداللة :هذا الحديث يفيد أن الغرة الواجبة هي غرة عبد أو أمه أو فرس أو بغل لقضنء النبي -صلى هللا عليه
ولسلم -بذلك.

315

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

خضمسض :لمن تجب الغرة
ذهب الفقهنء األربعة (الكنلسنسني )7/326 :1986 ،أبو كحنيفة ومنلك والشنفعي وأكحمد أن الغرة موروثة أي لورثة
الجنين المعتدى عليه ،وأسنه ال يرث منهن من تسبب في إلسقنطه .قنل األمن الكنلسنسني" :وأمن من تجب له فهي ميراث بين
ورثة الجنين على فرائض هللا تبنرك وتعنلى عند عنمة العلمنء( ".الكنلسنسني )7/326 :1986 ،ودليلهم أن الغرة بدل سنفس
وبدل النفس يكون ميراثن ،وهي ليست بدل جزء من أجزاء األ ألن النبي -صلى هللا عليه ولسلم -قضى بدية األ على العنقلة
وبغرة الجنين فيكون قد أفرد كل واكحد منهمن بحكم .أمن ابن كحز والليث بن لسعد فقنلوا أن الغرة إذا كنسنت قبل سنفخ الروح
فهي ألمه ،وإذا كنسنت بعده فهي لورثته وذلك ألن الجنين عضو من أعضنء األ فأشبه أن يكون يدهن فتكون ديته ألمه
(السرخي.)6/88 :1993 ،
لسضدلسض :على من تجب الغرة .اختلف الفقهنء في مسألة على من تجب الغرة على مذهبين همن:
المذهب األول :ذهب الحنفية والشنفعية(الحنفي ،د.ت )5/44 :أن الغرة تجب على العنقلة(الشربيني ،د.ت)4/105 :
لسواء كنسنت الجننية على الجنين عمدا ً أ غيره ،بينمن ذهب الحننبلة أن العنقلة تحمل الغرة إذا منت الجنين مع أمه بجننية خطأ
أو شبه عمد .أمن إذا كنن قتل األ عمداً ،أو منت الجنين وكحده لم تحمله العنقلة ،ألن العنقلة ال تحمل من دون الثلث.
أمن ابن كحز (ابن قدامة )9/544 :1984 ،فأوجب الغرة على الجنسني المتعمد قبل أن تنفخ الروح في الجنين ،لسواء
كنن الجنسني هو األ أو غيرهن ،أمن إذا سنفخ الروح فنلقود على الجنسني في العمد ،إذا كنن الجنسني غير األ  ،أمن إذا كنسنت هي
الجنسنية خطأ فإن الغرة على العنقلة.
والستدلوا على هذا بمض يأتي:
-1من روي عن جنبر -رضي هللا عنه "-:أن النبي -صلى هللا عليه ولسلم -جعل في الجنين غرة ،على عنقلة الضنربة،
وبرأ زوجهن وولدهن" (أبو داوود )3/196 :1996 ،قنلوا هذا الحديث يفيد أن الغرة الواجبة على الجنين تتحملهن العنقلة
لقضنء الرلسول صلى هللا عليه ولسلم بذلك.
-2إن الجننية على الجنين من بنب الخطأ ،والخطأ تجب الدية فيه على عنقلة الجنسني(ابن رشد.)6/72 :1996 ،
المذهب الثضني :ذهب المنلكية (ابن رشد .)6/72 :1996 ،في المشهور ومعهم الحسن البصري أن الغرة تجب في
منل الجنسني ،ألسنّهن أشبه بدية القتل العمد ،على اعتبنر أن الجننية عمد في أمه خطأ فيه.
ودليلام :أن الغرة كدية العمد إذا كنن الضرب عمدا ً ودية العمد تجب على الجنسني في منله ،والجنسني في القتل العمد
يتحمل موجب جننيته ،وألن الغرة بدل جزء آدمي فصنر كقطع إصبع من أصنبعه ،وبدل الجزء ال يجب على العنقلة.
المطلب الثضلث :الكفضرة بضالعتداء على الجنين
الكفضرة عقوبة تقع على الجنسني كحنل االعتداء على الجنين بنإلجهن  ،دون فرق أن يكون الجنسني هو األ أو غيرهن،
ولسواء ألسقط الجنين كحين ً أ ميتن ً.أو هي ،منل أو صو  ،وجب لسبب من كحلفٍ أو قتل أو ظنهر أو جنمع في سنهنر رمضنن
عمدا ً (الشربيني ،د.ت.)3/359 :
أدلة مشروعيتاض :ثبتت مشروعية الكفنرة في الكتنب واإلجمنع:
تعنلى((و َمن قَت َ َل ُم ۡؤ ِمنًن َخ َ
سلَّ َمةٌ ِإلَ ٰٓى أ َ ۡه ِل ِٰٓۦه ِإ َّ ٰٓ
صدَّقُو ْۚاْ فَإِن َكننَ ِمن قَ ۡو ٍ َعد مُّو
 -1قوله
ال أَن يَ َّ
طن فَت َ ۡح ِر ُ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة َو ِديَ ٞة ۡؤم َ
َ
ٖۖ
ٖۖ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة فَ َمن لَّ ۡم
لَّ ُك ۡم َوه َُو ُم ۡؤ ِم ٞن َفت َۡح ِر ُ
سلَّ َمةٌ ِإلَ ٰٓى أ َ ۡه ِلِۦه َوت َۡح ِر ُ
ير َر َقبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة َو ِإن َكننَ ِمن َق ۡو ِۢ ِ بَ ۡينَ ُك ۡم َوبَ ۡينَ ُهم ِ ّميث َ ٞق فَ ِديَ ٞة ۡؤم َ
صيَن ُ شَهۡ َر ۡي ِن ُمتَت َن ِب َع ۡي ِن ت َۡوبَة ِ ّمنَ َّ ِۗ
ٱّللِ َو َكننَ َّ
ع ِلي ًمن َكح ِكيمن)) (لسورة النسنء )92 :وهذه اآلية دالة على وجوب الكفنرة
ٱّللُ َ
يَ ِج ۡد فَ ِ
في القتل الخطأ.
 -2واإلجمنع دا ٌل عليهن ،فقد أجمع أهل العلم على وجوب الكفنرة بنلقتل الخطأ (ابن قدامة. ) 9/339 :1984 ،
ثضنيًض :موقف الفقاضء في وهجوب الكفضرة بضالعتداء على الجنين
تبنينت آراء الفقهنء في وجوب الكفنرة بنالعتداء على الجنين بنإلجهن

كمن يأتي:

المذهب األول :ذهب الشنفعية والحننبلة إلى القول بوجوب الكفنرة بنالعتداء على الجنين لسواء سنزل الجنين ميتن ً أو
كحين ً ثم منت ،وروى هذا عن عمر -رضي هللا عنه -والحسن البصري وعطنء والزهري وإلسحنق والنخعي (الشربيني ،د.ت:
)4/108؛ (الحنبلي)6/65 :1981 ،
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والستدلوا على ذلك بمض يأتي:
تعنلى((و َمن قَت َ َل ُم ۡؤ ِمنًن َخ َ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة)) (لسورة النسنء)92 :
 -1قوله
طن فَت َۡح ِر ُ
َ
وهجه الداللة :في هذه اآلية داللة على وجوب الكفنرة بنالعتداء على المؤمن ،والجنين الذي سنفخت فيه الروح مؤمن،
ولهذا تجب الكفنرة بنالعتداء عليه.
 -2عن عمر بن ذر قنل ":لسمعت مجنهدا ً يقول":مسحت امرأة بطن امرأة كحنمل فألسقطت جنيننً ،فرفع ذلك إلى عمر
-رضي هللا عنه --فأمرهن أن تكفر بعتق رقبة يعني التي مسحت( .الصنعنسني.)9/63 :1972 ،وفيه داللة أن عمر -رضي هللا عنه -قضى بوجوب الكفنرة على المرأة التي مسحت بطن الحنمل ،وكنن ذلك
.
بحضرة الصحنبة وال يعرف له مخنلف فعد ذلك إجمنعن ً (ابن كحز  ،د.ت)11/236 :
المذهب الثضني :ذهب الحنفية إلى القول بعد وجوب الكفنرة بنالعتداء على الجنين إذا اسنفصل عن أمه ميتن ،أمن إذا
خرج كحين ً ثم منت ففيه الكفنرة ،لكنهم قنلوا إذا تبرع بهن الجنسني سندب إلى ذلك اكحتينطن(الحنفي ،د.ت)5/45 :؛ (السرخي،
 . )26/88 :1993بينمن يرى المنلكية":أن الكفنرة تلز الجنسني الستحسنسنن (ابن رشد )6/72 :1996 ،والستدلوا لمن ذهبوا إليه
بمن يأتي:
 -1إن الكفنرة تحمل معنى العقوبة ،وقد شرعت زاجرة ،والزجر ال يكون إال لشيء فيه عقوبة ،وفيهن كذلك معنى
العبندة ،وقد عرفت الكفنرة في النفوس المطلقة ،فا تتعداهن لهذا لم يجب البدل إال أن يشنء ذلك ،ألسنه ارتكب محظوراً فإذا
تقرب إلى هللا كنن أفضل له ويستغفر ممن صنع (السرخي.)26/88 :1993 ،
 -2إن النبي -صلى هللا عليه ولسلم -قضى بنلغرة على الجننية ،بنلنسبة للضنربة ولم يذكر الكفنرة ،مع أن الحنل كحنل
الحنجة إلى بينن ،ولو كنسنت واجبة لبينهن الرلسول -صلى هللا عليه ولسلم(الكنلسنسني.)7/326 :1986 ،
محظورا بإتاف آدمي ،فندب إلى أن يتقرب بنلكفنرة لمحوه.
 -3وألسنه ارتكب
ً
-4أمن المنلكية فيرون أن الكفنرة ال تجب في العمد وإسنمن تجب في الخطأ ،والجننية بنالعتداء على الجنين مترددة بين
الخطأ والعمد ،ولذا تفعل الستحسنسنًن ال وجوبن ً (ابن رشد.)6/72 :1996 ،
المذهب الثضلث :فقد ذهب ابن جز إلى القول ّ
إن الكفنرة تجب في كحنلة القتل الخطأ دون العمد ،فإذا كنن الجنين قد
لسقط بنالعتداء عليه قبل تمن األربعة أشهر فا تجب الكفنرة ،وإن كنن لسقوطه بعدهن ،وعلمت كحركته ،وشهد بذلك أربع
قوابل عدول ،وجبت فيه كفنرة (ابن كحز  ،د.ت.)11/236 :
أمض دليله :أن االعتداء على الجنين ال يعد قتا آلدمي ،ال خطأ وال عمداً ،والكفنرة تجب في القتل الخطأ ،وال يقتل إال
ذو روح ،والجنين قبل أربعة أشهر لم ينفخ فيه الروح ،أمن بعدهن فتجب بنالعتداء عليه كفنرة إذا ثبت ذلك (ابن كحز  ،د.ت:
.)11/236
ثضلثضً :صفة الكفنرة .اتفق الفقهنء أن كفنرة االعتداء على الجنين بنإلجهن هي كفنرة العدوان على النفس المعصومة
مطلقنً ،وهي عتق رقبة مؤمنة ،فإن لم يجد فصين شهرين متتنبعين (الجصنص )285-284 :199 ،مصداقن ً لقوله
ال أَن ي َّ ْۚ
تعنلى((و َمن قَت َ َل ُم ۡؤ ِمنًن َخ َ
سلَّ َمةٌ إِلَ ٰٓى أ َ ۡه ِل ِ ٰٓۦه ِإ َّ ٰٓ
عد م ُّو لَّ ُك ۡم َوه َُو ُم ۡؤ ِم ٞن
طن فَت َۡح ِر ُ
َ
صدَّقُواْ فَإِن َكننَ ِمن قَ ۡو ٍ َ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة َو ِديَ ٞة ۡؤم َ
َ
ٖۖ
ٞ
ٌ
َّ
َ
َّ
صيَن ُ شَهۡ َر ۡي ِن
سل َمة ِإلَ ٰٓى أ ۡه ِلِۦه َوت َۡح ِر ُ
فَت َۡح ِر ُ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمن مَة فَ َمن ل ۡم يَ ِج ۡد فَ ِ
ير َرقَبَ مة ۡؤم ۡؤ ِمنَ م ٖۖة َو ِإن َكننَ ِمن قَ ۡو ِۢ ِ بَ ۡينَ ُك ۡم َوبَ ۡينَ ُهم ِ ّميث َ ٞق فَ ِديَة ۡؤم َ
ُمتَت َنبِعَ ۡي ِن)) (لسورة النسنء )92 :أمن إذا تعذر الصين فقد ذهب الحنفية والمنلكية وأكثر الشنفعية وأكثر الحننبلة (السرخي،
)26/88 :1993؛ (الشربيني ،د.ت )4/108 :إلى أسنه ال يجب اإلطعن  ،ذلك ألن هللا عز وجل لم يذكر ذلك ،بل اقتصرت
اآلية على عتق رقبة مؤمنة ،فإن لم يجد فصين شهرين متتنبعين ،فدل ذلك أسنه جميع الواجب فيهن.
قنل الرملي":وهي ككفنرة الظهنر في جميع من ذكر لكن ال إطعن فيهن عند العجز عن الصو في األظهر (الرملي،
د.ت.")7/386 :
لكن هننك قول للشنفعية والحننبلة بوجوب اإلطعن .
والرأي المعتبر أسنه ال بد من القول بعد وجوب اإلطعن ألن النص لم يتضمنه وال عبرة لمن قنل بإمكنسنية كحمل
المطلق على المقيد في الظهنر إذ لو كنن اإلطعن واجبن لذكره النص القرآسني ،وتأخير البينن ال يجوز إذا الحنجة داعية إليه،
فيقتصر فقط على العتق والصين .
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الخضتمة والنتضئج
 .1اإلجهن له ألسبنب كثيرة ومتنوعة وكذلك اسنواعه كثيرة كمن بينت في ثننين البحث مثل اإلجهن
والمنذر والعفوي والسري.

التلقنئي والمتكرر

 .2ال ينحصر عند الفقهنء الستخدا كلمة اإلجهن دون غيرهن بل يتعدد الستخدا الفقهنء لعبنرات اإلجهن فمنهم من يطلق
عليه كلمة (إجهن )ومنهم من يطلق عليه كلمة (إلسقنط) ومنهم من يقول (اماص) وغير ذلك من االلفنظ.
 .3ال خاف بين الفقهنء جميعن ً في ان إلسقنط الجنين بعد الستقراره أربعة اشهر وهي مدة سنفخ الروح محر غير جنئز إال
لضرورة.
 .4بنلنسبة لحكم اإلجهن

قبل سنفخ الروح فقد وقفت على األقوال اآلتية:

أ .أجنز فقهنء الحنفية إلسقنط الحمل من لم يتخلق منه شيء وهو ال يتخلق إال بعد منئة وعشرين يومن ً وهذا
اإللسقنط مكروه بغير عذر.
ب .مذهب جمهور المنلكية اسنه ال يجوز اإللسقنط مطلقن ً وال يجوز التعر للمني بعد قبضه في الركحم ،ومنهم

من يراه مكروه قبل األربعين.
ت .ذهب بعض الشنفعية الى مثل من ذهب اليه فقهنء الحنفية وقنل بعضهم يحر مطلقنً.


ث .ذهب جمهور الحننبلة الى جواز اإللسقنط مندا الحمل سنطفة أي قبل أربعين يومن ً وقنل بعضهم يحر وقنل

بعضهم يجوز من لم تنفخ فيه الروح.
 .5ذكر الفقهنء اثنر كثيرة تترتب على اإلجهن منهن من يسمى الغرة وهي ضمنسنن ً منلين ً على من يعتدي على الجنين
ويسقطه ميتنً ،ومن اآلثنر التي تترتب على اإلجهن دية سنفس كنملة ان لسقط الجنين كحين ً ثم منت وأوجبت الشريعة على
من يتسبب في اإلجهن الكفنرة لمحو األثم الذي ترتب على اقترافه هذه الجريمة.
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Abstract
This research studies (the reasons for carrying the oath contrary to what is apparent in the
Holy Qur’an), which is a study of the most important reasons why scholars from interpreters
and grammarians carry the subject of the oath in contrast to what is apparent from the
aspects in the Holy Qur’an, and as it is known that in the Holy Qur’an there are many and
many places for the oath, some of which are Scholars unanimously agreed that it is a
division and there is no disagreement in it, and among them there was a dispute among
scholars as to whether it was an oath or otherwise, which is what this research meant.
Quranic section in which the section is mentioned ,And whoever said it and permitted it
from among the scholars, by referring to the most important Qur’anic and grammatical
sources that referred to it, and I was limited to mentioning the opinion of the oath, and I did
not refer to their differences in it because of the lack of research capacity for that. After
presenting the Qur’anic verses in which the oath is contained in contrast to the apparent
meaning, I indicated in the second section of this research to the most important reasons
that prompted scholars to say the oath and give preference to the rest of the aspects
mentioned in the verse, and then concluded the research with a conclusion that
summarized the most prominent results reached by this research.
Key words: Oath, Pregnancy and Oath, Contrary to Apparent Meaning, Oath in The Holy
Qur’an.
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أسباب الحمل على القسم على خالف الظاهر في القرآن الكريم
 .نور عبد الكريم صبري
د ،.الجامعة العراقية ،العراق

الملخص
سم على خالف الظاهر في القرآن الكريم) وهي دراسة ألهم أسباب حمل العلماء
يدرس هذا البحث (أسباب الحمل على ال َق َ
سم على خالف ما هو ظاهر من األوجه في القرآن الكريم ،وكما هو معلوم ّ
أن في القرآن
من مفسرين ونحويين موضوع القَ َ
الكريم مواضع عدّة وكثيرة للقسم منها ما أجمع العلماء عليه بأنّه قسم وال خالف فيه ،ومنها ما كان فيه خالف بين العلماء
سم أو غير ذلك ،وهو ما عناه هذا البحث ،فعرضت المواضع التي ورد فيها ذلك القسم في القرآن الكريم وبلغ
على أنّه قَ َ
عددها أربعة وأربعين موضعاً ،اقتصرت فيها على ذكر اآلية القرآنية التي ورد فيها القسم ،و َمن قال به وأجازه من العلماء،
بالرجوع ألهم المصادر القرآنية والنحوية التي أشارت إليه ،واقتصرت على ذكر الرأي القائل بالقسم ولم أشر إلى اختالفهم
فيه لعدم سعة البحث لذلك .وبعد عرض اآليات القرآنية الوارد فيها القسم على خالف الظاهر ،أشرت في المبحث الثاني من
هذا البحث إلى أهم األسباب التي دفعت العلماء إلى القول بالقسم وترجيحه على باقي الوجوه الواردة في اآلية ،ثم ختمت
البحث بخاتمة تلخصت فيها أبرز النتائج التي توصل إليها هذا البحث.
الكلمات المفتاحية :القسم ،الحمل والقسم ،خالف الظاهر ،القسم في القرآن الكريم.
المقدمة
َّ
سم في اللغة العربية يعد من المؤكدات المشهورة التي تُم ّكن الشيء في النفس وتقويّه ،وكما هو معلوم
إن أسلوب القَ َ
َ
َ
ّ
س ُم
أن القرآن الكريم نزل للناس كافة ،وكانت مواقفهم منه متباينة ،فمنهم الشاك ،ومنهم المنكر ،ومنهم ال َخ ْ
صم األلد ،فجاء القَ َ
فيه ليُزيل تلك الشكوك ويحبط الشبهات ويقيم الح ّجة ويؤكد األخبار ،وغير ذلك من مقاصد عظيمة .وفي القرآن الكريم
سم فيها خالف لكن الراجح والظاهر عليها أنّها
سم أجمع عليها العلماء وال خالف فيها ،ومواضع أخرى للقَ َ
مواضع عدّة للقَ َ
سم على خالف الظاهر في القرآن الكريم) لم أتعرض لهذين
سم ،وفي هذا البحث الموسوم بـ( :أسباب الحمل على القَ َ
قَ َ
سم مع وجود أوج ٍه
النوعين من المواضع ،بل عرضتُ فيه اآليات التي وردت فيها مواضع َح َملها بعض العلماء على القَ َ
أخرى أظهر من القَسم ،وأشرت إلى أسباب الحمل على القسم على خالف تلك األوجه الظاهرة ،واشتمل البحث على تمهيد،
ومبحثين:
المبحث األولَ :عرضتُ فيه اآليات التي حملها العلماء على القسم ،والتي بلغ عددها أربعة وأربعين موضعاً.
المبحث الثاني :وضّحت فيه أهم األسباب التي دفعت العلماء للحمل على القسم في تلك المواضع.
صل إليها.
ثم ختمت البحث بأهم النتائج التي تو ّ
التمهيد
سم لغةً :اليمين والحلف ،وجمعه أقسام ،والفعل منه :أ ُ ْق ِس ُم (الفراهيدي)5/86 :1982 ،؛ و(الجوهري1420 ،هـ:
القَ َ
ً
ّ
عرفه الزمخشري بأنّه جملة فعلية أو أسمية تؤكد بها جملة موجبة أو منفية ،نحو قولك :حلفت باهلل
 .)5/388واصطالحاّ :
ّ
ّ
وعرفه ابن الحاجب بأنه جملة إنشائية يؤكد بها جملة أخرى (أبو الحاجب:1422 ،
(الزمخشري1420 ،هـ،)358 :
ّ
.)2/323
ب َّم ْس ُ
ور} (سورة
ور * َو ِكت َا ٍ
وللقسم ضربان :األول :القسم الظاهر ،وهو ما د ّل داللة صريحة على القَ َ
ط ٍ
{والط ِ
سمَ ،
ّ
ألفعلن (السيوطي)4/48 :1980 ،؛ (معترك األقران ،د.ت.)1/343 :
الطور ،)2-1 :وكقولك :وهللا
سم وال ُمقسم به{ ،لَت ُ ْبلَ ُو َّن فِي أ َ ْم َوا ِل ُك ْم َوأ َ ْنفُ ِس ُك ْم َولَت َ ْس َمعُ َّن ِمنَ الَّذِينَ أُوتُوا
والثانيُ :مضمر ،وهو المحذوف منه فعل القَ َ
َٰ
ور}(سورة آل عمران،)168 :
يرا ۚ َوإِ ْن ت َ ْ
َاب ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم َو ِمنَ الَّذِينَ أ َ ْش َر ُكوا أَذًى َكثِ ً
ْال ِكت َ
صبِ ُروا َوتَتَّقُوا فَإ ِ َّن ذَلِكَ ِم ْن َع ْز ِم ْاأل ُ ُم ِ
 لم أذكر األوجه األخرى الواردة في اآلية لضيق المقال لها.
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ليس قبلها ما يحلف به ،فقال :إنّما جاءت على نيّة اليمين وإن لم
قال سيبويه" :وسألته عن قوله( :لتفعلّن) إذا جاءت مبتدأة َ
يتكلّم بالمحلوف به"(سيبويه.)3/106 :1988،
وهناك ألفاظ جرت مجرى القسم ،كقولهمِ :عل ُم هللا ،وعهد هللا ،وأمانة هللا ،وعاهدتُ وواثقتُ  ،وفي ذ ّمتي ميثاق ،وهي
قسمان (الفارسي:)122-2/120 :1999 ،
اَّللِ لَ ُك ْم ِلي ُْرضُو ُك ْم َو َّ
األول :ما تكون كغيرها من األخبار التي ليست بقسم فال تجاب بجوابه{ ،يَحْ ِلفُونَ بِ َّ
سولُهُ
َّللاُ َو َر ُ
أ َ َحق أَن ي ُْرضُوهُ إِن كَانُوا ُمؤْ ِمنِينَ } (سورة التوبة ،)62 :فهذه لم يرد فيها جواب ،فال يقطع بالقسم فيها.
{و َما لَ ُك ْم َال تُؤْ ِمنُونَ بِ َّ
سو ُل يَدْعُو ُك ْم ِلت ُؤْ ِمنُوا بِ َربِّ ُك ْم َوقَدْ أَ َخذَ ِميثَاقَ ُك ْم إِن ُكنتُم
الر ُ
اَّللِ ۙ َو َّ
والثاني :ما يتلقى بجواب القسمَ ،
ُ
ْ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
{وإِذْ أ َ َخذ َ َّ
ور ِه ْم
َاب لتبَ ِّينُنَّهُ ِللنَّ ِ
َّللاُ ِميثاقَ الذِينَ أوتوا ال ِكت َ
اس َوال تَكت ُمونَهُ فَنَبَذوهُ َو َرا َء ظ ُه ِ
مؤْ ِمنِينَ } (سورة الحديدَ .)8 :
َ
ْ
اَّلل َج ْهدَ أ َ ْي َمانِ ِه ْم لَئِ ْن أ َ َم ْرت َ ُه ْم لَيَ ْخ ُر ُج َّن ۖ قلُ
َوا ْشت ََر ْوا بِ ِه ث َ َمنًا قَ ِل ً
ْ
س ُموا بِ َّ ِ
و{وأق َ
يال ۖ فَ ِبئْ َ
س َما َيشت َُرونَ } (سورة آل عمرانَ ،)187 :
َّال ت ُ ْق ِس ُموا ۖ َ
طا َعةٌ َّم ْع ُروفَةٌ ۚ إِ َّن َّ
ير بِ َما تَ ْع َملُونَ }(سورة النور ،)53 :وسماه ابن مالك بالقَسم غير الصريح ،إذ ال يُعلم
َّللاَ َخبِ ٌ
سم الصريح فهو ما يعلم بمجرد لفظه
بمجرد لفظه ،كون الناطق به مقسماً ،بل البد من قرينة ،كذكر الجواب بعده ،أ ّما القَ َ
كون الناطق به مقسما ،مثل :أحلف باهلل ،وأنا حالف باهلل ،ولعمر هللا ،وأيمن هللا (ابن مالك.)3/195 :1999 ،
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المبحث األول :مواضع القسم على خالف الظاهر في القرآن الكريم.
اس
سأشير في هذا المبحث إلى مواضع الحمل على القسم الواردة في القرآن الكريم ،وهي قوله تعالىَ { :و ِمنَ النَّ ِ
اَّللِ َو ِب ْاليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو َما ُه ْم ِب ُمؤْ ِمنِينَ }(سورة البقرةُ .)8 :ح ِم َل على القسم قوله تعالىِ ":ب َّ
َم ْن يَقُو ُل آ َمنَّا ِب َّ
اَّللِ َو ِب ْاليَ ْو ِم ْاآل ِخر"ِ من
إن ال ُمقسِم هو بعض الناس المذكورين ،والمقسم علي ِه هو اإليمان الذي د ّل عليه قوله .َّ :والثانيَّ :
وجهين ،األولَّ :
أن الم ْقسِم
هو هللا تعالى ،وجواب القسم محذوف ،د ّل عليه " :آ َمنَّا " والتقدير :ما آمنوا (األلوسي ،د.ت .)1/145 :وهذان الوجهان
ذكرهما اآللوسي في تفسيره ،ولم أجد في كتب التفسير األخرى من و ّجه القسم فيها (الزمخشري)1/171 :1998 ،؛
(النسفي ،د.ت)1/23 :؛ (أبو السعود ،د.ت)1/70 :؛ (المرعشلي1418 ،هـ)1/44 :؛ (ابن كثير ،د.ت.)1/283 :
َّللاِ َخي ٌْر ۖ لَّ ْو كَانُوا َي ْعلَ ُمونَ }(سورة البقرة .)103 :رأى ابن عطية َّ
{ولَ ْو أَنَّ ُه ْم آ َمنُوا َواتَّقَ ْوا لَ َمثُوبَةٌ ِ ّم ْن ِعن ِد َّ
أن الالم
َ .1
ٌ
ُ
في قوله تعالى " َل َمثوبَة" هي الم القسم وليست الم االبتداء ،وح ّجته في ذلك َّ
أن الم االبتداء مستغنى عنها ،وهذه ال غنى
عنها (األندلسي ،)1/189 :1993 ،وأجازه ابن هشام في المغني (األنصاري.)3/272 :2000 ،
َّللاُ إِ َّال بُ ْش َر َٰى لَ ُك ْم َو ِلت ْ
ط َرفاً
ط َع َ
يز ْال َح ِك ِيم (ِ )126ليَ ْق َ
ص ُر إِ َّال ِم ْن ِعن ِد َّ
{و َما َجعَلَهُ َّ
َط َمئِ َّن قُلُوبُ ُكم بِ ِه ۗ َو َما النَّ ْ
َّللاِ ْالعَ ِز ِ
َ .2
.
َ
ْ
ِ ّمنَ الَّذِينَ َكفَ ُروا أ ْو يَكبِتَ ُه ْم فَيَنقَ ِلبُوا خَائِبِينَ } (سورة آل عمران)127-126 :
أجاز الباقولي أن يكون قوله تعالىِ " :ليَ ْق َ
س َماً ،والم القسم جاءت مكسورة بمعنى المفتوحة ،ونون التوكيد
ط َع" قَ َ
َّ
ليقطعن طرفا ً (الباقولي.)2/252 :1995 ،
مقدّرة والتقدير :وهللا
َّ
ً
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
ْ
ْ
سا ًء ۚ َواتقوا َّ
اس اتقوا َربَّك ُم الذِي َخلقَك ْم ِم ْن نَف ٍس َو ِ
احدَةٍ َو َخلقَ ِمن َها زَ ْو َج َها َوبَث ِمن ُه َما ِر َجاال َكثِ ً
يَا أَي َها النَّ ُ
َّللاَ
يرا َونِ َ
ام ۚ إِ َّن َّ
ام ۚ" -
الَّذِي ت َ َ
َّللاَ َكانَ َعلَ ْي ُك ْم َرقِيبًا(سورة النساء .)1:حمل بعض العلماء قراءة " َو ْاأل َ ْر َح َ
سا َءلُونَ بِ ِه َو ْاأل َ ْر َح َ
ام) مقسم به،
بالجر(الفارسي)226 :1999 ،؛ (ابن زنجلة - .190-188 :1997 ،على القسم ،والواو حرفهَ ،
(و ْاأل َ ْر َح َ
وال ُمقسِم هو هللا تعالى ،وجواب القسم قوله" ﱞ إِ َّن َّ
َّللاَ َكانَ َعلَ ْي ُك ْم َرقِيبًا" (الواسطي)130 :2000 ،؛ (الهمذاني:1991 ،
سم ،هو َّ
أن القوم كانوا يقسمون بالرحم كثيرا ،فخوطبوا على ما ألفوا
)1/685؛ (السخاوي )3/818 :2002 ،وحجتهم بأنّه ق َ
من تعظيمها ،ثم وردت األخبار بنهيهم عن الحلف بغير هللا (الهمذاني ،)1/685 :1991 ،وأشار أبو حيان إلى ّ
أن الدافع
للقول بالقسم أمران :الفرار من الوجه اآلخرّ ،
وأن في القَسم تنبيها ً على صلة األرحام وعظم شأنها(األندلسي:1993 ،
.)3/167
اء َّ
اء ۖ قُ ِل َّ
ب
س ِ
س ِ
الال ِتي َال تُؤْ تُونَ ُه َّن َما ُك ِت َ
َّللاُ يُ ْف ِتي ُك ْم ِفي ِه َّن َو َما يُتْلَ َٰى َعلَ ْي ُك ْم ِفي ْال ِكت َا ِ
ب ِفي َيت َا َمى ال ِنّ َ
{و َي ْست َ ْفتُونَكَ ِفي ال ِنّ َ
َ .3
ْط ۚ َو َما ت َ ْف َعلُوا ِم ْن َخي ٍْر َفإِ َّن َّ
َّللاَ َكانَ ِب ِه
َل ُه َّن َوت َْر َغبُونَ أَن ت َن ِك ُحوه َُّن َو ْال ُم ْست َ ْ
ان َوأَن تَقُو ُموا ِل ْل َيت َا َم َٰى ِب ْال ِقس ِ
ض َعفِينَ ِمنَ ْال ِو ْلدَ ِ
َع ِلي ًما} (سورة النساء.)127 :
ب} ،و(ما) في محل
{و َما يُتْلَ َٰى َعلَ ْي ُك ْم ِفي ْال ِكت َا ِ
أجاز الزمخشري وبعض العلماء أن تكون الواو للقسم في قوله تعالىَ :
ّ
فيهن وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب ،والقسم للتعظيم(الزمخشري)2/155 :1998 ،؛
جر قسم به ،كأنّه قيل :قل هللا يفتيكم
(أبو السعود ،د.ت)1/789 :؛ (اآللوسي ،د.ت.)5/160 :
ان ِم ْن َغي ِْر ُك ْم
َ { .4يا أَي َها الَّذِينَ آ َمنُوا َ
ش َهادَة ُ َب ْي ِن ُك ْم ِإذَا َح َ
ض َر أ َ َحدَ ُك ُم ْال َم ْوتُ ِحينَ ْال َو ِ
َان ذَ َوا َعدْ ٍل ِ ّمن ُك ْم أ َ ْو آخ ََر ِ
صيَّ ِة اثْن ِ
ان ِب َّ
ارت َ ْبت ُ ْم َال نَ ْشت َِري ِب ِه ثَ َمنًا
صيبَةُ ْال َم ْو ِ
ت ۚ تَحْ ِب ُ
اَّللِ إِ ِن ْ
سو َن ُه َما ِمن بَ ْع ِد ال َّ
ض َر ْبت ُ ْم فِي ْاأل َ ْر ِ
ِإ ْن أَنت ُ ْم َ
صابَتْ ُكم م ِ
ض فَأ َ َ
ص َالةِ فَيُ ْق ِس َم ِ
َولَ ْو َكانَ ذَا قُ ْربَ َٰى ۙ َو َال نَ ْكت ُ ُم َش َهادَةَ َّ
َّللاِ ِإنَّا ِإذًا لَّ ِمنَ ْاآلثِ ِمينَ }(سورة المائدة.)106 :
ش َهادَة َ َّ
َّللاِ} منها قراءة( :وال نكتم شهادة ً هللا) بتنوين (شهادةً) ونصب
{و َال نَ ْكت ُ ُم َ
وردت قراءات عدّة في قوله تعالىَ :
لفظ الجاللة(الكرماني)41 :2001 ،؛(الحلبي .)2/632 :1994 ،وتخريجهم لهذه القراءة هو حمل اآلية على القسم والمعنى:
وال نكت م شهادة وهللا ،ثم حذفت الواو ونصب المقسم به بفعل القسم المحذوف ،وهو اختيار العكبري(األنباري:1980 ،
)1/468؛ (العبكري .)1/463 :1996 ،وأجازه المنتجب (الهمذاني.)2/98 :1991 ،
اس ات َّ ِخذُونِي وأ ُ ِ ّم َٰ
ُون َّ
ِ { .5إ ْذ قَا َل َّ
س ْب َحانَكَ َما يَ ُكونُ ِلي أَ ْن
َّللاِ ۖ قَا َل ُ
سى ابْنَ َم ْريَ َم أَأَنتَ قُ ْلتَ ِللنَّ ِ
َّللاُ يَا ِعي َ
ي ِإلَ َهي ِْن ِمن د ِ
َ َ
ْ
ْ
َ
َ
ب} (سورة
ق ۚ ِإن ُكنتُ قُلتُهُ فَقَدْ َع ِل ْمتَهُ ۚ ت َ ْعلَ ُم َما فِي نَ ْفسِي َو َال أ ْعلَ ُم َما فِي نَ ْف ِسكَ ۚ ِإنَّكَ أنتَ َع َّال ُم الغُيُو ِ
ْس ِلي بِ َح ّ ٍ
أَقُو َل َما لَي َ
ق} ،أجاز الزركشي الوقوف على قوله (لي)
المائدة ،)116 :في قوله تعالىُ { :
ْس ِلي بِ َح ّ ٍ
س ْب َحانَكَ َما َي ُكونُ ِلي أ َ ْن أَقُو َل َما لَي َ
ّ
(بحق) على إرادة القسم (الزركشي ،د.ت.)3/44 :
واالبتداء بعده بقوله
ْ
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ْب فِي ِه ۚ الذِينَ
س َم َاوا ِ
{ .6قُل ِلّ َمن َّما فِي ال َّ
َب َعلَ َٰى نَ ْف ِس ِه َّ
ت َواأل ْر ِ
إلى يَ ْو ِم ال ِقيَا َم ِة َال َري َ
ض ۖ قل ِّ ََّّللِ ۚ َكت َ
الر ْح َمة ۚ لَيَجْ َمعَنَّ ُك ْم َٰ
الرحْ َمةَ ۚ لَيَجْ َمعَنَّ ُك ْم}
َب َعلَ َٰى نَ ْف ِس ِه َّ
س ُه ْم فَ ُه ْم َال يُؤْ ِمنُونَ } (سورة األنعامِ .)12 :من العلماء من َحمل قوله تعالىَ { :كت َ
َخس ُِروا أَنفُ َ
سم من وجهين ،األول أن تكون (الرحمة) غاية الكالم وتمامه ثم استؤنف بعدها بقوله( :ليجمع ّنكم) ،فالجملة جواب
على القَ َ
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لقسم محذوف وال تعلّق لها بما قبلها من جهة االعراب ال المعنى ،وهو اختيار ابن عطية (االندلسي ،)2/272 :1993 ،وأبو
حيان (ابو حيان.)4/86 :1993 ،
والوجه الثاني ،هو َّ
سم ،وهي جواب (كتب)؛ ألنّه بمعنى (أوجب) ففيه معنى
أن الالم في قوله (ليجمعنكم) الم القَ َ
القَسم(األنباري.)1/315 :1980 ،
ض ْوهُ َو ِل َي ْقت َِرفُوا َما ُهم م ْقت َِرفُونَ } (سورة األنعام ،)113 :في
َ { .7و ِلت َ ْ
صغ ََٰى إِلَ ْي ِه أ َ ْفئِدَة ُ الَّذِينَ َال يُؤْ ِمنُونَ بِ ْاآل ِخ َرةِ َو ِليَ ْر َ
َّ
قوله تعالى (لتصغى) رأى األخفش َّ
ولتصغين (الفراء .)1/362 :1995 ،وأجازه الباقولي (الباقولي:1995 ،
سم،
أن الالم لل َق َ
 .)1/252وفسّر أبو حيان رأي األخفش ّ
بأن الالم هي الم (كي) وهي جواب لقسم محذوف تقديره :وهللا ،ووضع (لتصغى)
َّ
(لتصغين) ،فصار جواب القسم من قبيل المفرد ،تقول :وهللا ليقوم زيد ،والتقدير :أقسم باهلل لقيام زيد (األندلسي،
موضع
)4/211 :1993؛ (األنباري.)1/533 :1980 ،
ْ
َ
يم} (سورة األعراف.)16 :
{ .8قَا َل فَبِ َما أ َ ْغ َو ْيتَنِي َأل َ ْقعُدَ َّن لَ ُه ْم ِ
ص َراطكَ ال ُم ْست َ ِق َ
سم به
من العلماء من َح َمل قوله تعالى":فَبِ َما أ َ ْغ َو ْيتَنِي" على القسم ،حيث الباء حرف القسم ،و(ما) مصدرية ،وال ُم ْق َ
ّ
ّ
ألفعلن .أجازه ابن عطية (ابن عطية.)2/380 :1993 ،
ألقعدن ،كما يقال :فباهلل
هو إغواؤه ،والتقدير :أقسم بأغوائِكَ
والزمخشري (الزمخشري ،)2/428 :1998 ،وهو الظاهر عند أبي حيان(االندلسي ،)4/275 :1993 ،والسمين
الحلبي(الحلبي.)3/341 :1994 ،
َ { .9قا َل ْ
ورا ۖ َّل َمن ت َ ِب َعكَ ِم ْن ُه ْم َأل َ ْم ََل َ َّن َج َه َّن َم ِمن ُك ْم أَجْ َمعِينَ } (سورة األعراف .)18 :قيل َّ
إن
اخ ُر ْج ِم ْن َها َم ْذ ُءو ًما َّمدْ ُح ً
الالم في قوله "لَّ َمن ت َ ِب َعكَ " ،هي الموطئة للقسم المحذوف ،و(من) شرطيّة في محل رفع مبتدأ َ
(أل َ ْم ََل َ َّن) هو جواب القسم،
سم(الزجاج)2/325 :1994 ،؛ (ابن عطية)2/382 :1993 ،؛ (األندلسي،
وجواب الشرط محذوف سدّ مسدَّه جواب القَ َ
)4/278 :1993؛ (الحلبي)3/245 :1994 ،؛ (القرطبي .)4/173 : 2006 ،وقيل ّ
إن الالم لالبتداء ،و(من) موصولة في
محل رفع مبتدأَ .
َّ
ألمَلن .وجملة القسم في محل رفع خبر المبتدأ .وهو اختيار
(أل َ ْم ََل َ َّن) جواب قسم محذوف ،والتقدير :وهللا
االخفش وغيره (األخفش)1/322 :1990 ،؛ (االندلسي)4/278 :1993 ،؛ (األنباري)1/509 :1980 ،؛ (الحلبي:1994 ،
.)3/245
َّللاُ ِم ْن َها ۚ َو َما َي ُكونُ لَنَا أَن نَّ ُعودَ فِي َها ِإ َّال أَن َيشَا َء َّ
عدْنَا فِي ِملَّتِ ُكم َب ْعدَ ِإذْ نَ َّجانَا َّ
{ .10قَ ِد ا ْفت ََر ْينَا َعلَى َّ
َّللاُ َربنَا ۚ
َّللاِ َك ِذبًا ِإ ْن ُ
ش ْيءٍ ِع ْل ًما ۚ َعلَى َّ
ق َوأَنتَ َخي ُْر ْالفَاتِ ِحينَ } (سورة األعراف.)89 :
َو ِس َع َربنَا ُك َّل َ
َّللاِ ت ََو َّك ْلنَا ۚ َربَّنَا ا ْفت َ ْح َب ْينَنَا َوبَيْنَ َق ْو ِمنَا ِب ْال َح ّ ِ
ُح ِمل قوله تعالى":قَ ِد ا ْفت ََر ْينَا َعلَى َّ
َّللاِ َك ِذبًا" على تقدير القسم؛ أي :وهللا لقد افترينا .أجازه الزمخشري(الزمخشري:1998 ،
 )2/476وابن عطية (ابن عطيه.)2/428 :1993 ،
الرجْ زَ لَنُؤْ ِمن ََّن لَكَ َولَنُ ْر ِسلَ َّن
ع لَنَا َربَّكَ ِب َما َع ِهدَ ِعندَكَ ۖ لَئِن َك َ
سى ادْ ُ
ش ْفتَ َعنَّا ِ ّ
{ولَ َّما َوقَ َع َعلَ ْي ِه ُم ِ ّ
الرجْ ُز قَالُوا يَا ُمو َ
َ .11
َم َعكَ َبنِي ِإس َْرائِيلَ} (سورة األعراف.)134 :
أجاز الزمخشري وغيره من العلماء أن تكون الباء للقسم في قوله تعالىِ " :ب َما َع ِهدَ ِعندَكَ " والباء متعلقة بفعل القسم
المحذوف ،أي :نقسم بما عهد لئن كشفت عنّا الرجز لنؤمنن(الزمخشري)2/497 :1998 ،؛ (تفسير الطبري270 ،هـ:
)12/562؛ (ابن كثير ،د.ت)6/350 :؛ (الباقولي ،)2/462 :1995 ،وأجاز اآللوسي هذا النوع من القسم الذي يحتاج إلى
جواب ،أن يكون من القسم االستعطافي كما يقال :باهلل افعل كذا(االلوسي ،د.ت .)9/36 :
ق بَ ْعدَ َما تَ َبيَّنَ كَأ َ َّن َما
ق َوإِ َّن فَ ِريقًا ِ ّمنَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ لَك ِ
َار ُهونَ * يُ َجا ِدلُونَكَ فِي ْال َح ّ ِ
َ { .12ك َما أ َ ْخ َر َجكَ َربكَ ِمن بَ ْيتِكَ بِ ْال َح ّ ِ
ت َو ُه ْم يَن ُ
ظ ُرونَ } (سورة األنفال.)6-5 :
ساقُونَ إلى ْال َم ْو ِ
يُ َ
َ
َك َما أ ْخ َر َجكَ َربكَ ِمن بَ ْيتِكَ " ،أشار أبو عبيدة إلى أن الكاف بمعنى واو القسم و(ما) موصولة
في قوله تعالى":
ْ
ُ
ق" (ابن
واقعة على العا ِلم ،وهو هللا تعالى ،كقولك :والذي اخرجك ربك ،وجواب القَ َ
سم هو قوله تعالى" :يُ َجا ِدلونَكَ فِي ال َح ّ ِ
المثنى1381 ،هـ)241-1/240 :؛ (األندلسي)4/456 :1993 ،؛ (الطبري270 ،هـ.)13/393:
صيبَ َّن الَّذِينَ َ
َ
صةً ۖ َوا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
ب} (سورة األنفال .)25 :ذك ََر
َّللاَ َ
ظلَ ُموا ِمن ُك ْم خَا َّ
شدِيد ُ ْال ِعقَا ِ
{واتَّقُوا فِتْنَةً َّال ت ُ ِ
َ .13
َّ
ُ
صيبَ َّن" هو جواب لقسم محذوف ،و(ال) نافية ،و ُ
شبّهَ النفي بالموجب فدخلت النون ،كما
بعض العلماء أن قوله تعالى":ال ت ِ
َ
َّ
ّ
سميّة صفة (ابن عطية)2/515 :1993 ،؛ (أبو حيان:1993 ،
لتضربن ،والتقدير :وهللا ال
د َخلَت في:
تصيبن ،والجملة الق َ
ّ
لتصيبن ،فبطلت الالم فصارت( :ال) فتكون بذلك
)4/478؛ (الحلبي .)3/412 :1994 ،وقيل إ ّن الجملة موجبة ،واألصل:
جواب القسم(الزمخشري)2/572 :1998 ،؛ (األندلسي)4/478 :1993 ،؛ (البيضاوي1418 ،هـ.)2/15 :
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{وأَذَ ٌ
اس يَ ْو َم ْال َح ّجِ ْاأل َ ْكبَ ِر أ َ َّن َّ
ان ِ ّمنَ َّ
سولُهُ ۚ َفإِن تُ ْبت ُ ْم َف ُه َو َخي ٌْر
َّللاَ بَ ِري ٌء ِ ّمنَ ْال ُم ْش ِركِينَ ۙ َو َر ُ
َّللاِ َو َر ُ
سو ِل ِه إلى النَّ ِ
َ .14
َّللاِ ۗ َوبَ ّ
لَّ ُك ْم ۖ َو ِإن ت ََولَّ ْيت ُ ْم فَا ْعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم َغي ُْر ُم ْع ِج ِزي َّ
ب أ َ ِل ٍيم} (سورة التوبة .)3 :في قراءة شاذة رويت عن
ش ِِر الَّذِينَ َكفَ ُروا ِب َعذَا ٍ
ئ (وسول ِه) بالجر( ،الكرماني)209 :2001 ،؛ (الخطيب.)3/344 ،2002 ،
الحسن قُ ِر َ
و َح َملَه العكبري والمنتجب على القسم ،وحذف الجواب لفهم المعنى ،والتقدير :ورسو ِله َّ
إن األمر كذلك (األنباري،
)2/635 :1980؛ (العبكري)1/607 :1996 ،؛ (الهمذاني ،)2/445 :1991 ،وأشار العكبري على وج ٍه ممنوع في اآلية،
بأن يكون عطفا ً على (المشركين)؛ ألنّه يؤدي إلى الكفر(األنباري ،)2/635 :1980 ،وذكر ابن عطية قراءة الجر على وجه
اللحن؛ وذلك بذكر قصة أبي األسود في وضع النحو(ابن عطية .)3/7 :1993 ،وقال السمين الحلبي عن قراءة الجر" :وهذه
القراءة تبعد صحتها عن الحسن لإليهام" (الحلبي.)3/442 :1994 ،
اَّللِ لَ ُك ْم ِلي ُْرضُو ُك ْم َو َّ
{ .15يَحْ ِلفُونَ بِ َّ
سولُهُ أ َ َحق أَن ي ُْرضُوهُ إِن كَانُوا ُمؤْ ِمنِينَ } (سورة التوبة .)62 :جعل
َّللاُ َو َر ُ
َ
ض َّن ُك ْم (األخفش،
االخفش وبعض النحويين قوله تعالىِ " :لي ُْرضُو ُك ْم" جواب قسم محذوف ،والتقدير :يحلفون باهلل لكم لي ُْر ُ
)1/362 :1990؛ (الزجاج.)2/458 :1994 ،
َ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
ب ل ُه ْم ِليَجْ ِزيَ ُه ُم َّ
سنَ َما كَانُوا يَ ْع َملونَ } (سورة
يرة ً َو َال يَقطعُونَ َوا ِديًا إِال ُكتِ َ
َّللاُ أحْ َ
يرة ً َو َال َك ِب َ
ص ِغ َ
{و َال يُن ِفقُونَ نَفَقَةً َ
َ .16
ً
التوبةَ .)121 :ح َمل أبو حاتم قوله تعالىِ " :ليَجْ ِزيَ ُه ُم"على أنّه جواب القسم ،والالم للقسم و ُحذِفت منه تخفيفا ،واألصل:
ليجزيَنّهم ،فحذفوا النون وكسروا الالم بعد أن كانت مفتوحة ،فأُشبِ َهت في اللفظ الم (كي) فنصبوا بها (األنباري1319( ،هـ:
)1/700؛ (الزركشي ،د.ت.)4/348 :
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ض َوألغ ِويَن ُه ْم أجْ َمعِينَ } (سورة الحجر .)39 :رأى أبو عبيدة
{ .17قَا َل َربّ ِ بِ َما أ َ ْغ َو ْيتَنِي ألزَ ِّين ََّن ل ُه ْم فِي األ ْر ِ
ي وقضائك (ابن مثنى)1/351 :1981 ،؛
واألخفش أن يكون قوله تعالىِ " :ب َما أ َ ْغ َو ْيتَنِي" قسما ً على تقدير :بقدرتك عل ّ
(األخفش .)2/412 :1990 ،وأجازه الزمخشري (الزمخشري.)3/406 :1998 ،
َٰ
َ
ْ
َ
ضيًّا} (سورة مريم .)21 :في
ي َهيِّ ٌن ۖ َو ِلنَجْ عَلَهُ آيَةً ِلّلنَّ ِ
اس َو َرحْ َمةً ِ ّمنَّا ۚ َوكانَ أ ْم ًرا َّمق ِ
{ .18قَا َل َكذَ ِل ِك قَا َل َرب ِك ه َُو َعلَ َّ
وج ٍه أشار إليه أبو حاتم السجستانيّ ،
ان قوله تعالىَ " :و ِلنَجْ عَلَهُ" قسما ً (األنباري1319 ،هـ)762 :؛ (النحاس1423 ،هـ:
.)315
ْ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ضيًّا} (سورة مريم .)71 :ذكر بعض العلماء في قوله تعالى:
َ { .19وإِن ِ ّمنك ْم إِال َو ِاردهَا ۚ كانَ َعل َٰى َربِّكَ َحت ًما َّمق ِ
"و ِإن ِ ّمن ُك ْم ِإ َّال َو ِاردُهَا" َّ
أن الواو للقَسم ،والجملة جواب القسم ،وهو ما اختاره الثعلبي (الثعلبي1422 ،هـ،)225-6/224 :
َ
وغيره (ابن عطية)4/27 :1993 ،؛ (الزركشي ،د.ت)3/43 :؛ (القرطبي.)13/491 :2006 ،
عةَ آ ِت َيةٌ أَكَاد ُ أ ُ ْخ ِفي َها ِلتُجْ زَ َٰى ُكل نَ ْف ٍس ِب َما ت َ ْس َع َٰى}(.سورة طه .)15 :و ّجه أبو حاتم السجستاني بأن تكون
ِ { .20إ َّن السَّا َ
سم (األنباري1319 ،هـ)767 :؛ (الباقولي.)2/819 :1995 ،
الالم في قوله تعالىِ " :لتُجْ زَ َٰى" للقَ َ
ت َوالَّذِي فَ َ
ضي َٰ َه ِذ ِه ْال َح َياةَ الد ْن َيا}
{ .21قَالُوا لَن نؤْ ثِ َركَ َعلَ َٰى َما َجا َءنَا ِمنَ ْال َب ِيّنَا ِ
ض َما أَنتَ قَ ٍ
ط َرنَا ۖ فَا ْق ِ
اض ۖ ِإنَّ َما ت َ ْق ِ
"والَّذِي فَ َ
(سورة طه .)72 :أجازَ
ط َرنَا" للقَسم ،و(الذي) في محل جر بها،
ّ
الفراء وغيره أن تكون الواو في قوله تعالىَ :
وجواب القسم محذوف لداللة ما تقدّم عليه ،والتقدير :لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وهللا (الفراء)2/187 :1995 ،؛
(الزجاج)3/368 :1994 ،؛ (األنباري)149-2/148 :1980 ،؛ (ابن عطية)4/53 :1993 ،؛ (الحلبي.)5/1994:41 ،
ض ِل ِه ۗ َو َّ
ِ { .22ليَجْ ِزيَ ُه ُم َّ
ب} (سورة النور .)38 :رأى
سنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزيدَهُم ِ ّمن فَ ْ
سا ٍ
َّللاُ يَ ْر ُز ُق َمن يَشَا ُء ِبغَي ِْر ِح َ
َّللاُ أَحْ َ
أبو حاتم السجستاني ّ
أن قوله تعالىِ " :ليَجْ ِزيَ ُه ُم" قسم ،والتقدير :ليجزينّهم هللا أحسن ما عملوا وليزيدنّهم من فضله (األنباري،
1319هـ)799 :؛ (الباقولي.)2/953 :1995 ،
َٰ
ْ
ْ
احدَة ً ۚ َكذَلِكَ ِلنُث َ ِّبتَ ِب ِه فُ َؤادَكَ ۖ َو َرتَّلنَاهُ ت َْرتِ ً
يال} (سورة الفرقان:
{وقَا َل الَّذِينَ َكفَ ُروا لَ ْو َال نُ ِ ّز َل َعلَ ْي ِه القُ ْرآنُ ُج ْملَةً َو ِ
َ .23
َّ
لنثبتن ،ف ُح ِذفَت النون وكسرت
 .)32حمل أبو حاتم قوله تعالىِ " :لنُثَ ِبّتَ " على القسم ،والالم واقعة في الجواب والتقدير :وهللا
الالم (األندلسي)6/455 :1993 ،؛ (األلوسي ،د.ت ،)19/15 :وأجازه االنباري (األنباري ،)2/204 :1980 ،وع ُِزي
للفراء(الباقولي)2/971 :1995 ،؛ (األنباري ،)2/204 :1980 ،وما أشار إليه في معاني القرآن ال يدل عليه (الفراء،
.)2/268 :1995
ْ
ّ
َ
َ
ي فَلَ ْن أ ُكونَ َ
يرا ِلل ُمجْ ِر ِمينَ } (سورة القصص.)17 :
ظ ِه ً
{ .24قَا َل َربّ ِ بِ َما أ ْنعَ ْمتَ َعلَ َّ
ُ
َ
ي من المغفرة.
أجاز بعض العلماء أن تكون الباء للقسم في قوله تعالى" :بِ َما أ ْن َع ْمتَ " ،والتقدير :أقسم بما أنعمت به عل ّ
َّ
ألتوبن .ويفسّره" :فَلَ ْن أ َ ُكونَ " وهو ما اختاره الطبري (الطبري310 ،هـ ،)19/542 :وأبو
والجواب محذوف ،والتقدير:
حيان (األندلسي  ،)7/105 :1993،وأجازه الزمخشري (الزمخشري1420 ،هـ ،)5/488 :والسمين الحلبي (الحلبي،
.)5/335 :1994
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س ْل َ
سنَ ُ
صلُونَ إِلَ ْي ُك َما ۚ بِآيَاتِنَا أَنت ُ َما َو َم ِن اتَّبَ َع ُك َما ْالغَا ِلبُونَ } (سورة
شد َع ُ
ضدَكَ بِأ َ ِخيكَ َونَجْ َع ُل لَ ُك َما ُ
طانًا فَ َال يَ ِ
{ .25قَا َل َ
القصص.)35 :
أجاز الزمخشري أن تكون الباء للقسم في قوله تعالى":بِآيَاتِنَا" و(آيات) مقسم به ،و(ال يصلون) جواب مقدّم على
سم (الزمخشري)4/502 :1998 ،؛ (الهمذاني)3/717 :1991 ،؛ (النسفي ،د.ت)3/863 :؛
سم ،أو هو من لغو القَ َ
القَ َ
(البيضاوي1418 ،هـ .)3/14 :وفسّر أبو حيان (لغو القسم) بأن يكون جوابه محذوف د َّل عليه المتقدّم ،والتقدير :بآياتنا
َّ
لتغلبن (األندلسي .)7/113 :1993 ،وفسّره اآللوسي بأنه القسم الذي يتوسط الكالم ويقحم فيه لمجرد التأكيد ،فال يحتاج إلى
ً
جواب أصال (األلوسي ،د.ت.)20/78 :
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
اَّللِ ۖ إِ َّن ال ّ
ي ال تش ِر ْك بِ َّ
ش ِْركَ لظل ٌم َع ِظي ٌم}(سورة لقمان.)13 :
{وإِذْ قَا َل لُ ْق َمانُ ِال ْبنِ ِه َوه َُو يَ ِعظهُ َيا بُنَ َّ
َ .26
ُ
ُ
ْ
َ
ي ال تشرك ،ثم ابتدأ فقال:
من العلماء من حمل قوله تعالى":ال تش ِر ْك بِ َّ ِ
اَّلل" على القسم ،فالباء للقسم والتقدير :يا بن َّ
باهلل ال تُشرك (الزركشي ،د.ت)44-3/43 :؛ (البيضاوي 1418،هـ .)3/62 :واختلفوا في جواب القسم على قولين :األول:
الجواب محذوف ،تقديره :ال تشرك؛ لداللة األولى عليها (الزركشي ،د.ت .)44-3/43 :الثاني :الجواب هو قوله تعالى" :إِ َّن
ش ِْركَ لَ ُ
ال ّ
ظ ْل ٌم َع ِظي ٌم" على أنّه من تمام كالم لقمان ،ويؤيده حديث عبدهللا بن مسعود -رضي هللا عنه -أنّه قال :الَّذِينَ آ َمنُوا َولَ ْم
َٰ
سوا إِي َمانَ ُهم بِ ُ
ظ ْل ٍم أُولَئِكَ لَ ُه ُم ْاأل َ ْمنُ َوهُم م ْهتَد ُونَ (سورة األنعامّ )82 :
شق ذلك على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه
يَ ْلبِ ُ
وسلم ،وقالوا :أيّنا ال يظلم نفسه؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ليس هو كما تظنون ،إنما هو كما قال لقمان البنه":يَا
اَّلل" (القشيري)66 :1998 ،؛(ابن كثير ،د.ت.)4/312 :
ي َال ت ُ ْش ِر ْك بِ َّ ِ
بُنَ َّ
{ .27قَا َل فَ ْال َحق َو ْال َح َّق أَقُولُ} (سورة القصص.)84 :
في قراءة نصب (الحق) (الفارسي)557 :1999 ،؛ (األزهري)2/591 :1991 ،؛ (الدمياطي)479 :1998 ،
ُو ِ ّج ْ
ق ،وجواب القسم قوله:
هت أن يكون منصوبا ً على القَ َ
سم بحذف حرف الجر كما يُقال :هللاَ الفعلن ،والتقدير :قال فبالح ّ ِ
َّ
سم وجوابه ،وأفاد التأكيد .أجازه ابن عطية (ابن عطية:1993 ،
"و ْال َح َّق أَقُولُ" وقع اعتراضا ً بين القَ َ
(ألمَلن) ،وقوله تعالىَ :
 )4/516والمنتجب (الهمذاني )4/180 :1991 ،والسمين الحلبي (الحلبي .)5/1994:546 ،وعزاه مكي للفراء (القيسي،
.)2/629 :1987
سم ،والحرف محذوف ،وهو
وفي قراءة شاذة قُرئت بجر (الحق) األول والثاني(ابن خالويه )131 :2007 ،على القَ َ
وسوغه كثرة االستعمال .أجازه الفراء ( )2/413 :1995وغيره (ابن عطية:1993 ،
كقولنا :هللاِ ألفعلن،
ّ
)4/516؛(األندلسي.)7/33 :1993 ،
ان فَت َ ْكفُ ُرونَ } (سورة غافر.)10 :
ِ { .28إ َّن الَّذِينَ َكفَ ُروا يُنَادَ ْونَ لَ َم ْقتُ َّ ِ
اإلي َم ِ
َّللا أ َ ْكبَ ُر ِمن َّم ْقتِ ُك ْم أَنفُ َس ُك ْم ِإ ْذ تُدْ َع ْونَ إلى ْ ِ
رأى ابن عطية ّ
أن الالم للقسم في قوله تعالىَ " :ل َم ْقتُ " ،وأجازه أبو حيان والسمين الحلبي وابن عادل واآللوسي
(األندلسي)7/343 :1993 ،؛ (الحلبي)6/1994:32 ،؛ (الدمشقي1419 ،هـ)17/19 :؛ (اآللوسي ،د.ت ،)24/50 :واختاره
ابن عاشور(بن عاشور.)24/95 :1994 ،
ص َر بَ ْعدَ ُ
س ِبي ٍل} (سورة الشورى.)41 :
ظ ْل ِم ِه فَأُو َٰلَئِكَ َما َعلَ ْي ِهم ِ ّمن َ
{ولَ َم ِن انت َ َ
َ .29
ص َر"(ابن عطية ،)5/40 :1993 ،وأجازه ابن عاشور
"ولَ َم ِن انت َ َ
رأى ابن عطية أن الالم للقسم في قوله تعالىَ :
واآللوسي (بن عاشور)25/118 :1994 ،؛ (اآللوسي ،د.ت.)25/48 :
َٰ
ور} (سورة الشورى.)43 :
َ { .30ولَ َمن َ
صبَ َر َو َغفَ َر إِ َّن ذَلِكَ لَ ِم ْن َع ْز ِم ْاأل ُ ُم ِ
رأى الطبري ّ
سم المحذوف ،و(من) شرطية ،وجواب القسم
صبَ َر" هي الموطئة للقَ َ
"ولَ َمن َ
أن الالم في قوله تعالىَ :
"إِ َّن َٰذَلِكَ " (الطبري270 ،هـ ،)21/552 :وأجازه ابن عطية (ابن عطية )5/41 :1993 ،وأبو حيان (األندلسي:1993 ،
.)7/500
َٰ
َّ
{وقِي ِل ِه يَا َربّ ِ إِ َّن َهؤ َُال ِء قَ ْو ٌم ال يُؤْ ِمنُونَ } (سورة الزخرف.))88 :
َ .31
"وقِي ِل ِه" على القسم من وجهين :األول :أن تكون الواو للقسم والجواب محذوف والتقدير :لينصرن
ُحمل قوله تعالىَ :
ُ
ْ
(األندلسي .)8/30 :1993 ،والثانيّ :
سم ،وحرف القسم محذوف والتقدير :وأقسِم ب ِقيْله ،أو وقيله يا رب
أن الواو ليست للقَ َ
َٰ
َّ
سمي ،والجواب مذكور ،وهو قوله تعالى" :إِ َّن َهؤ َُال ِء قَ ْو ٌم ال يُؤْ ِمنُونَ " وهو ما رآه الزمخشري (الزمخشري:1998 ،
قَ َ
 ،)461-5/460وأجازه السمين الحلبي(الحلبي.)6/109 :1994 ،
{وقِي ِل ِه يَا َربّ ِ إِ َّن َٰ َهؤ َُال ِء قَ ْو ٌم َّال يُؤْ ِمنُونَ } (سورة الزخرف.)88 :
َ .32
َ
سم
"وقِي ِل ِه" بالنصب (ابن زنجلة)655 :1997 ،؛ (الفارسيَ ،)589 :1999 ،ح َملها الزمخشري على الق َ
في قراءةَ :
وحرفه محذوف (الزمخشري.)5/461 :1998 ،
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ص َرا ً
ِ { .33إنَّا فَتَحْ نَا لَكَ فَتْ ًحا م ِبينًا * ِلّيَ ْغ ِف َر لَكَ َّ
طا م ْستَ ِقي ًما}
َّللاُ َما تَقَد ََّم ِمن ذَن ِبكَ َو َما تَأ َ َّخ َر َويُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَيْكَ َويَ ْه ِديَكَ ِ
(سورة الفتح .)2-1 :
َّ
ليغفرن لك هللاُ ،ح ِذفَت النون ف ُكس َِرت الالم،
حمل أبو حاتم قوله تعالىِ " :لّيَ ْغ ِف َر" على أنّه جواب قسم ،والتقدير:
وعملت النصب مثل (كي) (األنباري1319 ،هـ)900 :؛ (الثعلبي1422 ،هـ)9/42 :؛ (الزركشي ،د.ت)4/348 :؛
(اآللوسي ،د.ت )26/90 :وأجازه الباقولي (الباقولي.)2/1250-1/252 :1995 ،
َّ
ُ
سا ٌء
ْي َم ْع ُكوفًا أَن يَ ْبل َغ َم ِحلهُ ۚ َولَ ْو َال ِر َجا ٌل مؤْ ِمنُونَ َونِ َ
ُ { .34ه ُم الَّذِينَ َكفَ ُروا َو َ
صدو ُك ْم َع ِن ْال َمس ِْج ِد ْال َح َر ِام َو ْال َهد َ
مؤْ ِمنَاتٌ لَّ ْم تَ ْعلَ ُمو ُه ْم أَن ت َ َ
صيبَ ُكم ِ ّم ْن ُهم َّمعَ َّرة ٌ ِبغَي ِْر ِع ْل ٍم ۖ ِلّيُد ِْخ َل َّ
َّللاُ فِي َرحْ َمتِ ِه َمن يَشَا ُء ۚ لَ ْو تَزَ يَّلُوا لَعَذَّ ْبنَا الَّذِينَ َكفَ ُروا
طئُو ُه ْم َفت ُ ِ
ِم ْن ُه ْم َعذَابًا أ َ ِلي ًما} (سورة الفتح.)25 :
عدّ أبو حاتم قوله تعالىِ " :لّيُد ِْخلَ" قسماً ،قال أبو جعفر النّحاس" :والتمام عند أبي حاتمَّ " :معَ َّرة ٌ ِبغَي ِْر ِع ْل ٍم" ،وخطئ
أيضا ً في هذا؛ َّ
ير الفعل قبلها يتعلّق به .قال أبو جعفر :وفي المعنى لطف فلذلك
ألن بعده الم (كي) ،فجعلها الم قَ َ
سم لَ َّما لم َ
أشكل"(النحاس1423 ،هـ.)488 :
ْ
ْ
ْ
ّ
ُ
َ
ام إِن شَا َء َّ
صدَقَ َّ
ص ِرينَ َال
َّللاُ َر ُ
َّللاُ ِآمنِينَ ُم َح ِلقِينَ ُر ُءو َس ُك ْم َو ُمقَ ِ ّ
{ .35لَّقَدْ َ
سولَهُ الرؤْ يَا بِال َح ّ ِ
ق ۖ لتَدْ ُخل َّن ال َمس ِْجدَ ال َح َر َ
ُون َٰذَلِكَ فَتْ ًحا قَ ِريبًا} (سورة الفتح .)27 :
تَخَافُونَ ۖ فَعَ ِل َم َما لَ ْم ت َ ْعلَ ُموا فَ َجعَ َل ِمن د ِ
أجاز الزمخشري(الزمخشري )5/549 :1998 ،وغيره (الهمذاني)5/330 :1991 ،؛ (النسفي ،د.ت)3/1130 :؛
ق" قسماً ،وال تعلق له بالفعل
(البيضاوي1418 ،هـ)3/300 :؛ (الحلبي .)6/160 :1994 ،بأن يكون قوله تعالى" :بِ ْال َح ّ ِ
َّ
صدَقَ " وجوابه" :لَتَدْ ُخلُ َّن" ،و(الحق) ال ُمقسم به إ ّما أن يكون هللا تعالى؛ ّ
سما ً بالحق
ألن
(الحق) من أسمائه ،وأ ّما أن يكون قَ َ
" َ
الذي هو نقيض الباطل(الزمخشري)5/549 :1998 ،؛ (الهمذاني)5/530 :1991 ،؛ (النسفي ،د.ت)3/1130 :؛
(البيضاوي1418 ،هـ.)3/300 :
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
ّ
ق ۚ ذ لِكَ يَ ۡو ُم ٱلخ ُروجِ} (سورة ق.)42 :
{ .36يَ ۡو َم يَ ۡس َمعُونَ ٱل َّ
ص ۡي َحة بِٱل َح ِ
ق" على القسم ،أي :يسمعون الصيحة أقسم باهلل (الرازي1420 ،هـ:
من العلماء من حمل قوله تعالى" :بِ ۡٱل َح ّ ِ
)28/189؛ (الدمشقي1419 ،هـ)18/52 :؛ (اآللوسي ،د.ت.)26/194 :
ْ
ْ
ْ
ب َّم ْس ُ
ْ
ُ
ق َّمن ُ
ور * ِإ َّن
ج
س
م
ل
ا
ر
ب
ال
و
*
وع
ف
ر
م
ال
ف
ق
س
ال
و
*
ور
م
ع
ور * َو ْال َب ْي ِ
ور * َو ِكت َا ٍ
ش ٍ
ط ٍ
ور * ِفي َر ّ ٍ
َ َّ ِ َ ْ ِ َ َحْ ِ َ ْ ُ ِ
ت ْال َم ْ ُ ِ
َ .37والط ِ
اب َر ِّبكَ لَ َوا ِق ٌع} (سورة الطور.)7-1 :
َعذَ َ
اختلف العلماء في الواوات التالية لواو القسم األولى على قولين :األولَ :عدَّ الواوات كلها للقَسم ،واستدل له بأن القسم
من شأنه أن يكرر ،لذلك كثيرا ً ما يعاد المقسم به ،والعطف يكون بالفاء إذا أرادوا صفات المقسم به .وهذا ما اختاره ابن
عاشور (ابن عاشور .)27/40 :1994 ،الثاني :أن تكون الواو األولى وحدها للقسم ،والواوات بعدها للعطف على القسم،
ى فقط .وهو اختيار الجمهور (األندلسي)8/144 :1993 ،؛ (سيبويه)3/501 :1988 ،؛ (المبرد ،د.ت:
فهي تفيد القَ َ
سم معن ً
( ،)337-2/336الزجاج)5/61 :1994 ،؛ (النحاس)4/253 :1423 ،؛ (الواحدي1430 ،هـ)20/481 :؛ (األنباري،
)2/394 :1980؛ (الزمخشري1420 ،هـ)362 :؛ (الهمذاني)4/369 :1991 ،؛ (اآللوسي ،د.ت)27/29 :؛ (الحلبي،
.)6/195 :1994
ون} (سورة الطور.)29 :
{ .38فَذَ ِ ّك ْر فَ َما أَنتَ ِب ِن ْع َم ِ
ت َر ِبّكَ ِبكَاه ٍِن َو َال َمجْ نُ ٍ
ت َر ِبّكَ " على القسم ،وجوابه محذوف د ّل عليه المذكور ،والتقدير :ونعم ِة ربك
حمل بعض العلماء قوله تعالىِ " :بنِ ْع َم ِ
ما أنت بكاهن (الحلبي)6/200 :1994 ،؛ (األندلسي.)8/148 :1993 ،
ون(سورة القلم.)2 :
َ .39ما أَنتَ ِبنِ ْع َم ِة َر ِبّكَ ِب َمجْ نُ ٍ
اختار أبو حيان بأن يحمل قوله تعالىِ " :بنِ ْع َم ِة َر ِبّكَ " على القسم وهو معترض بين المبتدأ والخبر؛ للتوكيد والمبالغة
في انتفاء الوصف بالجنون عن النبي -صلى هللا عليه وسلم( -األندلسي)8/302 :1993 ،؛ (اآللوسي ،د.ت.)25 -29/24 :
وأجازه الماوردي(الماوردي ،د.ت )6/61 :والقرطبي(القرطبي.)21/140 :2006 ،
ْ
ب َال ِإ َٰلَهَ ِإ َّال ه َُو فَات َّ ِخذهُ َو ِك ً
{واذْ ُك ِر اس َْم َربِّكَ َوتَبَت َّ ْل ِإلَ ْي ِه ت َ ْبتِ ً
يال} (سورة المزمل-8 :
ق َو ْال َم ْغ ِر ِ
يال * َّرب ْال َم ْش ِر ِ
َ .40
.)9
ب) بالجر (الفارسي)658 :1999 ،؛ (ابن زنجلة،
أحد األوجه اإلعرابية التي أشار إليها العلماء في قراءة (ر ّ ِ
َٰ
َّ
َ
 .)731 :1997هو قسم ،وأُضمر حرفه ،كقولنا :هللا ألفعلن ،والجواب هو قوله تعالىَ " :ال إِلهَ إِال ه َُو " .أجاز ذلك المنتجب
(الهمذاني)4/554 :1991 ،؛ (البيضاوي1418 ،هـ )3/461 :وع ُِزي إلى ابن عباس(اآللوسي ،د.ت:
)29/106؛(الزمخشري)245-6/244 :1998 ،؛ (الدمشقي1419 ،هـ )19/467 :ولم يرتض أبو حيان هذه النسبة
(األندلسي.)8/355 :1993 ،
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{ .41إِذَا ال َّ
س ُك ّ ِو َر ْ
ت} (سورة التكوير.)1 :
ش ْم ُ
وردَ عن الحسن -رضي هللا عنه -أن قوله تعالى" :إِذَا ال َّ
ت" قسم ،وجوابه هو قوله تعالىَ " :ع ِل َم ْ
س ُك ّ ِو َر ْ
س
ت نَ ْف ٌ
ش ْم ُ
ض َر ْ
عمرو (الماوردي ،د.ت)6/215 :؛ (القرطبي.)22/107 :2006 ،
نفر
َّما أَحْ َ
ٌ
نفر زيد ٌ َ
ت" (التكوير ،)14 :كما يقال :إذا َ
ض َر ْ
وجاء عن عمر بن الخطاب -رضي هللا عنه -أ ّنه قرأ ّأول هذه السورة ،فل ّما بل َغ " َع ِل َم ْ
ت" قال:
ت َن ْف ٌ
س َّما أَحْ َ
"لهذا أجري الحديث" (الطبري270 ،هـ)24/251 :؛ (الماوردي ،د.ت)6/215 :؛ (القرطبي.)22/107 :2006 ،
سم (ابن عاشور ،)30/150 :1994 ،وقد يكون التبس عليه برأيي
وفسّر ابن عاشور كالمه بأ ّنه يريد جواب ال َق َ
نص الماوردي ،قال" :قال عمر بن الخطاب :لهذا جرى الحديث ،وقال الحسن" :إِذاَ
الحسن ،فإنّه وردَ بعده مباشرة في َّ
َ
ْ
ال َّ
ض َر ْ
ت" قس ٌم وقع على قولهَ " :ع ِل َم ْ
س ُك ّ ِو َر ْ
ت" (الماوردي ،د.ت.)6/15)6/2221 :
ت نَف ٌ
ش ْم ُ
س َّما أحْ َ
س َما ُء انفَ َ
ط َر ْ
ت"،
سم في موضوعين آخرين ،األول :قوله تعالى" :إِذَا ال َّ
ووردَ عن الحسن -رضي هللا عنه -القول بالق َ
ت َوأ َ َّخ َر ْ
س َّما قَدَّ َم ْ
س ٌم وجوابهَ " :ع ِل َم ْ
ت" نَقَلَه وضعّفه الماوردي(الماوردي ،د.ت ،)6/221 :والقرطبي(القرطبي،
ت نَ ْف ٌ
فهو قَ َ
.)22/121 :2006
شقَّ ْ
سم عند ال َحسن ،وضعّف قوله (القرطبي،
س َما ُء ا ْن َ
والموضوع الثاني" :إِذَا ال َّ
ت" إذ أشار القرطبي إلى أنّها قَ َ
.)22/161 :2006
يم} (سورة التكاثر .)6-5 :
{ .42ك ََّال لَ ْو ت َ ْعلَ ُمونَ ِع ْل َم ْاليَ ِق ِ
ين * لَت ََر ُو َّن ْال َج ِح َ
ين"َّ ،
أن (علم) منصوب على حذف واو القسم ،وأصله:
أحد األوجه التي ذكرها العلماء في قوله تعالىِ " :ع ْل َم ْاليَ ِق ِ
وعلم اليقين ،ول ّما ُح ِذفَ ْ
ت الواو نصب ما بعدها ،وهو مثل :وهللا ألذهبن ،فإذا حذفت الواو قيل :هللاَ ألذهبن ،وهذا الوجه عزاه
ابن خالويه لَلخفش (إعراب ثالثين سورة من القرآن.)168 :1985 ،
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المبحث الثاني :أسباب القول بالقسم.
سم باختياره دون غيره
عند النظر في مواضع القسم المدروسة في هذا البحث ،يتبيّن وجود أسباب دفعت القائل بالقَ َ
من األوجه المحتملة في اآلية ،وأهم هذه األسباب:
 .1العطف على القَسم الصريح:
س ٌم أيضاً ،و َ
ظ َهر في موضعين :األول :في قوله
جاء في بعض اآليات قَس ٌم صريح ،وعطف عليه ما قد يُفهم منه أنّه قَ َ
سم (ينظر الموضع
ضيًّا}؛ إذ حمل بعض العلماء هذه اآلية على القَ َ
تعالىَ { :و ِإن ِ ّمن ُك ْم ِإ َّال َو ِاردُهَا ۚ َكانَ َعلَ َٰى َربِّكَ َحتْ ًما َّم ْق ِ
ْ
ْ
ُ
ق َم ْن ُ
ف
ور * َوالبَ ْي ِ
ور * َوال َّ
س ْق ِ
ور * َو ِكت َا ٍ
ش ٍ
ب َم ْسط ٍ
ور * فِي َر ّ ٍ
ت ال َم ْع ُم ِ
الحادي والعشرين) .والثاني :في قوله تعالىَ :والط ِ
سما ً (ينظر الموضع التاسع والثالثين).
ور ،أُعربَت المعطوفات في اآليات من ( )6-2قَ َ
ْال َم ْرفُوعِ * َو ْالبَحْ ِر ْال َم ْس ُج ِ
 .2خفاء اإلعراب وعدم إمكان القَ ْ
طع بالداللة :وذلك يفتح على المفسّر وال ُمعرب باب االجتهاد في التفسير
"ويَ ْستَ ْفتُونَكَ فِي
واإلعراب ،كأن تكون الكلمة مبنيّة وال يتضح موقعها اإلعرابي لخفاء العالمة ،ومثال ذلك في قوله تعالىَ :
اء ۖ قُ ِل َّ
"و َما يُتْلَ َٰى َعلَ ْي ُك ْم" عشرة أوجه ،منها أن تكون الواو للقسم،
س ِ
النِّ َ
َّللاُ يُ ْفتِي ُك ْم ِفي ِه َّن َو َما يُتْلَ َٰى َعلَ ْي ُك ْم" فورد في إعرابَ :
ّ
فيهن وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب .والقسم بمعنى التعظيم ،وتعدد
و(ما) في محل جر مقسم ب ِه ،بمعنى :قل هللا يفتيكم
َ
ثانَ " ،ك َما أ ْخ َر َجكَ َربكَ ِمن
األوجه اإلعرابية في اآلية يعود إلى خفاء االعراب فيها(ينظر الموضع الخامس) .وفي موضع ٍ
ق" .وردَ في إعراب هذه اآلية عشرون وجهاً ،منها توجيه أبي عبيدة ّ
بأن الكاف بمعنى واو القسم ،و(ما) موصولة
بَ ْيتِكَ بِ ْال َح ّ ِ
واقعة على العا ِلم ،وهو هللا تعالى ،كقولك :والذي أخرجك ربكَ (ينظر الموضع الرابع عشر).
فيتضح من المثالين السابقين ّ
أن خفاء اإلعراب وتعدد أوجه اإلعراب ،يدعو إلى القول بالقسم من ضمن ما تحتمله
اآلية من توجيه.
 .3مجيء ما يشبه لفظ القسم في اآلية:
سم ،وهو على صورتين:
وردَ في بعض اآليات ما يشبه لفظ القَ َ
األولى :وفيها تشابه في حروف القسم ولفظ المقسم به ،فتكون اآلية مشتملة على حرف جر فيه داللة على القسم،
السم وردَ عن العرب القسم به ،فنجد من العلماء من َحمل هذه الصورة على
كالباء والواو ،واسم مجرور أ ّما هلل تعالى ،أو
ٍ
ْ
ْ
ُ
َّ
ُ
َّ
اس َمن يَقول آ َمنا بِاَّللِ َوبِاليَ ْو ِم اآل ِخ ِر َو َما هُم ِب ُمؤْ ِمنِينَ " (ينظر الموضع األول) .وقوله
"و ِمنَ النَّ ِ
القَسم ،ومن ذلك قوله تعالىَ :
ي َال ت ُ ْش ِر ْك ِب َّ
اَّللِ "(ينظر الموضع الثامن والعشرون) فلفظ (باهلل) غالبا ً ما يرد متعلّقا ً بما سبقه من الفعل وبين ما
تعالىَ " :يا ُبنَ َّ
بمعناه ،ويصح أن يردعه معنى القسم ف ُح ِمل عليه في هاتين اآليتين.
"واتَّقُوا َّ
ام" في قراءة جر (األرحام) على القسم ،حيث
َّللاَ ا َّلذِي ت َ َ
وفي مثا ٍل آخر في قوله تعالىَ :
سا َءلُونَ ِب ِه َو ْاأل َ ْر َح َ
سم (ينظر الموضع الرابع).
حمل بعض العلماء لفظ (واألرحام) على القَ َ
ون" (ينظر الموضع األربعين).
وفي قوله تعالى" :فَذَ ِ ّك ْر فَ َما أَنتَ ِبنِ ْع َم ِ
ت َر ِبّكَ ِبكَاه ٍِن َو َال َمجْ نُ ٍ
ت َر ِبّكَ " يرد جار ومجرورا ً متعلقا ً بالفعل أو ما بمعناه ،وورد القَسم به في هذه اآلية.
لفظ "َّ ِبنِ ْع َم ِ
وال يمكن الجزم مما سبق ّ
بأن كل ما شابه لفظ القسم هو قسم ،كما في قوله تعالىِ " :ب ِع َّزةِ فِ ْر َع ْونَ " في اآلية" :فَأ َ ْلقَ ْوا
صيَّ ُه ْم َوقَالُوا ِب ِع َّزةِ فِ ْر َع ْونَ ِإنَّا لَنَحْ نُ ْالغَا ِلبُونَ " (سورة الشعراء  .)44 :إذ اختلف العلماء في لفظ " ِب ِع َّزةِ فِ ْر َع ْونَ "
ِح َبالَ ُه ْم َو ِع ِ
بين القسم وعدمه ،فتر ّجح في ِه ّ
أن الباء للقسم (األنباري)2/995 :1980 ،؛ (ابن عطية)4/230: 1993 ،؛ (األندلسي،
)7/15 :1993؛ (النسفي ،د.ت)30/80 :؛ (البيضاوي1418 ،هـ.)2/540 :
وقيل بأنّه على جهة التعظيم لفرعون ،إذ كانوا يعبدونه ويتبركون باسمه ،كما يقول القائل إذا ابتدأ عمالً :بسم هللا،
وعلى بركة هللا ،استعانةً وتيمناً(ابن عطية .)4/230 :1993 ،وقيل :الباء للسببيّة ومتعلقة بمحذوف ،أي :تغلب بسبب
ّ
ب فالن (ابن كثير،
عزته(الشوكاني ،د.ت .)4/132 :ولم يحمله ابن كثير على القسم ،وشبهه بقول جهلة العوام :هذا بثوا ِ
د.ت.)10/344 :
الصورة الثانية :التشابه اللفظي بين الم القسم والم االبتداء ،إذ و ّجه بعض العلماء الالم التي تقع بعدها جملة اسميّة
"ولَ ْو أَنَّ ُه ْم آ َمنُوا َواتَّقَ ْوا لَ َمثُوبَةٌ ِ ّم ْن ِعن ِد َّ
َّللاِ َخي ٌْر ۖ لَّ ْو كَانُوا يَ ْعلَ ُمونَ " ،و ّجه ابن عطية بأن تكون
بأنها للقسم ،كما في قوله تعالىَ :
الالم في "لَ َمثُوبَةٌ" للقسم ،وليست لالبتداء وخالفه الجمهور في ذلك (ينظر الموضع الثاني).
ص َر" رأى ابن عطية ّ
تعرض لتفسير اآلية،
أن الالم للقسم ،ولم يُشير بأ ّنها للقسم م ّمن ّ
"و َل َم ِن انت َ َ
وفي قوله تعالىَ :
والراجح أنّها لالبتداء (ينظر الموضع الحادي والثالثون).
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 .4أن تكون اآلية مشتملة على ما فيه داللة القسم :كما في قوله تعالى" :يَحْ ِلفُونَ بِ َّ
اَّللِ َل ُك ْم ِلي ُْرضُو ُك ْم" ذهب األخفش
قسم ،مستدالً بقوله تعالىَ " :يحْ ِلفُونَ " ،والتقدير :ليرضنّكم ،والراجح ّ
إلى القول َّ
أن اإلرضاء هو علة
بأن " ِلي ُْرضُو ُك ْم" جواب ٍ
َّ
ً
"وإِن ِّمن ُك ْم إِال َو ِاردُهَا
الحلف ال المحلوف عليه (ينظر الموضع السابع عشر) .ومثال آخر ،لفظ (حتما) في اآلية الكريمةَ :
ضيًّا" ،أشار إلى ّ
أن معناه :قس ٌم واجبٌ  ،وحملها بعض العلماء على القسم (ينظر الموضع الحادي
َكانَ َعلَ َٰى َربِّكَ َحتْ ًما َّم ْق ِ
والعشرين).
سم وترجيحه على باقي اآلراء ،عدم صحة
 .5ضُعف الوجوه المتعددة في اآلية :فقد يدفع العلماء إلى اختيار القَ َ
َ
َّ
ُ
ْ
"واتَّقُوا َّ
ام" ،قال" :وذهبوا
َّللاَ الذِي ت َ َ
التوجيه في اآلية ،وأشار أبو حيان إلى ذلك عند تفسيره لقوله تعالىَ :
سا َءلونَ بِ ِه َواأل ْر َح َ
إلى تخريج ذلك؛ فرارا ً منَ العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجر"(األندلسي .)3/167 :1993 ،وهي مسألة
خالفية منعها أغلب العلماء ،ولم َّ
سم لتوجيه الجر(ينظر الموضع الرابع ،ومثله في الموضع السادس
يتبق من األوجه إال القَ َ
عشر).
 .6خفاء المعنى وعدم وجود متعلق للفعل:
ّ
ومن ذلك ما أشار إليه أبو جعفر النحاس في اختيار أبي حاتم السجستاني للقسم في قوله تعالىِ " :ليُد ِْخلَ" في اآلية:
سا ٌء مؤْ ِمنَاتٌ لَّ ْم ت َ ْعلَ ُمو ُه ْم أَن ت َ َ
صيبَ ُكم ِ ّم ْن ُهم َّمعَ َّرة ٌ بِ َغي ِْر ِع ْل ٍم ِلّيُد ِْخ َل َّ
َّللاُ فِي َرحْ َمتِ ِه َمن
طئُو ُه ْم فَت ُ ِ
"ولَ ْو َال ِر َجا ٌل مؤْ ِمنُونَ َونِ َ
َ
ْ
ّ
ً
ٌ
ُ
َّ
ئ أيضا في هذا؛ الن بعده الم (كي) ،فجعلها
يَشَا ُء" .قال أبو جعفر النحاس" :والتمام عند أبو حاتمَّ " :معَ َّرة بِ َغي ِْر ِعل ٍم" وخ ِط َ
لطف فلذلك أشكل"(النحاس1423 ،هـ)488 :؛ (ينظر
س ٍم لَ َّما لم يَ َر الفعل قبلها يتعلق به ،قال أبو جعفر :وفي المعنى
ٌ
الم قَ َ
الموضع السادس والثالثين).
الخاتمة
بعد عرض مواضع القسم على خالف الظاهر في القرآن الكريم ،وبيان أهم األسباب التي دفعت العلماء على القول
به ،نخلص إلى النتائج اآلتية:
سم على خالف الظاهر وعدّها في أربعة وأربعين موضعاً.
 أحصى البحث المواضع التي ورد فيها القَ َ اختلفت تلك المواضع بين القوة والضعف ،ومن يراجع اآلراء التي قيلت فيها في مصادرها ،يجد َّسم
أن القول بالقَ َ
سم ،وبين را ٍدّ له.
جاء بعضه مخالفا ً للمشهور ،وبعضه كان فيه الخالف قويّا ً بين قائل بالقَ َ
 َّإن صالحية التركيب للقسم هو الداعي األكبر لهذا اإلعراب ،وهو األصل؛ ألن المعرب ال يذكر قوالً إال ولديه
دليل من التركيب والمعنى ما يسنده.
 َّإن عدم إمكان القطع بالداللة المرادة من اآلية وغموضها على المفسر والمعرب ،كان سببا ً في فتح باب االجتهاد
في التفسير واإلعراب والقول بالقسم.
سم.
سم دعت المفسرين إلى حملها على القَ َ
 وردت آيات فيها ما يشبه لفظ ال َق َ -كان الدافع إلى القول بالقسم أحيانا ً هو عدم صحة التوجيه اآلخر في اآلية .أو قد يكون بسبب خفاء المعنى.
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Abstract
Research on students’ achievement has a long tradition. This study examined the possible
reasons behind students ‘low achievement in Mathematics in the Tawjihi exam. Since this
study is a case study, the researchers conducted their study at Al-Ezaia Girl’s Secondary
School. The motivation for this study stands beyond understanding whether there are
additional reasons behind their low achievement in Mathematics. The population of this
study consists of many parties, which are (5) teachers,(1) principle,(3) parents, and(12)
Tawjihi students. The selection of the participants was as a focused group (single and
multiple). For data collection, semi-structured interviews were adopted as a tool for the
study. This study seeks to answer three main questions and different minor questions to
investigate the reasons behind students' low achievement in mathematic in the Tawjihi
exam. It also seeks to understand how teachers, school environment, curriculum,
instructional material, the policy of the Ministry of education, and students' numbers affect
their achievement. Data was collected and analyzed to find out the reasons behind students’
low achievement in Mathematics. The researchers collected the data and compared each
participant’s response with the other to reveal the contradictions between their responses.
The study found that there are many reasons for students' low achievement in Mathematics.
One of the recommendations is that teachers should change their way of teaching,
encourage students, and give continuous suitable feedback on students learning.
Key words: Mathematics, Tawjihi Exam(Final Secondary Exam), Mathematics Teachers,
Student’s Low Achievement, Instructional Material.
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1. Introduction
Mathematics is one of the most important subjects in our life. Without it, everything
would be impossible. It has been accepted as an important component of formal education
from the past till nowadays. Besides, it is the body of knowledge in the area of science and
technology(Zeidmane,2017).Moreover, it is an interesting subject and the main part of the
human lifestyle.
However, unfortunately, Mathematics has a massive emphasis, as language subjects,
as most of the students have been failed in it as a difficult subject(the Federal Republic of
Nigeria,2013).
In fact, it is still the most difficult subject because of its nature or students’
impression. most of them afraid of it (Ale,2007).Students keep failing in Mathematics in
national exams, particularly at the secondary stage. Their achievement in Maths still
decline. Saad’s et al.,(2014) revealed some reasons behind students’ low achievement in
Mathematics, which are the teacher’s method of teaching, students, and the qualityof
teaching. Mathematics has been one of the major challenges and concerns of educators. It is
often considered as a subject that students find. It is hard to understand so that they went
far away from it(Prakash,2014).
As teachers, the researchers noticed that teachers complain about students' low
performance at both internal and external examinations. There are many reasons for that
according to the previous literature. This study contributed to explore the main reasons
behind student’s low achievement in Mathematics in the Tawjihi exam in Al-Ezaia Girl’s
Secondary school. So, this study sheds the light on the possible reasons behind student’s
low achievement in the Tawjihi exam at Al-Ezaia Girl’s Secondary School and other schools.
It found the reasons for their low achievement related to the students themselves, teachers,
parents, curriculum, school, home environment, educational system, class size, and
instructional material. Furthermore, it is found that there are more reasons behind
student’s low achievement in mathematics in the Tawjihi exam such as their friends. It
revealed the perceived importance of mathematics among school students. Students and
their parents may appreciate Mathematics' significance in life. It showed the importance of
mathematics as a science among students and its relation with other sciences.
After revising the previous studies it was clear that most of them dealt with students'
low achievement in mathematics in the Junior stage but this study came to deal with
student’s low achievement in mathematics in the Tawjihi exam in(Senior).Besides, there is a
lack of qualitative researchers about the reasons behind students’ low achievement in
Mathematics, most of them are quantities, so responding to this gap. The researchers
decided to conduct a qualitative study to find out the reasons behind student low
achievement in Mathematics in the Tawjihi exam. The researchers revised more studies to
summarize the exact reasons and they conducted multiple interviews and single ones to
reveal the reasons behind students' low achievement in Mathematics. There are additional
reasons behind that so they will be revealed to benefit from. This research poses three main
questions:
1. What are the possible reasons behind student’s low achievement related to the
students, teachers, parents, curriculum, school environment, and educational
system?
2. What are the other possible reasons behind student’s low achievement in
mathematics in the Tawjihi exam.?
3. What is the perceived importance of mathematics among school students?
Following a theoretical overview of the literature on the reasons behind students low
achievement in Mathematics, so the design of the study is a qualitative study, the
interviews are the tool of this study, it conducted to collect information and analyze it
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to discover the reasons behind students low achievement in Tawjihi exam and if there
are other reasons to reveal.
In fact, achievement in Mathematics depends on many factors; teachers, students,
curriculum, parents, school and home environment, and educational system also
socioeconomic like parents’ education (Lithner,2011).
This is a qualitative study that adopted( single, semi-structured, and multiple focused
groups)interviews, it adopted a case study approach to collect data from the participants
who are the principle, math teachers, Tawjihi students, and their parents to listen to their
narrative about the reasons behind student failure in math. According to Creswell(2009),
there are three research design-qualitative, quantitative, and mixed-methods. In this study,
the researchers used a qualitative research design to get a deeper understanding of the
participants and the phenomena(Khan,1999). The researchers compared data analyses to
check the validity of the answers. The sample of the study is the population itself; the
principal, math teacher, students in Tawjihi, and their parents. Single and multiple(semistructured and focused group) interviews were used as tools of the study.
General speaking, students achievement is low in Mathematics in eternal and external
exams, their attitudes towards it are negative and they keep staying away from it because
they fear this “difficult subject”, ”it needs higher-order thinking” as the participants said in
the
previous
interviews(the
Federal
Republic
of
Nigeria,2013).Despite
many
studies(Islip,2010;Jega et al.,2018,Kalhotra,2013)revealed that there are many reasons
behind students 'low achievement in Mathematics such as unqualified teachers, material,
parents, and school environment, this study conducted to see the exact reasons behind that
low achievement. After revising the literature review the researchers prepared the interview
questions, prepared(time, place, and the procedure) for conducting the interview, the data
will help teachers to solve student’ slow achievement in Mathematics, the researchers
recorded the interviews to be able to analyze and classify it to find the reasons and other
reasons behind student’s low achievement in Mathematics.
2. Literature review
2.1 Definition of Mathematics and its importance
Salman et al. (2015)mentioned that Mathematics is the science of numbers and the
language of science and technology. It is an essential requirement by every field of science
and human development to cope with the challenges of life. It is a school subject that affects
all aspects of human life .For instance ,mathematics is relevant in economics ,political,
geographical ,scientific, and technological aspects of humans. It is the language used to
describe the appearance of problems arising in most branches of science and
technology(Ashiaka,2010). Salman et al.,(2015)considered Mathematics as a gateway to
future professions in many fields .In universities, for example ,most programs of study
require Mathematics. The ability to master Mathematics skills is a very important indicator
of the potential for students' success in all levels of academic fields. Students should master
Mathematics to enter University with a good ability to succeed in all courses(Salman et
al.,2015).Merriam Webster Dictionary(2018)defined the word “Mathematics “as a Greek
word, means things that are learned. It is a science of counting measuring describing the
shape of objects. It deals with logical reasoning and quantities calculation. According to
(Wikipedia,2018),Mathematics as a subject is recognized as a foundation of science and
technology. Anibueze(2015)sees Mathematics as the science that studies the relation
between
qualities,
numbers,
measurement.
According
to
(Fajemidagba
et
al.,2012)mathematics can be described as a tool for the development of any science-based
discipline such as astronomy, graphics, technology, and industry. Mathematics is a key to
economic development it is a core skill in life (Anibueze et al.,2015).According to
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Attwood(2014)& Umemeh(2011), maths is very important because it is useful for everyday
activity and it has a relation with a variety of life fields. That’s why Maths has to be taught
at all levels of education(Wikipedia,2018).
2.2 Perceptions of Mathematics among school students
The bright future for a country depends on the investment in education. Mathematics
worse as a tool to understand other subjects and languages. Its basis of many sciences such
as science, physic, and engineering(Onham, 2010). Mathematics allows the advancement of
technology as well as science and technology. Mathematics is called “a queen of science”
because it plays a vital role in all aspects of social development(Umar,2013). It plays an
important role in exploring new facts. It is the foundation of science and technology.
Mathematics is considered as part and parcel of human thought and logic to understand
the world and ourselves. Knowing Mathematics is fundamental(Umameh,2011).Most life
programs require Mathematics(Li,2010).
Mathematics is very important in our daily life since it deals with the real-life situation
in our daily activities(Ojose,2011).It is a requirement for science. It has become a part of our
daily life and daily life activities. Despite the importance of Mathematics ,learners continue
to fail the subject(Fez-Piyose,2012).Low achievement in Mathematics in Palestine is
everywhere in Comparison with other countries(UNESCO, monitoring learning achievement
project,2005)&(Chireshe,2013).It is defined by Odeh et al. (2016)when the students get a
mark of less than 50% according to the Ministry of Education standards of success.
2.3 Mathematics and other sciences
There is a direct impact between Mathematics and other sciences. It is regarded as
one of the most important subjects in schools. Zeidmane (2017) revealed that it has a direct
connection with other school subjects, especially science, and technology. Mathematics
learning enables students to communicate their ideas of Mathematics providing such
learning outcomes as the skills to formulate, solving engineering problems ,use the language
of symbols, make long chains of logical conclusions (Acharya,2017). Everyone will be aware
of the direct impact of Mathematics, which is considered as a key for solving and calculating
many problems.
2.4 The reasons behind students’ low achievement in mathematics
Arikins (2005)said that although the importance of Mathematics, most students still
run away from it. This aspect becomes complex when Mathematics get to be taught by an
unqualified teacher, improper curriculum, and school environment, are responsible for the
poor achievement in mathematics by the students. Odeh et al.(2015)defined a math teacher
as a teacher of Mathematics for Secondary school students in all streams(literary, scientific,
technical, and vocational).Teaching Mathematics is complex while the lack of students'
interest overwhelms the abilities of adults is the main factor for poor performance in
Mathematics(Grabowski,2007).Mathematics teacher isn’t satisfied with the performance of
students in Mathematics. Low achievement in Mathematics leads to students and teacher’s
disappointment. Metacognitive training enables the low achievers to make progress in
Mathematics. Most students in elementary and secondary schools feel that Mathematics is
boring and difficult subject. According to Ndudzo,(2015), the main reasons behind low
achievement in Mathematics are related to the development of the curriculum and the way
the teacher teaches. Different teaching approaches, techniques, methods can influence the
outcomes in Mathematics. Teachers who teach Mathematics have no or little training,
Mathematics is not taught by giving a proper understanding of reasons and logic, it needs
types of equipment, teachers don’t make the teaching of Mathematics practical and exciting
because they don’t have competences to teach Mathematics which leads towards negative
attitudes towards Mathematics(Sadiq et al.,2014).Lack of fundamental Mathematical
conceptual-based play materials, lack of basic guidelines, typical teaching methodologies,
poor Mathematical background, and excessive use of advanced computations system leads
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students to low achievement in Mathematics. Nearly 90% of high school graduates in
America are bored by math, science, and engineering and have no interest in Mathematics
classes (Ahmad,2013;Tali,2014 and Ndudzo,2015).
Sulieman(2012) revealed that the problem causes of students 'low achievement in
Mathematics are the insufficient number of qualified teachers, lack of teaching aids, lack of
instructional material ,frequent transfer of Mathematics teacher from one school to another
,poor socio-economic background of the students ,poor teaching methodology. They also
added that inappropriate periods allocated for Mathematics as well as a large number of
students in one class are causes of student’s low achievement in Mathematics. Some
studies (Jameel,2016)showed that the effect of small class size was positively significant in
Mathematics, class size had been implemented in California, China, Taiwan. While some
politicians and policymakers didn’t believe that there was no proven connection between
class size and quality of education. On the opposite, Hanushek(1999)suggested that
students perform better in the big class.
Adepoju et al(2011)have identified factors as the reasons for the poor performance of
students in school examinations, among them, over population of students in classrooms,
poor content and context of instruction, and lack of good textbooks. Environment factors
can be a reason behind students' poor performance, it subdivides into students, home,
teachers, and school factors (Amazingbo et al.,2010).Students aid that mathematics is
highly structured and required special intellectual ability(Daudaet al.,2016).Students refer
to insufficient availability of mathematics teachers and students of socio-economic
background in the classroom(Amazingboet al.,2010). Since researchers showed that
previous studies focus on student’s performance in mathematics, therefore the present
study examined the causes of student’s failure in mathematics in the Tawjihi exam.
A fangideh,(2013)pointed out that students low achievement in Maths because of
socio-economic background and lack of qualified teachers. Fakunde(2001)found that the
lack of qualified teachers is one of the factors responsible for students' dismal performance
in Mathematics. He stressed for qualified teachers in the teaching of secondary school. He
added that teacher factors are important to be examined with respect because of the lack of
qualification of teachers causes low achievement in Maths teaching. Teachers play an
important role in learning mathematics. Their attitudes towards students can also create a
suitable atmosphere for students to learn well.(Popoola,2010)revealed that the lack of
qualified is the main reason for students 'low achievement in Mathematics in Nigerian
Secondary schools (Salman et al.,2015).Parental attitudes are also an important role in
forecasting students' tendency in continuing their school. Parents shouldn’t expect too little
or too much from their children. This causes pressure, failure, and hateful mathematics.
Parents should encourage their children and enhance their attitudes towards mathematics.
Attwood et al.(2014)called parents to follow their enhancing and achieving with their
teacher. Korau(2006)found that parental dominance can discourage children’s learning.
Students from poor families can’t get good learning facilities and textbooks. Attwood(2004)
added that parents' attitude affects students' performance in Mathematics.
Eze(2000)&Obikwere(2008)found that unqualified teachers employ wrong teaching
methods of learning; they pointed out that teachers must use good teaching methods that
can stimulate students to attend mathematics class. Ncube(2013)in South African
Secondary school found that improper use of teaching methods leads to confusion. The
result will be student’ slow achievement in Mathematics, Umameh(2012)concluded that
using aids in teaching mathematics is essential because mathematics is an abstract subject,
aids remove abstractness shortage of instructional material causes low performance. The
study of Saad et al., (2014)concluded that students' negative attitudes towards
mathematics, anxiety, and fear of mathematics, poor teaching methods, overpopulation also
cause poor performance in mathematics in secondary school. Salman(2012)studied the
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negative effect of teachers' instructional strategy on students' performance in mathematics.
Oluwale(2010)in his study concluded the positive influence of instructional material on
students' performance in mathematics. It also enhances the teaching and learning process.
It is clear from the above studies that the majority of them conducted on the cause of
students’ low achievement in mathematics but limited to secondary school. According to
(Suleiman et al,2019)study, he concluded there are several factors behind student’ slow
achievement in Mathematics which include the insufficient number of a qualified teacher,
inadequate textbooks, socio-economic background ,lack of interest in mathematics, in the
conductive classroom, the frequent transferee of mathematics teachers, lack of constant
study of mathematics and too many students in mathematics classes. According to (Haliruel
et al.,2018)revealed that the poor performance of students is because of teachers' methods
of teaching, the content, or the curricula of mathematics. He added that the school
environment mismatch learner effects, too. In addition ,students see mathematics as highly
structured, it requires a special intellectual attitude.
According to Obikwere (2008), he said that the shortage of instructional materials in
mathematics causes low performance of students. Instructional material is “those things are
intended to help the teacher to more effective or better and enable the students to learn
more effectively” .It is important in teaching and learning because it enhances the effective
communication between teacher and learner. Poor mathematics background is another
reason for students 'low achievement in mathematics. It is a highly structured subject and
learned at a high level, it depends on what was learned at a lower level(Zeidman,2013).
The (Acharya,2017)study result showed that students, teachers, principle, and
parents consider Mathematics is a complex subject which leads to anxiety so this anxiety
leads to low achievement in Mathematics. Prior knowledge of students or their background.
The previous knowledge of students towards mathematics. Those who don’t have prior
knowledge don’t want to learn. Besides, Lack of student labor; some mathematics teachers
say students don’t try to learn Mathematics and don’t want to do extra work. They are
engaged in an unnecessary task in the classroom during the learning process. Mathematics
is a more complex subject to understand the other subject. But students aren’t serious to
do hard labor in the process of learning Mathematics(Islip,2010).Most of them are weak in
Mathematics and they are unable to pass in it. Teacher-related factors; Teacher is a person
who provides education for students and motivates teaching-learning activities. The
students' education depends on the role of teachers in teaching activities. The positive
attitudes of teachers create positive attitudes toward students. A positive attitude towards
Mathematics plays a valuable role in learning Mathematics knowledge in all stages of
education. Students should be motivated to learn Mathematics. They feel that Mathematics
is different to learn(Tega et al.,2018).
The environment-related factors additional factors that affect teaching Mathematics;
Teaching-learning environment and home environment, too. They play an important aspect
in students learning. The teaching-learning environment is the environment inside the
classroom but the home environment is the family environment. These environmental
factors affect students learning .Also learning achievement of students. Teaching-learning
environment is a Mathematical knowledge and how they change their behavior. The teacher
should manage the learning process ,and motivate students in the classroom. Teachers
don’t address learners' desires in class(Salman et al.,2015).Home environmental: the home
is the first school of the child and the mother is the first teacher. A good home environment
enhances learners’ learning. An uneducated person does not care about Mathematics. They
don’t support children’s education. Parents related factors: Parents play an important role
in their children’s education, educational background for parents plays an important role in
studying Mathematics(Bo’nani,2013).Children’s education depends on their parents'
awareness interest in knowledge about guiding their children at home. An uneducated
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person doesn’t aware of the importance of Mathematics in life. Socioeconomic factors
education of parents and their economic status is another reason for student’ slow
achievement
in
Mathematics
in
Tawjihi
exam
according
to
(Mlougua,2012&Acharya,2017).Tawjihi exam or general secondary exam is the exam which
conducted by the Palestinian Ministry of Education to measure students' achievement in
literary scientific, technology, and vocational streams each year(Odeh, et al.,2016).
3. Conceptual framework
Mathematics is a gateway to future professions in many fields(Salman et al.,2015).It is
important to master all sciences in life as a science of counting and measuring .It is also key
to economic developments(Anibueze et al.,2015).It has perceived importance among school
students, it is also the key role of investment in education, it stands behind all
advancements in Technology(Umar,2013)and helps to understand the world and ourselves.
Mathematics has a connection with other sciences, school subjects, Technology, Sociology,
and Economy(Achary,2017).Previous studies about Mathematics showed that Students
suffer from low achievement in Mathematics all over the world including Palestine. There are
several reasons for that to mention, unqualified teachers(Arikins,2015),improper
curriculum, school environment(Odeh et al,2015),Student’s and teacher’s disappointment,
less cognitive training and of Mathematics pieces of equipment (Sadiq et al.,2014).The poor
student’s Mathematical background, the lack of instructional material, the large number of
students in one class(Jameel,2016),full content are reasons behind student’s low
achievement in Mathematics .Mathematics is highly structured requires the special
intellectual ability(Duada et al.,2016).Parental attitudes and support, their expectation leads
to anxiety and fear, a student from a poor family can’t get good learning(Attwood,2004).The
lack of using aids of teaching; aids facilitate and remove abstractness(Umameh,2012).The
lack of interest and motivation(Suleiman et al.,2019).Prior knowledge of students, lack of
their labor, they don’t try to learn Mathematics, learning environment and home
environment, an uneducated person don’t care of Mathematics(Bo’nani,2013).All the above
reasons lead to student’s low achievement in Mathematics. The conceptual framework
underlying this study, therefore ,this study discussed the reasons for students' low
achievement in Mathematics ,the other reasons for that, and the perceived importance of
Mathematics as fundamental science. It concluded with some recommendations to help
teachers, parents, and students to deal with Mathematics and enhance student’s
achievement.
4. Methodology
4.1 Research Method
This study is a large part of different studies about low achievement in Mathematics.
This study aimed to find the reasons behind a student’s low achievement in Mathematics. A
qualitative research study using a narrative method was deemed appropriate for this
research, this method facilitate a detailed understanding of the meanings, attitudes,and
intention(Cohen et al.,2011).Expressed by those who experience the studied phenomenon.
Using this method enabled the construction of a rich description of the varied and multidimensional world of the interviewees(Lieblich et al.,1998).From the narrative of the
respondents using their own language and meanings .The research was conducted within a
collective case study framework defined by Stake(2005),where bye the researchers examines
a case in order to investigate a phenomenon, population,or general condition. At the same
time, this approach enables each participant to tell the reasons behind student’s low
achievement in Mathematics. Specifically, the study employed semi-structured interviews
with open questions, to
discover the reasons behind student’s low achievement in
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Mathematics in Tawjihi exam. The interview was designed to glean the interviewees’ views
concerning their opinions beyond student’s low achievement in Mathematics, the obstacles
they encountered and other reasons behind low achievement.
4.2 Participants
21participants were interviewed to get the data needed to answer the research
questions, the principle of the school and the teacher Nida’a has a master degree in teaching
methods, the other four teachers are not qualified but they have good experience in
teaching, the Tawjihi students are participated, too, to listen to their opinions, point of views
and experience in this school:
1.Nidal the principal of the school has been a principal for 15 years, she has an MA
degree in teaching methods, she’s 53 years old.
2.Lina is a Mathematics teacher, she has been teaching Tawjihi for 12 years, she has
a BA in Mathematics. She’s 40 years old.
3.Nida is a Math teacher, she has been teaching for 5 years, she has an MA in
teaching methods. She’s 32 years old.
4.Rima’a is a Math teacher, she has been teaching for 10 years, she has a BA in
Industrial Engineering. She’s 42 years old.
5.Amal is a Math teacher, she has been teaching for 17 years, she Diploma in Maths.
She’s 52 years old.
6.Nisreen is a Math teacher, she has been teaching for 2 years, she has a BA in
Mathematics. She’s 26 years old.
7.12 Tawjihi students as a focused group.
4.3 (12) students as a focused group
These interviews have been conducted between 22/26 Nov.2020,each one between 1015 minutes except for the focused group it took 35 minutes. In Al-Ezaria Gil’s Secondary
School. In the first semester. Their age is between 16/18 years old. They are from the
Tawjihi stage, their level is between weak, good, v. good and excellent. I used a focused
group to ask the for35 minutes.
4.4 (3) mothers
1.Nibal:she’s 41 years old, she has a BA degree in English.
2.Dalal:she’s 44 years old, she has a BA degree in biology.
3.Rima’a:she’s 42 years old, she has a Tawjihi certificate, she doesn’t work.
The above interviews have been conducted between 22/26 Nov.2020,each one between
10-15 minutes except for the focused group it took 35 minutes. In Al-Ezaria Gil’s Secondary
School. In the first semester. The reasons for the interviews are to find the answer to the
research questions.
4.5Interview procedure
Two criteria determined the participants’ selection:(a)their willingness to participate in
a long interview and(b)their ability to represent their opinions about reasons beyond
student’s low achievement in Mathematics. My experience as a teacher in this school and as
a student has as MA degree and PHD students allowed me to held interviews with
participants and observe this phenomena and collect data about it. the interviews were
conducted by the authors .interviewed were conducted in Arabic in the interviewee ’s school
and last approximately 35 minutes. Participants were asked to relate to three questions
”what is the reasons behind student’s low achievement in Mathematics?””what are the
reasons relate to teacher, school environment, curriculum…..”then other reasons behind
students low achievement in Mathematics”. the interviewer asked clarifying questions and
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occasionally conducted a brief conversation
recorded and transcribed.

with the interviewees. The interviews were

4.6Data Analysis
After collecting the data from the participants by adopting a semi-structured and
focused group, the researchers analyzed the data using thematic analysis by classifying the
data into themes and sub-theme then they divided the theme into main and minor
dimensions to answer each question from the protocol of the interview. The researchers
found the answer for the questions from the dimensions of the interview and confirmed the
results with the previous studies to find the exact reasons behind student’s low achievement
in Mathematics.
5. Findings
The data collection methods highly supported the researchers to answer the research
questions as shown in this section.
-Reasons behind student’s low achievement in Mathematics:
1- Students beliefs and perceptions
“They put borders between them and Mathematics”
The main reasons behind student’s low achievement in Mathematics are student’s self
believes towards it, besides, weakness in all schools not just in this school; both of the
respondents and the previous studies ensured this opinion, N/the school principal
said:”Weakness is just in the literary stream, it is known that they suffer in all schools not
just in this school from the difficulty of Mathematics, they believe they are literary and never
understand it, they put borders between them and Mathematics, they don’t understand it or
even try to understand it”. Weakness started from the first school year.R/Mathematics
teacher added:”students think that they are weak in Mathematics from the first grade, they
can’t understand it, this belief continues to Tawjihi stage that’s why they are careless”.
Additionally, ”N/is a teacher added:”students were disappointed, they believe Mathematics
is difficult to understand because their brothers or sisters suffer from low achievement in
Mathematics one day”. Weakness in Mathematics is very old. A/is a student
said:”Mathematics is so easy but sometimes students think that it is very difficult so they
affect with that and don’t achieve progress in it”. Mothers also added that Mathematics is
too difficult, too. N/is a mother:”students think that Maths is a difficult subject; they hardly
understand it”.” This was confirmed by Acharya(2017)&Islip(2010)prior knowledge of
students or their background and the lack of student’s labor leads to less performance and
achievement, besides.
A/a mother:”Mathematics needs higher-order thinking”. R/a mother:”Maths need
higher thinking to understand it, about me, my children are excellent at school but I say in
general”. This opinion is confirmed by Dauda, et al., (2016) they said that Mathematics is
highly structured and required special intellectual ability.
Students themselves believe that Mathematics easy and difficult in the same way;
Sh&T/they are students in Tawjihi added that:”Mathematics neither easy nor difficult, it
depends on the student and the teacher way of teaching” .T/a student said:”in the previous
years, I didn’t care with Mathematics but in this year, I study hard so I passed all my daily
exam” .This is confirmed by Sulieman's(2012)study ;the quality of education affects
students' interests and work.
2- Students background
” This problem has started since many years, students are weak”
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Generally, students are weak in Mathematics. A teacher from the same school
,A/revealed that:”this problem has started since many years, students are weak, no teacher
from the previous stages tried to solve their problems until they reach Tawjihi stage, the
problem continued”. Similarly, R/ is another Mathematics teacher said that:”students suffer
from shortage in basics of Mathematic, she added they reach the 11th and the 12th grade
suffer from the basic background” .L/is a teacher added:”students reach the 12th grade with
weakness in Mathematics background, they stay weak”. These opinions confirmed by
Ahmad, et al., (2013) said that the lack of fundamental Mathematical conceptual based play
materials, lack of basic guidelines, typical teaching mythologies, poor Mathematical
background lead to student’s low achievement in Mathematics.
Besides, student’s fear. T/a student added:”Student’s weakness and fear are the main
reasons for student’s low achievement in Mathematics” .M&T/students:”we thought that
Mathematics was difficult, but when we decided to study and understand it, we found it
very easy”. This opinion agrees with Arikins(2005)that although the importance of
Mathematics, most students still run away from it but with hard-working, they will come
over fear.
N/mother said:”students in general including my children suffer from Mathematics, I
am a teacher so I help my daughter to overcome her problems at home by encouraging her”.
Attwood et al.,(2014)said that if parents encourage their children and enhance their
attitudes towards Mathematics, they will achieve success. It is clear that fear against
Mathematics is there but with encouragement, students will overcome obstacles.
3- Mathematics curriculum
“There is a problem in Mathematics curriculum, it is full of information, it needs
more efforts”
Most of the participants agreed that the Mathematics curriculum is not suitable for
the learners, there are lessons included are not suitable according to the students in the
literary stream. N/the principle commented on that by saying:”I help my daughter in her
study ,I noticed that there are some lessons are not suitable for students, they are above
their mental capacity and hard to understand, she added that the Ministry of education
keep changing and modifying the curriculum so this has its negative effect on students” this
confirmed by Ndudzo(2015)that keep changing of Mathematical curricula is the main
reason for student’s low performance. Additionally, the suitability of the curriculum. A /is a
teachers pointed out:”there is a problem in Mathematics curriculum, it is full of information,
, it needs more efforts from the teacher in the same time students are weak, I can’t cover all
the topics because of this reason” .R/another teacher said that:” it is not suitable for their
educational level” .L/added:”curriculum is full of information with few time,3 classes are not
enough to cover the material, besides, there is no connection between units”
.N/added:”there is a problem in the curriculum design, this refers to the curriculum
designer”. Students also could evaluate their curriculum .D/is a student said
that:”Curriculum play a very important role in student’s achievement, when I was a student
in the scientific stream I hated Mathematics because it was full of information, not ordered
very well and not easy”. M&A/ added: “When we were in the tenth grade, the curriculum
was very tuff and we weren’t concentrate in understanding it. N/R/D/mothers agreed that
“curriculum is full of information it is sometimes over students understanding”. These
opinions agree with Haliruel et al., (2018)study, that the content of Mathematics affects
student’s achievement.
4- Student’s motivation and interests
“I strongly believe in motivation; it can strengthen or destroy human being”
Motivation plays a very important role in students' achievement in Mathematics.
Salman et al., (2015)stressed on teachers; they should motivate their learners. N/the
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principle said that:”I strongly believe in motivation, it can strengthen or destroy a human
being, there are many stories about people reached higher ranks because of motivation and
I keep motivating students by using words and praising” She added:”students have a low
motivation that’s why they got low marks. This means that motivation is basic in learning.
R/a teacher added:”I use feedback, I consider it as a kind of motivation, positive feedback is
a motivation, praising is important”. This opinion agrees with (Tega et al,2018).Thus, Odeh
et al., (2015)said that the lack of students' interest overwhelms the abilities of adults is the
main factor for poor performance.
On the other hand, teachers’ positive attitude towards Mathematics can raise learners’
learning achievement. Tega et al., (2018)pointed out that positive attitudes of teachers
create positive attitudes of students. While, teachers sometimes try to motivate students.
L/a teacher said:”I motivate students, it is an effective way to raise their achievement and
enhance their attitudes towards Mathematics. In fact, I use stickers for that. Motivation
enhances their psychology”.
There are parents and principles try to enhance their children. Both D&A/mothers
said that:”the principal, parents and some teachers keep encouraging children to study
Mathematics and if they get high marks the principle praises them with beautiful words on
the exam’s sheet”. D/a mother added:”I give my children money if they get high marks, we
all hope our children get high marks, to achieve success in life,”. It is clear that a positive
attitude towards Mathematics play a valuable role in learning, learners should be motivated
to learn Mathematics
5- Parent’s support
Home is the first school of children and the mother is the first teacher
(Mlougua,2012 & Acharya,2017).
Parents’ support is very important in the learning process because children’s learning
depends on their parent’s awareness interest in knowledge at home, but there is no much
support from them to their children. This is confirmed by N/the principle:”parents support
is very little, we sometimes need their cooperation with us to come over some obstacles
which stay in front of their children’s achievements but they don’t do that, there is very little
support from some parents but it is not sufficient, they don’t support and don’t interest in
their children’s achievement”, Mlougua et al.,(2012) said that home is the first school of
children and mother is the first teacher; good home environment enhance learner’s learning
.Parents’ support is very little.L/is a teacher added:”there are very few parents come to
school and ask about their children’s level and achievement ,most of the mothers say I am
weak in Mathematics so her daughter says the same words”. This opinion is confirmed by
Mlougua, et al.,(2012);uneducated people don’t aware of the importance of Mathematics in
life.”R/another teacher added:” those who come and ask have very good achievement
children in Mathematics, parents of low achievement students don’t come or ask, this is
another problem” .R/added:”parents don’t motivate students to take care of their
achievement in Mathematics, they don’t offer a suitable home environment for them to
study ”this opinion agreed with Mlouguo,(2012);good home environment enhance learner’s
learning” . Most of the students added their parents encourage them; D/Sh/M/A/T/S said
that:”our parents keep encouraging us because they think this is our future and we have to
work hard to raise our achievement in Mathematics” .D/N&R/mothers added:” We keep
encouraging our children to study Mathematics because it is vital to their life”. Expectation
strongly affect students’ achievement, too .N/added:”I highly expect from my daughter and
sometimes I punish her if she doesn’t get high marks” .Expectation sometimes destroy their
motivation .Salman (2015)pointed in his study that parental attitudes are also important in
fostering students tendency in continuing their school, they shouldn’t expect too little or too
much from their children, they should encourage them and enhance their attitudes towards
learning.
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6- Teacher’s qualification
Unqualified teachers employ wrong teaching methods of learning (Eze, 2000) &
(Obikwere, 2008).
Teacher’s qualification plays an important role in students’ achievement, the
Insufficient number of qualified teachers, lack of teaching aids, lack of instructional
material are factors for a dismal performance in Secondary school, this confirmed by
Sulieman(2012)&Fakunde(2001)and R/ Math teacher, she added:”low achievement in
Mathematics returns to many reasons, teacher’s qualification is one of them, the teacher
has to have a good knowledge”. Unqualified teachers employ wrong teaching methods of
learning, they pointed out that teachers must use good teaching methods that can stimulate
student’s to attend Mathematics class, this is also confirmed by(Eze,2000&Obikwere,2008).
I asked L/a teacher about the assessment tools she uses, she answered:”I talk with
students to be able to know her point of weakness, I seek trust, I let them trust me to know
their weakness”. This was the way that the teacher uses to evaluate her student’s point of
weakness, it seems she doesn’t know more about assessment tools and evaluation, she uses
worksheets as an assessment tools, as she said:”I used worksheets to help them learn more
especially the weak, she added:”I summarize the material to facilitate their understanding.
Eze (2000)& Obikwere,2008) pointed out that the unqualified teacher uses wrong teaching
methods of learning. Students appreciate the value of using teaching methods. Sh/ a
student added:”teacher way of teaching is very important, she can prepare PowerPoint to
facilitate our learning. However, there are teachers give the material without any teaching
methods or worksheets” .S/M students added:”teacher’s way of teaching affect students
learning, her way in teaching is very important, M/ a student added:”teacher supply us with
positive energy.
7- Teaching methods the teacher use
“Aids remove abstractness” (Umameh,2012&Ndudzo,2015)
Using different teaching approaches, techniques and methods can influence the
outcome in Mathematics ,using aids in teaching Mathematics is essential because
Mathematics is an abstract subject so aids remove abstractness, this confirmed by
(Umameh,2012&Ndudzo,2015)and also confirmed by the respondents of the participants,
N/the principle pointed out that:”traditional teaching methods are also another reason for
students low achievement in Mathematics, all teacher have to use effective teaching
methods especially the Tawjihi teachers”.
Thus, R/a teacher said:”if the teacher doesn’t use new teaching methods in teaching,
it will lead to student’s low achievement in Mathematics and the teacher’s way of teaching is
very important in student’s achievement” .A/a teacher uses worksheets, flipped classroom
and extra activities to enhance student’s achievement” she added:”I use simple teaching
methods to facilitate their learning ”.R/added:”I use collaborative learning to facilitate their
learning, it raises their achievement”. A/works on their learning styles, ”I let them choose
what suits their learning style, they sometimes choose to learn by doing”. Teachers’
qualification is important in raising students’ achievement. N/a teacher said:”I have an MA
degree in teaching methods so I use many teaching methods and noticed some progress in
their achievement in Mathematics, teacher’s qualification is very important” this opinion
confirmed by Sulieman(2012)qualified teacher employ suitable teaching methods. D/a
student said:”Teachers play a vital role in achievement; there are teachers who logically
introduce the material but there are others who introduce it without any warming up”.
D/mother added:”all Mathematics teachers who taught my daughter never master
their teaching, some of them didn’t apply the lesson plan and the other keep deleting some
lessons as she like”. It is clear teacher is the most important reason behind student’s
achievement in Mathematics, their way of teaching and treatment with students affect their
learning positively or negatively.
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8- The policy of the Ministry of Education
Upgrading system is another reason behind student’s low achievement in
Mathematics: L/said “weak student reach the secondary level so they start to suffer from
weakness in the basic information of Mathematics” .R/added:”student’s upgrading is
another reason behind student’s low achievement in Mathematics” .D/a student added:”the
policy of the Ministry of education is unfair, they don’t take in account the individual
differences between students”. T&A/said that:”there is something wrong in the Ministry’s
policy; they upgrade weak students, this causes their low achievement in Mathematics”.
9- School environment
Several Mathematics classes: There are three Mathematics classes weekly, this is not
sufficient as the principle N/said:”if the teacher wants to solve students problems in
Mathematics, she should work more to do so, three classes are not sufficient to master her
teaching” .N/a teacher, added:”If I want to work with weak students, the administrator has
to cooperate with me; give me fewer classes, this also needs more time and efforts” .Anothe
reason explained by D/mother:”added, the classes numbers are insufficient “.This opinions
confirmed by Sadiq et al.,(2014)the lack of fundamental Mathematical conceptual based
play materials, lack of basic guidelines, and typical teaching methodology leads to low
performance.
In addition, class size, students’ number is a challenge. Saad et al(2014)said that
overpopulation causes poor performance, anxiety, and fear. L/a teacher said:”students’
numbers in one class is a challenge for me”. R/added:”school environment plays a very
important role in student’s achievement also the administration, too”. She said:”large
number is a very big problem, we can’t work with them or even divide them into groups or
show them You Tubes” .A/said:”small number is better, it is suitable to give them suitable
feedback” .N/added:”the large number is a problem because the student doesn’t have the
chance to ask, this may cause low achievement,” A&S/students said that:”the number of
students has a close relation with low achievement in Mathematics”. All the above factors
affect students’ achievement. M/a student added:”sometimes weak students feel shy to ask
questions, they stay weak”. These opinions were confirmed by Jameel(2016)the effect of
small class size was positively significant in Mathematics. While some policymakers didn’t
believe in that ;they think there is no connection between class size and achievement as
Hanushek (1999)suggested that students perform better in a big class.
10- Mathematical pieces of equipment
“The availability of Mathematics equipment facilitates our learning”
Mathematics needs tools to facilitate students’ learning, Umameh(2012)suggested that
using aids in teaching Mathematics is essential to remove abstractness. We asked the
principal about the school budget and if she supply teacher with suitable equipment, she
answered:”there is a school budget, I ask the teacher what kind of tools they need”
.R/added:”there are problems in some equipment like the LCD”.N/added:”Mathematics
depends on practice sometimes so there is no place or equipment to do Mathematics
activities there” she explained:”electronic material is not widely available, it is important in
raising students achievement in Mathematics ”A/a teacher added:”teaching methods like
cooperative learning, hot chair, and flipped classroom helps the teacher to overcome
weakness and fill the gaps between students and Mathematics, methods and tools lead to
better education” Aids are important in teaching Mathematics .A&T/ students expressed
that:”the availability of Mathematics equipment facilitate our learning, it makes us
remember better.”Umameh(2012)suggested that using aids is essential and leads to better
learning. It is clear that teachers, parents, and students prefer aids as teaching method.
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11- Cognitive practice
“…it is a way to enhance their achievement”
The researchers asked the principal if the teacher uses cognitive practice with
students before the exam, she answered:”I don’t know if she let them practice, she may do a
quick revision” .The principle doesn’t know too much about the teachers’ way of teaching.
Cognitive practice is essential in teaching .L/ a teacher added:”I don’t use cognitive practice
because I believe it does not benefit in practicing them. They have to take rest before the
exam.” It seems she doesn’t know the benefits of cognitive practice before the exam on
students achievement. Oluwale(2010)concluded the positive influence of cognitive practice
and instructional material, they enhance teaching and learning. R/ uses revision and
practice before the exam; she said:”I revise them before each exam, it is important in raising
their achievement” .A/said:”I use similar worksheets to let them practice before the exam, it
is a way to enhance their achievement” .N/”I revised them at the end of each class and
before exams to focus on their main concepts, N/mother:”my child was searching through
the internet about extra question to practice, sometimes her teacher gives her some” .R/a
teacher added:”I keep revising students each class in some of Mathematics basic skills to
use them as scaffolding to help them to understand it” .A/”I put different exams worksheets
with different levels” T/said:”teacher is important because she helps us by letting us
practice on different kind of questions from the previous year”. Sulieman(2012)revealed that
poor teaching methodology leads to poor performance and achievement, teachers should use
suitable teaching methodology to achieve educational quality.
12- Teacher’s and student’s interest
Student’s low motivation causes teacher’s low motivation, this opinion is ensured by
Tegaet al., (2018) positive attitudes of teachers create positive attitudes of students.
L/agreed that:” student’s low motivation disappointed me as a teacher, I prefer to be the
assistant of the principle than stay a Mathematics teacher” .Grabowski (2007)said that low
achievement leads to teacher and student disappointment. R/ a teacher added:”Student’s
careless and less of interests in Mathematics causes poor performance in secondary school”,
comes in the study of Saad et al.,(2014) concluded that students negative attitude towards
Mathematics, anxiety, and fear of Mathematics affects their achievement in Mathematics
negatively.
13- Other reasons behind student’s low achievement in Mathematics
There are many reasons behind students’ low achievement in Mathematics, we asked
teachers to name some, R/a teacher said:” Mental abilities ,Mathematics need extra work
and thinking, if they have a weakness, they will not enhance their learning in it” she added”
health problems, some students suffer from the disease, social background, social
problems, friends; students try to imitate their friend, bad nutrition; they eat fast and
unhealthy food, this causes lack of concentration. Misusing of technology; they spend their
time on social media such as Snapchat. This opinion confirmed by Dauda et al.,(2016)she
confirmed on Mathematics needs highly structured and required special intellectual ability
in addition to the poor socio-economic background of the students. N/the principle
added:”in Corona virus pandemic, they stopped school suddenly, so this affected students’
achievement”. This refers to their family and family’s attitudes towards Mathematics; most
of their families can’t get good learning or facilitate it because they are
poor(Sulieman,2012)pointed out that poor families provide poor conditions for learning. A/a
student said:”keep changing teachers, when I was in the 11th grade, they changed the
teacher three times, this destroys concentrating and made us careless,” this confirmed by
Sulieman(2012)said that frequent transfer of Mathematics teachers from one school to
another leads to low achievement in Mathematics. D&M added:”Bully against the students
who get low marks make them feel sad and their motivation towards learning will be low”
.D/added:”less of concentration during the classes also connect student’s low achievement
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.S/a student added:”Sometimes I face social problems so I tell the teacher, she refuses to
listen and doesn’t care of me” .N/mother:”Friendship plays an important role in raising
achievement in Maths, students affect each other”.”N/a teacher added “ reasons relate to
students themselves; concentration; she pointed out:”the lack of concentration, they don’t
understand what the question requires, besides the lack in comprehension skill, she added
that students don’t connect between facts”. All the above reasons are additional to the
reasons in the literature review.
5.2 The perceived importance of mathematics among school students.
Mathematics is called a “queen of Science” (Umar,2013).
Mathematics is the foundation of Science and Technology(Onham,2010).The
researchers asked the participants about the importance of Mathematics and if they
encourage students to study it. L/answered:”I encourage them to study Mathematics
because it is important in life, they always use it . But of course they run away from it, they
don’t like Mathematics. They think it is very difficult. Instead they prefer to study economy
and business” even though Onham(2010)said that Mathematics allows the advancement of
technology and science..A/ a teacher added:”Mathematics has a relation with everything in
life, they use it at school and out of it” Ojose(2011)said that Maths is a part of our daily life.
R/said:”Mathematics has a relation with everything in life. We have to learn it ”This opinion
agree with Li(2010)opinion ;most life programs require Mathematics. S/a student
said:”Mathematics is very important in life, we use it every day” .D/Sh/M&A
students:”added that Maths is important in life and for future education” .A/ added:”I need
to learn it to help my children in future” .She/added:”Maths is important for our future
especially University education, however, S/a student added Maths is just important for
people who will study Medicine and Engineering” .N/a mother:”Mathematics has a
connection with everything in life” .The brightness of any country depends on investment in
education focusing on Mathematics(Onham,2010).
6. Conclusion
In a very general overview, it seems that there is a general weakness in Mathematics
(UNESCO monitoring learning achievement project,2005).Many reasons stand behind this
weakness. The first and the most are the teacher’s way of teaching and the methods that
they use, methods and aids facilitate student’s achievement. Many previous studies
(Umameh,2012)& Fajemidagba,2012)resulted that the types of equipment facilitate
student’s learning because the unqualified teacher uses wrong teaching methods
(Sulieman,2012).Teacher’s qualification and their awareness of the ways of assessment also
important. Besides, students perceptions about Mathematics ;it’s difficult and they don’t
understand it(Zeidman,2017).They put borders between them and it, this lead them to
disappointment and weakness as shown in (Tega et al.,2018)study, they can overcome this
obstacle by teacher and parents encouragement ,there are many studies like(Salman,2015)
said: that parents can motivate their children’s attitudes towards Mathematics.
The policy of the Ministry of education plays a vital role, too. Many participants
commented on that by saying that the curriculum is full of information, students need more
practice to understand and pass the exam, addition to the system of upgrading the weak
students, they are weak until reaching the Tawjihi stage so they don’t achieve high
achievement. Besides, to the school environment, students confirmed that the size of the
classroom; student’s overload, and the overpopulation in one class, the number is a
challenge(Jameel.2016),teachers will not be able to give students any feedback or at least
understand their learning style. The shy students hesitate to ask; the place where they sit,
the number of students and the teacher’s control, all these factors lead to students suffering
and disappointment.
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There are other more reasons such as friends; they affect each other, Bullet, social
background and students conditions at home(Molugua,2017&Acharya,2017),less of
concentration, some of them don’t think deeply(Douda et al,2016), stress and fear are
another reasons. There are others such as health conditions, bad nutrition, the Ministry of
education keeps transforming teachers . Another reason for students' weakness in
Mathematics is cognitive practice; students need to practice and revise not just before the
exam but also at home to practice their thinking how to solve problems which leads to high
achievement in Mathematics. Then, parent’s support and attitudes encourage students to
feel better without punishing them, or expect too much from them(Attwood et
al.,2014),teachers and parents have to encourage children without destroying their abilities
and desire towards learning ,this was stressed by ( Sadiq et al.,2014).Encouragement is very
important ;it can raise their internal motivation. There is no doubt that Mathematics is
difficult and needs higher thinking .But it is a key for life(Ojose,2011); people use it in all
aspects of their daily life(Attwood,2014&Salman, et al.,2015).If teachers understand
students they will achieve success.
7. Recommendations
This study recommended that teachers should change their way of teaching; they
should use new teaching methods, they have to master their learning, understand students'
differences, learning styles, and practice using different kinds of assessment and evaluation.
Teachers should use new teaching strategies to overcome the problem the student’s
overpopulation. They have also revise students before the exam and give them suitable
feedback. Besides, the teacher should use technology types of equipment; it facilitates their
learning and leads to better education. Math teachers should visit each other and exchange
ideas to raise a student’s achievement in Mathematics. On the other hand, teachers should
raise students' motivation and keep encouraging them to achieve progress. The Ministry of
education should change its policy and conduct training sessions for teachers in test and
measurement and also in teaching methods. General speaking, decision Maker has to revise
the curriculum and try to suits it’s subjected to students understanding levels. Their
parents have to support their children to achieve more and more in school without any
negative expectations or punishment, they have to understand their abilities and their
desires. Finally, the school principal should activate her role in solving student’s problems
by keeping visiting the teacher, giving her advice and feedback. Putting a suitable remedial
plan with supervisors conduct at the beginning of each Math class, she should keep
motivating students, teachers, and held a meeting to their parents to follow student’s
achievement. Teachers should solve student’s weaknesses by giving them extra worksheets
and material that suits their level. School should stay in touch with student’s parents trying
to tell them about their children’s level of achievement, some students need extra time to
understand and comprehend.
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Introduction
In the educational process, there is a set of strategies, methods, and tools that
teachers follow in order to enhance students' learning and achievement. One of them is
homework, which is considered a main educational strategy through which teachers can
develop students' knowledge, instill the information provided to them in the class, and
achieve continuous learning. In light of the developments of the educational process and
adoption of e-learning, teachers' assessment for homework has changed and required
teachers to enhance their assessment skills in order to serve the educational process.
Homework is viewed as an important part of a student's education that can add a lot
to his development, and it has value in the growth of students and in the creation of
knowledge. This tool builds a connection between both school and home, as it helps
students to keep up with what they learn daily in the classes (Ul Haq, Shakil & Ud Din,
2020).
In this regard, Blikstad-Balas (2016) confirms that homework is an important
educational tool; since it provides students with the opportunity for the independent
practice of the subjects taught in the classroom, which in turn enhances students'
knowledge and encourages them to master the lessons being taught.
Songsirisak & Jitpranee (2019) defined homework as "tasks assigned to students by
teachers that are meant to be carried out during non-school hours". While Olaniyi (2018)
defines it as the tasks assigned for students for completion outside the classroom in order to
reinforce the newly acquired skills and knowledge in the class.
There are different forms for homework where it can be in the form of prep for a new
topic, homework in the form of an extension of a specific subject, others in the form of
exercises that help students to master certain skills, creative homework that combine
between a set of concepts and skills in order to solve a specific exercise, and reading's
homework to serve the content of the lesson. Additionally, there is homework that is
considered a review for previous experiences in order to instill the information in the human
mind and use it in the new learning context, other to develop the new and the future
learning experiences, and homework to develop specific educational experiences and are
given to some distinguished students for creativity and innovation, or the underachievers to
remedy an educational experience or to develop a specific skill (Shiber, 2013).
Furthermore, there are a set of standards that must be taken into account when
assigning homework to students which include defining the aim of the homework by the
teacher; so that it becomes easier for students to know how they will do the homework as
intended by their teacher, the second standard is that the size of homework allocated to
students should be appropriate depending on the school stage, the third is providing
feedback for students on the assigned homework; which will make the students feel that
interest of their teacher, and that will reflect on their performance positively. The final
standard is minimizing parental involvement in homework since many parents abuse their
son when they do the homework in his place, while the positive role of the parents lies in
following their son while doing the homework (Al-Thmaly, 2016).
As Amua-Sekyi (2016) stated assessment is a process that evaluates the extent to
which students developed their knowledge, understanding, and abilities, it also aims to
provide information about what has been learned. Assessment is considered integral to the
teaching-learning activities which mediate the interaction between the teacher and the
students in the classroom. It is defined as a process administered by the teacher in order to
define students' mastery level of the learning content, which can take place in and outside
the classroom (Syaifuddin, 2018).
There is a set of homework assessment skills that teachers employ when assessing
students' homework which include:
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- Immediate feedback, is defined as direct feedback that the teacher provides for
students directly after each response and after finishing the homework (Qi, Rajab, Haladin,
Wang & Fu, 2020). The immediate feedback provided for students as soon as they answer a
question or complete their assignment plays a significant role in promoting the retention of
learned information (Masadeh & Elfeky, 2017).
- Postponed feedback, is the type of feedback that is provided after students engage
in some practice activities. It's considered an effective assessment skill; because when an
error is corrected immediately, incorrect responses cause interference with correct
responses, which hinders learning, while delaying feedback allows the error to dissipate and
be forgotten, causing no interference when correct answers are only provided at some other
time (Fu & Li, 2020).
- Grading, is an assessment skill that aims to evaluate students' performance based
on their understanding of the learning content and in relation to other areas including
student effort, conduct, and attitude. Grading provides students with feedback related to
the strengths and weaknesses in their knowledge and skills (Chiekem, 2015).
- Monitoring, is an activity that puts students within an interaction with didactic
experiences. Monitoring is pursued by the teacher with aim of keeping track of students
learning and providing instructional decisions and feedback to students on their progress
(Nunes, Pirovani, Silva, Butarelo, Rossini, Costa, Nunes & Martins, 2018).
Assessment as indicated by Oyinloye and Imenda (2019) is considered one of the
educational tools that can be used for multiple purposes, one of them is maximizing
learning as well as increasing students' motive, improving their performance so they can
meet pre-specified objectives and standards. Therefore, assessment is viewed as an
important indicator of students' achievement and success, and to define the cause of
success or failure during learning.
On the other hand, and nowadays, e-learning has become an important alternative to
the traditional learning method, it was first designed in order to provide individuals who are
unable to receive formal education as full-time students the opportunities to complete their
education. Today, its function expanded to include all students at universities and schools,
in response to the increasing demand for e-learning due to its flexibility, and accessibility to
reach a wider audience (Azhari & Ming, 2015).
e-learning is defined as a learning method and technique that presents the learning
curricula via the Internet or any other electronic media, and the parties of the educational
process interact through these media with the aim of achieving the educational objectives
(Gul, 2015). As stated by Arkorful and Abaidoo (2014) e-learning refers to the use of
information and communication technologies in order to access online learning-teaching
resources.
This teaching method has a number of advantages which include increasing the
communication between the students and between the students and the school, in addition
to easy access to the teacher outside the working hours, transfer of educational experiences.
E-learning also models the lessons and replicates the educational practices, it also provides
the continuous availability of curricula, which is a useful feature for those who want to
learn according to their time. Furthermore, it is considered multiple methods of student
assessment and reduces the administrative burden for the teacher (Abed, 2019).
Thus, since it is important for educators to embrace advanced technology throughout
teaching, it has become for them to change their behaviors, teaching styles, assessment
methods, etc. in order to adapt to the new learning requirements and focus on the
requirements of learners (Al-Rawashdeh, Mohammed, Al Arab, Alara & Al-Rawashdeh,
2021).
A set of studies addressed homework and its effect on students' learning. Al-Thmaly
(2016) conducted a study in order to investigate the effect of homework on students'
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achievement and learning retain among fifth-grade students. The sample consisted of (66)
fifth-grade students distributed into two equal groups: A experimental group that receive
teaching with assigned homework, and a control group that receive teaching without
assigned homework. In order to achieve the study objectives, the researcher developed an
achievement test in addition to homework on the learning subjects. It has been found a
statistically significant difference in students' achievement in favor of the students of the
experimental group, further, a statistically significant difference was found in students'
learning retain in favor of the students of the experimental group.
Through a meta-analysis of (4) research papers, Stevenson (2021) examined the
impact of homework on academic success. The results indicated that homework has a small
effect on increasing academic achievement, it also indicated that homework is often used as
a strategy for closing the achievement gap.
Another study by Clara (2021) in Pennsylvania aimed to define elementary teacher
beliefs regarding homework and its effectiveness related to learning especially during the
Corona pandemic. In order to achieve the study objectives, (6) elementary school teachers
were interviewed. The results showed that despite Changes imposed by the Corona
pandemic, the teachers kept positive perceptions about homework, given that
understanding homework from the teachers’ perceptions is critical.
In USA, Smith, Walker and McKenna (2022) conducted a study in order to define the
predictive ability of homework characteristics on advanced mathematics achievement and
students' attitude toward it among 12th-grade students. To achieve the objectives of the
study, content analysis was performed on (120) previous studies related to the study topic.
The results showed that the use of homework assignments that required students to find
one or more applications of the content covered in class was a statistically significant
positive predictor of students' positive attitude toward learning advanced mathematics and
students valuing advanced mathematics. Additionally, the results found that discussing
homework in class was a negative predictor of students' attitudes toward learning advanced
mathematics. The results also found that using the internet to discuss math topics with
other students and to find information was significantly, positively associated with both
attitudinal outcomes and that using the internet to communicate with the teacher was
positively associated with students' positive attitude toward learning advanced mathematics.
The problem of the Study
Homework is an integral part of the teaching-learning process since teachers can rely
on them as a tool to instill the learning content in students' minds. As such, there is a need
for teachers to have the necessary skills to provide students an immediate and postponed
feedback concerning the quality of their homework completion, pros and cons in the
homework. This makes it important for teachers to give students suitable and adequate
information about their homework so that it can be used as a complementary tool to make
students master the learning content.
Related literature and previous studies have documented the pivotal rule of homework
in the learning-teaching process. For example, Ul Haq, Shakil and Ud Din (2020) stated that
homework, if effectively employed, can help teachers obtain a clear picture about how much
students have mastered the learning content provided in the classroom. Affirming this fact,
Blikstad-Balas (2016) added that homework can play a significant role in the classroom by
helping teachers make students master the learning content outside the classroom by giving
them learning tasks able to motivate students to review what was learned in the classroom
at home so that they can acquire what was given.
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The Questions of the Study
- What is the level of secondary school teachers' acquisition of homework assessment
skills in e-learning from secondary school students' point of view?
- Are there statistically significant differences at (α = 0.05) in the level of secondary
school teachers' acquisition of homework assessment skills in e-learning in light of
gender, grade level?
Significance of the study
The significance of the current study stems from the fact that it addresses one of the
most strategies in teaching which is homework and provides a set of proposals for the
development of homework assessment skills among teachers. Furthermore, it attempts to
drive the attention of the educators and those in charge of the educational process towards
the importance of developing teachers' assessment skills, so that they can effectively apply
them in e-learning, especially in light of the outbreak of COVID-19 pandemic, which made
e-learning essential in the learning process. In addition to developing a set of procedures
that can be adopted by teachers to appropriately develop their assessment skills.
Definitions
Homework: The tasks assigned for students for completion outside the classroom in
order to reinforce the newly acquired skills and knowledge in the class (Olaniyi, 2018).
E-learning: A learning method and technique that presents the learning curricula via
the Internet or any other electronic media, and the parties of the educational process
interact through these media with the aim of achieving the educational objectives (Gul,
2015).
Homework Assessment Skills:
Methods and Procedures
Method of the Study
In order to achieve the study objectives, the descriptive-analytical design was
employed.
Population and Sample of the Study
The study population consisted of all secondary school teachers in Irbid governorate,
who work in the second semester of the educational year 2021/2022. While the study
sample consisted of (630) secondary school students selected randomly. Table (1) shows the
distribution of the study sample according to the study variables.
Table (1): Distribution of the Study Sample According to the Study Variables
Variable

Category

Number

%

Gender

Male

296

47

Female

334

53

10th Grade

355

56.3

11th Grade

275

43.7

360

100%

Grade Level

Total
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Instruments of the Study
To achieve the objectives of the study, the researchers developed a questionnaire that
measures the level of secondary school teachers' acquisition of homework assessment skills
by reviewing a set of studies.
Content Validity
To check content validity, a jury of (4) specialized members of faculty members in
educational administration and fundamentals were asked to give their remarks about the
items' suitability for the purpose of the study, the authenticity of its phrasing, clarity, and
their appropriateness to the domain they belong to. (80%) of the proposed amendments by
the juries were taken into consideration.
Construct Validity
To obtain construct validity, correlation coefficients between the items and the total
score were calculated through a pilot sample consisting of (30) teachers. The correlation
value indicates validity significance for each item, since it indicates the correlation value
between the item and the total score from one hand and between each domain and the total
score on the other hand. The correlation coefficient of the items and the total score ranged
between (0.43-0.92), and with the domain (0.39-0.84). since all correlation coefficients were
significant, no item was deleted from the questionnaire.
Reliability
To verify the instrument reliability, test-retest method was used by administrating the
instrument and re-administrating it after two weeks on a sample consisting of (30) teachers
selected form the same population and out of the original sample. Pearson's correlation
factor was calculated between their responses in both times. Then, Pearson Correlation was
calculated between their scores on the scale.
Furthermore, Cronbach Alpha Coefficient for internal consistency reliabilities was
calculated, it ranged between (0.79-0.88), while test-retest ranged between (0.86-0.91).
Statistical Standard
5-Point Likert scale (Strongly agree = 5, agree = 4, neutral = 3, disagree = 2, strongly
disagree = 1) was employed by giving each item a score ranging from strongly disagree to
strongly agree. The following scale was adopted to analyze the results: (1.00-2.33: low, 2.343.67: Moderate, 3.68-5.00: High), By using the following equation: (The higher limit (5) - the
lowest limit (1)) / Number of categories (3) = (1-5) / 3 = 1.33. And adding (1.33) to the end of
each category
Results of the Study and Discussion
First Question: 'What is the level of secondary school teachers' acquisition of
homework assessment skills in e-learning from secondary school students' point of
view?'
To answer this question, means and standard deviations of the level of secondary
school teachers' acquisition of homework assessment skills in e-learning from secondary
school students' point of view, as seen in the following table.
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Table (2): Means and Standard deviations for of the level of secondary school
teachers' acquisition of homework assessment skills in e-learning from secondary
school students' point of view in a descending order
Rank

Number

Domain

Means

Std. Devi

Level

1

1

Immediate Feedback

3.06

.717

Moderate

2

2

Postponed Feedback

2.89

.671

Moderate

3

3

Grading

2.83

.733

Moderate

4

4

Monitoring

2.73

.765

Moderate

Total score

2.88

.632

Moderate

Table (2) shows that the means ranged between (2.73-3.06) as immediate Feedback
ranked first (M = 3.06), while monitoring ranked last (M = 2.73), the mean of the total score
is (2.70) with a moderate level. This result may be explained by that students do not have
the necessary information to make objective judgment teachers assessment skills.
Furthermore, assessment skills is a behavior that is both visible and clear but there is a
hidden part in such process students can not see and this what resulted in a moderate level
of assessment skills among teachers.
Immediate feedback is situational in the classroom and this means that teachers can
give students accurate assessment because they are indirect contact with students at the
classroom. While monitoring ranked last and this implies that monitoring is a skill that
needs a lot of experience and academic competence by teachers, and can not be obvisouly
observed by students.
Additionally, means and standard deviations for the study sample responses on the
items of the instrument domains were calculated as follows.
First Domain: Immediate Feedback
Table (3): Means and Standard deviations of items related to Immediate
Feedback in a Descending Order
Rank

Number

Item

Means

Std. Devi.

Level

1

4

Teachers
feedback

3.48

1.030

Moderate

2

1

Teachers have the necessary knowledge about
students' performance

3.31

.986

Moderate

3

2

Teachers
can
give
information about their level

3.03

1.275

Moderate

4

5

Teachers give immediate feedback individually

2.80

1.237

Moderate

5

3

Teachers use previous information about
students to correct their misconceptions

2.70

1.139

Moderate

3.06

.717

Moderate

use

clear

Immediate Feedback

language

students

in

giving

accurate

Table (3) shows that the means ranged between (2.70-3.48) as item (4) stating
"Teachers use clear language in giving feedback" ranked first (M =3.48), while item (3)
stating "Teachers use previous information about students to correct their misconceptions"
ranked last (M = 2.70). Mean of the total score for Immediate Feedback is (3.06) with a
moderate level.
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Second Domain: Postponed Feedback
Table (4): Means and Standard deviations of items related to Postponed Feedbck
in a Descending Order
Rank

Number

Item

Means

Std. Devi.

Level

1

7

Teachers develop logs about students'
performance

3.31

1.126

Moderate

2

6

Teachers are able to contact parents to help them
correct students' misconceptions

3.25

1.005

Moderate

3

8

Teachers contact school administration about the
status of low achievers

2.77

1.225

Moderate

4

9

Teachers prepare remedy plans to help students
correct their mistakes

2.66

1.103

Moderate

5

10

Teachers resort to individualize learning for
helping students

2.45

1.001

Moderate

Postponed Feedback

2.89

.671

Moderate

Table (4) shows that the means ranged between (2.45-3.31) as item (7) stating
"Teachers develop logs about students' performance" ranked first (M = 3.31), while item (10)
stating "Teachers resort to individualize learning for helping students" ranked last (M=2.45).
Mean of the total score for Postponed Feedback is (2.89) with a moderate level.
Third Domain: Grading
Table (5): Means and Standard deviations of items related to Grading in a
Descending Order
Rank

Number

Item

Means

Std. Devi.

Level

1

14

Grading is used for academic orientations

3.48

1.030

Moderate

2

11

Grading is based on well-defined norms

3.24

1.100

Moderate

3

12

The grading system is fair

2.50

1.191

Moderate

3

15

Grading
differences

2.50

1.191

Moderate

5

13

The results of the grading system are easily
explained

2.45

1.187

Moderate

2.83

.733

Moderate

Grading

takes

into

account

individual

Table (5) shows that the means ranged between (2.45-3.48) as item (14) stating
"Grading is used for academic orientations" ranked first (M =3.48), while item (13) stating
"The results of the grading system are easily explained" ranked last (M = 2.45). Mean of the
total score for Grading is (2.83) with a moderate level.
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Forth Domain: Monitoring
Table (6): Means and Standard deviations of items related to Monitoring in a
Descending Order
Rank

Number

1

16

2

Item

Means

Std. Devi.

Level

Teachers pay special attention to students'
academic behaviors

3.31

1.126

Moderate

17

Teachers use effective tools to have clear
information about students

2.70

1.139

Moderate

3

19

Teachers take students' points of view into
consideration in assessment

2.70

1.198

Moderate

4

20

Teachers collaborate with their colleagues
when assessing students performance

2.54

1.034

Moderate

5

18

Teachers
interests

2.39

1.070

Moderate

2.73

.765

Moderate

are

always

keen

to

students'

Monitoring

Table (6) shows that the means ranged between (2.39-3.31) as item (16) stating
"Teachers pay special attention to students' academic behaviors" ranked first (M = 3.31),
while item (18) stating "Teachers are always keen to students' interests" ranked last (M
=2.39). Mean of the total score for Monitoring is (2.73) with a moderate level.
Second Question: 'Are there statistically significant differences at (α = 0.05) in
the level of secondary school teachers' acquisition of homework assessment skills in
e-learning in light of gender, grade level?'
To find out the equality between the groups, means and standard deviations for the
level of secondary school teachers' acquisition of homework assessment skills in e-learning
were calculated due to Gender and Grade Level variable, to find out whether there are
statistical significant differences in these means, t-test analysis was conducted, the results
are shown in tables below.
Gender
Table (7): T-test results of the level of secondary school teachers' acquisition of
homework assessment skills in e-learning related Gender variable

Gender

N

Mean

Std.
Deviatio
n

Immediate
Feedback

Male

296

3.08

.703

.402

628

.688

Female

334

3.05

.731

.403

623.754

.687

Postponed
Feedback

Male

296

2.90

.645

.580

628

.562

Female

334

2.87

.694

.583

626.628

.560

Grading

Male

296

2.83

.728

-.009

628

.993

Female

334

2.83

.739

-.009

620.984

.993

Monitoring

Male
Female

Total score

Male
Female

www.ijherjournal.com

t

df

Sig. (2tailed)

296

2.74

.748

.383

334

2.72

.781

.384

296

2.89

.613

.381

334

2.87

.650

.383

628
624.24
0
628
625.53
3

.702
.701
.703
.702
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Table (7) shows there are no statistically significant differences at (= 0.05) due to
gender variable all domains and in the total score. This result may be explained by the fact
that students from both genders are exposed to the same learning materials which take into
consideration the whole student regardless of his gender. Additionally, assessment is a
systematic behavior that is based on well-defined steps that both male and female teachers
have.
Grade Level
Table (8): T-test results of secondary school teachers' acquisition of homework
assessment skills in e-learning related Grade Level variable
Grade Level

N

Mean

Std.
Deviation

t

df

Sig. (2tailed)

Immediate
Feedback

10th Grade

355

3.07

.717

.205

628

.837

11th Grade

275

3.06

.719

Postponed
Feedback

10th Grade

355

2.89

.669

-.111

628

.911

11th Grade

275

2.89

.675

Grading

10th Grade

355

2.85

.732

.854

628

.394

11th Grade

275

2.80

.736

10th Grade

355

2.72

.759

-.483

628

.629

11th Grade

275

2.75

.775

10th Grade

355

2.88

.630

.130

628

.897

11th Grade

275

2.88

.636

Monitoring

Total score

Table (8) shows There are no statistically significant differences at (= 0.05) due to the
grade Level variable in all domains and in the total score. This result reflects the fact that
assessment is a process ruled by a set of procedures that teachers in the different grade
levels master. This means that students can see and observe what teachers do while
assessing their homework and this does not vary across grade levels.
Recommendations
In light of the results, the study recommends to
- Developing training programs able to promote assessment skills among teachers in
the different school levels.
- Design learning material that is students centered able to develop students
independent learning skills .
- Future research may examine assessment skills at specific school subjects such as
mathematics, science, etc.
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Abstract
This research aims to study the criminal responsibilities of armed Palestinian resistance
movements as Palestinian liberation movements, in front of International criminal tribunals,
recommending Hamas in the Gaza Strip as a model and case study. In light of the decision
of the Pre-Trial Chamber of the International Criminal Tribunals issued on February 5,
2021, the importance of the research is highlighted with its jurisdiction over the Gaza Strip
and the West Bank, including Jerusalem considering Palestine as a state party of the Rome
Statute. And its resolution that all legal standards required by the Rome Statute to open an
investigation have been completed. War crimes have been committed or are being
committed; Public Prosecutors Office concluded, in addition to the Israeli occupation army
members' criminal responsibility, that they committed war crimes. However, there is also a
reasonable ground to believe that Hamas and Palestinian armed groups have committed war
crimes. This raised important questions addressed in this research, including the
substantive, regional, temporal, and personal jurisdiction of the court in the Palestinian
case and the extent to which the conditions for the legitimate defense of the elements of the
legitimate Palestinian liberation movements are fulfilled under International Law and
International Legitimacy resolutions. As a preventing reason for the individual criminal
responsibility in the light of the occupation crime, siege, and repeated aggression
considering as them continuous, complex, and grave international crimes against the
Palestinian people in general and the residents of the Gaza Strip in particular.
Key words: International Criminal Tribunals, The Palestinian Case, International Criminal
Responsibility of The Palestinian Liberation Movements Members, International Criminal
Responsibility of Hamas, Right of Self-Defense, Individual International Criminal
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حرر الفلسطينيّة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة(حماس في غزة نموذجاً)
المسؤوليّة الجنائيّة لحركات الت ّ ّ
محمد زكي أبو عره
الباحث ،جامعة القدس ،فلسطين

الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة طبيعة المسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة لعناصر حركات المقاومة الفلسطينيّة المسلّحة بصفتها
ي ،أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة ،باعتماد حركة حماس في قطاع غزة نموذجا ً وحالة دراسيّة ،وتبرز
حركات ّ
تحرر فلسطين ّ
ي
أهميّة البحث في ظ ّل قرار الدائرة التّمهيديّة في المحكمة الجنائيّة الدوليّة الصادر في  /5شباط 2021/باختصاصها القضائ ّ
على قطاع غزة والضّفة الغربيّة بما فيها القدس ،باعتبار فلسطين دولة طرف في نظام روما ،وقرارها ّ
بأن جميع المعايير
وأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكبّ ،
ي لفتح تحقيق قد استوفتّ ،
وأن مكتب
القانونيّة التي يقتضيها نظام روما األساس ّ
ي بارتكاب جرائم حرب ،إلى أنّه ث ّمة
المدعيّة العا ّمة خلص إلى جانب المسؤوليّة الجنائيّة ألفراد جيش االحتالل اإلسرائيل ّ
أساسا ً معقوالً لالعتقاد أيضا ً ّ
بأن أعضاء من حماس والجماعات الفلسطينيّة المسلّحة قد ارتكبوا جرائم حرب ،وهو ما آثار
ي وال ّ
ي للمحكمة في الحالة
شخص ّ
ي والزمان ّ
ي واإلقليم ّ
تساؤالت ها ّمة تناولها هذا البحث بما في ذلك االختصاص الموضوع ّ
الفلسطينيّة ،ومدى تحقّق شروط الدّفاع ال ّ
ي
ي لعناصر حركات الت ّ ّ
حرر الفلسطينيّة المشروعة بموجب القانون الدول ّ
شرع ّ
وقرارات ال ّ
المتكرر و
شرعيّة الدوليّة ،كسبب مانع للمسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة ،في ظ ّل جريمة االحتالل والحصار والعدوان
ّ
بحق ال ّ
مستمرة ومر ّكبة وجسيمة ّ
ي عموما ً وسكان قطاع غزة خصوصا ً.
باعتبارها جرائم دوليّة
ّ
شعب الفلسطين ّ
حرر
الكلمات المفتاحية :المحكمة الجنائيّة الدوليّة ،الحالة الفلسطينيّة ،المسؤوليّة الجنائيّة الدوليّة لعناصر حركات التّ ّ
حق الدّفاع ال ّ
الفلسطينيّة ،المسؤوليّة الجنائيّة الدوليّة لحماسّ ،
ي ،موانع المسؤوليّة الجنائيّة الدوليّة الفرديّة.
شرع ّ
المقدمة
القانوني للمسؤوليّة الجنائيّة الدوليّة لعناصر حركات التّحرر الفلسطينيّة
المطلب األول :التّكييف
ّ
وفي هذا المطلب نتناول ابتدا ًء موافقة فصائل المقاومة الفلسطينيّة على االنضمام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة (أوالً)،
ومن ث ّم نتناول دراسة الجرائم الدوليّة المحتمل توجيهها لحركة حماس والفصائل الفلسطينيّة المسلّحة (ثانياً) ،و الذّرائع
القانونيّة التي يثيرها االحتالل إلدانة حماس بجرائم دوليّة (ثالثاً).
أوالً :موافقة فصائل المقاومة الفلسطينيّة على االنضمام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة
ي ،قد يكون سيفا ً
أن القيادة الفلسطينيّة كانت تدرك من اللحظة األولى ّ
يبدو جليّا ً ّ
أن االنضمام إلى نظام روما األساس ّ
ذا حدين بما يمنحه للمحكمة من صالحيّة النّظر في تهم متوقّعه الرتكاب جرائم حرب من قبل حركات المقاومة الفلسطينيّة
المسلّحة ،ال سيّما ّ
تتفوق أيضا ً في المعارك القانونيّة والسّياسيّة والمعلوماتيّة ،كما أ ّنها تجيد فبركة المعلومات
أن إسرائيل ّ
ي من خالل حلفائها ،وعليه فقد اشترطت القيادة الفلسطينيّة
وتجيّرها لصالحها
ّ
ي واإلعالم ّ
الخاص مستخدمة ثقلها الدبلوماس ّ
ي ،وذلك خالفا ً للنّهج
الموافقة الخطيّة المسبقة من قبل الفصائل واألطر الفلسطينيّة قبل االنضمام إلى نظام روما األساس ّ
المتّبع للقيادة الفلسطينيّة التي ال تتبع هذا البروتوكول في اتّخاذ قراراتها بشكل عام وبشكل خاص في انضمامها للمؤسّسات
الدوليّة (عابدين ،د.ت).
ي
قبلت الفصائل الفلسطينيّة بالمخاطر المتوقّعة من االنضمام للجنائيّة الدوليّة مقابل وضع قادة االحتالل اإلسرائيل ّ
بحق ال ّ
وجنوده أمام مسؤوليّتهم الجنائيّة الواسعة عن ارتكابهم لجرائم ّ
ي ومقدّراته ،ووقّعت حركة فتح وحماس
شعب الفلسطين ّ
ّ
ّ
ّ
ي على وثيقة االنضمام إلى المحكمة الجنائيّة (عابدين ،د.ت) ،وأكدت حركة حماس التي تشكل الثقل
والجهاد اإلسالم ّ
ّ
ي لحركات المقاومة الفلسطينيّة المسلحة في قطاع غزة وهي األكثر عرضة لفرص تقديم قادتها وعناصرها للمحكمة
العسكر ّ
ً
ّ
الجنائيّة الدوليّة حيث لم تتوقف إسرائيل عن كيل مثل هذه االتهامات لها مرارا ،على أنّه ليس هنالك ما تخشاه المقاومة؛ ّ
ألن
الفصائل تمارس مقاومة مشروعة كفلتها القوانين واألعراف الدوليّة (موقع الحرة اإلعالمي ،)2014،وقد ّ
عزز هذا التّوجه
تأييد العديد من المن ّ
ظمات الحقوقيّة الفلسطينيّة والدوليّة المعنية بحقوق اإلنسان ،والتي أرسلت عدّة رسائل إلى القيادة
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الفلسطينيّة تحثّهم على االنضمام إلى المحكمة الجنائيّة ،وهو ما طالبت به أيضا ً من ّ
ي في اجتماعها
ظمة التّعاون اإلسالم ّ
بتاريخ  10تموز(2014/عابدين،د.ت).
ومع إعالن المدّعية العا ّمة بتاريخ  2019/12/20الذي خلص إلى أنّه ث ّمة أساسا ً معقوالً لالعتقاد أيضا ً ّ
بأن أعضاء
ّ
وأن هذه الجرائم ستكون مقبولة عمالً بالمادة (/1/17أ
من حماس والجماعات الفلسطينيّة المسلّحة قد ارتكبوا جرائم حرب،
ي (المحكمة الجنائية الدولية.)2020،
 ،د) من النّظام األساس ّ
وبهذا نجد ّ
أن المحكمة قد ربطت مقبوليّة االتّهام والتّحقيق مع حماس والفصائل المسلّحة بأحكام المادة (/1/17أ  ،د)
ّ
ّ
ي ،ويجد الباحث ّ
أن هذه النقطة في غاية األهميّة في إطار الدفوع والمذكرات واإلجراءات الواجب اتخذاها
من ال ّنظام األساس ّ
ّ
لعدم مساءلة عناصر الفصائل الفلسطينيّة المسلحة من قبل المحكمة الجنائيّة الدوليّة ،وذلك بمراعاة أحكام الفقرتين(أ ،ب) من
ي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة والتي توجب على
ي ،والمتعلّقة باالختصاص التّكميل ّ
المادة ( )1/17من نظام النّظام األساس ّ
المحكمة عدم قبول الدّعوى في الحالتين اآلتيتين:
ي من قبل القضاء
 -1إذا كانت تجري عمليّات تحقيق أو مقاضاة في الدّعوى من دولة لها والية قضائيّة  ،أ ّ
ّ
ي صاحب الوالية ،حيث يمكن إجراء بعض المحاكمات العا ّمة لبعض عناصر الفصائل المسلحة ومنها حماس
الفلسطين ّ
ّ
ي ،سواء في إطار العمل المقاوم مع االحتالل أو ما يتعلق ببعض شبهات الجرائم التي قد يكون ارتكبت
والجهاد اإلسالم ّ
ّ
ّ
ي بين حركتي فتح وحماس ،على أن تجري المحاكمات وفق قواعد إجرائيّة ونصوص
داخليّا ً خالل فترات النزاع السياس ّ
ّ
ي في
قانونيّة تستند على
الحق المشروع لعناصر حركات الت ّ ّ
حرر الفلسطينيّة (الفصائل المسلّحة الحاليّة) بالعمل العسكر ّ
ّ
والحق في تقرير المصير والدّفاع المشروع وفقا ً لقواعد القانون الدوليّة والمشروعيّة الدوليّة التي منحت
حرر
إطار الت ّ ّ
ي ،ويمكن لخبراء قانونيين صياغة
الفلسطينيين هذا الحق ،ومع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدول ّ
صة ،لما لهذه المحاكمات من فرصة في قطع الطريق أمام اختصاص وإجراءات المحكمة
تشريعات قانونيّة وطنيّة خا ّ
الرغبة والقدرة على التّحقيق والتي تعيد االختصاص للمحكمة الجنائيّة الدوليّة
الجنائيّة الدوليّة ،مع مراعاة مبادئ عدم ّ
وتستخلصها المحكمة باالعتماد على المؤ ّ
ي:
شرات التالية وفقا ً للمادة ( )2،3/17من نظام روما األساس ّ
ي بغرض حماية ال ّ
شخص المعني من المسؤوليّة الجنائيّة عن
 أن تكون مباشرة هذه اإلجراءات في إطار قرار وطن ّجرائم داخلة في اختصاص المحكمة .
 حدوث تأخير ال مبرر له في اإلجراءات بما يتعارض مع نية تقديم ال ّي للعدالة.
شخص المعن ّ
 عدم مباشرة اإلجراءات بشكل مستق ّل ونزيه على نحو يتّفق مع هذه ال ّظروف ونية تقديم ال ّ
شخص المعني للعدالة.
ي سبب يحدّ من
ي أل ّ
ي أو جزئ ّ
 إعالن الدولة الفلسطينيّة عن عدم قدرتها على مالحقة عناصر المقاومة بشكل كل ّقدرتها على االضطالع بهذا الدور.
 -2إذا وصلت قناعة المحكمة ّ
أن هذه الدّعاوى ليست على درجة كافية من الخطورة بحيث تستعيض المحكمة
بإجراء آخر.
ثانيا :الجرائم الدوليّة المحتمل توجيهها لحركة حماس والفصائل الفلسطينيّة المسلّحة
ّ
إن مسألة اتّهام حركة حماس وبعض الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة في قطاع غزة ،بارتكاب جرائم حرب لم يكن وليد
إعالن المحكمة الجنائيّة الدوليّة ،فقد سبق أن تناولت العديد من تقارير التّحقيق والبعثات الحقوقيّة خصوصا ً األمميّة  ،التي
كانت تش ّكل بعد ك ّل حرب وعدوان على قطاع غزة ،أثارت ادعاءات بارتكاب الفصائل المسلّحة لجرائم حرب ،ومنها تقرير
صي الحقائق بشأن
لجنة األمم المتّحدة المستقلّة للتّحقيق بشأن النّزاع في غزة في عام  ، 2014وتقرير بعثة األمم المتّحدة لتق ّ
صي الحقائق ّ
صواريخ وقذائف الهاون
أن اإلطالق
المتكرر لل ّ
ّ
النّزاع في غزة ( ،)2009-2008فقد جاء فيها (وجدت بعثة تق ّ
ّ
على جنوب إسرائيل من قبل المجموعات الفلسطينيّة المسلّحة "بمثابة جرائم حرب وربما يشكل جرائم ضدّ اإلنسانيّة" بسبب
الفشل في التّمييز ما بين األهداف العسكريّة والسّكان المدنيين ،كما ّ
صواريخ وقذائف الهاون التي ال يمكن أن
أن " إطالق ال ّ
ي في وجود التّمييز" ،كما أنّه " وحيث ال توجد أهداف
تطلق بشكل دقيق لتستهدف أهدافا ً عسكريّة يخرق المبدأ األساس ّ
سكان
صواريخ وقذائف الهاون تنطلق على المناطق المدنيّة ،فإنّه يش ّكل هجوما ً متع ّمداً ضدّ ال ّ
عسكريّة مبتغاة وال ّ
المدنيين"(..منظمة األمم المتحدة ،د.ت).
وبتاريخ  2021/5/27وافق مجلس حقوق اإلنسان التّابع لألمم المتّحدة على تشكيل لجنة تحقيق دوليّة في مزاعم
واستمرت ألحد
ي على قطاع غزة بتاريخ 2021/5/10
ّ
ارتكاب جرائم خالل الحرب األخيرة التي ش ّنها االحتالل اإلسرائيل ّ
مفوضة األمم المتّحدة لحقوق اإلنسان "ميشيل باشيليت" ّ
إن (الضّربات اإلسرائيليّة التي أوقعت
عشر يوماً ،وقد قالت ّ
عشرات القتلى في قطاع غزة قد تش ّكل جرائم حربّ ،
ي بإطالقها
ي الدول ّ
وإن حركة حماس انتهكت أيضا ً القانون اإلنسان ّ
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صواريخ على إسرائيل) وبينما رفضت إسرائيل هذا القرار ر ّحبت حماس به وأ ّكدت على أنّها (مقاومة مشروعة) وحثّت
على اتّخاذ خطوات فوريّة لمعاقبة إسرائيل (شبكة رويترز.)2021 ،
غير ّ
أن مكتب النائبة العا ّمة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة وعبر تقرير المحكمة عن أنشطة الدّراسة األوليّة للحالة
ّ
أن ث ّمة أساسا ً معقوالً باعتقاد ّ
الفلسطينيّة ،قد أشار صراحة إلى ّ
بأن أعضاء حماس والفصائل المسلحة ارتكبوا جرائم حرب
ّ
ي وتتمثل هذه الجرائم باآلتي(المحكمة الجنائية الدولية:)2020 ،
وفقا ً ألحكام المادة ( )8من نظام روما األساس ّ
 -1تع ّمد توجيه هجمات ضدّ المدنيين واألعيان المدنيّة وفقا ً ألحكام المادة (/2/8ب )2-1/أو (/2/8ه ،)1/وهي
هجمات ناتجة عن إطالق صواريخ وقذائف الهاون على التّجمعات اإلسرائيليّة ،وأركان هذه الجريمة حسب المحكمة
الجنائية الدولية ( )2011هي:
ً
ي طريقة أخرى.
أ -أن يعتقل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر ،أو يحتجزهم أو يأخذهم رهائن بأ ّ
ب -أن يهدّد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجازه ذلك ال ّ
شخص أو هؤالء األشخاص.
ج -أن ينوي مرتكب الجريمة إجبار دولة ،أو من ّ
ي ،أو مجموعة أشخاص،
ي أو اعتبار ّ
ظمة دوليّة ،أو شخص طبيع ّ
ي لسالمة هذا ال ّ
شخص أو هؤالء األشخاص أو
ي فعل واالمتناع عن أ ّ
على القيام بأ ّ
ي فعل كشرط صريحا ً وضمن ّ
اإلفراج عنه أو عنهم.
ّ
ّ
د -أن يكون هذا ال ّ
شخص أو هؤالء األشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقيّة أو أكثر من اتفاقيّات جنيف لعام. 1949
ّ
ي.
ه -أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعيّة التي تثبت ذلك الوضع المحم ّ
ي ويكون مقترنا ً به.
و -أن يصدر السّلوك في سياق نزاع مسلّح دول ّ
ز -أن يكون مرتكب الجريمة على علم بال ّ
ظروف الواقعيّة التي تثبت وجود نزاع مسلّح.
 -2استخدام أشخاص محميين كدروع وفقا ً للمادة (/2/8ب )23/وأركان هذه الجريمة كما ذكرتها المحكمة الجنائية
الدولية (:)2011
ً
ً
أ -أن ينقل مرتكب الجريمة أو يستغل موقعا واحدا أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم من األشخاص المحميين
ي المتعلّقب النّزاعات المسلّحة.
بموجب القانون الدول ّ
ي من الهجوم أو حماية عمليّات عسكريّة أو تسهيلها أو
عسكر
هدف
وقاية
ّلوك
س
ال
بهذا
الجريمة
ب -أن ينوي مرتكب
ّ
إعاقتها.
ي ويكون مقترنا ً به.
ج -أن يصدر السّلوك في سياق نزاع مسلّح دول ّ
د -أن يكون مرتكب الجريمة على علم بال ّ
ظروف الواقعيّة التي تثبت وجود نزاع مسلّح.
 -3تع ّمد حرمان األشخاص المحميين من حقوق المحاكمة العادلة والعادية وفقا ً ألحكام المادة (/2/8أ )6/أو
(/2/8ج )4/وأركان هذه الجريمة هي:
أ -أن يصدر مرتكب الجريمة حكما ً على شخ أو أكثر أو ينفّذ فيهم أحكاما ً باإلعدام.
ب -أن يكون هذا ال ّ
شخص أو األشخاص إ ّما عاجزين عن القتال أو مدنيين ،أو مسعفين أو رجال دين ممن لم
يشاركوا فعالً في القتال.
ت -أن يكون مرتكب الجريمة على علم بال ّ
صفة.
ظروف الواقعيّة التي تثبت هذه ال ّ
ث -أال يكون ث ّمة حكم سابق صادر عن محكمة ،أو تكون المحكمة التي أصدرت الحكم لم تش ّكل "بصفة قانونيّة ”،
ي أنّها لم توفر ضمان في االستقالل والنّزاهة األساسيتين أو ّ
أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم توفّر
أ ّ
الضّمانات القضائيّة األخرى المسلم عموما ً ّ
ي.
بأن هل اغنى عنها بموجب القانون الدول ّ
صلة وبضرورة هذه
ج -أن يكون مرتكب الجريمة على علم بعدم وجود حكم سابق أو بعد متوفّر الضّمانات ذات ال ّ
الضّمانات أو كونها ال غنى عنها للمحاكمة العادلة.
ي أو يكون مقترنا ً به.
ح -أن يصدر السّلوك في سياق نزاع مسلّح ذي طابع غير دول ّ
خ -أن يكون مرتكب الجريمة على علم بال ّ
ظروف الواقعيّة التي تثبت وجود نزاع مسلّح.
 -4القتل العمد وفقا ً ألحكام المادة (/2/8أ ،)1/أو (/2/8ج ،)1/وأركان هذه الجريمة كما ذكرتها المحكمة الجنائية
الدولية ( )2011هي:
أ -أن يقتل أو أن يتسبّب مرتكب الجريمة في موت شخص واحد أو أكثر
ب -أن تكون الضّحايا م ّمن تشملهم الحماية بموجب اتّفاقيّة أو أكثر من اتفاقيّات جنيف لعام .1949
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ي ،وذلك بادراك ال ّ
ج -أن يكون مرتكب الجريمة على علم بال ّ
ظروف
ظروف الواقعيّة التي تثبت ذلك الوضع المحم ّ
ي ذي الصلّة بالنّزاع المسلّح،
ي لألشخاص أو الممتلكات بموجب القانون الدول ّ
الواقعيّة التي تثبت الوضع المحم ّ
ويكفي العلم ّ
بأن الضّحيّة تنتمي إلى طرف خصم في النّزاع
ّ
ّ
ً
ي ويكون مقترنا به ،مع اإلشارة إلى ّ
ي" يشمل
أن تعبير " نزاع مسلح دول ّ
د -أن يصدر السّلوك في سياق نزاع مسلح دول ّ
ي).
تعبير (االحتالل العسكر ّ
ّ
ّ
ه -أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعيّة التي تثبت وجود نزاع مسلح.
 -5التّعذيب أو المعاملة الالإنسانيّة وفقا ً ألحكام المادة (/2/8أ ،)2/أو (/2/8ج )1/وأركان هذه الجريمة كما ذكرتها
المحكمة الجنائية الدولية (:)2011
ً
ً
ً
ً
أ -أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدن ّيا أو معنويّا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.
ب -أن يوقع مرتكب الجريمة ألما ً أو معاناة ألغراض من قبيل :الحصول على معلومات أو اعتراف ،أو لغرض
ي نوع من التّمييز.
ي سبب يقوم على أ ّ
العقاب أو التّخويف أو اإلكراه أو أل ّ
ت -أن يكون ذلك ال ّ
شخص أو أولئك األشخاص ممن تشملهم بالحماية اتّفاقيّة أو أكثر من اتّفاقيّات جنيف لعام. 1949
ث -أن يكون مرتكب الجريمة على علم بال ّ
ي.
ظروف الواقعيّة التي تثبت ذلك الوضع المحم ّ
ي ويكون مقترنا به.
ج -أن يصدر هذا السّلوك في سياق نزاع مسلّح دول ّ
ح -أن يكون مرتكب الجريمة على علم بال ّ
ظروف الواقعيّة التي تثبت وجود نزاع مسلّح.
 -6االعتداء على كرامة ال ّ
صة المعاملة المهينة الهادمة بالكرامة ،وفقا ً ألحكام المادة (/2/8ب ،)21/أو
شخص وبخا ّ
(/2/8ج )2/وأركان هذه الجريمة كما ذكرتها المحكمة الجنائية الدولية ( )2011هي:
أ -أن يعامل مرتكب الجريمة شخصا ً أو أكثر من شخص معاملة مهينة ،أو يح ّ
طمن كرامتهم ،أو يعتدي على
ي صورة أخرى.2
كرامتهم بأ ّ
ب -أن تصلح هذه المعاملة المهينة أو الح ّ
ط من الكرامة أو غير ذلك من االعتداءات إلى الحدّ الذي تعتبر معه عموما ً
من قبيل االعتداء على الكرامة ال ّ
شخصيّة.
ي مسلّح ويكون مقترنا ً به.
ج -أن يصدر السّلوك في سياق نزاع دول ّ
د -أن يكون مرتكب الجريمة على علم بال ّ
ظروف الواقعيّة التي تثبت وجود نزاع مسلّح.
ه -ويضاف ركن خامس في حالة كان وصف الفعل وفقا ً ألحكام المادة (/2/8ج )2/وهو أن يكون الضحايا
عاجزين عن القتال أو من المدنيين أو المسعفين أو رجال الدين م ّمن لم يشاركوا ً
فعال في القتال.
وم ّما سبق يتّضح ّ
أن جزءا ً من الجرائم المتوقع توجيها لعناصر حركة حماس وعناصر قوات األمن الخاضعين
ي بشكل مباشر ،بل تتعلّق
لسيطرتها الفعليّة في قطاع غزة ،ال تنحصر في إطار مقاومتها المسلّحة ضدّ االحتالل اإلسرائيل ّ
ي واستهدافها لمعارضيها في إدارة وحكم قطاع غزة ،ومنهم التّابعين لحركة فتح أو الحركات
أيضا ً بشبهات العنف الداخل ّ
ّ
السّلفيّة المتشدّدة ،وكذلك ما يتعلق بقتل العمالء والمتخابرين مع العدو ،وخصوصا ً عملياّت القتل التي تتم خالل فترة
ي ،وكذلك بعض ملفات االعتقاالت السياسيّة والتّعذيب والموت لمحتجزين في
العمليّات العسكريّة لالحتالل اإلسرائيل ّ
السّجون ومراكز االحتجاز  ،باإلضافة إلى تنفيذ بعض أحكام اإلعدام دون استنفاذ كافّة اإلجراءات القضائيّة من استئناف أو
مصادقات تتطلبها التشريعات الفلسطينيّة األمر الذي قد يجعلها غير شرعيّة (مجلس حقوق اإلنسان ،)2009 ،وهو األمر
الذي يتطلّب مراجعة شاملة وحقيقيّة لكافّة اإلجراءات التي تمارسها السّلطات وقوات األمن في قطاع غزة وضرورة تقيّدها
بالنّصوص القانونيّة ومبادئ حقوق اإلنسان وضمانات االعتقال واالحتجاز والتّحقيق والمحاكمة العادلة وتنفيذها حسب
ي مسؤوليّة جنائيّة دوليّة
ي ،لسدّ ذرائع أ ّ
ي اإلنسان ّ
األصول القانونيّة السّليمة المتّفقة مع قواعد حقوق اإلنسان والقانون الدول ّ
مستقبليّة.
وكذلك الحال ّ
فإن مثل هذه التّهم قد تطال أيضا ً عناصر قوات األمن في الضّفة الغربيّة ،حيث تشير تقارير حقوق
ّ
القوة المفرطة في
اإلنسان بشكل ملحوظ إلى وجود انتهاكات قد توصف بأ ّنها من ضروب سوء المعاملة والتعذيب واستخدام ّ
(استمرت السّلطات الفلسطينيّة في الضّفة
إنفاذ القانون والعنف ،فقد جاء في تقرير ذكرته منظمة العفو الدوليّة ()2020
ّ
الغربيّة وإدارة حماس ،القائمة في قطاع غزة بحكم األمر الواقع ،في قمع المعارضة ،بما في ذلك من خالل قمع حريّة
القوة غير
التّعبير والتّجمع واالعتداء على ال ّ
قوات األمن في كلتا المنطقتين ّ
صحفيين واحتجاز المعارضين ،واستخدمت ّ
الضروريّة و/أو المفرطة خالل عمليّات إنفاذ القانون ،بما في ذلك استخدامها عند فرض إجراءات اإلغالق ال ّ
شامل لمواجهة
 -2بالنسبة لهذه الجريمة ،يتسع مفهوم تعبير " األشخاص " بحيث يشمل الموتى.
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وتعرض المحتجزون للتّعذيب وغيره من ضروب المعاملة السّيئة مع إفالت مرتكبيها من العقاب،
وباء فيروس كوفيد،19-
ّ
ي ،واستخدمت
ّ
وتعرضت النّساء للتّمييز المجحف والعنف ،بما في ذلك القتل نتيجة للعنف القائم على النّوع االجتماع ّ
ي بال اتّهام أو محاكمة ،وظلّت محاكمة المدنيين في غزة تت ّم
السّلطات في الضّفة الغربيّة على نطاق واسع االعتقال اإلدار ّ
أمام المحاكم العسكريّة .وأصدرت محاكم في غزة عدّة أحكام باإلعدام).
ثالثاً :الذّرائع القانونيّة التي يثيرها االحتالل إلدانة حماس بجرائم دوليّة
ي ال ّناظم للعالقة بين األطراف أثناء النّزاعات والحروب
ي الدول ّ
ي المرجع القانون ّ
ي اإلنسان ّ
يعتبر القانون الدول ّ
ّ
صحيّة والممتلكات الدينيّة والثقافيّة وغيرها من
المسلّحة ،والذي يهدف إلى حماية المدنيين والمناطق والتّجمعات المدنيّة و ال ّ
وبالرغم من حياديّة النّصوص القانونيّة بشكلها القائم في القانون
ي،
ّ
ي اإلنسان ّ
القطاعات المحميّة بموجب قواعد القانون الدول ّ
ي لصالح إسرائيل ،يجير هذه النّصوص لصالحها
ي ،غير أن االختالل في موازين القوة والعدالة في المجتمع الدول ّ
الدول ّ
ي( مكي.)2020 ،
ويحدّ من انطباقها على االحتالل اإلسرائيل ّ
ي
ي أحد أهم وسائل حماية إسرائيل من محاسبتها على جرائمها وفقا ً قواعد القانون الدول ّ
وقد ش ّكل الفيتو األمريك ّ
ّ
ّ
ي ،وقد استخدمت الواليات المتحدة األمريكيّة ّ
مرة لصالح
حق النقد الفيتو في مجلس األمن أكثر من ّ 44
ي والمدن ّ
الجنائ ّ
ي يرفض إعالن ترامب القدس عاصمة إلسرائيل ونقل
إسرائيل ،حيث كان استخدامها في المرة  43لرفض قرار مصر ّ
ي فيما عارضته أمريكا بالفيتو) ،(RT ONLINE,2017وهو
سفارتها إليها ،حيث ّ
صوتت  14دولة لصالح القرار المصر ّ
ّ
ّ
ي للواليات المتحدة بحقها في الفيتو في مجلس األمن في تعطيل قرارات ال ّ
شرعيّة الدّوليّة ،بل ّ
أن
ما يعكس االستخدام التّعسف ّ
ي واتّهامها باإلرهاب كحركة حماس ،بالرغم من إقرار الجمعيّة
هذه االزدواجية امتدّت إلى إدانة حركات التّحرر الوطن ّ
العا ّمة لقرارات واسعة بح ّق ال ّ
ي في تقرير مصيره ،واعتبار إسرائيل قوة احتالل على األراضي الفلسطينيّة
شعب الفلسطين ّ
ّ
والحق في مقاومة االحتالل بالوسائل المتاحة بما في فيها المقاومة المسلّحة.
المحتلّة عام ،1967
ووفقا ً التّفاقيّات جنيف فإنّه في حاالت استخدام المناطق السّكنيّة كوسيلة ومكان لعمليّات عسكريّة تجاه ال ّ
طرف اآلخر
الرد  ،فإنّه يسمح بحاالت محدّدة وضمن ضوابط وإجراءات ال بدّ من إتّباعها باستهداف هذه التّجمعات
بهدف منعها من ّ
السّكانيّة عسكريّاً ،ومن أهم هذه اإلجراءات:
 استخدام كافّة الوسائل المتاحة إلبالغ السّكان بمغادرة تلك المناطق باعتبارها أصبحت أهدافا ً عسكريّة. إعطاء المدنيين الوقت الكافي؛ ليتمكنوا من مغادرة تلك المناطق.الرد محدودا ً ومو ّجها ً وليس عشوائيّا ً
 أن يكون ّ -العمل على أن تكون األهداف محدّدة وليست عشوائيّة.

 انتهاء العمليّة العسكريّة بانتهاء الغاية التي سمح فيها.ّ
بحق الفلسطينيين بتسويق فكرة ّ
أن حماس وفصائل
وتستخدم إسرائيل هذه الحجج والذّرائع لإلمعان في جرائمها
ي ومن أهمها:
المقاومة هي من تخالف قواعد القانون الدول ّ
ق الدّفاع عن ال ّنفس
 -1ح ّ
تدّعي إسرائيل ّ
ي سندا ً ألحكام المادة ( )4/2والمادة ( )51من ميثاق
أن من حقّها الد ّفاع عن النّفس وفق القانون الدول ّ
ّ
ّ
ي للدول ،فرادى أو جماعات ،في
تنص على أنّه (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص
األمم المتّحدة  ،والتي
ّ
الحق الطبيع ّ
الدّفاع عن أنفسهم إذا اعتدت ّقوة مسل ّحة على أحد أعضاء "األمم المتّحدة" وذلك إلى أن يتّخذ مجلس األمن التّدابير الالزمة لحفظ
ي ،والتّدابير التي اتّخذها األعضاء استعماالً ّ
لحق ا ّلدفاع عن النّفس تبلغ إلى المجلس فوراً( )...األمم المتحدة ،د.ت)،
السّلم واألمن الدول ّ
أن أعمال المقاومة في غزة من إطالق للصواريخ وخطط عسكريّة تهدّد أمن إسرائيل بما يمنحها ّ
على اعتبار ّ
حق الدّفاع
المشروع عن النّفس ،وحقيقة ّ
قوة احتالل قائم
أن هذا االد ّعاء هو قلب للمفاهيم والحقائق حيث تتناسى إسرائيل أنّها ما زالت ّ
ّ
ي واتفاقيات جنيف الرابعة ّ
ي من
فإن انسحاب االحتالل اإلسرائيل ّ
ي اإلنسان ّ
على قطاع غزة ،وأنّه استنادا ً لقواعد القانون الدول ّ
ي الستمرار
قطاع غزة في عام  2005لم يكن إال إعادة انتشار وتموضعاً ،وانسحابا ً جزئيّا ً ال يغيّر من التّكيّف القانون ّ
ي لغزة،
االحتالل ،حيث
ّ
يستمر االحتالل بالسّيطرة الكاملة على الحدود البريّة والبحريّة والمعابر وعلى المجال الجو ّ
ّ
ّ
ّ
ي بين قطاع غزة ومصر ،كما ّ
أن جميع التقارير األمميّة المتعلقة تؤكد على تفنيد هذا
وتح ّكمه عبر نفوذه بالمعبر البر ّ
ي ،وأ ّكدت أنّه ال
االدّعاء ،وكذلك الرأي االستشار ّ
ي لمحكمة العدل الدوليّة الذي رفض هذا التّأويل الخاطئ للقانون الدول ّ
ّ
ّ
أراض ما زالت تحتلها ،األمر الذي ينفي انطباق المادة ( )51من ميثاق األمم
يمكن إلسرائيل االدّعاء بالدّفاع عن النفس في
ٍ
المتّحدة( وكالة وفا لألنباء والمعلومات الفلسطينية ،د.ت).
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ووفقا ً للقاعدة القانونيّة (ما بني على باطل فهو باطل) فإنّه ال يجوز لطرف أن يح ّقق استفادة من المخالفات التي
يرتكبها ،وبعبارة أخرى فإنّه من غير المقبول أخالقيّا ً أن يستفيد ال ّ
طرف المعتدي ابتدا ًء من إجراءات الحماية التي توفّرها
حق الدّفاع عن النّفس ّ
أن ّ
قوانين النّزاع المسلّح (مكي ،)2020 ،باإلضافة إلى أنّه وباعتبار الفرض السّاقط ّ
حق إلسرائيل
ّ
ّ
القوة التي
فإن هذا
الحق يكون مقيّدا ً بمبدأ الضّرورة والتّناسب ،فقد جاء في فتوى محكمة العدل الدوليّة أنّه (ينبغي الستعمال ّ
ّ
ً
تكون متناسبة بموجب قانون الدّفاع عن النّفس؛ لكي يكون مشروعا أن يفي بمتطلبات القانون السّاري في أوقات النّزاع
ي) (محكمة العدل الدولية ،د.ت) ،كما أ ّكدت محكمة
تتكون بصفة خا ّ
المسلّح ،وهي التي ّ
ي اإلنسان ّ
صة من مبادئ القانون الدول ّ
أن الدّفاع عن النّفس في إطار ّ
العدل الدوليّة على ّ
حق اللجوء إلى الحرب مقيد بمبدأي الضّرورة والتّناسب ،حيث يفرض
ي في
هذان المبدآن قيودا ً على كيفيّة استخدام ّ
القوة (محكمة العدل الدولية ،د.ت) ،وهو ما ال يراعيه االحتالل اإلسرائيل ّ
القوة العسكريّة المفرطة بشكل كبير جدا ً ضدّ قطاع غزة.
استخدام ّ
فإن ّ
وعليه ّ
ي واتّفاقيات جنيف لحركات التّحرر
حق الد ّفاع عن النّفس هو في حقيقته مبدأ يمنحه القانون الدول ّ
ّ
قوة احتالل لألراضي المحتلّة عام  ،1967ذلك أنهّ
ّ
الفلسطينيّة بما فيها الفصائل المسلحة وحركة حماس باعتبار أن إسرائيل ّ
ّ
ي للمادة ( )2/2من
لزاما ً أن يدخل االحتالل مهما كانت النّظرة إليه في إطار اتّفاقات جنيف ،وهو الغرض والتطبيق العمل ّ
ي ألراضي أحد األطراف
اتّفاقية جنيف التي
ّ
ي أو الكل ّ
تنص على أنّه ( تطبّق االتفاقيّة أيضا ً في ك ّل حاالت االحتالل الجزئ ّ
السّامية المتعاقدة ،حتى لو لم يقابل االحتالل المذكور بأيّة مقاومة مسلّحة) ،وكذلك ّ
فإن المادة ( )51من ميثاق األمم المتّحدة
بالرغم من عدم
تمنح الفصائل الفلسطينيّة بالدّفاع عن نفسها بما في ذلك استخدام السّالح بما يتناسب وحجم وطبيعة االعتداء ّ
ي بين الطرفين.
ي توازن عسكر ّ
وجود أ ّ
ي حقيق ّ
 -2الصّواريخ التي تطلقها حماس والفصائل هي سبب الحرب
صواريخ من بلد مجاور) ،وتمثّل هذه العبارة قلبا ً
ال
بإطالق
كررت إسرائيل مقولتها الدّائمة (ما من بالد تسمح
ّ
ّ
للحقيقة واستخفافا ً بإجراءاتها في حصار غزة وحرمانها من أدنى حقوقها اإلنسانيّة ،في سلوك يش ّكل عقابا ً جماعيّاً ،ضاربة
قوة احتالل ،وكذلك هي تتجاهل حقيقيّة األرقام التي تشير إلى غياب
ي بصفتها ّ
بعرض الحائط لواجباتها في القانون الدول ّ
صواريخ التي تطلقها حركة حماس وفصائل
توازن بين الذّخائر العسكريّة القويّة التي تلقيها إسرائيل على غزة ،وتلك ال ّ
المقاومة ،ففي حرب  2014مثال أطلقت إسرائيل ( )6000ضربة جويّة وحوالي ( )50000قذيفة مدفعيّة ودبّابة ،مقابل
( )4881صاروخ و ( )1753قذيفة هاون أطلقتها الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة من قطاع غزة (األمم المتحدة ،د.ت) ،وفي
حرب  :2021أطلقت إسرائيل ما يقارب ( ) 50000قذيفة وصاروخ على غزة ،مقابل ( )4360صاروخ أطلقت من
حركات المقاومة الفلسطينيّة.
 -3عدم مراعاة حماس لمبدأ التّفرقة والتّمييز واستهداف األعيان المدنيّة
يعتبر مبدأ عدم الت ّمييز والتّفرقة بين األهداف العسكريّة واألعيان المدنيّة من أهم األسس التي يمكن أن تدين فيها
المحكمة الجنائيّة لعناصر حركة حماس وفصائل المقاومة ،وال يعود ذلك إلى استهدافها المباشر لألعيان المدنيّة بل يعود إلى
صواريخ التي تفتقر إلى التّوجيه الدّقيق ،فقد جاء في تقارير التّحقيق األمميّة التي جرت بعد حروب
ي ،هذه ال ّ
ضعف تكنولوج ّ
ّ
غزة (فشلت الجماعات الفلسطينيّة المسلحة التي تعمل في قطاع غزة في التّمييز ما بين األهداف العسكريّة والسّكان
صواريخ وقذائف الهاون تطلق على
ي يمكن استهدافه ،بينما ال ّ
المدنيين واألعيان المدنيّة  ..وحيث ال يوجد هدف عسكر ّ
فإن ذلك يش ّكل هجوما ً متعمدا ً ضدّ السّكان المدنيين،ومن شأنه أن يش ّكل جرائم حرب ويمكن أن يش ّكل أيضا ً
المناطق المدنيّةّ ،
جرائم ضدّ اإلنسانيّة( )..األمم المتحدة ،د.ت) وحقيقة ّ
أن هذه النّصوص لم تكن عادلة وتحتاج إلى قراءة قانونيّة مع ّمقة من
قبل المؤسّسات الحقوقيّة والباحثين ومن فريق الدّفاع في حالة ت ّم توجيه هذه التّهم من قبل المحكمة لعناصر المقاومة،
فبالرغم من ّ
أن صواريخ المقاومة ال تتمتّع بتقنيّة التّوجيه الكاملة ،إال أنّها تعتبر السّالح المتاح أمامها في مواجهة آالت
ً
الدّمار العسكريّة الكبيرة التي يو ّجهها االحتالل وأ ّنها ال تساوي شيئا أمام ما يخلفه االحتالل من دمار مو ّجه ضدّ األعيان
المدنيّة والسّكان بواسطة صواريخ وقذائف مو ّجه وتتمتّع بتقنيّة عالية جدا ً في تحديد أهدافها األمر الذي يجعل بعض
ي
النّصوص من اإلدانة هي من قبيل محاولة خلق حالة توازن بين طرفي نزاع ومحاولة تمرير هذه التّقارير أمام اللوب ّ
ي.
ي األمريك ّ
اإلسرائيل ّ
أن ذات التّقارير أ ّكدت مرارا ً ّ
مع اإلشارة إلى ّ
أن عمليّات االحتالل العسكريّة كانت مو ّجه ضدّ شعب غزة بشكل
ي وإذالل وزرع اإلرهاب وسط السّكان
كامل ،وضمن سياسة متع ّمدة من ّ
القوة غير المتناسبة بهدف فرض عقاب جماع ّ
ّ
المدنيينّ ،
وأن المسؤوليّة تقع على قادة االحتالل وجنوده م ّمن ص ّمموا وخططوا وأمروا وأشرفوا على هذه العمليّات ،والتي
ّ
تستهدف المساكن المدنيّة وتدمير المنازل والمصانع وآبار المياه والمستشفيات ومراكز الشرطة وغيرها من المباني العا ّمة
(األمم المتحدة ،د.ت).
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ي حال اعتبار أنواع التّحذيرات التي صدرت من قبل قوات االحتالل تحذيرات فعّالة وكافية في
كما أنّه ال يمكن بأ ّ
ي ،كما ّ
أن ذلك كلّه ال يراعي أدنى مستويات التّفرقة والتّمييز بين
ي العرف ّ
هذه الظروف وهي ال تتطابق مع القانون الدول ّ
األهداف العسكريّة واألعيان المدنيّة بل هو استهداف مقصود ومباشر ،بل ّ
أن إسرائيل استهدفت أيضا ً مكاتب لوكالة األمم
المتّحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين ،وكذلك مكاتب لوكاالت األنباء العالميّة والمحليّة مثل استهداف برج الجالء في مدينة
غزة في حرب غزة .2021
 -4استخدام المدنيين كدروع بشريّة
إن مسألة استخدام المدنيين كدروع بشريّة التي تدّعيها إسرائيل ليست سوى ذرائع واهية ،ذلك ّ
ّ
ي
أن التّكيّف القانون ّ
ّ
وأن مسألة احتضان ال ّ
تحرر مسلحة ّ
حرر إنّما هو
شعب لحركات التّ ّ
لحماس والفصائل المقاومة في غزة بالتّحديد هي حركات ّ
شرط أصيل في هذا التّكيّف ونتيجة طبيعيّة لكينونتها القانونيّة ،كما ّ
أن التّقارير األميّة للتّحقيقات المتعاقبة لم تثبت حقيقة
استخدام المدنيين كدروع بشريّة من قبل عناصر الفصائل المسلّحة بما فيها حركة حماس.
أن هنالك أدلّة قويّة على ّ
وعلى النّقيض من ذلك فقد خلصت تقارير التّحقيق األمميّة إلى ّ
القوات اإلسرائيليّة في
أن ّ
قطاع غزة ارتكبت مخالفات جسيمة التّفاقيّة جنيف بما في ذلك  :القتل العمد ،والتّعذيب والمعاملة الالإنسانيّة ،وتع ّمد إحداث
صحة ،والتّدمير الواسع للممتلكاتّ ،
وأن هذه األفعال تؤدّي للمسؤوليّة
آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسّالمة البدنيّة أو ال ّ
ّ
القوات اإلسرائيليّة الدّروع البشريّة يشكل جريمة حرب بموجب نظام
الجنائيّة الفرديّة بالنّظر إلى جسامتها ،وكذلك استخدام ّ
ي للمحكمة الجنائيّة الدوليّةّ ،
وأن األفعال اإلسرائيليّة تحرم الفلسطينيين في قطاع غزة من وسائل عيشهم
روما األساس ّ
ّ
ّ
ّ
والعمالة واإلسكان والمياه ،وحريّة التنقل وتحدّ من حقهم في الوصول إلى محاكم تقوم على أسس قانونيّة تتحلى بوسائل
انتصاف فعّالة ،وك ّل هذه األفعال تخلص إال ّ
أن ث ّمة جريمة اضطهاد ارتكبت وهي جريمة ضدّ اإلنسانيّة(3األمم المتحدة،
د.ت).

 -3تقرير نتائج التّحقيق للجان األمميّة المشكلة في حرب  2021لم تصدر خالل إعداد هذا البحث الذي رافق زمنيا ً حرب غزة .2021
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حرر الفلسطينيّة
المطلب الثاني :دفوع موضوعيّة المتناع المسؤوليّة الجنائيّة الدوليّة لحركات الت ّ ّ
ّ
ي إنّما هي مسائل شكليّة تثيرها الدّائرة االبتدائيّة
ي والمكان ّ
ي والزمان ّ
إن تحقّق االختصاص العام للمحكمة الموضوع ّ
للمحكمة من خالل طلبات من المدّعي العام للمحكمة؛ لتحديد مقبوليّة الدّخول في لوائح اتّهام ومباشرة التّحقيق ،وتنتقل
تمس عناصر المقاومة الفلسطينيّة المسلّحة بما فيهم
المحكمة بهذا إلى دراسة ملفّات االتّهام ،وفي إطار إمكانيّة إثارة ته ّم
ّ
عناصر حركة حماس ،يقع على عاتق فريق الدّفاع مسألة إثارة الدّفوع الموضوعيّة أمام المحكمة الجنائيّة؛ لتفنيد وقوع
المسؤوليّة الجنائيّة عليهم بصفتهم عناصر من ّ
ّ
الحق
ي تمتلك مشروعيّة المقاومة في إطار مبدأ
ظمة في حركات ّ
تحرر وطن ّ
وحق الدّفاع ال ّ
ّ
ي ومبادئ العدالة الدوليّة واألخالقيّة ،التي تعتبر دفوع موضوعيّة تبتّ المحكمة في
في تقرير المصير
شرع ّ
ي ،ومن
مدى انطباقها كأسباب المتناع المسؤوليّة الجنائيّة وذلك على ضوء أحكام المادة ( )3-2/31من نظام روما األساس ّ
أهم هذه الد ّفوع نتناول اآلتي:
الدولي
حرر الفلسطينيّة في القانون
أوالً :مشروعيّة المقاومة المسلّحة لحركات الت ّ ّ
ّ
جميع حركات التّحرر الفلسطينيّة (فصائل المقاومة) وخصوصا ً النّشطة في قطاع غزة ،ال تختلف من حيث أبعادها
العسكريّة والفكريّة باإلطار العام عن حركة حماس ،باستثناء اعتبار حماس أكبرها من حيث القدرة العسكريّة والنّشاط
ي ،باإلضافة إلى مسؤوليّاتها باعتبارها السّلطة الفعليّة الحاكمة لقطاع غزة ،ومسؤوليّاتها
العسكر ّ
ي ضدّ االحتالل اإلسرائيل ّ
ي مع حركة فتح ،وقد جاء ذكرها صراحة في
عن المخالفات القانونيّة والجنائيّة التي حدثت خالل فترة نزاعها السّياس ّ
اتّهامات المدّعية العا ّمة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة ،وهو سبب اعتمادها نموذج وحالة دراسة في هذا البحث.
وما يه ّمنا هنا هو تح ّقق العناصر األساسيّة في حركة حماس والفصائل الفلسطينيّة المس ّلحة وال ّ
تحرر
شعبيّة كحركات ّ
ي وال ّ
شرعيّة الدوليّة والتي ربطت هذا المفهوم بتحقّق أربعة عناصر أساسيّة وهي:
ي وفقا ً للمفهوم العا ّم في القانون الدول ّ
وطن ّ
بالقوة
 -1القوى التي تجري المقاومة ضدّها :بحيث يجب أن تكون قوى أجنبيّة استعماريّة أو احتالليّة تفرض نفسها ّ
ي ،بل بصدد
العسكريّة وتحت ّل ك ّل أو جزء من إقليم دولة حركات الت ّ ّ
حرر ،بحيث ال نكون بصدد حرب أهليّة أو نزاع طائف ّ
أقرت الجمعيّة العا ّمة لألمم المتّحدة وال ّ
قوة احتالل
دفاع مشروع ضدّ عدو مستعمر ،وقد ّ
شرعيّة الدوليّة باعتبار إسرائيل ّ
لألراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام (1967حريز ،د.ت).
شعبيّة لحركة التّحرر :بانضمام عناصر واسعة من أبناء ال ّ
 -2وجود الحاضنة ال ّ
وتوجهاتهم
شعب بمختلف أطيافهم
ّ
وفئاتهم إلى صفوف هذه المقاومة ودعمها ومساعدتها بكافّة الوسائل (حريز ،د.ت).
حرر باالستقالل وممارسة
ي بالتّحرر واالستقالل :وهي الغايات واألهداف التي تسعى لها حركة الت ّ ّ
 -3الدّافع الوطن ّ
ّ
ي للدولة (سعد هللا ،)1994 ،كما
ي وصيانة حدود اإلقليم الجغراف ّ
الحق في تقرير المصير واالستقالل القرار السّياس ّ
ي.
هو الحال لدى حركات الت ّح ّرر الفلسطين ّ
 -4مشروعيّة المقاومة ال ّ
ي،
شعبيّة المسلّحة :ومحورها مشروعيّة أدواتها ووسائلها وتميّزها عن اإلرهاب الدول ّ
ّ
ي ،ودعمته
ي واالتّفاق ّ
ي والعرف ّ
ومشروعيّة المقاومة وأنشطتها بما فيها المسلحة ،أكدّتها مبادئ القانون الدول ّ
ي وذلك فيما ذهبت إليه أحكام المحاكم الوطنيّة
االتّجاهات الفقهيّة الدوليّة المعاصرة ،وبلورته خبرة العمل الدول ّ
والدوليّة ،وما صدر عن من ّ
ظمات دوليّة من قرارات وتوصيات بهذا الخصوص ( حوحو ،د.ت).
ي لحقوق اإلنسان والعهدين
وقد ّ
ي عموما ً وفي مقدّمتها اإلعالن العالم ّ
أقرت األمم المتّحدة وقواعد القانون الدول ّ
ّ
الدوليين للحقوق المدنيّة والسياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة ،منذ نشأتها األولى على ّ
وحق
حق تقرير المصير،
ال ّ
ّ
والحق في
ي والنّظم العنصريّة من أجل التّحرير واالستقالل
شعوب المقهورة في النضال المسلّح ضدّ االحتالل األجنب ّ
لحق من المالمح الحيويّة في ميثاق األمم المتّحدة الذي ربط بين مبدأ تساوي ال ّ
تقرير المصير ،ويعدّ هذا ا ّ
شعوب في الحقوق
وبين ح ّقها في تقرير مصيرها باعتبارهما األساس الذي ينبغي أن تنهض عليه العالقات الدوليّة (مبخوتة ،)2019 ،وهو ما
أ ّكده إعالن الجمعيّة العا ّمة بموجب (إعالن منح االستقالل للبلدان وال ّ
شعوب المستعمرة) الذي يدرك فيه المجتمع والقانون
شديد إلى الحريّة لدى كافّة ال ّ
ي التّوق ال ّ
شعوب غير المستقلّة بموجب قرار الجمعية العامة رقم ( )1514بتاريخ
الدول ّ
( 1960/12/14األمم المتحدة ،د.ت).
وحيث ّ
ي احترام مبادئ ومقاصد ميثاق األمم المتّحدة،
إن المحكمة الجنائيّة ملزمة في إطار ديباجة نظامها األساس ّ
ً
ّ
ي وقرارات األمميّة في إطار القانون الواجب التطبيق وفقا ألحكام ( )21من نظام روما
بتطبيق قواعد القانون الدول ّ
ّ
رر الفلسطينيّة وفي مقدّمتها األنشطة
ي ،فإنّه يتو ّجب عليها مراعاة مشروعيّة المقاومة المسلحة لحركات الت ّح ّ
األساس ّ
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ي ،كأداة مشروعة في نيل االستقالل و ّ
حق تقرير المصير،
العسكريّة لفصائل المقاومة في غزة كحماس والجهاد اإلسالم ّ
ومن القرارات الدوليّة المباشرة التي تمنح المقاومة ّ
حق العمل المسلّح نذكر على سبيل المثال:
 -1قرار رقم ( )31لسنة  ،1967والذي يحظر فيه على القوى المحت ّلة أن تحرم ال ّ
شعوب الخاضعة لسلطتها من
ممارسة حقوقها المشروعة في الحفاظ على مصادرها الطبيعيّةّ ،
وإال سيُعدّ ذلك خرقا ً فاضحا ً لاللتزامات الواردة في
ينص على االعتراف
ميثاق األمم المتّحدة ،وكذلك قرار رقم ( )2535في العاشر من ديسمبر عام  ،1969والذي
ّ
بال ّ
صرفّ ،
وأن الجمعيّة العا ّمة تلفت نظر مجلس األمن إلى سياسة إسرائيل
ي وحقوقه غير القابلة للت ّ ّ
شعب الفلسطين ّ
المتّبعة ضدّ ال ّ
شعب الفلسطيني(نبيل.)2007،
بحق تقرير المصير لل ّ
ّ
ي
وينص على االعتراف
 -2قرار رقم ( )2649في الثاني من ديسمبر 1970
ّ
شعب الفلسطين ّ
وفقا ً لميثاق األمم المتّحدة( نبيل ،)2007 ،والحقا ً قرار رقم ( )3236بتاريخ  22نوفمبر عام  ،1974وعنوان القرار
(حقوق ال ّ
ي) ،ويعدّ هذا القرار الوثيقة السياسيّة والقانونيّة للقضيةّ الفلسطينيّة واألساس الذي تنطلق منه
شعب الفلسطين ّ
حق ال ّ
الجمعيّة العا ّمة لمعالجة القضيّة الفلسطينيّة؛ حيث أ ّكد على ّ
ي بتقرير مصيره على جملة من
شعب الفلسطين ّ
حق السّيادة على األرض هي ملك لل ّ
إن ّ
الحقوق الثّابتة غير القابلة للتّصرف ،ومنهاّ :
ي ،وهذه السّيادة
شعب الفلسطين ّ
حق ال ّ
ال تتأثر باالحتالل ،باإلضافة إلى ّ
ي في استعادة حقوقه كاملة بك ّل الوسائل المتاحة في إطار
شعب الفلسطين ّ
ميثاق األمم المتّحدة ( عبد الناصر.)2009 ،
ّ
بحق
 -3قرار رقم ( )3070بتاريخ  30نوفمبر عام  ،1973حيث طلبت الجمعيّة من الدول األعضاء االعتراف
ي كافّة لهذه ال ّ
تقرير المصير لل ّ
ّ
شعوب التي تقاتل
شعوب،
ي والمعنو ّ
والحق في استقاللها مع تقديم أنواع الدّعم الماد ّ
من أجل استقاللها (تيسير ،)1981 ،وقرار رقم ( )3314بتاريخ 14ديسمبر عام  ،1974الذي أ ّكدت فيه الجمعيّة
بحق ال ّ
ّ
شعوب في تقرير مصيرها ،ومنحها االستقالل ،مع
العا ّمة على ضرورة التّقيّد بجميع قراراتها التي صدرت
احترام حقوق اإلنسان والمحافظة على حريّته (عبد القادر.)1985 ،
 -4قرار الجمعيّة العموميّة لهيئة األمم المتّحدة رقم ( )3246بتاريخ  1974/12/14والذي جاء فيه ّ
ي محاولة
(أن أ ّ
كقمع الكفاح ضدّ السّيطرة االستعماريّة واألمنيّة واألنظمة العنصريّة ،هي مخالفة لميثاق األمم المتّحدة وإلعالن
ي
ي الخا ّ
صة بالعالقات الفرديّة والتّعاون من الدول وفقا ً لميثاق األمم المتّحدة واإلعالن العالم ّ
مبادئ القانون الدول ّ
لحقوق اإلنسان)..
ّرعي للفلسطينيين بالمقاومة المسلّحة
ثانيا :ح ّ
ق الدّفاع الش ّ
حق الدّفاع عن النّفس كسبب من األسباب ال ّ
أن ّ
ي على ّ
شخصيّة امتناع
أ ّكدت المادة (/1/31ج ) من نظام روما األساس ّ
المسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة ،والتي يتحقّق في الحاالت التالية:
 -1الدّفاع عن النّفس أو عن الغير.
 -2الدّفاع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات ال غنى عنها لبقاء ال ّشخص أو الغير.
 -3الدّفاع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات ال غنى عنها إلنجاز مه ّمة عسكريّة ،ضدّ استخدام وشيك وغير
للقوة.
مشروع ّ
تنص على أنّه (..
ي مع المادة ( )51من ميثاق األمم المتّحدة التي
ّ
وتتقاطع المادة (/1/31ج ) من نظام روما األساس ّ
الحق ّ
ّ
قوة
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص
ي للدولة فرادى وجماعات في الدّفاع عن أنفسهم إذا اعتدت ّ
الطبيع ّ
مسلّحة على أحد أعضاء األمم المتّحدة ،)..كما أ ّكدت المادة ( )29من مشروع مسؤوليّة الدول ّ
أن عدم مشروعيّة فعل الدول
يتم إباحته إذا كان الفعل يش ّكل تدبيرا ً للدّفاع ال ّ
ي طبقا ً لما هو منصوص عليه في المادة ( )51من ميثاق هيئة األمم
شرع ّ
المتّحدة (خلف.)1973 ،
وبهذا نخلص أنّه لقيام حالة الدّفاع ال ّ
المقررة للفرد والدولة ينبغي توافر شروط محدّدة في فعل االعتداء وفي
ي
ّ
شرع ّ
فعل الدّفاع على حد سواء وهي كاآلتي:
ّرعي
 -1شروط العدوان المنشئ لح ّ
ق الدّفاع الش ّ
إن وجود عدوان غير مشروع هو سبب مشروعيّة لدرء هذا العدوان بالد ّفاع ال ّ
ّ
ي الذي يعتبر سبب إباحة يعترف
شرع ّ
ي ،ويشترط في هذا العدوان اآلتي:
ي الدول ّ
به القانون الجنائ ّ
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أ -أن يكون العدوان غير مشروع
صفة لم يعد للد ّفاع ال ّ
ي في مواجهته محل،
ي فإذا انتفت عنه هذه ال ّ
شرع ّ
يت ّم تجريم العدوان طبقا ً لقواعد التّجريم الدول ّ
وبل ويعتبر األخير عدوانا ً بحدّ ذاته ،وبهذا يكتسب فعل الدّفاع مشروعيّته من فعل العدوان ،وال يجوز للدولة المعتدية أن
تتذرع الحقا ً
بحق الدّفاع ال ّ
ّ
ي للردّ على هذا الد ّفاع ،حيث ال بدّ أن يقوم الدّفاع ضدّ فعل غير مشروع ،وما بني على
ّ
شرع ّ
ّ
عرفت الجمعيّة العا ّمة لألمم المتحدة بقرارها رقم ( )3314العدوان بأنّه
باطل فهو باطل (شمس الدين ،)1999 ،وقد ّ
ي شكل
(استعمال ّ
ي لدولة أو بأ ّ
القوة المسلّحة من جانب إحدى الدول ضدّ السّيادة أو السّالمة اإلقليميّة أو االستقالل السّياس ّ
ً
ّ
ّ
إن إسرائيل هي قوة احتالل باطل وفقا لقرارات األمم المتحدة ،كما ّ
يتعارض مع ميثاق األمم المتحدة)  ،وحيث ّ
أن الجمعيّة
ً
ّ
ي،
العا ّمة بموجب قرارها رقم  11لعام  1975اعتبرت ال ّ
صهيونيّة حركة استعماريّة وشكال من أشكال التمييز العنصر ّ
لحق ال ّ
اللذين يش ّكالن تهديدا ً ّ
شعوب في تقرير المصير واعتداء على الحريّات األساسيّة في المجاالت السّياسيّة واالقتصاديّة
أقرت مرارا ً عدم مشروعيّة حصار غزة واعتباره جريمة ضدّ اإلنسانيّة وجريمة
واالجتماعيّة والثقافيّة(صال ،)1995 ،كما ّ
ّ
ّ
فإن ّ
إبادة وعقاب جماعيّة ،وعليه ّ
ي تكون قائمة ضدّ االحتالل
ي الفلسطين ّ
ي لحركات التحرر الوطن ّ
حق الدّفاع الشرع ّ
ذرع بالدّفاع عن نفسه.
ي وقت الت ّ ّ
ي وال يجوز لهذا االحتالل بأ ّ
اإلسرائيل ّ
ب -أن يكون العدوان حاالً أو مباشراً
أن جريمة حصار غزة أيضا ً
مستمرة ومر ّكبة ،كما ّ
وهذه اإلشكاليّة ال تثور في حالة وجود احتالل الذي يعتبر جريمة
ّ
مستمرة ومر ّكبة تجعل من جريمة االعتداء حاالً ومباشرة ،حيث ال مجال للحديث عن انتهاء عدوان االحتالل فهو
جريمة
ّ
ينتقل من حالة إلى شكل آخر وتموضع جديد ليستأنف عدوانه ،بل أّن المادة ( )1/31من نظام روما استخدمت عبارة ( ..ضد
صة باألفراد ،وبهذا ال ّ
شأن رأت محكمة العدل الدوليّة (د.ت) بشأن
للقوة )..وهي الحالة الخا ّ
استدام وشيك وغير مشروع ّ
حق الدّفاع ال ّ
قضيّة النّشاطات العسكريّة في نيكاراغوا أو ضدّها أنّه (يمكن ممارسة ّ
ي إذا كانت الدولة المعنيّة
ي الفرد ّ
شرع ّ
المقرر أيضا ً في حالة الدّفاع ال ّ
ي.)..
بالدّفاع ضحيّة عدوان مسلّح وهو الحكم
ّ
ي الجماع ّ
شرع ّ
ج -أن يكون العدوان جسيما ً
فقوة العدوان وجسامته تمنح فعل العدوان حقّا ً متناسبا ً مع هذه الجسامة ،فإذا ما كان العدوان يسيرا ً يمكن حلّه بطرق
ّ
ّ
ي ،وفي حالة قطاع غزة ّ
فإن عدوان الحصار والحروب بلغ من الجسامة
رع
ش
ال
اع
ّف
د
ال
إلى
الحاجة
دون
من
ّة
ي
دبلوماس
سلميّة
ّ
حق الدّفاع ال ّ
حدا ً كبيرا ً وفقا ً لتقارير حقوقيّة سبق لنا اإلشارة إليها ،وهذه الجسامة تجعل من ّ
ي واقعا ً وجليّاً.
شرع ّ
د -أن يرد العدوان على أحد الحقوق الجوهريّة
وقد حدّدت المادة (/1/31ج) من نظام روما الحقوق التي يرد عليها العدوان وهي النّفس أو نفس الغير ،وذلك يشمل
صور الوارد ذكرها في المواد ( 8 ،6،7،8مكرر) من
ي ،وغيرها من ال ّ
القتل والتّعذيب والحاط بالكرامة ،والسّجن التّعسف ّ
ّ
وحق االستقالل
نظام روما ،وكذلك حدّدت المادة ( )51من ميثاق األمم المتّحدة مح ّل العدوان وهي  :سالمة إقليم الدولة،
ّ
وحق تقرير المصير ،وجميع هذه الحقوق سواء في الحالة الفرديّة أو حالة الدولة هي محل اعتداء صارخ من قبل
ي،
السّياس ّ
ّ
ي في األراضي الفلسطينيّة المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص ،حيث طال الحصار جميع
االحتالل اإلسرائيل ّ
الحقوق السياسيّة والمدنيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة(المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ،د.ت).
 -2شروط الدّفاع الموجّه ض ّد العدوان
اللزوم والتّناسب هما شرطا ً الدّفاع المشروع ضدّ العدوان(عبد الخالق ،)1989،وتحققهما ينفي المسؤولية الجنائيّة
عن الجريمة ويجعل الفعل مباحاً ،وسنتناول هذين ال ّ
شرطين على ضوء الحالة الفلسطينيّة في قطاع غزة.
أ -لزوم فعل الدّفاع
ً
ي وقرارات
ولزوم الدّفاع في حالة االحتالل هو واقع بحدّ ذاته ومشروع كما سبق أن بيّنا وفقا ألحكام القانون الدول ّ
ي في طرد االحتالل ،ويقع لزوم الدّفاع
ي تاريخ ّ
ي كواجب وطن ّ
الجمعيّة العا ّمة لألمم المتّحدة ،وينظر إليه في المنظور الوطن ّ
عندما يكون الفعل ضروريّا ً وهو الوسيلة الوحيدة لدرء العدوان ،وال توجد وسيلة أخرى لدرء هذا العدوان سواء في فعل
حرر كما الحالة لفصائل المقاومة المسلّحة في قطاع غزة ،ومن الوسائل البديلة التي ينظر إليها
الفرد أو الدول أو حركات الت ّ ّ
ي لصدّ االعتداء هي استعانة الدولة المعتدى عليها أو األفراد بمساعدة من ّ
ظمات دوليّة(حجازي،)2004 ،
القانون الدول ّ
ي دهراً
ّ
ّ
ّ
كالجمعيّة العا ّمة لألمم المتحدة أو مجلس األمن أو اللجوء إلى التسوية السّلميّة ،وهذه الوسائل أفنى الشعب الفلسطين ّ
ّ
ي قارب على القرن كما ّ
أن العمليّة السّلميّة التي سلكتها منظمة
طويالً فيها دون أ ّ
ي نتائج حقيقية ،فعمر االحتالل اإلسرائيل ّ
الت ّحرير ّ
ي حقوق للفلسطينيين األمر الذي يجعل
عززت من جرائم االحتالل واستيطانه الواسع في الضّفة والقدس ولم تمنح أ ّ
ي هو خيار يفرضه الواقع وحجم العدوان وطول مدّته.
من لجوء حركات الت ّ ّ
حرر الفلسطينيّة للعمل العسكر ّ
صفة المؤقّتة للزوم فعل الدّفاع فهي مقرونة بطبيعتها باستمرار العدوان من جهة أو تدّخل مجلس
أ ّما بخصوص ال ّ
ّ
ّ
ي الذي سبق أن بيّنا
األمن وفقا ً ألحكام المادة ( )51من ميثاق األمم المتحدة ،وحيث إن مجلس األمن مرهون للفيتو األمريك ّ
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ي المستمر لعدوانه ،األمر الذي يجعل استمراريّة فعل المقاومة
ي والدبلوماس ّ
دوره في حماية االحتالل وتوفير الغطاء الدول ّ
صفة المؤقّتة التي تنتهي بطبيعة الحال بانتهاء فعل
الفلسطينيّة لصدّ العدوان المستمر واقعة وال تتجاوز شرط اللزوم وال ّ
ي لألراضي الفلسطينيّة وحصاره لقطاع غزة.
االحتالل اإلسرائيل ّ
ب -التّناسب بين الدّفاع والعدوان
وينصرف هذا ال ّ
شرط إلى تحقّق التّوازن بين طبيعة وجسامة فعل الدّفاع بفعل العدوان ،وما يتطلبه من النّظر إلى
الوسيلة المستعملة والضّرر الذي ينزله المعتدي ،وما يقتضيه من تناسب فعل الدّفاع مع أفعال االعتداء وخطورتها ،بحيث ال
تكون أكثر حدّة ،وال تسبب ضررا ً أشد من الضّرر المستعمل من الخطر الماثل (سليمان ،)1998 ،وال شك ّ
أن أعمال
المقاومة الفلسطينيّة المسلّحة وغير المسلّحة ما زالت ضعيفة للغاية في معيار التّناسب مع ضرر وحجم عدوان هذا
االحتالل ،وما زالت قدراتها القتاليّة محدودة جدا ً بجغرافيتها وآثارها التّدميريّة ،فقطاع غزة الواقع تحت االحتالل
صحيّة واإلغاثيّة والغذائيّة وال ّ
طاقة والمياه وكافة الضّرورات
ي وتحت حصار طال ك ّل مناحي الحياة بما فيها ال ّ
اإلسرائيل ّ
السياسيّة للبقاء على الحياة والعيش الكريم ،وقد سقط نتيجة هذا الحصار عدد كبير من ال ّ
شهداء في تكيّف قانوني يصل إلى
ي ،ورافق ذلك أربعة حروب في أقل من ثالث عشرة سنة
حدّ اإلبادة الجماعيّة وجرائم ضدّ اإلنسانيّة والعقاب الجماع ّ
ً
ً
ً
صحيّة والتّعليميّة وأسقطت عددا واسعا من ال ّ
شهداء والجرحى ،نستعرض جزءا من
استهدفت كافّة أشكال األعيان المدنيّة وال ّ
نتائجها سريعا ً ( المركز األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ،د.ت):
قوات االحتالل مليون كغرام من
صبوب (:)2009-2008
ّ
الرصاص الم ّ
 -1عمليّة ّ
استمرت  21يوماً ،أسقطت فيها ّ
ّ
ي ،وإصابة ( )5400غالبيتهم من األطفال والنساء ،وت ّم
المتف ّجرات على قطاع غزة ،تسبّبت باستشهاد ( )1436فلسطين ّ
تدمير ( )4100منزل ،وتضرر ( )17500منزل آخر.
ّ
استمرت ثمانية أيام بلغ عدد الشهداء فيها ( ،)162والجرحى ( ، )1300ود ّمر
 -2عملية عمود السّحاب (:)2012
ّ
ي.
ي ،و( )1500منزل بشكل جزئ ّ
( )200منزل بشكل كل ّ
ً
ّ
ي
صامد :2014
ّ
 -3عمليّة الجرف ال ّ
ي وجو ّ
ي ( )60664هجوم بر ّ
استمرت ( )51يوما ،شن فيها االحتالل اإلسرائيل ّ
ي أسفرت عن سقوط ( )2147شهيد ،أبيدت فيها أسر بأكملها في بعض الحاالت ،وجرح ( ،)10870ود ّمر ()2465
وبحر ّ
ي ،مقابل مقتل ( )6إسرائيليين.
جزئ
بشكل
)
15000
(
يقارب
وما
،
ي
شكل
بشكل
ّ
ّ
استمرت أحد عشر يوما ً سقط فيها ما يزيد عن ( )253شهيد ،و( )7802جريح،
 -4عمليّة حارس األسوار :2021
ّ
ي (مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،)2021 ،
ي ،و( )10000منزل تد ّمر بشكل جزئ ّ
ود ّمر ( )1800منزل بشكل كل ّ
ي وجرح (.)330
مقابل مقتل ( )12إسرائيل ّ
ي وحصاره إال ّ
ي
أن األرقام الجزئيّة السّابقة تفوق أ ّ
وحيث إ ّننا لسنا في معرض تناول حجم آثار االحتالل اإلسرائيل ّ
للقوة العسكريّة وأدوات
ي ّ
تقدير لتناسب الضّرر واأللم بين استخدام فصائل المقاومة ّ
للقوة وبين استخدام االحتالل اإلسرائيل ّ
الحصار ،بل ّ
أن مسألة اآلالم والضّرر الذي قد تكون سبّبته المقاومة الفلسطينيّة لإلسرائيليين المدنيين الذين يتمتّعون بالحماية
ي أمام ضرر الفلسطينيين ،وهو سبب غير مباشر ورئيسي
ي وبسيط وجانب ّ
ي ،إنّما هو جزئ ّ
وفقا ً التفاقيّة جنيف والقانون الدول ّ
ّ
وشن
ي عبر استمرارها في احتالل األراضي الفلسطينيّة وانتهاك حقوق الفلسطينيين
لسياسة حكومة االحتالل اإلسرائيل ّ
مستمر عليهم وحصار قطاع غزة ،وحيث ّ
إن العدالة ال تتجزأ فإنّه أيضا ً ال يمكن الحديث عن تناسب ضرر المدنيين
عدوان
ّ
اإلسرائيليين مع ضرر الفلسطينيين ال ك ّما ً وال نوعاً ،كما ّ
أن الحديث عن أمن وسالمة المدنيين اإلسرائيليين في ظ ّل استمرار
حصار وانتهاك لكامل حقوق الفلسطينيين إنّما هو ازدواجية في معيار التّناسب والضّرورة والتكافؤ في الحقوق.
قود مبادئ العدالة الدوليّة واألخالقيّة
ثالثاً :إدانة عناصر وقادة المقاومة الفلسطينيّة المسلّحة يُ ّ
ّ
ي الذي يحدّد اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة ،ويزيد من فرص نجاحها كمؤسّسة للقضاء
إن العامل األساس ّ
ي ،وآليّة من آليّات تحقيق العدالة الجنائيّة الدوليّة ،يكمن في صيانتها لمبادئ العدالة وضمانها لالحترام الدّائم
ي الدول ّ
الجنائ ّ
ي ،وكذلك البند السابع من ذات الدّيباجة والذي يؤ ّكد ّ
أن
للعدالة الدوليّة وفقا ً للبند الحادي عشر من ديباجة نظام روما األساس ّ
تأسيس المحكمة الجنائيّة الدوليّة إنّما جاء ضمن مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتّحدة الذي يوجب على جميع الدول األعضاء
ي أليّة دولة أو على نحو ال يتّفق
أن تمتنع عن التّهديد باستعمال ّ
القوة أو استعمالها ضدّ السّالمة اإلقليميّة أو االستقالل السياس ّ
ومقاصد األمم المتّحدة.
ي الفلسطينيّة عن أنشطتهم العسكريّة من شانه بما ال يدع مجاالً
وعلية ّ
فإن مسائلة عناصر حركات الت ّ ّ
حرر الوطن ّ
لل ّ
ي والمواثيق الدوليّة وقرارات
شك تقويض أدواتها المحدودة بطبيعتها ،ويحدّ من حقوقها األساسيّة التي كفلها القانون الدول ّ

www.ijherjournal.com

376

Volume 4, Issue 4, August 2022

الجمعيّة العا ّمة لألمم المت ّحدة ومجلس األمن في ّ
حرر ،وما يتبع ذلك من إطالة
حق الفلسطينيين في تقرير المصير ونيل الت ّ ّ
ي لألراضي الفلسطينيّة وما يلحقه من استمرار سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق اإلنسان والمواثيق
أمد االحتالل اإلسرائيل ّ
الدوليّة ،واالستمرار في ارتكاب جرائم دوليّة تتعدّد أوصافها وأركانها كنتيجة حتميّة للجريمة األساس ،وهي جريمة
ومستمرة ،وهو ما يتعارض مع صريح أحكام المادة ( )10من نظام روما
ي وهي جريمة مر ّكبة متعدّدة
ّ
االحتالل العسكر ّ
ي شكل من
تنص على أنّه (ليس في هذا الباب ما يفسّر على أنّه يقيّد أو
ي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة التي
ّ
ّ
يمس بأ ّ
األساس ّ
ّ
ي) ،وهو األمر الذي
ي القائمة أو
ّ
المتطورة المتعلقة بأغراض أخرى غير هذا النّظام األساس ّ
األشكال قواعد القانون الدول ّ
ّ
يفرض على المحكمة أن ال تنظر إلى القضايا الفرديّة لالد ّعاء والمتهمين في الحالة الفلسطينيّة بمعزل عن عدالة القضيّة
حرر ضد ّ االحتالل الذي ما زال جاثما ً
الفلسطينيّة ككل ،ومدى اآلالم والضّرر الذي وقع عليهم في طريق نضالهم لنيل الت ّ ّ
على صدروهم وحائالً دون أحالمهم ومستقبلهم.
وختاما ً ّ
فإن مبادئ العدالة الدوليّة والجنائيّة واألخالقيّة ال تتّفق مع مسائلة الضّحيّة تحت سيف الجالد .
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نتائج وتوصيات
ي ومبادئ ال ّ
ّ -1
شرعيّة الدوليّة وفقا ً لقرارات األمم المتّحدة وقرارات األجهزة الدوليّة المنبثقة عنها،
إن قواعد القانون الدول ّ
ي،
وأحكام المادة ( )51من ميثاق األمم المتّحدة ،تُعدّ جميعها مرجعا ً قانونيّا ً واجب التّطبيق إلى جانب نظام روما األساس ّ
للحق في الدّفاع ال ّ
ّ
ي للمسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة لعناصر حركات المقاومة
أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة عند نظرها
شرع ّ
ي.
الفلسطينيّة ،سندا ً ألحكام المادة ( )21من نظام روما األساس ّ
 -2يُعدّ الدّفاع ال ّ
ي يشترط أن يسبقه فعل غير مشروع ،ويش ّكل
ي الدول ّ
ي سببا ً من أسباب اإلباحة في القانون الجنائ ّ
شرع ّ
ي فعالً غير مشروع حال ومباشر ومست ّمر ،ويبلغ من الجسامة القصوى التي يرد على كافّة الحقوق
االحتالل اإلسرائيل ّ
الركن
السّياسيّة والمدنيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة للفلسطينيين عموما ً ولسكان قطاع غزة خصوصاً ،بما يحقّق ّ
وحق الدّفاع ال ّ
ال ّ
ّ
ي بصد ّ هذا العدوان ،مع اإلشارة
ي
ي للمقاومة الفلسطينيّة المسلّحة بصفتها حركات ّ
شرع ّ
تحرر وطن ّ
شرع ّ
ّ
إلى ّ
ي.
أن فعل المقاومة المسلحة لم يصل إلى أدنى المستويات من التّناسب مع جسامة االحتالل اإلسرائيل ّ
ً
حق الدّفاع ال ّ
ّ -3
ي مانع من موانع المسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة وليس
ي وفقا ألحكام المادة ( )31من نظام روما األساس ّ
شرع ّ
ّ
يّ ،
وأن شروط هذا الدّفاع متحققة باإلطار العام لعناصر حركات
سببا ً لإلباحة بوصفه صورة من صور اإلكراه المعنو ّ
المتكرر على سكان قطاع غزة
المقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزة ،بالنّظر إلى حجم وآثار الحصار المستمر والعدوان
ّ
وآثاره الجسمية على النّفس والمال والممتلكات.
والحق في الدّفاع ال ّ
ّ
ّ
ّ -4
ي،
الحق في االستقالل وتقرير المصير،
إن مشروعيّة المقاومة المسلّحة ضدّ االحتالل في إطار
شرع ّ
ّ
ّ
حرر فيها وغيرها من مبادئ العدالة واألخالقيّة ،إنما هي من الدّفوع
وعدالة القضيّة الفلسطينيّة ونضال حركات الت ّ
ّ
الموضوعيّة التي ال تمنع المحكمة من توجيه اتّهام لعناصر الفصائل الفلسطينيّة المسلحة وقادتها ،بل تكون مح ّل نظر وتقدير
لسلطة قضاة المحكمة ،األمر الذي يتطلّب إثارتها في مراحل الدّفاع والمرافعات والمذ ّكرات  ،وصياغتها بعناية ودقّة
ي باعتباره أحد المصادر الملزمة بتطبيقها المحكمة وفقا ً لنظام روما
متناهية باالستناد إلى قواعد ومبادئ القانون الدول ّ
ي
األساس ّ
ي بطلب
ي بتقديم طلب تفعيل أحكام المادة ( )2/9من نظام روما األساس ّ
 -5استغالل عضويّة فلسطين في نظام روما األساس ّ
ي وبالدّفاع عن
تعديل على أركان جرائم الجرب  ،باشتراط أن ال تكون هذه األفعال قد ارتكبت في إطار حركة ّ
تحرر وطن ّ
الّنفس في ظ ّل عدم تناسبها مع جسامة العدوان.
 -6مراجعة جميع الجرائم التي أشار إليها صراحةً مكتب النّائبة العا ّمة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة  ،في تقرير المحكمة عن
أنشطة الدّراسة األوليّة للحالة الفلسطينيّة  ، 2020وتفنيد هذه الجرائم وبحث مدى تحقّق أركانها بشكل دقيق في إطار أنشطة
العناصر المسلّحة لحركات المقاومة وقادتها.
صة بملف المحكمة الجنائيّة الدوليّة تتبع لوزارة العدل لالستفادة األمثل من المحكمة لمقاضاة قادة وجنود
 -7تشكيل هيئة خا ّ
ي ،و تكلّف أيضا ً بجمع وتوفير كافّة البيانات واألدلة واألرقام بالجرائم المتوقّع إثارتها أمام المحكمة
االحتالل اإلسرائيل ّ
الجنائيّة سواء لصالح ضحايا فلسطينيين أو ضدّ عناصر حركات المقاومة الفلسطينيّة ،وإعداد فريق خبراء قانونيين مساند
ّ
شهود والمتّهمين ،ومباشرة حملة توعية وتثقيف للضّحايا وال ّ
سجالت بالضّحايا وال ّ
شهود ،وخلق
لفريق الدّفاع  ،وإعداد
قنوات تواصل بين فريق الدّفاع واالدّعاء والمؤسسّات الحقوقيّة المجتمعيّة التي وثّقت طويالً لجرائم االحتالل.
 -8يتّضح ّ
أن جزءا ً من الجرائم المتوقّع توجيهها لعناصر حركة حماس وعناصر قوات األمن الخاضعين لسيطرتها الفعليّة
ي بشكل مباشر ،بل تتعلّق أيضا ً بالعنف
في قطاع غزة ،ال تنحصر في إطار مقاومتها المسلّحة ضّد االحتالل اإلسرائيل ّ
ي واستهدافها لمعارضيها في إدارة وحكم قطاع غزة ومنهم التّابعين لحركة فتح أو الحركات السّلفيّة المتشدّدة ،وكذلك
الداخل ّ
ما يتعلّق بقتل العمالء والمتخابرين مع العدو ،وخصوصا ً عمليّات القتل التي تتم خالل فترة العمليّات العسكريّة لالحتالل
ي ،وكذلك بعض ملفات االعتقاالت السياسيّة والتّعذيب والموت لمحتجزين في السّجون ومراكز االحتجاز ،
اإلسرائيل ّ
ّ
باإلضافة إلى تنفيذ بعض أحكام اإلعدام دون استنفاذ كافّة اإلجراءات القضائيّة من استئناف أو مصادقات تتطلبها
التّشريعات الفلسطينيّة األمر الذي قد يجعلها غير شرعيّة ،وهو األمر الذي يتطلّب مراجعة شاملة وحقيقيّة لكافّة اإلجراءات
وقوات األمن في قطاع غزة وضرورة تقيّدها بالنّصوص القانونيّة ومبادئ حقوق اإلنسان وضمانات
التي تمارسها السّلطات ّ
االعتقال واالحتجاز والتّحقيق والمحاكمة العادلة وتنفيذها حسب األصول القانونيّة السّليمة ال ّمتفقة مع قواعد حقوق اإلنسان
ي.
ي اإلنسان ّ
والقانون الدول ّ
ّ
 -9عقد لقاءات توعويّة تثقيفيّة لعناصر أجهزة األمن والعناصر المسلحة لدى حركة حماس وفصائل المقاومة ،تتناول بشكل
ي ،وقواعد االشتباك وإدارة النّزاعات المسلّحة وحقوق
ي اإلنسان ّ
ي لحقوق اإلنسان والقانون الدول ّ
عام قواعد القانون الدول ّ
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ي للكثير من األفعال التي قد
غير المسلّحين في أوقات الحرب وفقا ً التّفاقيات جنيف والهاي ،والتّثقيف بالتّكيّف القانون ّ
ي مع بعض ظروف النّزاعات المسلّحة.
يرتكبها عناصر المقاومة وتشكل جرائم ،وآلية التّعامل القانون ّ
ي وإطالق الحريّات،
ي ملف االعتقال السياس ّ
 -10اإلسراع في ملف المصالحة الداخليّة بين حركتي حماس وفتح ،وط ّ
وإصالح من ّ
ي مالحقات
ظمة التّحرير الفلسطينيّة كمرجعيّة مشتركة لجميع حركات التّحرر الفلسطينيّة ،لقطع الطريق أمام أ ّ
جنائيّة داخليّة أمام المحكمة.
ّ -11
ي لحركة حماس والفصائل الفلسطينيّة التي نشطت خالل الفقرة
إن مسألة " العمليّات االستشهاديّة" للجناح العسكر ّ
وبالرغم من ذلك
ي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة،
ّ
الزمنيّة ( ،)2004-1996من حيث المبدأ ال تدخل ضمن االختصاص الزمان ّ
فإن مسألة استئناف مثل هذه العمليّات مستقبالً يحتاج إلى دراسة قانونيّة تنظيميّة مع ّمقة من قبل فصائل المقاومة خصوصا ً
ّ
ّ
ّ
ّ
في مدى استهدافها إلسرائيليين يتمتعون بصفة وحماية (المدنيين) في المناطق المحتلة عام  ،1948والتي يقر بها القانون
ي كإقليم لدولة إسرائيل.
الدول ّ
ّ
المستمرة لمجلس األمن والجمعيّة العا ّمة لألمم المتحدة ،وتمثيل
 -12تتح ّمل القيادة الفلسطينيّة السّياسيّة مسؤوليّة البالغات
ّ
ّ
ي وسلوكه
وجهة نظر المقاومة المسلّحة الفلسطينيّة في الدّفاع المشروع على النفس ،وبيان طبيعة عدوان االحتالل اإلسرائيل ّ
ي وميثاق األمم المتّحدة ،بما يحقّق أركان الدّفاع عن النّفس للفصائل الفلسطينيّة المسلّحة باعتبارها
المخالف للقانون الدول ّ
ي.
حركات ّ
تحرر وطن ّ
ّ
 -13دعوة مؤسّسات السّلطة الفلسطينيّة والمؤسّسات الحقوقيّة النشطة في السّاحة الفلسطينيّة إلى ضرورة التوثيق الدّقيق
صة إلى جانب التّوثيق العام آلثار العدوان وجرائم االحتالل ،ذلك ّ
أن المحكمة
والمتكامل للضّحايا في الحالة الفرديّة والخا ّ
الجنائيّة الدوليّة تتلقّى بالغات ودعاوى عن جرائم دوليّة لألشخاص والجماعات ،كما ّ
أن األدلّة الفرديّة تتّسم بالدّقة
والموضوعيّة والحجيّة بشكل أوسع في سياق عمليّات اإلثبات أمام المحكمة.
 -14من المهم أن ندرك كفلسطينيين ّ
ي يمنح المحكمة الجنائيّة الدوليّة أدوات وسلطات
أن العضويّة في نظام روما األساس ّ
أوسع في طلب تسليم المتّهمين للمحاكمة ،بالمقابل ّ
صة في فرض سلطتها على الدول غير
فإن المحكمة ال تملك آليّات خا ّ
األطراف في نظام روما ،حيث ال تحتل المحكمة في إطار القواعد العرفيّة واإلجرائيّة موقعا ً يسمح لها بفرض مذ ّكرات
ي ،إذ ال توجد عقوبات لحاالت عدم اإلذعان ،أو سلطة تنفيذيّة
اعتقال على الدول التي ترفض التّعاون كاالحتالل اإلسرائيل ّ
ترتبط بالمحكمة في هذا السّياق.
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Abstract
The corporate performance to be reached, there are many boards should be included
through operating firms activities. But existing such challenges still face many corporations.
Furthermore, implementing corporate social responsibility in order to catch up the corporate
performance still quite difficult, especially in developing countries where the earning
management remains in financial statements which causes asymmetric information. Thus,
this study tries to investigate and analyze the effectiveness of board composition (board size,
board meeting, board diversity) as independence variables on (earning management) as
intervening variable in order to reach (corporate performance) as dependent variable, and
the smart PLS is the great statistical technique has been used to analyze secondary data
collected from annual reports of such firms which are under agriculture field. The out
coming showed that composition board (board size – board meeting – board diversity) have
a significant effect on corporate performance directly and through out earning management.
Key words: Board Composition, Earning Management and Corporate Performance.
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Introduction
The corporate performance to be reached, there are many boards should be included
through operating firms activities. But existing such challenges still face many corporations.
Furthermore, implementing corporate social responsibility in order to catch up the corporate
performance still quite difficult, especially in developing countries. Thus, corporate social
responsibility (CSR) has been defined as various activities which can be operated through
firms to make balance between treble bottom lines phenomena. But, slightly understanding
of CSR appropriate occur some weakness of improving the CSR reports which also lead to
decreasing of corporate performance. In developed countries KPMG research later on
demonstrated that up to 80 % of 250 largest companies in the world indicate in their reports
the corporate social responsibility by the end of every single financial year by explaining
incentive activities through three appropriate patterns (KPMG, 2008.p.4-9). These days
concerning of corporate performance phenomena become the back vertical for any
organization in the world which is requested by managers and shareholders as well (Acer,
2012 ; Pimentel & Major, 2014). For instance, managers in some companies such as Gas
and Oil companies has got financial crisis but the managers tried to play with earning
management in order to rise up the confidence of some stakeholders. Furthermore, several
techniques can be implemented in corporations to have or maintaining the same corporate
performance (Neely, Mills, Plats, Gregory & Richards, 1994).
More concerning, organizations in political, economic or legal improving their behavior
to be capable to gain the support from stakeholders and their attention as well. Barnetts,
(2007) indicated that managers promoting sustainable can use CSR activities as
discretionary activities leading to go over their own welfare and benefits. Actually, this study
conducted to put the light on the effectiveness of board composition (board size, board
meeting and board diversity) on earning management in order to corporate performance.
Research Problem
In deep last decades has been notified that the majority of firms whether energy or
agriculture indicated less performance but later on the corporate performance has grown up
to be satisfied by the firms in these decades. So, the researcher tried to candidate and
investigate the main reason of increasing the corporate performance of firms. Where, the
researcher paid appropriate attention to the board composition (board size, board meeting
and board diversity) which probability could influence on corporate performance.
Literature review and hypothesis development
Freeman, Wicks and Parmar (2004) considered that stakeholders theory should push
mangers to make evidence and clearance about how will they operate their business, in
other words, what sort of relationship should be have with stakeholders in order to reach
their purpose. So, implementing stakeholders theory can assist organizations to be survive
and reaching the summit of economics by controlling sustainable activities and that related
to its strong concentration. Gray et al ,(1995) indicated that the largest companies in the
world, especially, in developed world has the ability to start and focus on sustainability
reports which is the measurement of corporate social responsibility disclosure and also
concerning of sustainable reports depends on the powerful of stakeholders, the appropriate
of stakeholders can increase the financial reports which reflected on corporate performance
where this can ensure the positive relationship between the corporate social responsibility
and financial performance.
Fama & Jensen , (1983) demonstrated that Agency theory depends on the possibility
that when an organization is first settled, its proprietors are generally additionally its
directors. As an organization develops, the proprietors delegate administrators to run the
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organization. The proprietors anticipate that the directors should run the organization to the
greatest advantage of the proprietors; in this way a type of organization relationship exists
between the owners and the managers. Agency theory shows that the managers operate the
activities to their self-interest and ignore the shareholders interest. For instance, the
manager who works for a long time in specific company, in other words who is more
experience than others can guide the benefits to himself without concerning of shareholder
interests, in other side, that situation will cost the company such as behavior cost and
structuring cost. Furthermore, the agency theory suggested to implement such tow basic
mechanisms external and internal which are board of directors and compensation schemes
in order to align between managers and stakeholders such as board size, board
independence and gender diversity where the last emphasize that has the ability to destroy
building earning management.
1-Board Size
The actual meaning of board size is that how many members of directors included in
the firm to discuss and develop the issues which faces the corporate, Jensen , (1993)
indicated that the numbers of directors should expand beyond 7 or 8 members to be easy
for them to have more meeting with more benefit, meanwhile, Lorsch (1997) suggested that
the number of members should be 12 members of directors to prevent the corporate from
destroying and be survive for a long term. For instance, the board size construct has a liner
relationship with the firm size where, the small firms have a little members of directors but
the firm size is not the only variable which effect on board size of directors where there are
such other variables such as firm age, managerial ownership and etc. (Boone, Field, Karpoff
and Raheja 2007). According to the previous discussion I can formulate the hypothesis as
shown below:
H1a: The board size has a significant relationship with the corporate performance of
the firm.
H1b: The earning management will increase the relationship between the board size
and corporate performance of the firm.
2-Board Meeting
Board meeting means that the directors should meet in various time during the year
to discuss the issues and sort the obstacles out in order to enhance the professional of
financial statements to be away from fraud (Vafeas , 1999). Furthermore, Lipton & Lorsch ,
(1992) established that board meeting has associated with coast such as directors fee and
travel expenses and that cost will increase by increasing of meeting time, the directors who
meet frequently are more likely to meet their duties in time and catch up the corporate
performance. Hermanson and Lapides (2000) enhanced that less meeting will provide
possibility of outstanding of fraud statements, which demonstrate that multiple meeting
prevent the corporate performance. According to the previous discussion I can formulate the
hypothesis as shown below:
H2a: The board meeting has a significant relationship with the corporate performance
of the firm.
H2b: The earning management will increase the relationship between the board
meeting and corporate performance of the firm.
3-Board Diversity
In total this pattern focus on specific four forms which are age, gender, nationality
and education degree but in this study the researcher will focus just on the gender. For
instance, the gender diversity has an important role to improve and invisible the right
dynamic of firms as well as to prevent the corporate from earning management in order to
protect the investors from asymmetric information. So, the majority of previous studies have
enhanced that there is a significant relationship between the board diversity and corporate
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performance, where, the minority informed that there is no significant relationship as such
studies combined in china (Adams & Ferreira, 2009).
Furthermore, the hypothesis can be formulated as shown below:
H3a: The board diversity has a significant relationship with the corporate performance
of the firm.
H3b: The earning management will increase the relationship between the board
diversity and corporate performance of the firm.
Research Framework

Board Size

Board Meeting

Earning

Corporate

Management

Performanc
e

Board Diversity

Research Method
The smart Partial Least Square (PLS) is a great technique to analyze quantitative data
collection, where this program can out stand accurate results especially, in investigating
predictive relationship. For instance, the population of this study is considered in global
agriculture corporation where the sample is just ten firms for a period one year in (2007)
which called a pool technique and the secondary data such as annual reports are accurate
to expect the predictive relationship. In addition, the board composition will be measured as
demonstrated below:
- Board size: the researcher accounted the number of directors in each single sample
firm included the CEO and chairman.
- Board meeting: the researcher in this pattern depended on the number of directors
meeting during the financial year.
- Board diversity: the researcher measured this construct according to the number of
women included in the firm.
Finding and conclusion
In this pattern, the researcher has focused on the t-value and compared it with 1.645
because the hypothesis in this study is just one – tail. For instance, the results of this study
divided in to parts where the first part demonstrated the impact of composition board
directly on corporate performance and the second part demonstrated the impact after
adding the moderating variable (Earning management).
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Investigating Hypothesis before Adding the Moderating Variable (Earning
Management)
Hypothesis
H1

H2

H3

Variables

Coefficient

T
Statistics
(|O/STERR|)

Results

Board Size ->
Corporate
performance

0.127343

1.661524

Supported

Board
Meeting
->
Corporate
performance

0.345457

1.826333

Supported

Board
Diversity
->
Corporate
performance

0.234730

1.749881

Supported

According to the previous table explained the hypothesis out coming before adding
Earning Management as moderating variable. Furthermore, it is clearly that the (board size
– board meeting – board diversity) has a significant effect on corporate performance as well
as the path coefficient enhanced the significant impact on the corporate performance.
Investigating Hypothesis after Adding the Moderating Variable (Earning
Management)
Hypothesis
H1
H1.a

Variables
BS -> CP
BS * EM -> CP

Coefficient

T
Statistics
(|O/STERR|)

1.355697

2.553521

0.743988

2.441366

Results
Supported
Supported

H2

BM -> CP

1.054447

1.677138

Supported

H2.a

BM * EM -> CP

1.653900

2.118937

Supported

H3

BD-> CP

-0.243756

1.734865

Supported

H3.a

BD * EM -> CP

0.324156

2.005617

Supported

By looking to the above table, it shows that the moderating variable (earning
management) has increased the significant relationship between independent variables
(board size – board meeting – board diversity) and the dependent variable (corporate
performance). For instance, the T- test is more than 1.645 at all hypothesis which enhance
the significant relationship between all variables conducted in this study. Meanwhile, many
various studies showed significant relationships as the same as this study in a different
population and different time of conducting data.
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Conclusion
According to the analyzing data by testing hypothesis. It is for sure to have a really
attention of having a completely understanding of corporate performance. For instance,
conducting data and analyze it by using a great statistic technique of partial least square
(smart PLS), this study found that the board compositions (board size – board meeting –
board diversity) have a significant effect on corporate performance directly and through a
moderating variable (earning management). Eventually, this study supported by
stakeholders theory and agency theory.
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Abstract
In the current research tagged (Contemporary Morphological Features in Rugs Design) the
researcher tried to shed light on the concept of shape and its features as the design work is
an integrated unit, the elements of which are linked to an inseparable unit, since we cannot
perceive the relationships between parts, unless our perception first includes the whole
perceivable thing (form). It is the relationships between the components of the cognitive
sphere and not the fixed characteristics of these individual components that determine
cognition. Design is centered on several elements that combine to form the idea of design
work that are different innovations for several meanings on the basis of which the artistic
construction of the form is accomplished, which leads to the presentation of the internal
content to the outside and its manifestation. The design of carpets is an aesthetic artistic
product that clearly shows its visual characteristics as it achieves an expression and idea
through the artistic output to reach a specific goal and within a certain function achieved
according to a certain style, that each work of art has a form and has content, and the form
means the general structure on which the construction of the artwork is based, while the
content is the meaning that this form carries in its folds and transmits it to others who are
willing to see this work The expressive conten-. 
Key words: Features, Contemporary, Formal Features Rugs Design.
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السمات الشكلية المعاصرة في تصميم السجاد
زينب عبد علي محسن الزبيدي
أ .د ،جامعة بغداد ،العراق

الملخص:
في البحث الحالي الموسوم (السمات الشكلية المعاصرة في تصميم السجاد) حاولت الباحثة أن تسلط الضوء على
مفهوم الشكل وسماته حيث ان العمل التصميمي وحدة متكاملة ،ترتبط عناصره بوحدة ال يمكن فصلها ،حيث أننا ال يمكننا
درك بأكمله وهو (الشكل) .إن العالقات بين
أن ندرك العالقات بين األجااء ،ما لم يشمل إدراكنا أوال الشيء ال ُم َ
مكونات المجال اإلدراكي وليست الخصائص الثابتة لهذه المكونات الفردية هي التي تحدد اإلدراك .إن التصميم يتمحور من
عناصر عدة تأتلف فيما بينها لتشكيل فكرة العمل التصميمي التي تكون ابتكارات مختلفة لمعاني عدة التي على أساسها يتم
إنجاز البناء الفني للشكل مما يؤدي إلى طرح المحتوى الداخلي إلى الخارج واظهاره.
يعد تصميم السجاد ناتجا ً فنيا ً جماليا ً يظهر بخصائصه المرئية بوضوح كونه يحقق تعبيرا ً وفكرة من خالل الناتج الفني
للوصول الى هدف محدد وضمن وظيفة معينة تتحقق وفق أسلوب معين ،ان كل عمل فني له شكل وله مضمون ،ويقصد
بالشكل الهيكل العام الذي يقوم عليه بناء العمل الفني ،أما المضمون فهو المعنى الذي يحمله هذا الشكل في طياته وينقله إلى
اآلخرين الذين يغدون لرؤية هذا العمل.
إن المضمون التعبيري ليس إال بعدا ً واحدا ً للعمل الفني بصورة عامة والتصميمي خاصة والعمل التصميمي المتكامل
هو الذي يكون جيدا أو مقبوال من الوجهة الجمالية وله قيمة (بمعنى ما) فالمادة والشكل تكون السمات المظهرية ألن
المضمون التعبيري ال يكون ذا قيمة بدون الشكل . 
الكلمات المفتاحية :السمات ،الشكلية ،تصميم السجاد المعاصر.
الفصل االول:
مشكلة البحث:
إن العمل التصميمي وحدة متكاملة ،ترتبط عناصره بوحدة ال يمكن فصلها ،حيث أننا ال يمكننا أن ندرك العالقات
درك بأكمله وهو (الشكل) ،فال معنى لعناصر متفرقة منعالة بعضها عن
بين األجااء ،ما لم يشمل إدراكنا أوال الشيء ال ُم َ
بعض ،بل تتوقف معانيها على كيفية انتظام الشكل ككل.
من خالل الشكل يتم اإلفصاح عن هوية العمل التصميمي فالشكل يحقق ويستوعب ويتشكل على وفق
الرؤية الجمالية للعمل التصميمي فالمصمم يعتمد على خياله الفذ في توليد األشكال التصميمية محملة بسماتها
اإلبداعية ،وذلك من أجل ابتداع أشكال ذات قيمة بصرية مؤثرة ،أي خلق أشكال ذات مرونة عالية لتعتبر إضافة إلى
المضمون اإلنساني واالجتماعي.
ويعد السجاد واحد من أهم المنجاات التي صب فيها المصمم خبرته ومهارته التصميمية وعمد إلى تايينها
بالتكوينات الاخرفية والرسومية المختلفة ألظهارها بأبهى حلة لذا ابدع المصمم من خالل تنظم المفردات والعناصر
المنظمة ألبرازها بأشكال ذات سمات تعبيرية وجمالية معاصرة ،ومن هذا المنطلق فقد صاغت الباحثة مشكلة بحثها
بالتساؤل اآلتي :ماهو الشكل وماهي أهمية السمات اإلظهارية للشكل في تصميم السجاد المعاصر؟
أهمية البحث:
وتتجلى أهمية هذه الدراسة والحاجة إليها من خالل اآلتي:
 يلقي الضوء على أهمية الشكل وسماته في التصميم عموما وفي فن تصميم السجاد المعاصر بصورة خاصة. إمكانية إفادة طلبة الدراسات األولية والعليا في قسم التصميم من هذه الدراسة. -إمكانية إفادة المشتغلين والمتخصصين في مجال تصميم السجاد المعاصر من هذه الدراسة.
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هدف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى:
التعرف على الشكل و سماته اإلظهارية في تصميم السجاد المعاصر؟
حدود البحث:
 الحد الموضوعي:السمات الشكلية في تصميم السجاد المعاصر. الحد المكاني :األسواق المحلية في بغداد. الحد الاماني2020-2019:تحديد المصطلحات:
الشكل(Shape)
والمثْل ،والجمع أشكال
عرفه (ابن منظور)( :ال َّ
شكْل) ،بالفتحِّ :
الشبْه ِّ
وشكول (ابن منظور لسان العرب ،ص.)356
أما تعريف (العايد) فهو :أشكال :هيئة الشيء وصورته”الشكل والمضمون [ في األدب :اللفظ والمعنى -3 ،ش ْبهٌ
ش ْك ِل ِه أ َ ْز َوا ٌج)”(ابن منظور لسان العرب،ص.)356
ومثْ ٌلَ ( :وآخر ِم ْن َ
ويشير (ستولنتيا)إلى أنه”:تنظيم عناصر الوسيط المادي التي يتضمنها العمل ،وتحقيق االرتباط المتبادل بينها”.
وعناصر الوسيط هي األنغام والخطوط"(ابن منظور لسان العرب،ص.)356
ويحدد (ريد) ثالثة معاني للشكل”ثمة شكل بالمعنى اإلدراكي الحسي ،هو بكلمات الدكتور ارنهايم ،شرط ضروري
للتشخيص اإلدراكي الحسي للمحتوى ،.وثانيا ً ،ثمة شكل بالمعنى البنائي :وهذا هو المفهوم الكالسيكي عن الشكل :تناغم
معين أو عالقة تناسبية لألجااء مع الكل ،ولكل جاء مع اآلخر يمكن تحليلها وفي النهاية تحويلها إلى رقم .لكن ما زال
هنالك معنى ثالث ،يمكن ان يدعى أفالطوني ،ويعتبر فيه الشكل تمثيالً للفكرة .إن الشكل ،وبهذا المعنى الرماي ،وربما
تضمن أما صورا طبيعية ،أو بالتناوب ،صورا ً من نوع غير طبيعي أو ال تشخيصي”(ابن منظور لسان العرب،ص”)356
ويرى (الشال) بأن”:كل عمل فني له شكل ومضمون ،والشكل هو الهيئة الفنية وإطاره العام والمحسوس”(ابن
منظور لسان العرب،ص.)356
وعرفه (ريد) بأنه”:الهيئة ،ترتيب األجااء ،أو ترتيب أجااءئه ،أو جانبه”المرئي” .فإننا سنجد شكالً طالما كانت
هناك هيئة ،وطالما كان هناك جاءان أو اكثر مجتمعان مع بعضهما لكي يصنعوا نسقا ً مرئيا ً”(ابن منظور
لسان العرب،ص.)356
وتتفق الباحثة مع تعريف ريد لمالئمته وموضوع بحثها.
السمة:
سم وجمعها سمات وهي مظهر ثابت من مظاهر السلوك(" .ابن
أوال :السمة في اللغة :عالمة مصدرها و َ
منظور لسان العرب،ص.)356
أوضحها كاتل على أنها ”المظهر المتكامل من السلوك ،إذا تبدى لنا منه جاءا ً بدرجة معينة فأننا نستطيع ان نستدل
من خالله بأن ذلك الشخص سيظهر لنا األجااء اآلخرى بدرجة معينة(”.قاسم حسين صالح،1988،ص.)30
ثانياً :السمة اصطالحا ً :هي خصلة أو خاصية أو صفة ظاهرة ومالزمة للموسوم بها بحيث يمكن ان يختلف
فيها افراد الجنس الواحد فيتميا بعضهم عن بعض بصورة قابلة لإلدراك(”.العكيلي ،1998،ص.)4
عرفها مونرو بأنها”هي كل خاصية يمكن مالحظتها في عمل فني ،أو اي معنى من معانيه الراسخة المستقرة،
والسمة صفة مجردة ال وجود لها بمعال عن الشيء الملموس(”.توماس مونرو،1972،ص.)99
تتفق الباحثة مع تعريف مونرو لمالئمته موضوع بحث.
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التصميم:
عرفه (حسن) :بأن ه الخطة الكاملة لتشكيل شيء ما وتركيبه في قالب موحد ليس من الناحية الجمالية فقط ،بل من
الناحية الوظيفية أيضا (حمودة،1972،ص.ً)98
وعرفه (فرج) بأنه :عملية تتميا بالخطوط واألشكال الهندسية والاخرفية في إشغال المساحات الفارغة
ألهداف معينة ومنها األشكال الاخرفية واإلعالمية ،إذ أن إشغال الفراغ أمر يستوجب التقنية العالية والذوق المرهف
والوصول إلى المضمون بأقرب الطرق وأبسط التعابير(فرج عبو،1982،ص.)228
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المبحث األول:
مفهوم السمة والسمات الشكلية:
الفن في بداياته األولى ((لم يعال خصائصه البنيوية و الوظيفية عن سماته بما تمتلكه من عالقة بالبيئة و الموروثات
و العصر نفسه ،ألن السمات الجمالية ،هنا ال يمكن فصلها عن هذه المكونات ،كما أنها تمثل الركياة األساسية البتكارات
الفنان المؤثرة في المتلقي ،عبر العالقة البنائية لوحدات متنوعة ،و مختلفة ،تتوحد داخل النتاج الواحد لتغدو موروثا ً لألجيال
الالحقة))(المراياتي،2007،ص(( .)62فالنتاجات الفنية إذا أريد لها النضج ال بد و أن تعتمد الثقافة الجمالية كركياة أساسية
فهي تجنح إلى الجانب الفلسفي ،أو العلمي و الثقافي  ،إال أنها في النهاية تعد محركا ً للعملية في الفن))(ليلى
حسين،1987،ص.)117
وبالذهاب إلى التفأصيل ،في دراسة عالقة الفلسفة بسماتها الجمالية يفصح علم النفس ،على سبيل المثال ،عن أن
السمة مياة فردية في الفكر و الشعور ،فيما عدت السمات في منجا الفن التشكيلي أبعادا ً يمكن قياسها للتعرف على
خصائصها أن كانت هذه االختالفات عامة أم خاصة.
ومن هنا صنف بعض الدارسين السمةإلى أنواع منها:
 السمة المعرفية:
و يقصد بها التركيا على تخاين المعلومات (التذكر) و اكتسابها (التعلم) و تجهياها (التفكير) ،و تمتد هذه السمات
في مدى أوسع ،ابتداء من اإلستدعاء البسيط لجاء أو وحدة من المعلومات إلى العمليات الجمالية التي تتطلب تركيب
(األفكار ،الخامات ،الكتل) المستوحاة من بيئة الفنان أو من خياله الخصب و الربط بينها.
السمة الوجدانية:
((تختص هذه السمة بالجوانب اإلنفعالية و المااجية ،و تتضمن درجات من القبول و الرفض تشمل كذلك ظواهر
االنتباه و التأهب والميول والدوافع و اإلتجاهات و التذوق و القيم و التوافق المحسوسة من قبل الفنان ).)1988,p155
( ،Elizabeth Rollinsفيؤثر بالنتيجة على تركيب الوحدات بطريقة ينقل بها هذا التأثير الى المشاهد و قوة التعبير المنبثقة
من المنجا الفني التي يحددها التفسير الواعي عند الجمهور.
و تكشف الخصائص األسلوبية عن مدى حساسية الخااف في صياغة هذه الدوافع في األشكال و أبعادها الرماية و
الجمالية ،ومدى اختالفها في تنوع اإلستجابات في األشكال و التقنيات و الوظائف.
 السمة الحركية:
يقود تحليل األساليب ،في المنجاات الفنية ،إلى دراسة الخطة المتبعة في التنفيذ و في خبرة الفنان ،فأن األثر
الحركي (العضلي والشخصي) يمثل سمة تبرز في أدق خصائصها الذاتية أو الشخصية ؛ بدءا ً بالخطة التنظيمية للعمل و
إنتها ًء بالصياغات اآلخراجية لها ،حيث تشكل العناصر المتنوعة (الخط ،اللون ،الملمس  ..الخ) و وضعها ضمن العمل
طابعا ً ذاتيا ً للفنان في تحديد هويته اإلبداعية(فؤاد ابو حطب،1980،ص.)8
 السمة االبتكارية:
مع أن االبتكار ال يخضع إلى تعريف أخير ،فأنه ،بالدرجة األولى ال ينسجم مع التكرار أو المحاكاة أو األستنساخ.
((فنظام اإلضافة  -الحذف ،على سبيل المثال ،يستمد ديناميته ليس من مظاهر الطبيعة وتنوعها فحسب ،بل من المدارس
واألساليب واإلتجاهات الفنية التي إمتدت منها ،وانفصلت عنها بمعالجات ذات طابع ميا خبرة الفنان االبتكارية في مجاالت
المعالجة :البنائية و التركيبية و التعبيرية و الرماية ...الخ))(عاصم عبد االمير،1996،ص.)13
فيعرف (آرنوف ويتج) االبتكار بأنه ((أسلوب خاص في حل المشكلة ،عندما ينتج الفنان حالً مبتكرا ً ال وجود له في
السابق))(ارنوف وينج،1977،ص.)208
من هنا يتبين أن السمات الشكلية هي الصفة التي تميا تصميم عن آخر من حضارة إلى آخرى ومن مجتمع إلى
آخر تدخل فيه عوامل عدة منها ثقافية ونفسية وعقائدية ومعرفية وعدة عوامل مكتسبة من البيئة المحيطة به.
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المبحث الثاني:
مفهوم الشكل:
لقد توصل علماء نظرية الشكل إلى مجموعة من القوانين التي تحدد العالقات بين الكليات واألجااء ويتضح فيها ان
العالقات بين مكونات المجال اإلدراكي وليست الخصائص الثابتة لهذه المكونات الفردية هي التي تحدد اإلدراك
(قاسم حسين صالح،1988،ص.)22
إن الشكل يعد من العناصر األساسية الي عمل تصميمي وهذا واضح من خالل بعض توجهات الفالسفة
والمفكرين واالتجاهات الفنية اآلخرى ،فليس هناك عمل فني دون شكل.
فالتصميم يتمحور من عناصر عدة تأتلف فيما بينها لتشكيل فكرة العمل التصميمي التي تكون ابتكارات
مختلفة لمعاني عدة التي على أساسها يتم إنجاز البناء الفني للشكل مما يؤدي إلى طرح المحتوى الداخلي إلى الخارج
واظهاره”فاذا ما عرفنا تلك العناصر التي يتكون منها الشكل لم يعد للشكل أو العمل الفني وجود وكل عنصر من عناصر
الشكل ليس سوى عامل يساعد في بناء هذا الشكل واظهاره بوضوح"(راضي حكيم،1986،ص.)14
فسمات الشكل اإلظهارية ترتبط بمدى ما يختانه المصمم من افكار”فالشكل يكون بسيطا كالنقطة إذا كانت
مقصورة بذاتها أو على درجات كبيرة من التعقيد والتركيب والتشابك وهي على اختالفها تعبر عن حالة االستقرار أو
تميل للمحافظة على الخبرة البشرية"(محمد جاد،1986،ص.)38
"والشكل هو جمع لعدة عناصر ،والبد أن تكون فيه هذه العناصر وطابع الشكل عبارة عن كيفية ائتالف
هذه العناصر"(سانتيانا ،ب ت،ص.)120
أي”عندما يشرع المصمم بتكوين عمال تصميميا فانه يمر بمراحل عدة أهمها :التأمل واالختيار ومن ثم التطبيق،
وفي مرحلة التطبيق ،عندما يركب عناصره الشكلية التعبيرية ويوزع فضاءاته ولمساته ،فانه يجمع هذه الوحدات التعبيرية
في تمثال أو سطح لوحة لتكون عناصر مجمعة ومركبة على سطح أو فضاء(هيثم يلدا،2006،ص.")59
لذلك فالمصمم ذو التميا األصيل له القدرة على البحث مما يثير مخيلته وتحفيا انفعاالته في الطبيعة من صور
وتحوالت عديدة لها عالقة في اظهار األشكال المتحررة والمتطورة داخل حدس الفنان بشكل عام والخااف بشكل خاص
مما يطلعه هذا التجدد على ابتكار وصناعة االعمال الفنية من خالل عملية التطبيق واإلنجاز ،أو قد تلهمه االشياء الحضارية
أو الموروثات القديمة وكما يقول (هربرت ريد) في كتابه (حاضر الفن)”:إن الحضارة هي التي تمنح الشكل
صيغته(زهير صاحب ونجم حيدروبالسم،2006،ص.")56
إذن هناك قوة تأثيرية تنشأ ما بين المصمم وعمله التصميمي في ابتكار أو صنع شكل يحوي على فكرة وتترجم
هذه الفكرة من خالل هذا التشكيل أو العمل الفني ،أي هناك عالقة شد وجذب متكررة ومستمرة ومتسلسلة تتمركا
حول مفهوم الشكل وكيفية تطبيق هذه الفكرة وصياغتها على نحو ما مما يجعل الفنان في حالة عدم استقرار في سبيل
إنجازها بالشكل الذي يرضي مخيلة الفنان والذائقية العامة ويوطد العالقة الذهنية والفكرية فيما بينهما بصورة منظمة
ومرتبة "فالصياغة عملية تنظيمية للعالقات التشكيلية داخل العمل الفني تلك العالقات التي تبنى العمل على أسس
معمارية وبغير هذه الصياغة تظل الفكرة أو يبقى االنفعال في وضع هشيم اشبه بالحصى المنهار من
قمة الجبل"(البسيوني،1980،ص.)68
لذلك فإن الشكل يعد أحد العناصر األساسية والفنية التي تؤلف العمل الفني إذ أن الشكل يندرج ضمن المدركات
المرئية الواضحة الذي يؤثر حسيا في كيفية تلقي العمل الفني بمكنوناته وتفسيراته ودالالته التعبيرية والجمالية”فالجمالية
عادة تضفي قيمة عالية على (الشكل) في الفن ،إذ تكون قيمة العمل الفني معتمدة على الشكل دون الموضوع"(عبد
الواحد لؤلؤة،1982،ص.)287
لذلك فاألشكال الهندسية وكيفية بنائها تعتمد على قدرة الفنان في صياغاتها المبدعة من خالل بناء وحدات تركيبية
يتم الوصول من خاللها إلى ابتكار أشكال جديدة ذات صفة جمالية لذا فـ"الشكل إذن هو كل شيء ولكن الشكل عندما يفرغ
من كل ما يتصل بالمعنى ال يبقى منه سوى القليل"(عبد الواحد لؤلؤة،1982،ص.)364
وهذا ما يتفق في نظر كروتشة فيقول”إن الفن هو الحقيقة الجمالية شكل وال شيء غير الشكل"(عبد العايا
حمودة،ب ت،ص.)23
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لذا فـ”الشكل يسعى إلى هدف ،إلى غاية ،وهو المصدر األصلي للكمال وبذلك يصبح الشكل مطابقا لجوهر االشياء
في حين تنال المادة إلى منالة ثانوية ضئيلة القيمة"(ارنست فيشر،1971،ص.)154
فالشكل يستمد حضوره البصري من دواخل ذات الفنان ،ذلك أن عملية تشكيل الشكل وصياغته هي خاصية
يتميا وينفرد بها الفنان بشكل كبير مما يعطي للشكل أهمية وفاعلية ذات تاثير مباشر ،لذلك نالحظ بأن هناك صالت
ذات الفة وود ما بين االشياء التي توجد في الطبيعة والواقع المعاش وما بين الفنان مما يمنح للشكل روحية ومصداقية اعمق
وبعد نظر اوسع وهذا معناه ان” الفن هو تشكيل هو اعطاء االشياء شكال والشكل وحده هو الذي يجعل من اإلنتاج عمال فنيا
وليس الشكل امرا عارضا أو طارئا أو ثانويا"(ارنست فيشر،1971،ص.)201
"فليس هناك شكل في الطبيعة ال يعاى إلى عمل القوانين االولية في ظل دوافع النمو ولقد يختلف مدى النمو
وكذا تختلف الخامة األساسية والوظيفة أو االستعمال دون ان تختلف قوانين الفياياء"(هربرت ريد،1975،ص.)40
ومن المهم ان ال يكون الشكل مقيدا ً بنوع معين من السياقات في التعبير أو غير ذلك ولكن هذا ال يمنع من ان
جمالية الشكل يجب ان يكون ضمن شروط ممنهجة وموضوعة مسبقا على وفق حدود معينة وهذا ما يراه ويؤكده (ريد
هربرت) في ان”الخصائص الشكلية بالفن ال تختلف من بلد إلى بلد أو من عصر إلى عصر فهناك كثير من التطبيقات
المختلفة كاختالف أنماط الحياة ولكن المباديء األساسية الخاصة بالشكل والتركيب واحدة"(هربرت ريد،1975،ص.)40
فصياغة الشكل البد أ ن تكون موضوعة على وفق رؤية تصميمية منظمة ترتقي لدراسة وافية ودقيقة تفي بالغرض
الذي يمليه على الشكل نظرة المصمم لعمله التصميمي ،ألن العمل التصميمي ما هو إال إرهاصات داخلية تفرضها
انفعاالت الفنان وتصوراته المشحونة بالعاطفة وقوة اإلثارة ،فالعمل التصميمي إذا ما اكتمل على وفق رغبة المصمم
والشعور الحقيقي فالعمل (يصبح عندئذ ذات وحدة متكاملة ،وذو كيان متكامل ومستقل وفي الوقت نفسه تعطي للشكل قوة
لشد المتلقي بصورة انفعالية نحو العمل الفني لذا فإن فكرة الشيء هي شكل رؤية المصمم)(فرانكلين
روجرز،1990،ص.)44
"فالشكل هو اكثر العناصر االربعة التي يقوم عليها بناء العمل التصميمي صعوبة فهو يتضمن مشاكل ذات
طبيعة ميتافيايقية وهناك ما يسمى بالشكل البنائي أو الهندسي واآلخر وهو”الرماي”المجرد أو المطلق .وبامكان الشكل ان
يمنح المضمون من قوة حتى ان الشكل نفسه باعتباره الحل لبعض المشاكل الرياضية البد وان يكون نوعا من الحدس
أو البديهية"(هربرت ريد،1988،ص.)77-75
وبناء على ذلك فإن رأي أفالطون حول األشكال الهندسية وبصدد ذكرها انه”يعتبر الشكل تمثيال للفكرة وان
الشكل بهذا المعنى رماي"( هربرت ريد،1986،ص.)89
"فالشكل لدى أرسطو يراد به الشيء ال كما هو في الطبيعة بل كما ينبغي أن يكون أي أنه يضع هامشا من
الحرية للفنان في ممارسة الخلق الفني وإضفاء شيء من التجديد على الضد من استاذه أفالطون الذي ظن بال حقيقة
األشكال المتوافرة في الطبيعة بل أنها محض أشكال زائفة وزائلة وان الحقائق تكمن في األشكال المجردة القابعة في العلة
االزلية المتعالية"(باسم عبد االمير،2001،ص.)36
أما (كانت) فنراه يولي للشكل اهتماما شديدا الحتواءه على اهداف معنوية”ويعد الشكل هو العنصر األساسي
في بعث الجمال في العمل الفني السيما وان قضية البناء الشكلي تمثل أهم المرتكاات التنظيرية التي يستمدها
النقد الحديث"(باسم عبد االمير،2001،ص.)37
أما” الجمالية الهيغلية ترى ان الشكل والمضمون بنية موحدة متحدة وهي التي تتخذ وجه الفكرة وتجعل من تحقيقها
طابع المثال الفني المميا"(بشير الاهدي،1998،ص.)65
أي أ ن هناك عالقة ترابطية وتبادلية فيما بين الشكل والمضمون متالحمة بصورة غير قابلة للفصل بينهما ،أي ان
الشكل هو يمثل المضمون والمضمون يمثل الشكل.
أما الشكل عند فيلسوف الجمال (سانتيانا) فانه ياخذ حياا مهما جدا ال يقل أهمية عن باقي فالسفة الجمال
اآلخرين ،فانه يرى بأن الشكل هو مجموع عناصر ذات عالقات مترابطة والتي تعد من األسس الرئيسة للجمال الذي يتجلى
بابهى صوره جماليا وفنيا في العمل الفني ،فالشكل عنده يرتبط بالمادة ارتباطا وثيقا ويرى من المستحسن ان يكون الشكل
ضمن األسس المبدئية المهمة للغاية الجمالية وهي( :المادة والشكل والتعبير).
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وهكذا”إن جمال المادة يظهر حينما تخلو من الاخرف بل إن الصفة الممياة للحجر ذاته ال تتضح إال في المساحات
الكبيرة المتصلة من الحائط فبساطة الشكل تؤكد طبيعة المادة"(سانتيانا،ب ت ،ص.)124
وكذلك ستولينتا يولي اهتماما ً أيضا بالشكل كونه ينظم العالقات أو العناصر الداخلية فهو يرى بأنه”لو لم يكن
الشكل يوجه إدراكنا وينظمه لكان التذوق مستحيال غير ان قيمة التذوق ترجع إلى ما تكتسبه العناصر اآلخرى من حيوية
وإثارة حين ينظمها الشكل ،فالشكل ال يجعل هذه العناصر مفهومة فحسب ،بل انه يايد من جاذبيتها
ويؤكدها"(ستوليينا،1974،ص.)357
فالشكل”ما هو إال محصلة تجمع العناصر البنائية التي تشترك فيما بينها لتنشا منسقا بصريا يمكن أن يتسلمه المتلقي،
وأن ما يجري في الشكل هو تنظيم من العالقات المتحققة بالتماسك من خالل الوحدات المكونة للعمل الفني
بشكل عام(الربيعي،1999،ص .)71-70
جدلية العالقة بين الشكل والمضمون:
إ ن"كل عمل فني له شكل ،وله مضمون ،ويقصد بالشكل الهيكل العام الذي يقوم عليه بناء العمل الفني ،أما
المضمون فهو المعنى الذي يحمله هذا الشكل في طياته وينقله إلى اآلخرين الذين يغدون لرؤية هذا العمل".
(البسيوني،1980،ص. )80
أي”ان المضمون التعبيري ليس إال بعدا ً واحدا ً للعمل الفني بصورة عامة والتصميمي باالخص والعمل التصميمي
الكامل هو الذي يكون جيدا أو رديئا ً من الوجهة الجمالية فعندما نعاو اليه قيمة (بمعنى ما) فالبد لنا من ان نتحدث عن
المادة والشكل باالضافة إلى التعبير ذلك ألن المضمون التعبيري ال يكون ذا قيمة إال ألن الشكل
ينظمه ويهذبه"(ستوليينا،1974،ص. )397-396
أما كروتشة فنراه على عكس ذلك بقوله في انه”رفض التفريق بين الشكل والمضمون فهو يرفض االتجاهات التي
تؤكد على المضمون في الفن فقط كما يرفض االتجاهات التي تؤكد على الشكل في الفن أيضا "(نجم
حيدر،2001،ص.)103
ونرى جون ديوي فهو اآلخر”يرفض التمييا والتفريق بين الشكل والمضمون أو الشكل والفكرة إذ أن ما يحققه
الوعي نحو المضمون هو في تاسيس انبعاثا للشكل و في المقابل ما يحقق الوعي في الشكل هو تاسيسا للغة البد لها من
وحدتي تقابل في المعنى أو في المفهوم أو حتى في االنتماء"(زهير صاحب ونجم حيدروآخرون،2006،ص.)217
لذا يرتبط الشكل ارتباطا أساسيا وثيقا بالمضمون وهي عالقة جدلية تنصب في نهاية المطاف في تأليف األسلوب
الفني.
السمات اإلظهارية للشكل في تصميم السجاد المعاصر:
صناعة السجاد من الحرف والصناعات المهمة ،إذ أنها تالزم اإلنسان وحاجته اليومية منذ أقدم األزمان .وقد
يتعذر تحديد بداية لهذه الصناعة ،فهي يمكن أن تكون موجودة منذ الحضارات األولى لإلنسان .فقد كان اإلنسان
البدائي يفترش جلود الحيوانات ،بهدف اتقاء رطوبة األرض وبرد الشتاء ثم ألجأته الحاجة بعد ذلك واهتدى لتعلم
الحياكة ،وتدريجيا تعلم النسيج واخذ ينسج مالبسه ومفروشاته كلها ،ومنها السجاد البدائي ثم تحسنت خبرته بعد ذلك
تدريجيا ً وصوال إلى مراحل متقدمة ،إذ أضيفت اليه بعض االشياء التي جعلت منه اكثر مقاومة وحفظا وأكثر دفء.
واليمكن تحديد المرحلة التي بلغت فيها صناعة السجاد مانراه اليوم لعدم توافر النماذج التي تقودنا إلى تاريخ
منشئها ذلك بنا ًء على طبيعة المواد التي يصنع منها السجاد ،وهي مواد قابلة التلف قليلة المقاومة لظروف الطبيعة.
ونجد أن هناك بعض اآلراء والمصادر التي تشيرإلى أن صناعة السجاد بدأت قبل الميالد ،وقد اختلف الباحثون على
تعيين الموطن األول لهذه الصناعة ،فلكل رأي ينسبها إلى بلد ِه ،فأهل الصين يدّعون ذلك ،وأبناء آسيا الصغرى كذلك،
والمصريون أيضا يؤكدون على أن الفراعنة كانوا يستعملون هذا النوع من الفراش ،ونجد ذلك ممكنا لالعتقاد بان شعبا
مثل مصر يمتلك أعظم حضارة مازالت شواخصها االثارية موجودة ويدعم ذلك ماضيهم العظيم وتقدمهم في حضاراتهم،
فضال عن تقدمهم في شتى مجاالت الحياة وهذا يؤكد باحتمال كبير أن التخلو حضارة مصر من صناع ماهرين قاموا بنسج
السجاد(الكبيسي،1988،ص.)44
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لكن بعد انتشار اإلسالم في شتى أنحاء العالم اصبحت معرفة العرب والمسلمين بهذه الصناعة ظاهرة بحيث
اولتها األهمية الكبرى فقد كان للعرب الفضل الكبير في ازدهار صناعة السجاد ،ألنهم عملوا على تنميتها وتشجيعهاإلى
أن اصبح إنتاج السجاد هو من أهم الممياات التي تميا الفنون العربية اإلسالمية (هادي شاكر،1979،ص .)544كما
في الشكل رقم (.)1
وعرفت حضارة وادي الرافدين صناعة الغال والنسيج ،وقد استخدم الفنان الرافديني العناصر التايينية والجمالية
في ت كوينات لتصاميم السجاد الذي ينسجه وقد تم االستدالل من خالل اآلثار التاريخية لحضارة وادي الرافدين على
وجود السجاد في الفترة البابلية واألشورية فـ (على الرغم من أنه لم يتبقَ من السجاد االشوري أي شي غير ان طرز السجاد
التي استخدمت في القصور اآلشورية معروفة لدينا مما هو منحوت على قطع الرخام ،وكانت القطع توضع حول
مداخل القصور فالبد من أنها تتطابق مع أشكال السجاد الذي كان يغطي ارضية بقية
الغرف(هادي ساكر،1979،ص.)544
وبعد أن تمت الفتوحات اإلسالمية وتوسعت الدول ،فقد تأثر تصميم السجاد بالدين اإلسالمي وتعاليمه السمحاء ،وقد
استخدم المسلمون صناعة النسيج والسيما السجاد من مواد مختلفة ،ومن أهم هذه المواد هي الصوف والكتان فقد ((أظهرت
الحفائر األثرية بالفسطاط أولى العواصم اإلسالمية في مصر احدى عشرة قطعة صغيرة من السجاد الوبري بعضها
ماخرف باخارف هندسية وبعضها يجمع بين الاخرفة الهندسية والاخرفة الكتابية))(حسين هنداوي ،1982،العدد
االول،مجلد.)2
ويعد تصميم السجاد ناتجا ً فنيا ً جماليا ً يظهر بخصائصه المرئية بوضوح كونه يحقق تعبيرا ً وفكرة من خالل الناتج
الفني للوصول إلى هدف محدد وضمن وظيفة معينة تتحقق وفق أسلوب معين ،وهو بذلك يمثل الفكرة الكاملة أو
العنصر الاخرفي للقماش الذي يوضح تكرارا ً واحدا ً على المساحة الكلية للنسيج ،وهذا يتم إلظهار جوانب جمالية ووظائفية
تحقق الغرض األساسي من وجود التصميم وهو رفع قيمة القماش ومستوى األداء والجذب الجمالي مما يعكسه من تحقيق
القيم الجمالية للتصميم بصورة عامة.
فالعملية التصميمية ما هي إال نتيجة دوافع متعددة تنطوي على مثيرات تحرك اإلدراك الحسي المباشر النظر،
السمع ،التفكير للقيام بنشاطات متعددة تؤثر في أنماط األشكال المنتخبة ضمن نطاق معين وتتكيف معه وفق تفاعلها
بشكل متبادل ينتج عنه تكوينات محبوكة في نسيجها الفكري والفني واالجتماعي والعقائدي.
حيث أن الفنان المصمم يتبع ويشجع إحساسه الداخلي عن طريق إشباع عقله واحتوائه بكل عناصر الفكرة
المراد تصم يمها وايجاد الحلول للمشاكل التصميمية وعكسها في تحقيق المقترحات واألفكار بإالطالع الشامل والواسع
وإدخال الحس الفني للعمل ألن الفنان المصمم يدرك بأن العقل الباطن يقوم بترجمة المقترحات واألفكار بشكل رموز أو
تقوم العمل التصميمي ،بحيث تعرض
صور حيث ان العقل الباطن ليس له لغة ،فهذه الدوافع عندما تنظم فأنها سوف ّ
األشكال في طابع إبداعي غني بالبساطة والتعقيد في آن واحد. 
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المبحث الثالث:
األسس التصميمية الجمالية في بنية تصميم السجاد:
 الوحدة:
فالوحدة في تصميم الاخارف من األسس التي تنصهر في بودقتها العديد من األسس اإلنشائية حيث تجعل كل
العناصر توليفة متكاملة – وظيفية – تعبيرية – وجمالية لذلك تعد الوحدة من ضرورات في التصميم المستقر ألنها تقوم على
أساس تالؤم كل العناصر الموجودة في بنية التصميم .لذلك نعد الوحدة من ضرورات التصميم المستقر ألنها وتعد الوحدة
هدفا بحد ذاته يبتغيه المصمم من خالل التوظيف السليم والمنطقي لعناصر العملية التصميمية ضمن العمل
التصميمي”والوحدة تمنع التصميم من التفكك فهي عامل لربط العناصر حيث يقوم المصمم باختيار عناصر تتالءم مع
بعضها البعض ويرتبها حيث تكون متوافقة مع بعضها فقد عرف سكوت الوحدة من خالل األجااء المترابطة للشكل
بعالقات لغرض تحقيق التكوين الكلي ،فالوحدة الشكلية”تمثل التكوين الذي يتألف من نظام متشابك من العالقات التي تربط
األجااء والكل في وحدة تصميمية بصرية ،هي في الواقع وحدة عضوية ال يتسنى الي جاء فيها أن ينفصل عن الكل من
دون ان يؤدي إلى تحريف أو تشويه للجاء نفسه وللتصميم ككل"(روبرت جيالم سكوت.)1994،42،
"وان صعوبة عملية تنظيم العناصر للوصول إلى مجموع كلي متماسك يرتبط بقرار اختيار التنظيم المتناظر أو
الالمتناظر ،واحداث الشد الفضائي مع األشكال المتساوية أو الديناميكية بالهدف الرئيس في التوصل إلى كل موحد متالزم
يتعذر تقسيمه أو فصله أو بما يتالءم مع الغايات والمتطلبات المعتمدة في التصميم"(.)Meggs,Philip,1989,p116
 التوازن: 
"من أبسط شروط تحقيق الوحدة داخل البنية التصميمية شرط التشابه أو التطابق المتاتيان من استخدام العناصر
المتشابهة بالصفات و الموقع عند توزيع العناصر بما يخلق وحدة العناصر بما يخلق وحدة شكلية متماثلة .ومن ثم خلق
التوازن الشكلي بأبسط انواعه وقد تكون العملية غير قصدية انما هي ناعة داخلية لدى المصمم بسبب تكوينه المتوازن كما
ان توزيع العناصر قرب ا وبعدا عن مركا الثقل لذلك نجد انه قد (انسلخ معنى جديد من الوحدة إال وهو التوازن بكل قواعده
ونظمه وأنواعه و يرتبط مفهوم التوازن بصورة مباشرة بالوحدة الشكلية وهو أحد األسس الرئيسة لتحقيقها ،واإلتاان هو
الحالة التي تتعادل فيها القوى المتعاكسة)(العبدلي،2000،ص )76ويعد التوازن األساس التصميمي الذي يحقق الشعور
بالثبات واالستقرار الناشىء عن التوزيع المتساوي للوزن أو الثقل البصري في التصميم ،وعرفه ويندل عل انه (اإلحساس
بالمساواة واالستقرار في توزيع العناصر)”والتوازن ال يحدد بصيغة حسابية بقدر ما يعتمد على خبرة وتجربة المصمم
اللتين تنميان القدرة لديه بالشعور بمدى توازن العناصر بعضها مع بعض ،كما ان اإلتاان يقوم على أساس عمل
نفسي(Graw Wendell,1990,p141): 
وقد وصف التوازن من خالل التناظر وبالعكس في كثير من الطروحات ،ويشار أحيانا إلى ربطها بخصائص آخرى
مثل التكرار ،والتشابه فالتناظر بصورة عامة هو توازن األجااء بحيث ان األجااء الموجودة على جهة من المركا هي
نفسها موجودة في الجهة المقابلة. 
التكرار:
وهو معنى يكمل مشوار التشابه والتطابق فتكرار العناصر داخل بنية األقمشة يخلق وحدة تقوم على أساس
جمع العناصر ضمن نسق واحد وقد يكون التكرار تام يشمل الخصائص البصرية والفوأصل الفضائية أو غير تام
باختالف العناصر وصفاتها وهنا يتداخل عامل آخر مساند بما يحقق فكرة األتجاهية وهو يعد واحدا ً من العالقات التي
تستخدم في التصميم للوصول إلى الوحدة وهي هنا كل شامل فهي وحدة بالشكل أو بالصفات المظهرية أو بالسمات
المشتركة فكريا .
والتكرار ألجااء تكوين تصميم األقمشة قد يكون تكرارا لعنصر واحد أو عدة عناصر ضمن البنية الواحدة ،فقد
يكون تكرارا بالخط أو اللون أو الملمس وفي أي من هذه الحاالت يلجأ المصمم إلى التكرار الستثمار اكثر من شكل في
بناء صيغ مجردة أو تمثيلية قائمة على توظيف الشكل أو األشكال خالل ترديدات دون خروج ظاهر عن األصل ،وبهذا
المعنى فان التكرار يشير إلى االمتداد واالستمرارية المرتبطة بتحقيق الحركة على سطوح تصميمات األقمشة.
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التناسب:
هو مالئمة كل عنصر مع العناصر اآلخرى الموجودة داخل بنية التصميم من ناحية الحجم أو الصنف حيث
ان”التناسب مرتبط بالتوازن الذي يشير إلى تقسيم الفراغ بين العناصر المختلفة لغرض الحصول على تأثير بصري
سار"(ابو عرجة،1988،ص.)60
”يمثل االنسجام عملية أساسية في جميع الفنون ومنها التصميم إذ يستند إلى التوافق في الحجوم والكتل وااليقاعات
اللونية المتقاربة أو التقارب في درجات الضوء وتسلسل قيمته ،أو االبعاد واصولها"(محمد اسماعيل عمر،1997،ص،)35
يعلب التوازندورا أساسيا في التصميم وهو أساس نجاحه لذاك يتطلب من المصمم ان يكون ذا خبرة ووعي وحس
فني ،وهذه الصفات تعطيه حرية اكبر في تنسيق األجااء المكملة الداخلة في العملية التصميمية.
 التنوع:
يمنح التصميم اإلثارة والحيوية والحياة كما يضيف عامالً التأكيد على العناصر المختارة حيث تعتمد درجة التباين
في عناصر التصميم عند التصميم على مهارة المصمم وموهبته وغرض التصميم منه حيث يعد التباين من العالقات
الديناميكية والذي يحقق نوعا من اإلثارة نتيجة الماج المتكون من مواد ونسب والوان وأنماط مختلفة ويبعث في التكوين
حيوية وحركة. 
(ان إدراك البنية التصميمية هو نتيجة االختالفات في الحقل المرئي ،فاذا كان هذا الحقل كله صورة واحدة مكررة،
فإن ما نراه ما هو إال ضباب ،وبمعنى آخر ،بل إحساس بضوء ليس اال ...وليس هذا هو اإلحساس الذي يكون لدينا دائما،
ولكننا نعلم ان هذا هو ما يحدث فعال .عندما ندرك هيئة الشكل ،فإن ذلك يعني ضرورة وجود اختالفات في المجال المرئي
واينما توجد اختالفات ،فالبد ان يكون هناك تباين)(سكوت،1994،ص.)15
 التدرج:
إن التدرج يجمع بين المتناقضات في انتقاله التدريجي من حالة ما إلى أن يصل إلى الضد ،من الهدوء إلى الفاع،
من الرتابة إلى إلثارة لجذب االنتباه ،وال يمكن إدراك أي هيئة إال من خالل التباين فال يمكن للشكل أن يظهر إال من خالل
التباين أو في تنوع عالقات الشد الفضائي والتشابه في البنية ،الذي يؤدي إلى تباين تام مع النظام العام للعالقات.
 التضاد:
أهمية التضاد يأتي إلثارة التنوع .فالتضاد قائم بين العناصر بكافة الصفات منها الحجم ,الشكل ,درجة الثقل ,
األتجاه ,الملمس وبذلك تحقيق مسالك بصرية بأتجاه التضادات التي تبين العناصر األكثر أهمية والتي من خاللها يتم ايصال
الفكرة التصميمية بشكل اسرع وثم التوالي باأله يعد التضاد أساسا ديناميكيا للوجود ،ويبعث الحياة والنشاط في التصميم،
وان التكوين من دون التضاد يصبح رتيبا وممال.
ومما تقدم نالحظ ان للتضاد صورا ً متعددة في تصميم أقمشة االزياء منها التضاد اللوني والمتمثل باأللوان الحارة
والباردة والتضاد في المساحات والخطوط والحجوم والكتل والتضاد في االتجاه والملمس من خالل استخدام الخامات
المختلفة وغيرها الكثير .كل هذه المرتكاات تكون لها أنماط من العالقات التي على أساسها تبقى العناصر التصميمية لتكون
متداخلة في تكوين شكل التصميم النهائي. 
 السيادة:
سيادة أحد العناصر بصريا على العناصر اآلخرى يتيح للمصمم ايصال فكرته ونقل المتلقي بين أجااء التصميم
ككل والتنقل بين العناصر وصوال إلى المرحلة النهائية الخاصة بفهم الفكرة المرئية الموجهة .كما ان السيادة تحقق التوازن
أو األيحاء به من خالل جعل أحد العناصر مركا العمل تتموضع حوله باقي العناصر اآلخرى.
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إجراءات البحث:
منهجية البحث:
أتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي كونه األنسب في تالؤمه مع طبيعة توجه البحث الحالي.
مجتمع البحث:
شمل مجتمع البحث(الشكل و سماته اإلظهارية في تصميم السجاد المعاصر) ,وبلغ مجتمع البحث ()7
تصميما ً للسجاد المعاصر المتوفر في األسواق المحلية و هي تشكل المجتمع الكلي للبحث.
عينة البحث:
تم اختيار العينة على أسلوب العينة القصدية نظرا ً للتشابه في التصميمات مع نظائرها من المجتمع الكلي ،إذ
بلغ عدد العينات المنتقاة ( )3عينة تدخل ضمن حدود البحث.
وتمت مراعاة عدد من االعتبارات في اختيار عينة البحث وهي:
 اختالف العينات من حيث شكلها التصميمي.
 أداة البحث :بغية تحقيق أهداف البحث الحالي قامت الباحثة بتصميم أداة بحثها في ضوء الدراسة االستطالعية على
مجتمع البحث ،وأدبيات التخصص ،ومما أسفر عنه اإلطار النظري ،فضالً عن آراء الخبراء الذين بينوا صالحية
األداة.
تحليل نماذج العينة:
نموذج رقم ()1
الوصف العام:
المكان :موديل لسجادة تركية مطروحة في ىاألسواق العراقية
إنتاج2019:
البناء العام للشكل وسماته اإلظهارية:
يظهر في هذا األنموذج استخدام للعناصر والمفردات الاخرفية الهندسية بداخل مربعات ومستطيالت موزعة على
كامل فضاء السجادة والتي كونت سمة الحركة التي حققت شكال منتظما ً ومتحركا ً.
وقد قام المصمم بتكرار بتقسيم المساحة الداخلية للمربعات بانتظام إلى تتمحور بشكل متعامد ،وأن عناصر
أو مفردات الموجودة في النصف األول من السجادة تكررت بشكل متبادل بجميع االرباع اآلخرى للمربع الخارجي،
وذلك بهدف تحقيق التنوع الشكلي.
أسس التصميم:





التوازن :يتسم األنموذج بالتوازن المتماثل ،وذلك بفعل تكرار األشكال والعناصر والمفردات ووضعها بشكل
مدروس ورصين من قبل المصمم.
التكرار :لقد استخدم أسلوب التكرار المتماثل النمطي في تكراره للعناصر والمفردات التصميمية المنتشرة في الحشوة
الداخلية لإلطار الداخلي المحيط باألشكال.
السيادة :تظهر السيادة في هذا األنموذج للجاء العلوي من شكل التصميم التي تشغل المربعات األساسية للتكوين.
الوحدة والتنوع :يظهر التنوع في هذا التصميم من خالل وجود مفردات متباينة في أشكالها وقياساتها ،ولكنها
تظهر متوحدة من خالل البنية اللونية لمظاهرها الخارجية.
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 التطابق :يتحقق التطابق في هذا األنموذج من خالل تكرار نفس الوحدات والعناصر في الربع األول مع
األرباع اآلخرى للتكوين الشكلي.
 التضاد :يظهر التضاد في هذا األنموذج ما بين الهيكل الهندسي ذي الخطوط المستقيمة المتوازية بعضها مع
بعضها اآلخر.
 التباين :يظهر التباين بين األشكال والمفردات من خالل القياسات ونوع المفردات وعدد الفصوص وحركتها العامة.
نموذج رقم ()2
الوصف العام:
المكان :موديل لسجادة تركية مطروحة في ىاألسواق العراقية
إنتاج2018:
البناء العام للشكل وسماته اإلظهارية:
مما يالحظ أن المصمم اعتمد في هذا التصميم على المفردات الاخرفية كاالوراق واالزهار لتكوين السمة الممياة
لشكل التصميم ،إذ زين المساحة العليا والسفلى بنفس المفردات ويتكرر هذا التصرف الفني في باقي السجادة .وفي
الاوايا توزعت عناصر نباتية ثنائية كاطار زخرفي محيط بالسجادة .لقد اقتصرت الوحدة األساسية في هذه العينة على
الشكل الهندسي في الوسط ،وقد تشكل النسيج الاخرفي على هذا الشكل وهو الشكل الذي شكل عنصرا تحريك
وتفاعل جمالي نتيجة خصوصية كل شكل بمواصفات ممياة عن اآلخر.
أسس التصميم:








التوازن :إن من أبرز مظاهر هذا التصميم هو التوازن الشكلي سواء في المساحة العليا وهي متناظرة تماما ككفتي
مياان  ،أو المساحة الدائرية التي استمدت صفة التوازن من خالل طبيعتها التكرارية بشكل دوراني.
التكرار :أن بنيتها التصميمية تأسست على أساس تكرار متطابق مابين كل التصميم مع مايعاكسه في النصف األيسر
منها.
السيادة :كانت السيادة في التصميم تتركا على الجاء الهندسي المركاي ولكل المفردات التصميمية اآلخرى.
الوحدة والتنوع :إذا نظرنا إلى هذه العينة ،بوصفها جاءا مستخلصا من نسيج مترابط فنجد ثمة وحدة شكلية بين الجاء
األعلى والجاء األسفل ،فالشكالن اليختلفان و أن الوحدة التصميمية متحققة من خالل جملة عوامل منها :تكافؤ قياسات
المكونات الاخرفية ،ووجود الشريط اللؤلؤي الذي يحيط بالمكونات ويضفي عليها طابع التجانس.
التطابق :يتأتى التطابق في هذا األنموذج من خالل نظام التكرار بأسلوب إعادة رسم كل المفردات بشكل متطابق على
كل النسيج الاخرفي.
التضاد :إن أبرز مايميا هذه العينة التي تمثل وحدة زخرفية أساسية هو التضاد الهندسي في الشكل الوسطي ،ولعل
حيوية هذا التصميم الاخرفي ناشئة من هذه السمة بوصفها جمع بين األضداد.

نموذج رقم ()3
الوصف العام:
المكان :موديل لسجادة تركية مطروحة في ىاألسواق العراقية
إنتاج2019:
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البناء العام للشكل وسماته اإلظهارية:
لقد امتاز هذا النموذج من سجادة متعددة بوجود أشكال هندسية متفرعة وقد اتخذت مسارات حلاونية
متشابكة وتفتقر هذه األغصان إلى أية إضافات نباتية سوى نتوءات برعمية أو شوكية صغيرة .والمبدأ األساس الذي
اعتمده المصمم في تصميم شكل هذي السجادة التي تحددت على وفق الهيئات الهندسية الخارجية هو تقسيم المساحة
إلى قسمين متناظرين ،إذ يرسم األغصان وتفرعاتها في جانب ويكرره في الجانب المقابل بالتعاكس في األعم األغلب
أسس التصميم:









التوازن :إن أسلوب ملء المساحة الداخلية باألشكال الملتفة حلاونيا ً إلشغال المساحة الداخلية كليا قد خلق توازنا شكليا
تاما.
التكرار :يظهر التكرار في أشكال هذه العينة من خالل البنية الداخلية التي صممت على أساس التناظر الثنائي
أو المرآتي.
السيادة :بما أن كل شكل من األشكال المضلعة المكررة أو مضاف إلى أشكال آخرى لذا فال مجال للحديث عن السيادة.
الوحدة والتنوع :إن جميع األشكال قد توحدت من خالل الطابع العام لإلنشاء ،إذ وحدت المعالجة من جهة األشكال
الهندسية وكيفية تحريكها وتجانس سمكها ،فضالً عن لونها الموحد ،غير أن التنوع يظهر من خالل اختالف األشكال
الهندسية بعضها مع البعض اآلخر ،وكذلك في درجة تكاثف األشكال.
التطابق :لقد تطابقت جميع األشكال في هذه العينة من ناحية أسلوب ونظام التصميم.
التضاد :التوجد حالة تضاد في جميع أشكال هذه العينة سوى في حالة التعاكس أو التقابل.
التباين :ان التباين واضح من خالل اختالف األشكال الهندسية ،فقد تباينت في عدد أضالعها.

النتائج:








لقد استخدم المصمم مبدأ تصميم الوحدات الشكلية وتكرارها بالتطابق ،كما في جميع عينات البحث.
لقد ظهر ان المصمم استخدم التكرار المتماثل والتكرار الدوراني سواء في بنية الشكل ذاته أو من خالل النسيج
بشكل عام.
اتسمت جميع العينات البحث بالتوازن ،وقد حرص المصمم على جعل النسيج متناغما على نحو يعكس سمة
التوازن مهما امتد هذا النسيج.
عند تحليل ا لعينات ظهر أن جميعها قد تحققت فيها االنسجام الشكلي واللوني وذلك من مقتضيات سمة التكرار
التي تستلام تكرار الوحدة األساسية بالتعاكس سواء في بنيتها الداخلية أم من خالل التكرار العام.
وبقدر بروز التباين فإنه عالقة قد تحققت كذلك من خالل جملة حاالت منها :االختالف بين قياسات الوحدات التايينية،
وكذلك التباين في أوضاعها اإلتجاهية ،فضال عن مستويات البروز ،واالختالف في الدرجات الضوئية ،كما في جميع
العينات.
لقد ظهرت صفة التنوع في جميع العينات وقد تجسدت في المفردات النباتية والهندسية من الناحية الشكلية
وأوضاعها اإلتجاهية وأساليب معالجتها تقنيا.

االستنتاجات:





اعتمد المصمم أساس الوحدة في تصميم األشكال ومن ثم تكرارها يمنح له القدرة على معالجة أية مساحة يراد تصميمها
مهما كانت أبعادها.
أدى تنوع طرائق التكرار للوحدة الشكلية على إثراء السطح الماين إذ حقق التنوع لتالفي الرتابة وخلق التنويع
الحركي .
تمتعت األشكال بخاصية التوازن الذي من شأنه أن يحقق االنسجام الذي يبعث على اإلرتياح ،إذ أن النفس
البشرية تستجيب للمظاهر الفنية المتوازنة والتي التثير القلق أو التوتر الناشئ من غياب التوازن.
حرص المصمم على تحقيق التضاد والتباين بهدف خلق التنويع الجمالي وتخطي الرتابة الذي بدوره اضفى المايد
من الحركة والحيوية على النسيج برمته.
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 عمد المصمم إلى تحديد األشكال المصممة بأشرطة وضفائر بهدف جعل تلك التكوينات متماسكة تصميميا ومنسجمة
بصريا.
التوصيات:
 اإلفادة من التراث اإلسالمي الغاير في تصاميم السجاد في مسعى للتأصيل وخلق خصوصية وهوية لمنتجاتنا الوطنية .
 التوجه إلى تضمين مناهج خاصة ألقسام التصميم أقمشة تعنى بتعليم فنون تصميم السجاد باتجاهاته المختلفة.
المقترحات:
تقترح الباحثة إجراء دراسة بعنوان:
زخارف الحضارة الرافدينية والشعبية وإمكانية توظيفها في تصاميم السجاد العراقي..
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المصادر:
القران الكريم
المصادر العربية
إبراهيم ،ليلى حسين :الثقافة الفنية بين األصالة و المعاصرة و دورها في إعداد معلم الفن ،مؤتمر الثقافةالفنية التشكيلية،
القاهرة.1987 ،
أبن منظور :لسان العرب ،المجلد األول ،بيروت – لبنان.1955 ،
أبو حطب ،فؤاد :القدرات العقلية ،ط  ،3مكتبة األنجلو المصرية1980 ،
أبو عرجه ،تيسير :الصحافة المعاصرة ،دار الكتاب الجامعي،مصر .1988 ،دار النشر قبل البلد
بدوي ،أحمد زكي وصديقه يوسف محمود :المعجم العربي الميسر ،دار الكتاب المصري ،دار الكتاب اللبناني الطبعة
األولى ،القاهرة.1999 ،
البستاني :منجد الطالب ،دار المشرق ،بيروت –لبنان.1981 ،
البسيوني ،محمود ،اسرار الفن التشكيلي ،ط ،1عالم الكتاب ،القاهرة1980 ،
جاد ،محمد ،قواعد الاخرفة ،دار المعارف الجامعية ،الكويت.1986 ،
حسن علي حمودة ،فن الاخرفة ،الهيئة المصرية للكتاب1972 ،م.
حيدر ،نجم ،علم الجمال-افاقه وتطوره ،ط ،2وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة بغداد ،كلية الفنون الجميلة ،بغداد،
.2001
رافد عبد اللطيف عبد القادر :البيئة المكانية في مفهوم لنظام،النسق وفق نظريةالمعرفة،مجلة الهندسة والتكنولوجيا مج 19
ع  ،6بغداد.2000،
الربيعي ،عباس جاسم محمود ،الشكل والحركة والعالقات الناتجة في العمليات التصميمية ثنائية االبعاد ،اطروحة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة بغداد ،كلية الفنون الجميلة ،بغداد.1999 ،
رزوق ،أسعد :موسوعة علم النفس ،مراجعة :عبد هللا عبد الدايم ،المؤسسة العربية للنشر ،بيروت – لبنان.1977 ،
روجرز ،فرانكلين ،الشعر والرسم ،دار المامون للترجمة والنشر ،بغداد.1990 ،
ريد ،هربرت :حاضر الفن ،ترجمة،سمير علي،دار الشؤون العامة،بغداد.1986،
الاهدي ،بشير ،علم الجمال والنقد-علم الفن ،ط ،1منشورات جامعة دمشق ،سوريا.1998 ،
شاكر ،هادي ،عظمة بابل (موجا حضارة وادي دجلة والفرات القديمة) ،ترجمة د .عامر سليمان إبراهيم ،دار الكتب
للطباعة والنشر ،الموصل1979 ،م.
سانتيانا ،جورج ،اإلحساس بالجمال ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،ب .ت.
ستولنتيا ،جيروم ،النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية ،ترجمة :فؤاد زكريا ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
.1974
سكوت،روبرت جيالم :أسس التصميم،ط،3تر،عبد الباقي محمد ابراهيم ومحمد محمود يوسف ،دار نهضة مصر للطبع
والنشر.1994،
الشال ،عبد الغني النبوي ،مصطلحات في الفن والتربية الفنية ،ط ،1المملكة العربية السعودية :الناشر ،عمادة شؤون
المكتبات ،جامعة الملك سعود.1984 ،
شلق ،علي ،الفن والجمال ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان.1982 ،
صاحب ،زهير ،حيدر ،نجم ،محمد بسام ،بالسم ،دراسات في الفن والجمال ،ط ،1دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان-
االردن.2006 ،
صالح ،قاسم حسين :الشخصية بين التنظير والقياس ،بغداد ،1988 ،الظواهر البصرية والتصميم الداخلي ،دار األحد
(البحيري اخوان) ،بيروت.1971 ،
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العايد ،احمد وآخرون ،المعجم العربي األساسي ،توزيع الروس ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،القاهرة.1988 ،
عبد األمير ،عاصم :جماليات الشكل في الرسم العراقي الحديث ،إطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية الفنون الجميلة،
جامعة بغداد.1996 ،
عبد االمير ،باسم ،مفهوم الشكل في الخطاب المسرحي للفنون ،المجلة القطرية تصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ،جامعة بغداد ،عدد.2001 ،1
العبدلي،كريم منعم :الثابت والمتغير في بنية العمارة اإلسالمية،رسالة ماجستير،كلية الهندسة،جامعة بغداد .2000،
العكيلي ،قيس ابراهيم مصطفى :السمات الجمالية في القرأن الكريم ،اطروحة دكتوراه غير منشوره ،جامعة بغداد ،كلية
الفنون الجميلة.1998 ،
فرج عبو ،علم عناصر الفن ،ج ،1دار دلفين للنشر ،ميالنو1982 ،م.
فيشر ،ارنست ،ضرورة الفن ،ترجمة :اسعد حليم ،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر.1971 ،
كاظم ظاهر ،خليل ،الشكل والمضمون في الخاف العراق ،1985-1955 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد،
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جابر األَندلس ّي
عر ابن
ِّيني في ِّ
ٍ
ش ِّ
األثر ال ّد ّ
دراسة استقرائية تحليلية
قاسم مخلف عبيد خضير العلواني
الباحث ،المديرية العامة لتربية االنبار ،العراق

الملخص
يسعى هـذا البحـث إلى دراسـة األثر الديني فـي شـعر ابـن جـابر األندلسـي ت ٧٨٠هــ علـى مســـتوى القران الكريم
والسنة النبوية المطهرة ،معتمـــدا فـــي ذلـــك منهجـــا اســـتقرائيا تحليليا.
حاول البحث التقاط األثر القرآني والحديثي في نصوص الشاعر ،وكيف وظفه في شعره ،والكشف عن الدالالت الجديدة
الناتجة عن ذلك التوظيف سواء أكان التوظيف لفظياً ،أم تركيبياً ،أم معنی قرآنيا ،أم قصة قرآنية ،أم إشارة إلى المقصود
إيماء؛ لتتبين لنا من خالل ذلك ثقافة الشاعر الدينية عامة والقرآنية والحديثية خاصة ،وكيف استثمر ذلك كله في بيان
تجربته الشعرية وأثراء نصه الشعري.
فقد قسمت بحثي إلى مبحثين:
المبحث األول األثر القرآني في شعر ابن جابر االندلسي وفيه وتوظيف اآليات القرآنية أو جزء منها ،اإلشارة إلى معاني
القرآنية ،اإلشارة وااليماء إلى آية أو سورة ،القصة القرآنية في شعره،
أ َّما المبحث الثاني فهو أثر الحديث النبوي في شعر ابن جابر االندلسي ،االقتباس النصي من الحديث النبوي ،االقتباس
اإلشاري للحديث النبوي.
َ
جابر األندلسي.
عر ابن
ٍ
الكلمات المفتاحية :األثر النبوي ،في ِش ِ
المقدمة
حياة الشاعر ابن جابر االندلسي
أوالً -:نسبه وألقابه:
ابن جابر :هو محمد بن أحمد بن علي بن جابر أ َّما كنيته فله كنيتان هما " أبو عبد هللا وابن جابر ،وقد اشتهر
()1
شاعرنا بالثانية ،وأما ألقابه فقد لقب بعدة ألقاب هي (األندلسي ،األعمى ،الضرير ،المالكي ،النحوي  ..وغيرها).
ثانياً -:والدته ودراسته:
ولد الشاعر ابن جابر في (المرية) إحدى مدن األندلس سنة ( 698ه۱۲۹٨/م) ونشأ في تلك المدينة ،واختلف إلى
مجالس العلم واألدب فيها ،فنشأ نشأة علمية رصينة منذ نعومة أظفاره في مسقط رأسه ودرس في مساجدها وأخذ من
شيوخها ،وتذكر المصادر التي ترجمت لحياته أنَّه قرأ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف منذ صغره وتتلمذ على يد
شيوخ العربية ،فدرس علم النحو على يد العالمة ابي حيان النحوي ،وسمع الحديث من المري في دمشق ثم بقى ينتقل من
مكان إلى آخر منته من علو م العربية فغادر مع صديقه أبي جعفر الغرناطي فدرس فيها وقرأ حتى اشتهر مع صديقه أبي
جعفر باألعمى والبصير ،ثم رحال إلى حلب عام  743ه ،حيث درس فيها ابن جابر وسمع الكثير ،وكان يتردد مع صديقه
أبي جعفر الغرناطي إلى مسجد في حلب عرف بمسجد (طغرل) في محلة باب قنسرين ،فسمي هذا المسجد بمسجد النحاة
()2
لكثرة ما يقام فيه من حلقات النحو واللغة واألدب.
إذا فارتياده إلى مدينة حلب وحضوره لقاءات وحلقات علمية كثيرة أتاحت له فرصة القول الشعر والتباري في
صنعته وصقلت لديه هذه الموهبة الفذة في رسم اللوحات الشعرية الجميلة فيما بعد.
وقد قيل في مدحه كالما جميال من قبل أهل االختصاص ،فطالما أعجب النقاد بشعره فهذا شوقي ضيف الناقد
()3
األدبي يقول فيه" :إنه يستمد من نبع فياض ال يتوقف وال ينقطع بل يتدفق تدفقا غزيرا.
ويذكر بعض المؤرخين أنه انتقل من حلب إلى (البيرة) حيث توفي فيها عام (٨٠/۱/۱۳٧٨م) في شهر جمادى
اآلخرة.

()4
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ثالثاً :مؤلفاته:
ترك لنا ابن جابر األندلسي تراث متنوع في علوم شتی من مؤلفات علمية وأدبية ودواوين شعرية ،ومن الباحثين
الذين درسوا ابن جابر الدكتور سالم الفالحي الذي جمع لنا مؤلفاته وآثاره بشكل مفصل ومنظم على النحو اآلتي:
 -1المؤلفات وتشمل :شرح الفية ابن معط في النحو والصرف وشرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف"..
وغيرها.
 -2المنظومات وتشمل :احلية الفصيح في نظم الفصيح وعمدة المتلفظ في نظم كفاية المتحفظ ونظم الظاء والضاد
 ..وغيرها
 -3األشعار وتشمل :الحلة السيرا في مدح خير الورى وتعرف بيديعة العميان وديوان المقصد الصالح" ..
وغيرها .
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المبحث األول
األثر القرآني في شعر ابن جابر االندلسي
المطلب األول
توظيف اآليات القرآنية او جزء منها
اقتبس ابن جابر كثيرا من اآليات القرآنية ،ورصع بها شعره ،ووظفها في تجربته ،في أغراض مختلفة .
()5

س ،والقبس :النار .. ،واقتبست منه علما – أيضا – استفدته
واالقتباس لغة :مشتق من الفعل " قَبَ َ
وفي اصطالح البالغيين هو " أن يضمن الكالم شيئا من القرآن أو الحديث ال على أنه منه.

()6

يندرج هذا الفعل اإلبداعي تحت ما يعرف في النقد الحديث بالتناص ،فهو شكل من أشكال تقاطع النصوص،
وتداخلها ،وتفاعلها " واالقتباس نوعان :حرفي ،وايحائي ،فالحرفي أو النصي ،تضمين الشعر آية قرآنية بلفظها وتركيبها
ً ()7
دون تغيير أو تحوير ،وهذا النوع من االقتباس له حضوره في شعر ابن جابر ،من ذلك قوله ناصحا:
يا صاحب المال ألم تستمع

**

فاعمل به خيرا فو هللا ما

لقـــــــــوله ما عندكــــــم ينفد
**

يبقى وال انت فيه مخلد

()8

فهو يقتبس اآلية الكريمة { َما ِع ْندَ ُك ْم يَ ْنفَد ُ َو َما ِع ْندَ َّ
ق} مبينا حقيقة المال الذي ال بد أن ينفد ،وناصح صاحبه
َّللاِ بَا ٍ
باإلنفاق ،وأن صاحبه لن يخلد في هذه الدنيا ،فالتصرف الصحيح أن ينفق منه في سبيل هللا ،لينفع صاحبه في اآلخرة
ويصف الصحابة  -رضي هللا عنهم  -قائال(:)9
هم جاهدوا في هللا حق جهاده ** وقاموا بنصر الدين في كل مشهد
()10
ِّين ِّم ْن ح ََرجٍ} من خالل
ق ِّجهَا ِّد ِّه ه َُو اجْ تَبَا ُك ْم َو َما َجعَ َل َ
َّللاِّ َح ه
اقتبس هذا من اآلية {جَا ِّهدُوا فِّي ه
علَ ْي ُك ْم فِّي ال ّد ِّ
هذا االقتباس يبين امتثال الصحابة  -رضي هللا عنهم  -ألوامر هللا تعالى  -وأنهم جاهدوا حق الجهاد كما طلب ذلك هللا منهم
()11
 .وقال واصفا رحلته وزيارته للمدينة المنورة والتوجه إلى مكة للحج.
**

تعود لنا من غافر الذنب بالبشرى

شددنا عقود العزم منا التوبة
()12
اقتبس في بيته هذا جزءا من اآلية الكريمة { َ
ب}
ب َو َقابِّ ِّل الته ْو ِّ
غافِّ ِّر الذهن ِّ

اقتبس هذا المعنى ووظفه في تجربته الشعرية ،فالموقف متالئم مع هذا المعنى ،فالمكان المدينة والتوجه لمكة
والنية الحج ،الذي يعود منه صاحب الحج المبرور مغفور الذنوب تائباً ،صالح حاله ،طالبا ً القبول لتلك التوبة والبشری
ممن يغفر الذنوب.
()13
ويتحدث عن بدر ،قائال.
وما زال بين الماء والظل سيرهم * * إلى أن تولى يومهم فرأوا ببدرا
وبالعدوة الدنيا نزلنا بحيث قد * * أقام رسول هللا ينتظر النصرا
ال يزال في رحلته إلى مكة مفصال ذلك ذاكرا ً األماكن التي مر بها ،وفي هذه األبيات يذكر بدرة ،والعدوة الدنيا
مقتبسة من قول هللا تعالى{ :إِّ ْذ أَنت ُم بِّا ْلعُد َْو ِّة ال ُّد ْنيَا َوهُم بِّا ْلعُد َْو ِّة ا ْلقُص َْوى}( )14مبينا التعلق الروحي بكل ماله عالقة بالسلف
الصالح الستحضار التاريخ ،وعبق المكان ،ورائحة النصر ،وترك الخيال يسيح في الذكريات في قصيدة مدحية نبوية
يتحدث عن معان عظيمة ،وعن صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم موريا بأسماء السور القرآنية ،وموظفا معانيها مما
()15
جعله يذكر بعض بدايات تلك السور مشيرة إلى المعنى ،يقول في ذلك
قد افلح الناس بالنور الذي ** من نور فرقته لما جال غرة
()16
ثم يذكر السور متتابعة حتى يقول :
كف يسبح هلل الطعام بها ** فاقبل ،إذا جاءك الحق الذي نشره
والليل مثل "الضحى" إذ ال فيه ** ألم نشرح تلك القول في أخباره العطرة
فهو يقتبس أول جزء من اآلية األولى وليدل على السورة موظفا ذلك المقتبس في نسج الكالم وجنسه جاعال ذلك
()17
منه ومن اقتباساته ،قوله متغزال .
** بما حوى الحسن من الطاف أسرار
في خدها شبة للخال او شيه
وشي من الحسن لم يحتج لصنع يده ** تبارك هللا هذي صنعة الباري
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سنُ ا ْل َخا ِّل ِّقينَ }( )18وظف
َّللاُ أَحْ َ
اركَ ه
فالشاعر يقتبس في البيت الثاني من اآلية الكريمة { أَنشَأْنَاهُ َخ ْلقًا آ َخ َر فَت َ َب َ
المعنى وبين مقدار الجمال ،ثم بنى األلفاظ ومعنی مقصود (الباري) وما فيها من إبداع وتمييز لألشياء عن غيرها بمقدار،
وحكمة ،وتفاصيل ،وهذا الحسن مما امتازت به عن غيرها من النساء ،وفي ذلك إشارة  -ايضا -وتوظيف لقوله تعالى
ير ِّب َما ت َ ْف َعلُونَ }( )19فابن جابر وظف معنيين قرآنيين في بيت شعر ،وذلك لتأثره
{ ُ
ص ْن َع ه
َّللاِّ الهذِّي أَتْقَنَ ُك هل ش َْيءٍ ِّإنههُ َخ ِّب ٌ
بالمعاني القرآنية وسيطرتها على فكره ،وامتزاج إبداعه بها.
المطلب الثاني
اإلشارة إلى المعاني القرآنية
أورد ابن جابر مجموعة من المعاني القرآنية التي إذا ذكرت فاستدعت أية قرآنية إيحاء ،واشارة ،دون التزام باللفظ
والتركيب ليتم توظيفهما لخدمة تجربته الشعرية ،ورؤيته الفكرية ،وهذا كثير في شعر ابن جابر األندلسي ،من ذلك حديثه
()20
عن انشقاق القمر ،وأنه آية ومعجزة أيد هللا بها صدق رسالة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،يقول ابن جابر في ذلك:
والشمس بعد غروبها ردت له
()21
ويقول في موضع آخر:
وبالقمر المنشق کم غاظ حاسدا ً
ويقول:

**
**

والبدر بين يديه شق وأفرجا
وما سلموا حتى أنالهم حصدا

()22

لتعجزهم بدر السماء له شقا
**
وشق على أعدائه أن ربه
هذا المعنى ،وهذه المعجزة تتكرر كما سبق في شعر ابن جابر وتحيلنا إلى اآلية الكريمة {ا ْقت َ َربَ ِّ
ساعَةُ َوانشَقه
ت ال ه
ا ْلقَ َم ُر}( )23مبينا عظم نبيه صلى هللا عليه وسلم وتأييد هللا له ،وعظم تلك المعجزة .
()24

وتحدث شاعرنا عــــن الفــــاروق عمــــر – رضــــي هللا عنــــه-فــــي موافقــــة الــــوحي آلرائــــه ،قائالً:
وحسبك أن هللا وافق رأيه

**

كذا في أذان والحجاب وجعلهم

لدى يوم بدر إذ رأى قتل من فدي
**

مصلى مقاما ً للخليل بمسجــــــــد

يشير في البيت األول إلى رأي عمر بن الخطاب في أسرى بدر ،حين قال :يا رسول هللا كذبوك وأخرجوك نضرب
()25
أعناقهم .
س َرى َحتهى يُثْ ِّخنَ
فكان رأي الفاروق قتلهم ،فجاء التأييد لذلك الرأي قرانا ،قال تعالى َ {:ما كَانَ ِّلنَ ِّب ّي ٍ أَن يَكُونَ لَهُ أ َ ْ
()26
َّللاُ ع َِّز ٌ
يز َح ِّكي ٌم}.
فِّي ْاأل َ ْر ِّ
َّللاُ يُ ِّري ُد ْاآل ِّخ َرةَ َو ه
ض ت ُِّري ُدونَ ع ََرضَ ال ُّد ْن َيا َو ه
وأما الحجاب فقال عمر  -رضي هللا عنها وافقت ربي في أربع ،قلت ،يا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لــو
()27
{وات ه ِّخذُوا ِّمن همقَ ِّام إِّب َْرا ِّهي َم ُمصَلى}.
صــليت خلــف المقــام ؛ فنزلــت هــذه اآليــةَ :
وقلــت :يــا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،لو ضربت على نسائك الحجاب ،فإنه يدخل عليهن البر والفـاجر
ب} ،ونزلت هذه اآلية {ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من
سأَلُوهُنه ِّمن َو َر ِّ
سأ َ ْلت ُ ُموهُنه َمتَاعًا َفا ْ
فانزل هللا تعالى { ِّإذَا َ
اء ِّح َجا ٍ
طين} ،فلما نزلت قلت أنا {تبارك هللا احسن الخالقين}؛ فنزلت { :فتبارك هللا أحسن الخالقين} ،ودخلت على أزواج النبي
سى َربُّهُ ِّإن َطلهقَكُنه أَن يُ ْب ِّدلَهُ أَ ْز َوا ًجا
صلى هللا عليه وسلم فقلت :لتنتهن أو ليبدلئه هللا بأزواج خير منكم ؛ فنزلت اآليةَ { :
ع َ
()28
َخي ًْرا ِّ ّمنكُنه }.
سأ َ ْلت ُ ُموهُنه َمتَاعًا
{وإِّذَا َ
وفي البيت الثاني يشير ابن جابر إلى شيئين ورد فيهما قرآن ،هما الحجاب ،في قوله تعالى َ
َّللا}( )29واألمر اآلخر اتخاذ مقام
سأَلُوهُنه ِّم ْن َو َر ِّ
فَا ْ
سو َل ه ِّ
ب ذَ ِّل ُك ْم أ َ ْطه َُر ِّلقُلُوبِّ ُك ْم َوقُلُوبِّ ِّهنه َو َما كَانَ لَ ُك ْم أ َ ْن ت ُؤْ ذُوا َر ُ
اء ِّحجَا ٍ
ً
َ
ْ
ُ
َ
اس َوأ ْمنًا َوات ه ِّخذوا ِّمن همقَ ِّام إِّب َْرا ِّهي َم ُمصَلى َوع َِّه ْدنَا إِّلَى
{وإِّذ َج َع ْلنَا ا ْلبَيْتَ َمثابَة ِّلّل هن ِّ
إبراهيم مصلی في قوله تعالیَ :
()30
ه
ْ
ينَ
ينَ
س ُجودِّ} .
ال
هع
ك
الر
و
ف
ك
ا
ع
ل
ا
و
ف
ئ
ا
ط
ِّإب َْرا ِّهي َم َو ِّإ ْ
س َما ِّعي َل أَن َط ِّ ّه َرا َب ْي ِّت َي ِّلل ِّ ِّ َ َ ِّ ِّ َ ُّ ِّ ُّ
فإشارة ابن جابر على هذه الصفات العظيمة ،وما امتاز به الفاروق  -رضي هللا عنه دل مكانته في األمة ،وربط
ذلك بكالم هللا دليل تاييد والهام ،وهذا ال يكون الكثير من الناس فقراءة هذه اآليات الكريمات يستدعي ذكر الفاروق،
ومواقفه النبيلة ،والمميزة ،ومـا فيهـا مـن ِ قـوة في الحق على الدين واألعراض ،وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء.
ويقول أيضاً:

()31

هو الرزق مقسوم فليس بزائد
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شت َ ُه ْم فِّي ا ْل َحيَا ِّة ال ُّد ْنيَا}( ،)32يشير ابن جابر إلى
س ْم َنا بَ ْي َن ُهم هم ِّعي َ
وهذا المعنى يؤيده هللا تعالى -في قوله { َنحْ نُ َق َ
معانيه بالماحة خاطفة إلى اآلية الكريمة ،والمعنى القرآني ببراعة تخدم تجربته ،وتزيد من فنية النص لديه.
ً ()33
ويقول ايضا:
الم تقذف الجن النجوم ألجله **

وهم عن لحاق السمع بغد بمغزل

س َما َء ال ُّد ْن َيا
{و َل َق ْد َزيه هنا ال ه
في هذين البيتين تأكيد وذكر مباشر لما أورده هللا في كتابه ،من ذلك قوله تعالىَ " :
()34
َ
َ
َ
ْ
َاب
ين َوأ َ ْعت َ ْدنَا لَ ُه ْم َ
بِّ َمصَابِّي َح َو َجعَ ْل َنا َها ُر ُجو ًما ِّلّل ه
ف ا ْل َخطفَة فأتْبَعَهُ ِّ
ش َي ِّ
اب ال ه
شه ٌ
ير} وقوله تعالى {إِّ هال َم ْن َخ ِّط َ
عذَ َ
س ِّع ِّ
اط ِّ
()35
َ
َ
َاب ُّمبِّينٌ } فالشاعر في بيتيه يؤكد ما أيد هللا به الرسالة المحمدية
ست َ َر َ
س ْم َع فأتْبَعَهُ ِّ
ب}  ،وقال تعالى {إِّ هال َم ِّن ا ْ
ق ال ه
شه ٌ
ثَاقِّ ٌ
من أمور ،من أهمها منع خبر السماء ،فال يصل منها شيء إال عن طريق الوحي على رسوله صلى هللا عليه وسلم وهذا
شرف له
المطلب الثالث
اإلشارة وااليماء إلى آية أو سورة
أورد ابن جابر في شعره ألفاظا يحيل من خاللها إلى سورة من سور القرآن أو التورية بأسماء بعض السور ،من
()36
ذلك قوله مشيرا إلى سورتي النصر ،والفجر .
فجاء مجيبا في ( إذا جاء) بالذي

**

شفاهم فقالوا حقه أن يسؤد

فايتها من آخر الفجر أستمعوا

**

لدى وضعه في خير قبر وملحد

يتحدث عن فضائل حبر األمة ،وترجمان القرآن عبد هللا بن العباس  -رضي هللا عنهما حيث إشار في البيت األول
ار ِّج ِّعي
س ا ْل ُم ْط َمئِّنهةُ * ْ
إلى سورة النصر ،وفي البيت الثاني إشارة إلى أواخر سورة الفجر ،وهي قوله تعالى {يَاأَيهتُهَا النه ْف ُ
()37
اضيَةً َم ْر ِّضيهةً * فَا ْد ُخ ِّلي فِّي ِّعبَادِّي * َوا ْد ُخ ِّلي َج هنتِّي*}
إِّلَى َربِّّ ِّك َر ِّ
اكتفى ابن جابر ب اإلشارة إلى اآليات التي لها عالقة بالمعنى ،والفكرة التي يتحدث عنها ويشير إلى سورة
()38
اإلخالص ،في قوله
رحلنا إلى أم القرى تعمل السترى

عسی سورة اإلخالص في حجنا تقرا

**

فذكر سورة اإلخالص يستعيدها بجميع آياتها ،التي تتحدث عن التوحيد ،والحج مظهر من مظاهر توحيد هللا عز
وجل .
ويتحدث عن سورة النجم ،قائالً

()39

قد أقسم هللا في الذكر الحكيم بها

**

فقال والنجم هذا أوفر القسم

فاهلل قد أقسم بالنجم إذا سقط وهو أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم ما ضل ،وما غوى ،وما ينطق عن الهوى،
َاحبُ ُك ْم َو َما َ
{والنهجْ ِّم ِّإذَا َه َوى * َما َ
ق ع َِّن ا ْله ََوى * ِّإ ْن ه َُو ِّإ هال َوحْ ٌي
غ َوى * َو َما يَ ْن ِّط ُ
ض هل ص ِّ
وهذا الذي جاء في قوله تعالى َ
يُوحَى *}( ، )40فإشارة ابن جابر بلفظة والنجم حملت في طياتها صفات عظيمة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
واختصرتها.
كما إشار إلى ما ورد في سورتي النحل والتوبة من صفاته ،قائال:

()41

قوم إذا قيل من ؟ قالوا :نبيكم

**

منا فهل هذه تلفى لغيرهم

إن تقرأ النحل تنحل جسم حاسدهم

**

وفي براءة يبدو وجه جاههم

وفي ذكره السورة النحل إشار ة إلى وصف هللا ألهل مكة المهاجرين ،وما نالوه من عظيم األجر ،في قوله تعالى {
َّللاِّ ِّم ْن بَ ْع ِّد َما ُ
س َنةً َو َألَجْ ُر ْاآل ِّخ َر ِّة أ َ ْكبَ ُر لَ ْو كَانُوا يَ ْعلَ ُمونَ }( ،)42كما إشار
ظ ِّل ُموا لَنُبَ ّ ِّوئَنه ُه ْم فِّي ال ُّد ْن َيا َح َ
َواله ِّذينَ َهاج َُروا فِّي ه
َّللاِّ ِّبأ َ ْم َوا ِّل ِّه ْم َوأ َ ْنفُس ِِّّه ْم أَ ْع َظ ُم د ََرجَةً
إلى صفاتهم في سورة التوبة في قوله تعالى {اله ِّذينَ آ َمنُوا َو َهاج َُروا َوجَا َهدُوا فِّي َ
س ِّبي ِّل ه
َ
ش ُِّر ُه ْم َربُّ ُه ْم ِّب َرحْ َم ٍة ِّم ْنهُ َو ِّر ْ
ان َو َجنها ٍ
َّللا
َّللاِّ َوأُولَئِّكَ ُه ُم ا ْلفَا ِّئ ُزونَ * يُ َب ّ
ِّع ْن َد ه
ض َو ٍ
ت لَ ُه ْم فِّيهَا نَ ِّعي ٌم ُم ِّقي ٌم * َخا ِّل ِّدينَ فِّيهَا أبَدًا إِّنه ه َ
()43
ِّع ْن َدهُ أَجْ ٌر ع َِّظي ٌم*}
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المطلب الرابع
القصة القرانية في شعره
جاء الحديث عن القصص القراني في شعر ابن جابر األندلسي ،من خالل اإلشارة إلى تلك القصة بداللة بعض
األلفاظ عليها كقصة اإلسراء والمعراج ،والهجرة ،وحادثة اإلفك ومعركة بدر ،وغير ذلك.
تحدث ابن جابر عن رحلة اإلسراء والمعراج في مواطن متفرقة من شعره ،لبيان مكانته عليه الصالة والسالم -
()44
وما خصه هللا به من صفات ،وما امتاز به دون بقية الرسل – عليهم السالم ،فيقول:
سبحان من أسری به من بيته
ركب البراق وجال سبع طباقها
ويقول في قصيدة أخرى:

المسجد األقصى بليل قد دجى

**

في ليلة ودنا وبلغ ما ارتجى

**

()45

وجاء جبريل ليال بالبراق له
إذا انتهى السماء رحبوا ودعوا
ثم ارتقى لمقام لم يقم ملك
افسار وهو سميع للنداء يری

فجال سبعا ً وما في الوقت تطويل

**

أهالً بكم فله للعز تأهيل

**

به ولو قام لم يصحبه معقول

**
**

ما في الحديث به تعيا التفاصيل

جاء الحديث عن اإلسراء إلى المسجد األقصى ،والمعراج إلى السماء في سور :اإلسراء ،والنجم ،والتكوير ،وقد
س ِّج ِّد
س ِّج ِّد ا ْلح ََر ِّام ِّإ َلى ا ْل َم ْ
س َرى ِّب َع ْب ِّد ِّه لَي ًْال ِّمنَ ا ْل َم ْ
س ْب َحانَ الهذِّي أ َ ْ
جاءت األحاديث مفصلة ومبينة لتلك الرحلة ،يقول تعالى { ُ
()46
ير}
ار ْك َنا ح َْولَهُ ِّلنُ ِّر َيهُ ِّم ْن آ َيا ِّتنَا ِّإنههُ ه َُو ال ه
ْاأل َ ْقصَى الهذِّي َب َ
س ِّمي ُع ا ْل َب ِّص ُ
إنها آية عظيمة بينت اإلسراء والمعراج ،والهدف منهما ،وياتي ذكر ذلك في سورة النجم في قوله تعالى { َما َزا َ
غ
ت َر ِّبّ ِّه ا ْل ُكب َْرى}( )47رحلة إيمانية بينت مكانته صلى هللا عليه وسلم عند ربه ،وأهمية
ا ْلبَص َُر َو َما َط َغى * لَ َق ْد َرأَى ِّم ْن آيَا ِّ
الصالة التي فرضت على المسلمين في تلك الرحلة ،رحلة رأى فيها ما سم َح هللا له برؤيته " ما زاغ البصر وما طغى
وابن جابر يشير إلى ذلك بقوله فلم يزغ بصر عن رؤية الحق إذ جلي ،فحديث ابن جابر عن هذه القصة القرانية العظيمة
جاء مباشرا في حديثه عن صفات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبيــان مكانتــه ،ومــا امتــاز بــه تــذكيرا ً لمكانتــه وبيانا
()48
لها في قلوب المسلمين المشتاقين إلى زيارة قبره طلبا ً لمرضاة هللا.
كما جاء ذكر قصة الهجرة ،وما حدث فيها من معجزات تأييدا لصدق نبوته صلى هللا عليه وسلم ،يقول في ذلك ابن
جابر

()49

ألم يلهم هللا الحمام فعششت
ومالت عليه الدوح والعنكبوت وقد

لدى الغار حتى رد أعداءه ردا

**

أتاه فسد الغاز بالنسج إذ سدا

**

ويشير إلى ذلك في حديثه عن فضائل أبي بكر الصديق ،رفيق الهجرة ،قائال

()50

وصاحبه في الغار إذ قال ال تخف

**

فثالثنا ذو العرش أوثق منجد

فسد على المختار مخرج حية

**

هناك برجل منة فازت بأسعد

وفيه وفي خير األنام سمعوا

**

بمئة صوت الهاتف المتقصد

جزى هللا رب الناس خير جزائه

**

رفيقين خيمتي أم معبد

هذه القصة جاءت إشارات لها في كتاب هللا تتحدث عنها مباشرة ،أو إشارة لمرحلة من مراحلها ،ومن أهم أحداث
َّللاُ إِّ ْذ أ َ ْخ َر َجهُ اله ِّذينَ َكفَ ُروا
الهجرة ما حدث في غار ثور ،والذي إشار هللا إليه في قوله تعالى { إِّ هال ت َ ْن ُ
ص ُروهُ َفقَ ْد نَص ََرهُ ه
َ
َ
َ
عل ْي ِّه َوأيه َدهُ بِّ ُجنُو ٍد ل ْم تَ َر ْو َها َو َجعَ َل
س ِّكينَتَهُ َ
ثَانِّ َي اثْنَي ِّْن إِّ ْذ ُه َما فِّي ا ْلغَ ِّار إِّ ْذ َيقُو ُل ِّلص ِّ
َّللاُ َ
َّللاَ َمعَنَا َفأ َ ْن َز َل ه
َاحبِّ ِّه َال تَحْ َز ْن إِّنه ه
()51
َّللاُ ع َِّز ٌ
يز َح ِّكي ٌم} وهذه اإلشارة جاءت مباشرة تصف تلك المكانة.
َك ِّل َمةَ اله ِّذينَ َكفَ ُروا ال ُّ
َّللاِّ ِّه َي ا ْلعُ ْليَا َو ه
س ْفلَى َو َك ِّل َمةُ ه
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كما يشير ابن جابر إلى قصة أخرى في حياته صلى هللا عليه وسلم وهي حادثة اإلفك التي جاء فيها قرآن مبر ًءا أم
)52(.
المؤمنين عائشة  -رضي هللا عنها -إلى يوم القيامة جاءت اإلشارة إليها في شعر ابن جابر في قوله
وصهر رسول هللا وابنته التي

**

يبرئها نص الكتاب الممجد

كان الحديث عن فضائل الصديق رضي هللا عنه ،ومكانته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو صهره ،وابنته
أم المؤمنين عائشة  -رضي هللا عنها  -التي برأها القرآن الكريم مما رماها به المنافقون قديما وحديثا ،وقد وفق شاعرنا في
قوله (يبرئها) وجعل الفعل مضارع؛ لبيان أن من يقول إفكا تجاهها  -رضي هللا عنها  -يأتي القران مبرئة رادا عليه في
كل زمان ومكان ،فإفك المنافقين مستمر ،وتبرئة هللا لها في القرآن مستمرة ،ومن حكمة هللا أن جعل البراءة لها قرانا يتلى
ام ِّر ٍئ ِّّم ْن ُهم
اإل ْف ِّك ُ
ع ْ
صبَةٌ ِّ ّمن ُك ْم ال تَحْ َ
سبُوهُ شَرا لهكُم بَ ْل ه َُو َخي ٌْر له ُك ْم ِّل ُك ِّّل ْ
حتى قيام الساعة ،قال تعالى { :إِّنه اله ِّذينَ جَاؤُوا ِّب ِّ
َ
ْ
س ِّم ْعت ُ ُموهُ َظنه ا ْل ُمؤْ ِّمنُونَ َوا ْل ُمؤْ ِّمنَاتُ بِّأنفُس ِِّّه ْم َخي ًْرا
اإلثْ ِّم َوالهذِّي ت َ َو هلى ِّكب َْرهُ ِّم ْن ُه ْم لَهُ َ
اب ع َِّظي ٌم لَ ْوال إِّذ َ
هما ا ْكت َ َ
عذَ ٌ
س َ
ب ِّمنَ ِّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّللا ُه ُم ا ْلكَا ِّذبُونَ َولَ ْوال ف ْ
َّللا
ش َهدَاء ف ِّإذ لَ ْم َيأت ُوا بِّال ُّ
َوقَالُوا َهذا إِّفكٌ ُّمبِّينٌ لَ ْوال جَاؤُوا َ
علَ ْي ِّه بِّأ ْربَعَ ِّة ُ
ض ُل ه ِّ
ش َهدَاء فأولئِّكَ ِّعن َد ه ِّ
س ُك ْم فِّي َما أَفَ ْ
ْس
ضت ُ ْم فِّي ِّه َ
َ
اب ع َِّظي ٌم إِّ ْذ تَلَقه ْونَهُ بِّأ َ ْل ِّ
علَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ فِّي ال ُّد ْنيَا َو ِّ
اآلخ َر ِّة لَ َم ه
عذَ ٌ
سنَتِّ ُك ْم َوتَقُولُونَ بِّأ َ ْف َوا ِّهكُم هما لَي َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
س ْبحَا َنكَ َهذا بُ ْهتَانٌ
لَكُم بِّ ِّه ِّعل ٌم َوتَحْ َ
َّللاِّ ع َِّظي ٌم َولَ ْوال إِّذ َ
س ِّم ْعت ُ ُموهُ قلت ُم هما يَكُونُ لَنَا أن نهت َ َكله َم ِّب َهذا ُ
سبُونَهُ َهيِّّ ًنا َوه َُو ِّعن َد ه
َ
َ
ْ
ع َِّظي ٌم يَ ِّع ُ
َ
ه
شي َع
َّللاُ َ
َّللاُ ل ُك ُم اآل َيا ِّ
ع ِّلي ٌم َح ِّكي ٌم إِّنه ال ِّذينَ يُ ِّحبُّونَ أن تَ ِّ
َّللاُ أَن تَعُودُوا ِّل ِّمث ِّل ِّه أبَدًا إِّن كُنت ُم ُّمؤْ ِّمنِّينَ َويُبَيِّّنُ ه
ت َو ه
ظ ُك ُم ه
َّللاُ َي ْعلَ ُم َوأَنت ُ ْم ال ت َ ْعلَ ُمونَ َولَ ْوال فَ ْ
علَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َوأَنه
احشَةُ فِّي اله ِّذينَ آ َمنُوا لَ ُه ْم َ
َّللاِّ َ
اب أ َ ِّلي ٌم فِّي ال ُّد ْنيَا َو ِّ
ا ْلفَ ِّ
اآلخ َر ِّة َو ه
عذَ ٌ
ض ُل ه
()53
ُوف َر ِّحي ٌم}.
َّللا َرؤ ٌ
ه
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المبحث الثاني
أثر الحديث النبوي في شعر ابن جابر االندلسي
لو تأملنا شعر ابن جابر األندلسي لوجدنا أغزر مادة في االستشهاد بالحديث النبوي الشريف ،ودليلنا على ذلك هو
غزارة هذا االستشهاد وشيوعه في شعره ،وفي هذا الموضوع سوف نقف وقفات متأنية مع ابن جابر وهو يستشهد
بالحديث الشريف ومدى احتفائه بالحديث النبوي.
المطلب األول
االقتباس النصي من الحديث النبوي
عند إمعان النظر في توظيف ابن جابر للحديث النبوي الشريف تبين لي ان اقتباس ابن جابر منه متعدد الصور
واألشكال ،فتارة يأتي بنص الحديث النبوي ذاته وال سيما في مواعظه وحكمه ،وهذا ما نطلق عليه "االقتباس النصي"،
فعلى الرغم من قلته  -كما أسلفت  -في شعر ابن جابر ،اال ان ذلك يكشف عن عمق ثقافته الدينية والمنزلة العلمية التي
بلغها.
()54

ومن أمثلة استعانته بالحديث النبوي الشريف ما جاء في قوله:
قال الرسول والحياء خير

**

فاصحب من الناس ذا الحياء
()55

ففي البيت السابق اقتباس من الحديث الشريف عنه صلى هللا عليه وسلم( :الحياء كله خير).
وكذلك قوله:

()56

إذا ما أنت لم تستـح فاصنـع

**

كما تختـار وافعل ما تشـاء

اشارة إلى قول النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كالم النبوة؛ (اذا لم تستح فاصنع ما
شئت)

()57

والبن جابر اقتباس نصي من الحديث النبوي الشريف في ذكر فضائل الصحابة العشرة المبشرين بالجنة وآل
()58
البيت (رضي هللا عنهم) .فيقول
اال أن أصحابي نجوم من اقتدى ** بهم في سبيل العلم والحلم يهتدي
()59
مقتبس ذلك من الحديث الشريف (إن اصحابي كالنجوم ،بأيهم اقتديتم اهتديتم)
()60
ومن االقتباسات النصية قول ابن جابر يقول:
** أحبهما فاصدقهم الحب تسعد
وقال هما ريحانتاي أحب من
إشارة إلى قوله صلى هللا عليه وسلم في الحسن والحسين (رضي هللا عنهم)
()61
(ان الحسـن والحسين هما ريحانتاي مـن الدنيــا)
()62
ويظهر االقتباس النصي في قول ابن جابر:
أمنو من لسانه ويده
من سلم المسلمون كلهم **
** جاء الحديث شك في سنده
فذاك المسلم الحقيـق" بـذا
()63
فاالقتباس واضح من الحديث الشريف( :المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)
()64
وكذلك يظهر في قوله:
نصه عن سيـد الخلق عمر
**
إنما االعمال بالنيـات قـد
وفي هذا البيت إشارة واضحة إلى ما جاء في الحديث الشريف( :إنمـا االعمال بالنيـات ،وانمـا لكـل امري ما نوى
)

()65
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المطلب الثاني
االقتباس اإلشاري للحديث النبوي
ويعنـي مـا إشار الشـاعر بـه إلى االحاديث مـن غيـر ان يلتـزم بلفظهـا وتركيبهـا ،ومـن االقتباس اإلشاري قـول
()66
ابـن جـابر فـي األمام علي بن ابي طالب (رضي هللا عنه) في قوله:
وزوجه رب السمـا من سمائـه

وناهيك تزويجا ً من العرش قد بدي

**

إشـارة إلى قـول الرسـول صلى هللا عليه وسلم والـذي بعثنـي بـالحق مـا تكلمـت فيـه – أي فـي زواج علي من
()67
فاطمة (رضي هللا عنهم) حتى اذن هللا لي فيه من السـموات فقــالت فاطمـة :رضـيت بمـا رضي هللا ورسوله)
()68

ويقول أيضاً:

ومن كنـت مواله علي وليه

ومواله فاصدق حب موالك ترشد

**

إشارة إلى حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ( :مـن كنـت مواله فهـذا علي مواله اللهم وال من وااله وعاد من
()69

عاداه)

()70

وقد تجد أن ابن جابر قد وظف أكثر من حديث نبوي شريف في بيت واحد كما في قوله:
دع ما يريبـك واعملن بنية

وازهد وال تغضب وخلقك حسن

**

()71

فقوله "دع ما يريبك" إشارة إلى حديث النبي صلى هللا عليه وسلم( :دع ما يريبك إلى مـا ال يريبـك)
()72
"واعملـن بنيـة" إشارة إلى قولـه صلى هللا عليه وسلم( :انمـا االعمال بالنيـات)

وقولـه

وقولـه "وازهـد" إشارة إلى الحديث الشريف (ازهد في الدنيا يحبك هللا) وقوله "وال تغضب" إشارة إلى قولـه
صلى هللا عليه وسلم الحد الصـحابة( :ال تغضـب)( )73امـا قولـه "وخلقـك حسـن" فاشـارة إلى الحـديث الشـريف (وخالق
الناس بخلق حسن)
كمــا نجـد أن ابـن جابــر قـد إشار إلى قـول النبــي محمـد صلى هللا عليه وسلم لسعــد ابـن ابـي وقاص(رضي هللا
()75
عنه) وهو يدعو له( :اللهم استجب لسعد إذا دعاه)( )74في قوله:
وكان مجاب الدعوة اذكره اذ دعا
ويقول ايضاص:

على قادح بالزور فيه مغند

**

()76

**

وحسبك قول المصطفى عندما أتى

اال إن ذا خالي مقـال ممجد
()77

إشارة إلى قوله صلى هللا عليه وسلم ( :هذا خالي فليرني امرؤ خاله)

وقال ايضا ً في ذكر حمزة بن عبد المطلب (رضي هللا عنه) عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيقول:
ومن مثل ليث هللا حمزة ذي الندى

**

()78

مبيد العدى مأوى الغريب المطرد

إشارة إلى قوله صلى هللا عليه وسلم ( :والـذي نفسـي بيـده انـه لمكتـوب عنـده فـي السـماء السـابعة حمزة بن عبد
()79
المطلب أسد هللا وأسد رسوله)
وقال ايضا في ذكر العباس بن عبد المطلب (رضي هللا عنه ) عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيقول:
اال ان عهم المرء صنو ابيه كي

**

()80

يزيدهم في بـره المتأيــد

في هذا البيت اقتبس الشاعر من حديث النبي صلى هللا عليه وسلم( :فانه بقية آبائي وان العم صنو االب)

()81

()82

كما نجده ذكر الخلفاء الراشدين في شعره فقال في أبي بكر الصديق (رضي هللا عنه) فيقول:

** علي ابو بكر وأوفى بوعده
وقال رسول هللا ان امنكم
()83
وفي هذا البيت اقتباس من قوله صلى هللا عليه وسلم( :ما من أحد أعظم عندي يدا ً من ابي بكر)
وكذلك ذكر الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي هللا عنه ) فيقول:
والذي سلك الشيطان فجا ً قد اغتدى

www.ijherjournal.com

()84

** له سالكا ً من خوفه المتوعـد

414

Volume 4, Issue 4, August 2022

وفـي هـذا البيـت إشارة إلى الحـديث الشـريف عنـه صلى هللا عليه وسلم قولـه لعمـر(رضي هللا عنه) (والـذي
()85
نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا ً فجا ً اال سلك فجا ً غير فجك)
الخاتمة
الحمد هلل تعالى الذي وفقني في تقديم هذا البحث ،وها هي القطرات األخيرة في مشوار هذا البحث ،وقد كان البحث
يتكلم عن (األثر الديني في شعر ابن جابر االندلسي) ،وقد بذلت كل الجهد والبذل لكي يخرج هذا البحث في هذا الشكل.
وأرجو من هللا أن تكون رحلة ممتعة وشيقة ،وكذلك أرجو أن تكون قد أرتقت بدرجات العقل الفكر ،حيث لم يكن هذا
الجهد بالجهد اليسير ،وأنا ال أدعي الكمال فإن الكمال هلل عز وجل فقط ،وقد قدمت كل الجهد لهذا البحث ،فإن وفقنا فمن
هللا عز وجل وإن أخفقت فمن نفسي ،وكفاني شرف المحاولة ،واخيرا ً أرجو أن يكون هذا البحث قد نال إعجابكم.
عند القراءة المستفيضة لنصوص (الشاعر ابن جابر االندلسي) الشعرية والوقوف عند األثر القرآني والحديثي،
البد من اإلشارة إلى ما تمخضت عنه هذه الدراسة من نتائج ،والتي يمكن إجمالها بما يأتي :
 -1أنواع االقتباس عند ابن جابر نصي واشاري ،فالنصي هو أن يضمن الشاعر عالمه شيئا ً من القـرآن الكـريم أو
الحـديث النبـوي الشـريف ،و اإلشاري هـو مـا إشار اليـه مـن القـرآن الكـريم أو الحديث النبوي الشريف من غير ان يلتزم
بلفظها وتركيبها ،وقد وجدت غلبة االقتباس اإلشاري على االقتباس النصي لديه.
 -2اقتباسـات ابـن جـابر مـن الحـديث النبـوي الشـريف بنوعيهـا النصـي و اإلشاري تعكـس مـدى تـأثره بالكتـاب العزيـز
لفظـا ومعنـى ،وكذلك وجـد فـي السـنة النبويـة المطهـرة خيـر معـين علـى تأكيـد معانيـه وافكاره فضال عن تسلل كثير من
الفاظ الحـديث النبـوي وتسـربها إلى اسـلوبه فـي شـعره ،وربمـا عَّد ذلك من باب التقوى والورع والتدين.
 -3يميــل الشــاعر فــي اشــعاره إلى ذكــر الشخصــيات الدينيــة واالسالمية ،حيــث وظــف القران الكريم والحــديث
النبوي الشريف في بيان فضائلهم.
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المصادر
القرأن الكريم
لسان العرب ،ابن منظور :محمد بن مكرم ،دار المعـارف ،القـاهرة
أثر القرآن الكريم في الشعر األندلسي منـذ الفـتح وحتـى سـقوط الخالفـة العاني :محمد شهاب ،،الشؤون الثقافية العامة،
بغداد ،ط۲٠٠۲ ،۱
اإليضـاح فـي علـوم البالغـة ،القزوينـي :جـالل الـدين  ’،عبـد القـادر حسـين مكتبـة اآلداب ’القاهرة ’ط۱۹۹٦‘۱م
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :الحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ،تحقيق :محمد ابو الفضل ابراهيم،
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاءه.1984 ،
تــاريخ االدب العربــي ،عصــر الــدول واالمارات (األندلس) :شــوقي ضــيف ،جامعــة حلــب1994 ،م
تعدد المؤكدات في قصار السور من سورة الضحى إلى سورة الناس ،م.م .قاسم مخلف عبيد خضير العلواني.
الجـــامع ألحكـــام القـــرآن ،القرطبي ،محمـــد بــن أحمـــد ،طبعـــة دار الكتـــب المصــري۱۹۳٤ ،م
ديوان ابـن جـابر األندلسـي ،األندلسـي :ابـن جـابر ،ت  /د  .أحمـد فـوزي الهيـب ،دار سـعد الدين ،دمشق ،ط۲٠٠٧ ،۱م
الرحيق المختوم ،المباركفوري :صفي الرحمن ،دار المنهاج ،جدة ،ط۱٤۲٦ ،۱هـ .
الروض المعطار في خبـر األقطـار ،الحميري ،محمد بن عبد المنعم ،ت  /إحسـان عبـاس ،الحم مكتبة لبنان ،ط،۲
۱۹٨٤م
صـــحيح البخــاري ،البخــاري :محمـــد بــن إســـماعيل ،ت /البغـــا ،دار ابـــن كثيـــر ،بيـــروت۱٤٠٧ ،هـ
صحيح مسلم ،بن الحجاج :مسلم ،ت/محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،دار إحيـاء التـراث العربـي ،بيروت ،د .ت
فـتح البـاري ،العسـقالني :ابـن حجـر ،محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،وآخـر ،دار المعرفـة ،بيروت۱۳٧۹ ،هـ .
مسند األمام احمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ،مصر( ،د.ت(.
معـالم التنزيـل ،البغـوي :الحسـين بـن مسـعود ،د .محمـد النمـر ،وآخـرين ،دار طيبـة ،الرياض ،ط۱٤۲٧ ،۲ه
منظومة الهجرة النبوية في القـرآن الكـريم ،أبو غزلة :محمد عقله ،،دراسـة تأصـيلية موضـوعية تحليلية ،مؤسسة الرسالة
ناشرون ،ط۱٤۳۲ ،۱
نفــح الطيــب مــن غصــن األندلس الرطيــب :احمــد بــن المقــري التلمســاني ،تحقيــق :احســان عباس ،دار صادر،
بيروت ،ط1988 ،9م.
وسائل الوصول إلى شـمائل الرسـول :يوسـف بـن اسـماعيل النبهـاني ،دار المنهـاج ،بيـروت1979 ،م.

www.ijherjournal.com

416

Volume 4, Issue 4, August 2022

الهوامش
( )1نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب :ج :9ص.884
( )2كنوز الذهب :ج : 8ص 484
( )3تاريخ األدبي العربي عصر الدول واألمارات (األندلس :ص.) 773
( )4نفح الطيب :ج : 9ص.888
( )5لسان العرب ،بن منظور :محمد بن مكرم ،دار المعارف ،القاهرة ،مادة " قبس ،
( )6اإليضاح في علوم البالغة ،القزويني :جالل الدين  ’،عبد القادر حسين ’ مكتبة اآلداب ’القاهرة ’ ۹ط۱۹۹٦‘۱م’ ص.٤٦٧
( )7ديوانه ،األندلسي :ابن جابر محمد بن أحمد الضرير  ،الدكتور  /أحمد فوزى الهيب ،دار سعد الدين ،دمشق ،ط۲٠٠٧ ،۱م ،ص۳٥
( )8سورة النحل۹٦ :
( )9ديوان ابن جابر ،ص ٤۳
( )10سورة الحج٧٨ :
( )11ديوان ابن جابر ،ص 77
( )12سورة غافر۲ :
( )13ديوان ابن جابر ،ص 80
( )14سورة األنفال٤۲ :
( )15ديوان ابن جابر،ص 86
( )16ديوان ابن جابر ،ص 90
( )17ديوان ابن جابر ،ص 90
( )18سورة المؤمنون۱٤ :
( )19سورة النمل ،ص 88
( )20ديوان ابن جابر ،ص32
( )21المصدر السابق ،ص 38
( )22المصدر السابق ،ص 100
( )23سورة القمر. 1 :
( )24ديوان ابن جابر47 ،
( )25فتح الباري ،العسقالني :ابن حجر ،محمد فؤاد عبد الباقي ،دار المعرفة ،بيروت ،٤/٥٧ .٥٠ ،هـ ۱۳٧۹
( )26سورة األنفال٦٧ :
( )27سورة البقرة125 :
( )28القرطبي ،محمد بن أحمد ،الجامع ألحكاام القارآن ،طبعاة دار الكتاب المصارية ،ط ،۱۹۳٤ ،۱ج ،2ص  ،101وفاي رواياة مسالم ،وفاي أساارى
بدر ،نفسه ۱٠۱/۲:
( )29سورة األحزاب٥۳ :
( )30سورة البقرة۱۲٥ :
( )31ديوان ابن جابر ،ص 94
( )32سورة الزخرف ۳۲:
( )33ديوان ابن جابر ،ص 119
( )34سورة الملك ٥:
( )35سورة الصافات۱٠ :
( )36ديوان ابن جابر ،ص179
( )37سورة الفجر۲٠ :
( )38ديوان ابن جابر ،ص128
( )39المصدر نفسه ،ص110
( )40سورة النجم4-1 ،
( )41ديون ابن جابر ،ص 145
( )42سورة النحل٤۱ :
()43سورة التوبة ۲٠ -۲۲
( )44ديوان ابن جابر ،ص 32
( )45المصدر السابق109 ،
( )46سورة االسراء1 ،
( )47سورة النجم17 ،
( )48منظوماة الهجاارة النبويااة فااي القاارآن الكااريم :أبااو غزلااة :د .محماد عقلااة ،دراسااة تأصاايلية موضااوعية تحليليااة ،مؤسسااة الرسااالة ناشاارون ،ط،۱
۱٤۳۲هـ .
( )49ديوان اين جابر ،ص 38
( )50المصدر السابق ،ص44
( )51سورة التوبة٤٠ :
( )52ديوان ابن جابر44 ،
( )53سورة النور20-11 ،
( )54ديوان ابن جابر :ص 83
( )55صحيح مسلم .64 / 1:

417

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

( )56شعر ابن جابر17 :
( )57صحيح البخاري1284 :7 :
( )58ديوان ابن جابر17 :
( )59فتح الباري57/4 :
( )60ديوان ابن جابر.17 :
( )61سنن الترمذي.653/5 :
( )62ديوان ابن جابر68 :
( )63صحيح البخاري13 / 1 :
( )64شعر ابن جابر98 :
( )65صحيح البخاري3 / 1 :
( )66ديوان ابن جابر49 :
( )67البداية والنهاية355 /7 :
( )68ديوان ابن جابر49 :
( )69البداية والنهاية309 / 7 :
( )70ديوان ابن جابر151 :
( )71صحيح البخاري724 / 2 :
( )72سنن البيهقي الكبرى341 / 7 :
( )73الجرح والتعديل317 / 9 :
( )74صحيح البخاري8748 / 7 :
( )75ديوان ابن جابر49 :
( )76المصدر نفسه.49 :
( )77سنن الترمذي649 / 5 :
( )78ديوان ابن جابر59 :
( )79المستدرك219/3 ،
( )80ديوان ابن جابر49 :
( )81فضائل الصحابة977 / 7 :
( )82ديوان ابن جابر44 :
( )83مجمع الزوائد48 / 9 :
( )84ديوان ابن جابر48 :
( )85صحيح مسلم234 / 2 :

www.ijherjournal.com

418

IJHER

International Journal of Humanities and Educational Research
ISSN: 2757-5403
Volume 4, Issue 4, August 2022

Received: 15/06/2022

Accepted: 07/07/2022

Published: 01/08/2022

PSYCHOLOGICAL AND BEHAVIORAL PROBLEMS FOR PEOPLE WITH MILD INTELLECTUAL
DISABILITIES FROM THE POINT OF VIEW OF RESOURCE TEACHERS IN RAMALLAH
GOVERNORATE
Rola Abd Al-Rahman ALKHARRAZ 1
Researcher, The Ministry of Education, Palestine

Nancy Othman HIDER
Researcher, Al -Maalh Al -Majd Educational Center, Palestine

Abstract
The study aimed to identify the psychological and behavioral problems of people with mild
intellectual disabilities from the point of view of resource teachers in Ramallah governorate.
The study adopted the descriptive-analytical approach, as it compares, interprets and
evaluates, in the hope of reaching meaningful generalizations that increase the balance of
knowledge on the subject. The study population consists of all resource teachers in
Ramallah governorate, and the study relied on the questionnaire as a tool for data
collection. A simple random sample of (35) questionnaires was selected and (35)
questionnaires were retrieved with a recovery rate of (100%).
* The study reached a set of results, the most important of which is that the opinions of the
study sample members about psychological and behavioral problems among people with
mild intellectual disabilities in Ramallah governorate schools from the point of view of
resource room teachers at a rate of (80.0%).
- There are no statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05)
between the average responses of the examinees about psychological and behavioral
problems among people with mild intellectual disabilities in Ramallah governorate schools
from the point of view of resource room teachers due to the gender variable.
- There are statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) about
psychological and behavioral problems among people with mild intellectual disabilities in
Ramallah governorate schools from the point of view of resource room teachers due to the
variable years of service.
- There are no statistically significant differences at the significance level (α≤0.05) in the
opinions of the study sample members about psychological and behavioral problems among
people with mild intellectual disabilities in Ramallah governorate schools from the point of
view of resource room teachers due to the educational qualification variable.
* The two researchers made several recommendations, including: the necessity of dealing
with children by taking into account the psychological characteristics using special
techniques such as merging and others. - The need to train parents and teachers on how to
deal with people with intellectual disabilities through holding special courses.
Key words: Psychological and Behavioral Problems, Mild Intellectual Disabilities,
Ramallah Governorate.

http: //dx.doi.org/10.47832/2757-5403.15.30
1

Rola_nablus123@hotmail.com, https://orcid.org/0000-0003-0563-286X

www.ijherjournal.com

419

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

المشكالت النفسية والسلوكية لذوي اإلاعقةة الذهنية البسيطة من وجهة نظر معلمي المصقدر في
محقفظة رام هللا
روال اعبد الرحمن محمد سعيد الخراز
باحثة ،وزارة الترية والتعليم ،فلسطين

نقنسي اعثمقن حيدر
باحثة ،مركز االمجد التعليمي ،فلسطين

الملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت النفسيةوالسلوكية لذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة من وجهة نظر معلمي المصادر
في محافظة رام هللا  ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث أنه يقارن ويفسر ويقيم أمالً في التوصل إلى
تعميمات ذات معني يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع  .يتمثل مجتمع الدراسة على جميع معلمي المصادر في محافظة
رام هللا ،واعتمدت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة من  35إستبانة وتم
استرداد  35استبيان بنسبة استرداد .%100
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:
تبين أن آراء أفراد عينة الدراسة حول المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة
رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر بنسبة .%80.0
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة()α≤0.05بين متوسط استجابات المفحوصين حول المشكالت النفسية
والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر تعزى
لمتغير الجنس.
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة() α≤0.05حول المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية
البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة() α≤0.05في آراء أفراد عينة الدراسة حول المشكالت النفسية والسلوكية
لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر تعزى لمتغير المؤهل
العلمي.
أوصت الباحثتان بعدة توصيات منها:
ضرورة التعامل مع األطفال عن طريق مراعاة الخصائص النفسية باستخدام التقنيات الخاصة كالدمج وغيرها.
ضرورة تدريب أولياء األمور والمعلمين على كيفية التعامل مع ذوي اإلعاةة الذهنية من خالل عقد دورات خاصة .
الكلمقت المفتقحية :المشكالت النفسية والسلوكية ،اإلعاةة الذهنية ،محافظة رام هللا .
الفصل األول :اإلطقر العقم للدراسة:
المقدمة:
تعتبر اإلعاةة الذهنية من اإلعاةات المألوفة على مر العصور وال يكاد يخلو منها مجتمع ،كما تعتبر موضوعا ً
يجمع بين اهتمامات العديد من ميادين العلم والمعرفة كعلوم النفس والتربية والطب واالجتماع والقانون.
فقد واجه االنسان على مر العصور مشكلة اإلعاةة الذهنية ،وتشير هذه الظاهرة إلى زمن الفراعنة في مصر ةبل
عام  1500ةبل الميالد ،وخاصة فيما يتعلق بالتلف الدماغي ،وتعدد اإلشكاليات في تشخيص هذه اإلعاةة وتصنيفها
وأسبابها ،فمنهم من تعامل معها بحرفية ومهنية ،وتعد اإلعاةة الذهنية هي أساس التعريف بعلم التربية الخاصة ،فقد الةت
الكثير من الصعاب في استراتيجيات التعامل والتكيف معها بدءا من األساليب البدائية والشعوذة واالمية وصوال إلى
المعلوماتية ومستجدات األبحاث العلمية( .االمام واخرون.)76 :2010 ،
تمثل ظاهرة اإلعاةة بوجه عام في أي مجتمع مشكلة ذات أبعاد متعددة تعيق تقدم المجتمع ومسيرته وتنميته ،لهذا
خصصت األمم المتحدة عام 1981عاما ً دوليا ً للمعوةين ،وهي بذلك تضع مشكلة اإلعاةة في أولوية القضايا االجتماعية
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الكبرى .إن من مؤشرات ةياس حضارة األمم وتقدمها هي مدى اهتمامها برعاية وتربية األجيال الصاعدة من أطفالها،
ويظهر ذلك بوضوح في مدى الرعاية واالهتمام لفئات ذوي االحتياجات الخاصة من األطفال ،وتحقيق النمو الشامل
والمتكامل لهم في جميع جوانب الشخصية وتنمية ةدراتهم وامكانياتهم إلى أةصى حد ممكن تمكنه لها ،وتأهيلهم نفسيا ً
واجتماعيا ً وتربويا ً ومهنيا ً حتى يستطيع كل منهم أن يؤدي دوره في الحياة وخدمة الوطن مهما كان حجم اسهامه في ذلك.
وتعد فئة اإلعاةة الذهنية واحدة من الفئات الرئيسية من فئات التربية الخاصة ،حيث تقع هذه الفئة إلى أةصى يسار منحنى
التوزيع االعتدالي الطبيعي للذكاء وتعد اإلعاةة الذهنية من أشد مشكالت الطفولة خطورة لحاجة ذوي اإلعاةة الذهنية
للرعاية والمتابعة ،باالضافة لما تتركه اإلعاةة الذهنية من آثار نفسية سلبية عميقة على االسرة تأثيرا ً مباشراً .وتنعكس آثار
اإلعاةة الذهنية بشكل مباشر على مختلف مظاهر سلوك الطفل بدرجات وبنسب متفاوتة ،فهي تنعكس على أدائه في
المهارات العقلية والمعرفية(عبد الرشيد ،)19 :2015 ،وتنعكس كذلك في ةدرته على التكيف االجتماعي وبالتالي بيان
سماتهم النفسية والسلوكية.
فالمعاةين ذهنيا القابلين للتعليم يعانون من العديد المشكالت النفسية التي تجعلهم مختلفين عن غيرهم من األطفال
العاديين ومن هذه المشكالت  :ارتفاع في الشعور بالوحدة النفسية والقلق وأنواعه ويتصفون بارتفاع مستوى االندفاعية
والنشاط الزائد والعدوان ،والتبلد االنفعالي والميل إلى العزلة واالنسحاب في المواةف االجتماعية ،والتردد وبطء االستجابة،
كما يتصفون بتدني الدافعية الداخلية وضعف الثقة بالنفس وانخفاض تقدير الذات وعدم االستقرار ،ويسهل على االخرين
ةيادتهم والتأثير فيهم(جاد الرب وعبد الحميد2014 ،ك.)39 :
وتعتبر فلسطين من الدول التي زادت فيها اإلعاةة الذهنية نتيجة للمعاملة التعسفية التي تجريها ةوات االحتالل
االسرائيلي ،حيث تعتبر اإلعاةة الذهنية من أصعب أنواع اإلعاةات التي تواجه األسر واألفراد ،حيث ال بد من تحديد
المشكالت التي يعاني منها ذوي االحتياجات الخاصة وذوي اإلعاةة الذهنية في األسرى وبالتالي ايجاد أفضل الطرق
للتعامل معها.
وتعد دراسة المشكالت النفسية والسلوكية من الموضوعات الهامة التي حاول الباحثين وعلماء النفس من
دراستها ،نظرا لقلة الدراسات – على حد علم الباحثتين -حول موضوع الدراسة تسعى الباحثتين إلى دراسة المشكالت
النفسية والسلوكية لذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة من وجهة نظر معلمي المصادر في محافظة رام هللا.
مشكلة الدراسة:
إن الطفل المعاق ذهنيا يعاني من القصور في مهاراته الحياتية والتي تظهر في ضعف االعتماد على النفس
و المعاناة من السلوك االنسحابي وعدم ةدرته على اةامة عالةات اجتماعية تجعله يندمج مع االخرين والعزلة واالنطوائية
وغيرها من المشكالت السلوكية والنفسية التي يعاني منها هؤالء الفئة من الطالب ،وفي كثير من األحيان و الكثير منا
وخاصة فئة المعلمين ،ال يستطيع التعامل مع االطفال ذوي اإلعاةة الذهنية وذلك نظرا ً لعدم معرفتهم الكافية بهذه المشكالت،
ولعدم معرفتهم بكيفية التعامل معها.
فالطفل المعاق ذهنيا ً بحاجة إلى أن يتعلم ليواجه مشكالته ويتحداها بمساعدته من حوله من االسرة والمدرسة ،وهنا
كان ال بد من االجابة على تساؤول الدراسة الرئيس ما هي المشكالت النفسية والسلوكية لذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة من
وجهة نظر معلمي المصادر في محافظة رام هللا؟
وتنبع من هذا السؤال عدة تساؤوالت فرعية وهي:
 ما أهم المشكالت النفسية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي
غرف المصادر؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحديد المشكالت والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس
محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر تعزى للمتغيرات التالية (جنس ،سنوات الخبرة ،المؤهل
العلمي ،نوع المدرسة)؟
 ما أهم برامج التدخل التي تقدم للتعامل مع ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا والبيرة من
وجهة نظر المعلمي؟
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أهمية الدراسة:
 تنبع أهمية الدراسة من أهمية هذه الفئة وهي فئة ذوي اإلعاةة الذهنية والتي لم تنل حظها من االهتمام الكافي بها من
النواحي االجتماعية والنفسية والسلوكية ،كما لم تلق اهتمام كافي من البحث والدراسات خاصة في فلسطين على حد
علم الباحثتين .
 كما تنبع أهمية الدراسة في حل المشكالت التي تعترض هذه الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة ،وكيفية التعامل
معها ،وادماج هذه الفئة بالمجتمع والمدرسة والطالب.
 كما تنبع األهمية من خالل تفادي السمات النفسية لهذه الفئة وايجاد الحلول واالةتراحات لهم للخروج من هذه
المشاكل.
 كما تبرز األهمية كون هذه الدراسة االولى من نوعها على حد علم الباحثتين ،وبالتالي ستكون هذه الدراسة اثراء
للمكتبة العربية.
 كما تبرز األهمية من خالل استفادة المعلمين وخاصة معلمي المصادر والمشرفين من اةتراحات الدراسة الحالية.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
 الكشف عن أهم المشكالت النفسية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر
معلمي غرف المصادر.
 التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحديد المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية
البسيطة في مدار س محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر تعزى للمتغيرات التالية (جنس ،سنوات
الخبرة ،المؤهل العلمي ،نوع المدرسة).
 بيان وإبراز أهم برامج التدخل التي تقدم للتعامل مع ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا
والبيرة من وجهة نظر المعلمي.
فرضيقت الدراسة:
تحاول الدراسة معالجة الفرضيات التالية:
) في تحديد المشكالت النفسية والسلوكية لدى
 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر تعزى لجنس
المعلم.
) في تحديد المشكالت النفسية والسلوكية لدى
 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر تعزى لسنوات
خبرة المعلم.
) في تحديد المشكالت النفسية والسلوكية لدى
 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر تعزى للمؤهل
العلمي للمعلم.
) في تحديد المشكالت النفسية والسلوكية لدى
 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر تعزى لنوع
المدرسة.
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حدود الدراسة:
اشتملت الدراسة على:
 الحدود الموضوعية :تتناول الدراسة المشكالت النفسية والسلوكية لذوي اإلعاةة الذهنية.
 الحدود البشرية:تم تطبيق الدراسة على عينة من معلمي معلمات المصادر في محافظة رام هللا.
 الحدود المكانية :اجريت الدراسة في محافظة رام هللا.
 والحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي .2022/2021
 الحدود االجرائية:تم اجراء الدراسة لمعرفة المشكالت النفسية والسلوكية لذوي اإلعاةة الذهنية من وجهة نظر
المعلمين.
مصطلحقت الدراسة:
االتجقهقت :يعرفها ملحم ( )2005بأنها أفكار حول ما هو مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه بالنسبة لألمور
والقضايا ويشترك فيها جماعة معينة.
اإلاعقةة الذهنية (العقلية) :إعاةة نمائية عامة وهي إعاةة تؤثر على القدرة العقلية فتطال بتأثيراتها السلبية النمو
اللغوي ،واالجتماعي واالنفعالي والسلوكي والحركي ،فيعاني هؤالء من ضعف الذاكرة ةصيرة المدى وضعف القدرة على
التمييز من جهة وضعف القدرة على التفكير المجرد ،وةد تصاحب اإلعاةة العقلية الشديدة تشوهات مختلفة في الرأس او
الوجه او األطراف( .زاهر)13 :2012 ،
أما من الناحية التربوية فتعرف اإلعاةة العقلية بأنها نسبة الذكاء التي تقع بين ( )70-50درجة ذكاء وال يستطيع
التحصيل الدراسي بنفس مستوى زمالئه ممن هم في نفس عمره الزمني والدراسي(شحاته واخرون)97 :2018 ،
اإلاعقةة الذهنية البسيطة:
اإلاعقةة الذهنية :تعرف الجمعية األمريكية لإلعاةات العقلية والتطورية ) )AAIDD,2008هي انخفاض كبير في مستوى
األداء الذهني للشخص منذ الوالدة أو الطفولة المبكرة ،مما يؤدي إلى محدودية في القدرة على القيام بأنشطة الحياة اليومية
االعتيادية (الخطيب.)2011،
التعريف االجرائي:
تعرف الباحثة اإلعاةة الذهنية بأنها ةصور في أداء العقل لوظائفه المختلفة وبالتالي تؤثر على المصاب ممن ناحية
حركية وسلوكية واجتماعية وصحية.
غرف المصقدر:
وةد عرفت غرفة المصادر بأنها غرفة صفية ملحقة بالمدرسة العادية تكون مجهزة بما يلزم من وسائل والعاب
تربوية واثاث مناسبة يعمل فيها معلم التربية الخاصة والذي تلقي تدريبا خاصا للعمل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة،
يقضي هؤالء الطلبة جزءا من يومهم الدراسي في مادتي اللغة العربية والرياضيات ،أما باةي المقررات فتكون في الصف
العادي مع زمالئهم( .وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.)2008 ،
التعريف االجرائي:
وتعرف الباحثة غرفة المصادر بأنها غرف صفية مخصصة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة والطالب ذوي
صعوبات التعلم واإلعاةة الذهنية البسيطة .
المشكلة :تعرف المشكلة بأنها صعوبة يواجهها الفرد في موةف حياته الحالي في عالةاته مع شخص أو أشخاص آخرين أو
في أداء مهمة أو أكثر من مهام حياته اليومية وهذه الصعوبة تزعجة أو تؤذيه بطريقة ما وتسبب له اضطرابا ً عاطفياً ،لذا
فهو يسعى للتخلص منها أو للتخفيف من حدتها على األةل.
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إن الشعور أو اإلداراك بواةعية المشكلة هو شرط موضوعي في وجودها لكن هذا الشعور يتباين بين األفراد بسبب
من تعدد أسبابها  ،واختالف زمانها ومكانها  ،وةد تعد مشكلة لبعض األفراد لكنها برأي أفراد آخرين حالة سوية  ،وةد يعبر
عن المشكلة بأنها موةف يواجه الفرد وتعجز فيه ةدراته عن مواجهته بفاعلية مما يعوق أدائه لبعض وظائفه(عبد
وآخرون.)62:2020،
المشكالت النفسية:
هي حالة معنوية سيئة يشعر بها الفرد إلحساسه بإعاةته من دون اآلخرين كما ةد تدفعه إلى االنسحاب والعزلة
االجتماعية بصورة مستمرة وةد يتعرض المعوق إلى أنواع متعددة من صور اإلحباط واليأس والعزلة االجتماعية بصورة
مستمرة وةد يتعرض المعوق إلى أنواع متعددة من صر اإلحباط واليأس نتيجة الفشل الذي يتعرض له سواء في عمليات
العالج أو التأهيل أو السلوك االجتماعي السليم مع اآلخرين (عبد وآخرون.)63:2020،
التعريف االجرائي:
المقياس الذي تستخدمه الباحثة في هذه الدراسة لتقييم المشكالت النفسية والسلوكية لدى الطلبة الذين يعانون من
اإلعاةة الذهنية من وجهة نظر نظر معلميهم.
منهجية الدراسة:
تم استخدام لمنهج الوصفي التحليلي لتناسبه مع طبيعة الدراسة ،حيث ةمنا بجمع المادة من مصادرها الخاصة
كالكتب والمجالت والمواةع االلكترونية العلمية ،وترتيبها وتنظيمها لتحقيق اهداف الدراسة ،حيث وتم دراسة المشكالت
النفسية والسلوكية لذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة من وجهة معلمي المصادر في محافظة رام هللا .وتم عمل استبانة خاصة
بموضوع الدراسة وتوزيعها على مجتمع الدراسة (معلمي المصادر) بطريقة العشوائية ،وذلك للدةة في جمع المعلومات،
والتحقق من صدةها وثباتها حسب أصول البحث العلمي .وتم استخدام معامالت االرتباط لقياس ةيم معامالت ارتباط الفقرات
مع الدرجة الكلية ،وةياس درجة االرتباط بين الفقرات لتكون درجات مقبولة ودالة إحصائياً ،واستخدام المعالجات
االحصائية مثل كرونباخ ألفا.
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الفصل الثقني :اإلطقر النظري والدراسقت السقبقة
اإلطقر النظري:
بما أن اإلنسان كائن اجتماعي يؤثر ويتأثر فإنه يعيش في مجتمع إنساني ال يعرف السكون والركود التام ،وأن أي
حالة تغير في جزء من أجزائه أو معيار من معاييره أو ةيمة من ةيمه أو نسق من أنسقه فإن ذلك التغير يخلق عدة مشاكل
نفسية واجتماعية لبعض الناس ،وبذلك توجد عالةة جدلية متفاعلة بين التغيرات االجتماعية والمشكالت النفس اجتماعية
وذلك بسبب ظهور تيارات وعواصف التطور العالمي من اتصاالت عملية وعلمية وتكنولوجيا ،وأثبت ذلك وجود عالةة
تالزميه بين التطور وحدوث المشكالت ألنه كلما زاد التطور والتقدم ةل نشاط وحركة اإلنسان وبذلك زاد واةع المشاكل
النفسية واالجتماعية واالةتصادية والفكرية( .األسطل.)40 :2018 ،
اإلاعقةة العقلية:
تش ّكل اإلعاةة مفهوما ً ال يزال ةيد التطور وتحدث بسبب التفاعل بين األشخاص المصابين بعاهة والحواجز في
المواةف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على ةدم المساواة مع اآلخرين .وةد
أكدت اتفاةية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاةة مفهوم اإلعاةة الجديد مفهوما رسمياً ،وةدمت إلى الدول
األطراف إطار عمل شامل لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاةة وتعزيزها والنهوض بها( .حجازي)2017 ،
وةد حصدت االتفاةية على المستوى العالمي توةيع  158دولة طرف في حين صادق عليها وانضم إليها  145بلداً.
وفي االجتماع األخير الذي انعقد في جنيف (أغسطس )2016 ،استعرضت دولة اإلمارات تقريرها بشأن االتفاةية الدولية
لحقوق األشخاص من ذوي اإلعاةة ،أكدت فيه التزامها بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان من خالل تضمين دستورها وةوانينها
المبادئ األساسية المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مشيرة إلى أنها استبقت
االتفاةية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاةة بكثير من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية الرامية إلى تحقيق
مصلحة األشخاص ذوي اإلعاةة  ،وأوضحت خالل استعراض تقرير الدولة أمام لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق
األشخاص من ذوي اإلعاةة في مقر مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أن هذه التشريعات توجت بالقانون
االتحادي رةم ( 29لسنة  )2006بشأن حقوق المعاةين الذي أةر مجموعة كبيرة من الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاةة وحدد
التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة من المجتمع( .الخطيب.)2011 ،
اإلاعقةة الذهنية:
وهي إعاةة عقلية تصيب اإلدراك بعجز أو ةصور فيقع الخلط في التمييز وفي التصور واالنحراف في السلوك،
ومن مظاهر هذه الحالة  :عدم التركيز والالمباالة والبكاء بغير سبب والضحك فيما ال يستدعي الضحك ومطاردة المجهول
وال فرار من األةارب والنوم وةضاء الحاجات في غير مواضعها ،والتجرد من الثياب والتحلل من كل وازع أخالةي .وهذا
النوع من اإلعاةة يستوجب إحداث مراكز نفسية متخصصة للعالج والتقويم ومالجئ إليواء المصابين لدراسة كل حالة
ومحاولة تهذيبها وإعادة تكيفها في الحياة الطبيعية .وال شك أن هذه اإلعاةة أخطر اإلعاةات لما ينتاب المصاب من نوبات
اإلغماء والجنون والهذيان بصفة مستدامة أو ظرفية(.الجبور وأخرون)2020 ،
المشكالت النفسية والسلوكية لذوي اإلاعقةة الذهنية:
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الميل إلى التعامل مع األشياء غير الحية.
النمطية والجمود واإلصرار على نفس األشياء.
صعوبة تعديل سلوكه.
تصدع في بناء األنا الذاتي بحيث يعجز الطفل في عمليات التعيين.
التذبذب في حالة األداء الوظيفي لديه في المهارات الحسية واإلدراكية مما يؤدي إلى صعوبة التنبؤ بالسلوك لديه .
ومن خالل العرض السابق يمكننا إجمال الخصائص النفسية والسلوكية لدي التوحديين في اآلتي:
االنسحاب الشديد واالستغراق في الذات.
النمطية والجمود في السلوكيات.
تقييد ومحدودية االهتمامات واألنشطة.
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غرابة وشذوذ االهتمامات واألنشطة.
رغبة وسواسية في الثبات ومقاومة التغيير.
وجود سلوكيات عدوانية وتدميرية موجهة للذات.
تغير مفاجئ في الحالة المزاجية يصاحبه نوبات بكاء أو ضحك بدون سبب واضح.
الخوف من أشياء غير مؤذية أو ضارة.
التعلق باألشياء الجامدة غير الحية.

المشكالت االجتمقاعية التي تواجه األطفقل المعقةين:
 ان المشكالت التي تواجه المعوق هي غالبا التي تضمن عالةته بالمحيط االجتماعي المرتبط به وظهور عالماتلسوء التكيف مع هذا المحيط مما يؤثر سلبيا على فاعلية أدائه لدوره االجتماعي في المجتمع وتأخذ المشكالت التي تواجه
المعوق من الناحية االجتماعية صور متعددة منها( :صالح)32 :2017 ،
أوال :فيمق يتعلق بقألسرة:
يمكن القول ان وجود معوق واحد في أي اسرة من شانه ان يحدث عدم استقرار داخل نسق العالةات االجتماعية
فال يخفى على احد ان االسرة ال ترحب وال ترغب في ان يكون احد افرادها من المعاةين ولهذا الموةف اثار سلبية يمكن
توضيحها فيما يلي( :حجو)26 :2017 ،
 هذا الشعور ةد ينعكس على المعاق بطريقة سلبية فيضطر أعضاء االسرة إلى معاملة المعاق معاملة حسنة تتسم
بالعطف والشفقة الزائدة وةد يرفض كثيرا من المعاةين هذا السلوك.
 ةد ينعكس نفس الشعور بطريقة عكسية فيعامل افراد االسرة الطفل المعاق بطريقة استفزازية تعوق تكيفه مع
أعضائه وبذلك تؤثر على مشاعره.
 كثيرا ما تخفي اسرة الطفل عن المجتمع الخارجي وتشعر بالخجل وربما بالعار من وجود الطفل مما يؤثر على
عالةة الطفل بالبيئة.
ثقنيق :المشكالت التي يعلمهق المجتمع:
يمكن القول ان المعوق ال يعاني مشكالت التكيف النفسي بقدر ما يعاني مشكالت التكيف االجتماعي في المجتمع
الخارجي فنظرات العطف او االشمئزاز التي يلقاها المعاق تقتل فيه كل امل يؤثر في توافقه الذاتي في ةبول إعاةته بالقبول
االجتماعي أصعب بكثير من القبول الذاتي .ال ان رفض المجتمع له سوف يؤثر على توافق الطفل مع المجتمع إذا كان هذا
الرفض شعوريا او ال شعوريا( .األسطل.)40 :2018 ،
ثقلثق :مشكالت الترويح:
ان اإلعاةة تؤثر على ةدرة المعاق على االستمتاع بوةت الفراغ فممارسة المعاق أي نوع من أنواع النشاط تتطلب
طاةات خاصة ال تتوافر عنده كما ان أجهزة الترويح العامة ليست معدة لألطفال المعاةين فضال عن الصعاب التي تواجه
المعاق عند ارتياد امكنة اللهو او الحدائق العامة( .جاد هللا)47 :2019 ،
رابعق :مشكالت الصداةة:
الصداةة تمثل حاجة أساسية للفرد في المراحل األولى من العمر واثر عالةاته الصحية المباشرة على النمو
االجتماعي السليم في القدر الذي تتناسب فيه أعضاء الجماعة بالقدر الذي يتحقق لكل عضو الشعور بالسعادة ومن ثم فان
عدم شعور المعاق بالمساواة مع زمالئه وعدم شعور هؤالء بكفايته لهم يؤدي إلى اتجاهات سلبية تنعكس على المعاق نفسه
وتكثر الصداةات بين المعاةين من نفس اإلعاةة لذا يجب على افراد المجتمع واالسر والعاملين في مجال التربية الخاصة
العمل على مساعدة هؤالء األطفال والتعامل معهم بالطريق ة العلمية والتربوية السليمة حتى يتمكن هؤالء األطفال من
االعتماد على انفسهم( .بن مبارك)20 :2016 ،
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المشكالت السلوكية لدى المعوةين اعقليق:
أ -التعلم :االطفال المعاةين عقليا لديهم نقص في القدرة على التعلم مقارنة مع األطفال العاديين.
ب -االنتباه :يواجه األطفال المعاةين عقليا إلى مشكالت في القدرة على االنتباه والتركيز على المهارات وتتناسب
هذه المشكلة طرديا كلما نقصت درجة اإلعاةة العقلية وتلخص الدراسات التي اجرها العلماء فيما يلي:
 يعاني المعوةون عقليا من نقص واضح في االنتباه والتعلم الترميزي بين مثيرات من حيث شكلها ولونها ووضعها
وخاصة لدى الفئة اإلعاةة العقلية المتوسطة والشديدة.
 يعاني المعاةون عقليا من فرص اإلحباط و الشعور بالفشل ،لذا يبحث الطفل المعاق عقليا عن فرص النجاح
وعالماته اذ يركز على تعبيرات وجه المعلم اكثر من تركيزه على المهمة المطلوبة.
 يعاني المعاةون عقليا من مرحلة استقبال المعلومات في سلم تسلسل عمليات مراحل التعلم والتذكر ،لذا كان من
الضروري لمعلم التربية الخاصة العمل على مساعدة األطفال المعوةون عقليا على استقبال المعلومات بطريقة
منظمة وسهلة.
 يميل األطفال المعوةين عقليا إلى تجميع األشياء او تصفيفها بطريقة غير صحيحة وةد يعود السبب في ذلك إلى
الطريقة التي يستقبل فيها األطفال المعوةون عقليا تعليمات ترتيب او تصنيف األشياء.
ج  -انتقال أثر التعلم :إن انتقال أثر التعلم من موةف إلى آخر يعتمد على درجة اإلعاةة العقلية.
وان ةدرة الطفل المعوق عقليا على نقل التعلم تعتمد على درجة اإلعاةة العقلية وعلى طبيعة المهمة التعليمية.
دـ  -الخصائص اللغوية :إن مستوى األداء اللغوي لألطفال المعاةين عقليا هو اةل بكثير من مستوى األداء اللغوي
لألطفال العاديين الذين يناظرونهم في العمر الزمني
اضطرابقت الصحة النفسية:
باّلل ( )2003أنه خبرة انفعالية غير سارة ،يشعر بها الفرد عندما يتعرض لمهدد
القلق  :anxietyيعرفه العارف ّ
او لمؤثر مخيف ،أو عندما يكون في صراع أو إحباط حاد ،وكثيرا ً ما يصاحب هذه الحالة االنفعالية بعض المظاهر
الفيسيولوجية ،مثل فقدان الشهية وازدي اد ضربات القلب وزيادة التنفس واالرتعاش في األيدي وارتفاع ضغط الدم ،كما يتأثر
أيضا ً إدراك الفرد للموضوعات المحيطة به في موةف القلق(خليوي.)66:2017،
االكتئقب  :Depressionعرفه السيد ( )2010هو حالة انفعالية وةتية أو دائمة ،يشعر فيها الفرد باالنقباض
والحزن والضيق الهم والغم وتشيع فيها مشاعر القنوط والجزع واليأس والعجز ،وتصاحب هذه الحالة أعراض محددة
متصلة بالجوانب السلوكية والمزاجية والمعرفية ومنها نقص االهتمامات ،ونقص االستمتاع بالحياة ،واضطرابات في النوم
والشهية وفقدان الوزن ،باإلضافة إلى ضعف التركيز وسرعة التعب ،والشعور بنقص الكفاءة ،والميل
لالنتحار(خليوي.)66:2017،
السلوك العدواني :العدوان في اللغة هو الظلم وتجاوز الحد.
وةد عرف في مجمع اللغة العربية على انه الرغبة في السيطرة على اآلخرين والتهجم عليهم وهو نتيجة الشعور
بالظلم أو نحو ذلك.
ويعرف العدوان بأنه سلوك إيذاء الغير أو الذات أو ما يحل محلها من الرموز ويعتبر السلوك العدائي تعويضا عن
الحرمان الذي يشعر به الشخص المعتدي والعدوان أما يكون موجه مباشرة نحو مصدر اإلحباط سواء أكان شخصا أم شيئا
أو يكون موجه إلى غير مصدر اإلحباط) حامدي.)97-96 :2015،
مظقهر الصحة النفسية:
تعددت مظاهر الصحة النفسية وأهم هذه المظاهر ماذكرته سري (:)2000
المرونة :وتعني القدرة على حل المشكالت بدال من تجميدها والرغبة في التعلم وفي التغيير والتجريب وهي أيضا ً
القدرة على التوافق لمواجهة اإلحباط والتغلب على الصراع.
المالئمة :وتتضمن مالئمة المشاعر واألفكار والتصرفات في المواةف المختلفة.
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التوافق :وتعني الرضا عن النفس واالتزان االنفعالي ،والتوافق الشخصي ،والتوافق االجتماعي ،والتوافق
األسري ،المدرسي.
السوية :التمتع بالسلوك المقبول والمألوف لدى غالبية حياة الناس في المجتمع ويسميه البعض السلوك المعياري.
ويكون
السعقدة :وتعني الشعور بالسعادة مع النفس ومع اآلخرين مما يجعل الفرد يحقق التكامل االجتماعي
ّ
الصداةات االجتماعية.
التكقمل :ويتضمن التكامل النفسي تكامل الشخصية وظيفيا وديناميكيا ،وتكامل الدوافع النفسية لدى الفرد.
تحقيق الذات :وذلك من خالل فهم الذات وتقبلها ،ومعرفة القدرات ،تقدير الذات ،والقدرة على وضع األهداف
والتطلع إلى المستقبل بإيجابية وثقة بالنفس.
مواجهة مطقلب الحيقة :ويقصد به مواجهة الواةع ومواجهة مواةف الحياة المختلفة والمشكالت وحلها وتحمل
المسؤولية االجتماعية التي تقع على الفرد في مجال العمل واألسرة والعالةات االجتماعية.
الفقاعلية :وتعني السلوك الموجه نحو تخفيف الضغوط وحل المشكالت عن طريق المواجهة المباشرة لمصدر هذه
الضغوط وتلك المشكالت.
الكفقءة :الواةعية في التعامل مع المواةف التي تمكنه من تخطي العقبات ،وبلوغ األهداف وتعني استخدام الطاةة
في وةتها من غير تبديد لجهود الفرد (ةدورة.)51:2018،
الحقجقت وأثرهق اعلى الصحة النفسية:
االحتياجات من أهم العوامل التي يجب إشباعها وبطريقة مقبولة وفق القيم والمعايير المعمول بها في المجتمع الذي
ينتمي إليه هذا الفرد ليحقق مستوى جيد من الصحة النفسية تمكنه من أن يحيا حياة هنيئة ويتعايش بسالم مع نفسه ومع
اآلخرين ،وبالتالي تخطي الصراعات التي من الممكن أن تظهر في حالة عدم إشباع هذه االحتياجات ،فهي ترتبط بشكل
أساسي بصحته النفسية ومن أهمها:
الحقجقت الفسيولوجية :وتتضمن الحاجات األساسية للفرد لنموه وةيامه بواجباته ووظائفه الفسيولوجية كالحاجة
إلى الطعام ،الشراب ،النوم ،الراحة وغيره وهي حاجات مهمة لبقاء االنسان على ةيد الحياة ،حيث إن إشباع هذه الحاجات
بطريقة سليمة له دور أساسي في حياة الفرد ويساعد على تدعيم صحته النفسية ومساعدته على التكيف السليم.
الحقجقت النفسية :يحتاج الفرد إلى الشعور باألمان لكي يعيش في استقرار ويتحرر من مخاوفه ،ويحتاج إلى
الشعور بالحب والحنان بطريقة معتدلة وخاصة من ةبل الوالدين ،وهذه الحاجات ال تقل أهمية عن السابقة فتحقيقها ينعكس
على الصحة النفسية.
الحقجقت االجتمقاعية :وتعني الحاجة إلى الشعور بالتقدير واالحترام من اآلخرين واالنتماء إلى الجماعة لتحقيق
المكانة االجتماعية ،وحاجته للتعبير عن نفسه إلثبات وجوده وسط الجماعة ،والحاجة للنجاح (الداهري .)2010،
الدراسقت السقبقة
في هذه الجزء من الفصل سيتم استعراض األدب السابق والمراجع التي تناولت موضوع الدراسة ،حيث تم
الحصول على الدراسات السابقة وتم ترتيبها من األحدث لألةدم كما يلي:
 .1دراسة (اعزيزة )2020 ,بعنوان "الخصقئص النفسية والسلوكية للتالميذ ذوي صعوبقت التعلم بقلجزائر"
هدفت هذه الدراسة الحالية للتعرف على الخصائص النفسية والسلوكية ذوي صعوبات التعلم على عينة مكونة من
 900طفل منهم  450طفل عادي ,و  450طفل ذو صعوبات التعلم ,تراوحت أعمارهم ما بين ( 13-8سنة ) من تالميذ
مرحلة التعليم االبتدائي والمتوسط بالمؤسسات التعليمية بالجزائر العاصمة.
أدوات القياس المستخدمة في هذه الدراسة هي مقياس تقدير الذات .ةائمة ةلق األطفال ,ومقياس السلوك التكيفي.
النتائج المتحصل عليها عن طريق استخدام التحليل االحصائي تؤكد وجود اختالفات في ةلق مرتفع ,اكتئاب
مرتفع ,تقدير ذات منخفض ,وسلوكيات تكيفية منخفضة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم مقارنة باألطفال العاديين.
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 .2دراسة (الجبور وأخرون )2020 ،بعنوان "الضغوط النفسية واالجتمقاعية التي يعقني منهق الطلبة ذوي اإلاعقةقت
المختلفة من وجهة نظر معلمي ومعلمقت التربية الريقضية في المدارس الحكومية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على الضغوط النفسية واالجتماعية التي يعاني منها الطلبة ذوي اإلعاةات المختلفة من
وجهة نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية في المدارس الحكومية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )27معلم ومعلمة في
التربية الرياضية ،وةد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته لهذه الدراسة ،وةاموا ببناء استبيان للضغوط
النفسية واالجتماعية كأداة لجمع البيانات ،حيث تضمن المقياس من ( )23فقرة ،واشتمل البحث على متغيرات الدراسة تبعق ً
(المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة) ،وأظهرت نتائج الدراسة التي توصل اليها الباحثان أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
) للضغوط النفسية واالجتماعية التي يعاني منها الطلبة ذوي اإلعاةات المختلفة بمحافظة
عند مستوى الداللة (
جنين من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في المدارس الحكومية تبعا ً للمتغيرات (المؤهل العلمي ،الخبرة في التدريس)،
وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحثان تأهيل األبنية المدرسية في المدارس الحكومية لتلبية احتياجات مختلف اإلعاةات،
وتطوير المناهج الدراسية واألنشطة لتالءم احتياجات الطلبة المعاةين.
 .3دراسة (المطيري )2019 ,بعنوان "العالةة بين سمقت الشخصية والشعور بقلخزي وأسبقب التمقس المسقاعدة
النفسية واتجقهقت طالب الجقمعة نحو االرشقد النفسي".
استهدفت الدراسة الحالية التعرف على العالةة بين سمات الشخصية والشعور بالخزي وأسباب التماس المساعدة
النفسية واتجاهات طالب جامعة الملك عبد العزيز بجدة نحو االرشاد النفسي وفق آراء عينة من طالب الجامعة المترددين
على مراكز االرشاد النفسي ,عددهم  188طالبا تم اختيارهم عشوائيا .وةد استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي
الستقصاء العالةة بين السمات الشخصية لطالب الجامعة كما تقاس على مقياس (  Goldberg ) 2001القائم على العوامل
الخمس الكبرى للشخصية والشعور بالخزي وأسباب التماس المشورة النفسية في مراكز االرشاد النفسي عند طالب
الجامعة .وكذلك للتعرف على اتجاه الطالب نحو االرشاد النفسي من خالل مقياس االتجاه نحو االرشاد النفسي ( ) 2004
 ( Scale CASتعريب الباحث ) ,بغية استقصاء عالةة االرتباط بين سمات الشخصية والشعور بالخزي وأسباب التماس
المساعدة النفسية من ناحية وبين االتجاه نحو االرشاد النفسي من ناحية أخرى.
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالةة ارتباط دالة احصائية بين سمات الشخصية والتردد على مراكز االرشاد
النفسي والتماس المساعدة النفسية ,كما أشارت النتائج إلى وجود أسباب نفسية واجتماعية ودراسية لتردد الطالب على
مراكز االرشاد النفسي .وأشارت النتائج كذلك إلى وجود عالةة ارتباطية دالة بين الشعور بالخزي والتردد على مراكز
االرشاد النفسي ,ومن ثم تأثر اتجاهات الطالب نحو التماس المساعدة النفسية نتيجة الوصمة االجتماعية .وةد انتهت الدراسة
بجملة من التوصيات والمقترحات للبحوث المستقبلية .
 .4دراسة (اعبد الوهقب ،وآخرون )2018 ،بعنوان "مققرنة المشكالت االجتمقاعية والنفسية والسلوكية التي تواجه
الطلبة ذوي صعوبقت التعلم في غرفة صعوبقت التعلم والفصل العقدي من وجهة نظر أوليقء األمور".
هدفت الدراسة إلى التعرف على مقارنة المشكالت االجتماعية والنفسية والسلوكية التي تواجه الطلبة ذوي
صعوبات التعلم في غرفة صعوبات التعلم والفصل العادي من وجهة نظر أولياء األمور ،واستخدمت الدراسة المنهج
المختلط والذي يجمع بين البحث الكمي والنوعي ،وةد تم تحليل البيانات احصائيا ً باستخدام المتوسطات الحسابية
واختبار" "Tوتحليل التباين األحادي من  161ولي أمر ،بينما عينة البحث النوعي  12ولي أمر ،أهم النتائج ،أن المشكالت
االجتماعية والنفسي والسلوكية تظهر بشكل كبير في الفصل العادي عنها في غرفة الصعوبات ،كما تبين عدم وجود فروق
ذات داللة احصائية في إجابات أولياء األمور تجاه مشكالت الطلبة ذوي صعوبات التعلم وفقا ً لجميع المتغيرات ،عدا متغير
المستوى التعليمي لولي األمر لصالح المستوى التعليمي األعلى ،أهم التوصيات ،عقد المدرسة دورات تدريبية لمعلمات
الصف العادي وألولياء األمور لتعريفهم ببرنامج صعوبات التعلم وما ينجم عنه من مشكالت وحثهم على ضرورة متابعة
الطلبة ،االهتمام بمعالجة المشكالت االجتماعية والنفسية والسلوكية التي تواجه الطلبة ذوي صعوبات التعلم في البيئة
المدرسية والعمل على خلق البيئة الصفية المناسبة لهم سواء في غرفة صعوبات التعلم أو في الفصل العادي.
 .5دراسة (اعفيفي ،والحسيني )2020 ،لمعرفة اضطراب العدوان لدى األطفقل المصقبين بقإلاعقةة العقلية البسيطة.
عرض البحث إطارا ً مفاهيميا تضمن متغيرات البحث ،تناول اضطراب العدوان .والعوامل المسببة للعدوان ،وفيها
العوامل البيولوجية واشتمل على (اضطراب وظيفة الدماغ ،والعوامل الوراثية) ،والعوامل الديموجرافية ،وفيها (المرحلة
العمرية ،ومستوى الذكاء ،ونوع الجنس) ،والعوامل النفسية ،والعوامل األسرية ،والعوامل البيئية؛ وتضمنت (البيئة
العدوانية ،والبيئة المدرسية) .وناةش النظريات المفسرة للعدوان ،واشتملت على النظرية البيولوجية ،ونظرية السمات،
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والنظرية الفومنولوجية ،والنظرية السلوكية .وعرض اإلعاةة العقلية .وكشف عن انتشار اإلعاةة العقلية .وتناول خصائص
اإلعاةة العقلية ،وفيها (الخصائص الجسمية ،والخصائص اللغوية ،والخصائص االجتماعية) .وناةش األساليب العالجية
لذوي اإلعاةة العقلية ،واشتمل على العالج الطبي ،والعالج السلوكي ،والعالج االجتماعي .وتناول أسباب اإلعاةة العقلية،
وفيها أسباب تحدث أثناء عملية الوالدة ،وأسباب تحدث بعد عملية الوالدة .وكشف عن تصنيفات حاالت اإلعاةة العقلية،
وفيها تصنيفات اإلعاةة العقلية حسب البعد التربوي .وتناول خصائص المعاةين عقلياً ،ومنها الخصائص العامة،
والخصائص العقلية والتعليمية ،والخصائص اللغوية .وعرض تشخيص اإلعاةة العقلية ،وفيها التشخيص السيكومترية،
والتشخيص التربوي.
 .6دراسة (يوسف واعبد المنعم )2019 ،التي تنقولت تنمية المهقرات االجتمقاعية كمدخل لخفض بعض أاعراض
االضطرابقت السلوكية لدى أطفقل متالزمة داون.
ويهدف البحث إلى تنمية بعض المهارات االجتماعية كمدخل لخفض بعض االضطرابات السلوكية لدى أطفال
متالزمة داون ،وذلك من خالل الكشف عن فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية متالزمة داون القابلين للتعلم ،وتراوحت
أعمارهم ما بين ( )12-9سنة ،ونسبة دكائهم من ( )70-50من مركز تنمية القدرات الذهنية بمدينة سبها ليبيا ،واستخدمت
الباحثة من االدوات مقياس المستوى االةتصادي واالجتماعي والثقافي ومقياس المهارات االجتماعية ومقياس االضطرابات
السلوكية المكون من ثالث مكونات (االنسحاب االجتماعي ،وايذاء الذات ،والسلوك العدواني) والبرنامج التدريبي وكل
المقاييس من إعداد الباحثة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد المجموعة
التجريبية في المهارات االجتماعية واالضطرابات السلوكية لصالح القياس البعدي ،وعدم وجود فروق بين القياسين البعدي
والتتبعي ألفراد المجموعة التجريبية في المهارات االجتماعية واالضطرابات السلوكية .وأوصت الدراسة بتقديم برامج
تعليمية ألطفال متالزمة داون من خالل الخبرات الهادفة المباشرة والقصص المشوةة.
 .7دراسة (اليقزوري )2012 ،التي تنقولت االضطرابقت السلوكية للمعقةين اعقليق ً الققبلين للتعلم واعالةتهق بأسقليب
المعقملة الوالدية في ةطقع غزة.
وةد هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالةة بين االضطرابات السلوكية لدى المعاةين عقليا القابلين للتعلم واساليب
المعاملة الوالدية التي يتبعها كل من االباء واالمهات مع ابنائهم المعاةين عقليا ،هدفت الدراسة إلى التعرف إلى الفروق في
كل من اساليب المعاملة الوالدية واالضرابات السلوكية التي تعزى لبعض المتغيرات (جنس المعاق ،عمر المعاق ،المستوى
التعليمي للوالدين ،حجم االسرة ،الدخل الشهري لالسرة ،الترتيب الميالدي للمعاق ،العمر عند اكتشاف اإلعاةة) .تكونت
عينة الدراسة من  200فرد ( 104ذكور 96 ،إناث) من المعاةين عقليا القابلين للتعلم الملتحقين بمؤسسات رعاية المعاةين
عقليا في محافظة غزة .واستخدم الباحث مقياس االضرابات السلوكية ومقياس اساليب المعاملة الوالدية ،وةد اظهرت نتائج
الدراية وجود عالةة ارتباطية دالة احصائيا بين اساليب المعاملة الوالدية لكل من االباء واالمهات واالضطرابات السلوكية
لدى المعاةين عقليا القابلين للتعلم ،وكان معدل انتشار االضطرابات السلوكية بين افراد عينة الدراسة بنسبة  .%60واوصت
الدراسة بعقد لقاءات توجيهية لألبناء واالمهات لتزويدهم بالمعلومات واالرشادات الالزمة للتعامل مع ابنائهم بما يتناسب مع
ةدراتهم العقلية واساليب بعيدة عن العقاب الجسدي او النفسي لتقليل من حدوث االضطرابات السلوكية لديهم .ودمج المعاةين
عقليا ً في مؤسسات المجتمع مثل االندية والمؤسسات الترفيهية.
 .8دراسة (زاهر )2012 ،التي جقءت تتنقول المشكالت النفسية واالجتمقاعية للمرهققت العقديقت والمراهققت المعقةقت
اعقليق (فئة الققبلين للتعليم) ،في المملكة العربية السعودية في ظل المتغيرات الديموغرافية لألسرة.
تهدف الدراسة إلى :التعرف على المشكالت النفسية لدى المراهقات المعاةات عقليا ً (فئة القابلين للتعليم) في
المملكة العربية السعودية .والتعرف على المشكالت االجتماعية لدى المراهقات المعاةات عقليا ً (فئة القابلين للتعليم) في
المملكة العربية السعودية .و مدى تأثير المتغيرات الديموجرافية لألسرة على المشكالت النفسية واالجتماعية لدى المراهقات
المعاةات عقلياً .ووضع دليل تشخيصي للمشكالت النفسية واالجتماعية والسلوكية لدى المراهقات المعاةات عقلياً ،يمكن
االستفادة منه الحقا ً في وضع برامج تربوية لهذه الفئة .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المقارن .تكونت عينة الدراسة من
 74فتاة عادية و 74فتاة معاةة عقليا ً (فئة القابلين للتعليم) باإلضافة إلى  148أ ّماً ،مقسّمات بين أمهات الفتيات العاديات
وأمهات الفتيات المعاةات عقلياً .وكان ضمن العينة  60معلمة ،مقسّمات بين معلمات فتيات عاديات ومعلمات معاةات عقلياً.
وتم تقسيم المجموعات الست السابقة إلى مراهقة مبكرة ومراهقة متأخرة .وتتمثل أداة الدراسة في مقياس للتعرف على أهم
المشكالت النفسية واالجتماعية للفتيات المعاةات عقليا ً في فترة المراهقة .فتبين انه ال يوجد فروق ذوات داللة إحصائية بين
نتائج األمهات من الفئتين في المشكالت النفسية واالجتماعية .كما ال توجد فروق ذوات داللة إحصائية في المشكالت النفسية
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بين المراهقة المبكرة والمراهقة المتأخرة (فئة العاديات) سواء في نتائج الطالبات أو األمهات أو حتى المعلمات .كما كان
هناك داللة إحصائية مرتفعة في محور نقص الثقة بالنفس ومحور الرفض االجتماعي ،لصالح المستوى التعليمي المنخفض
لألم في نتائج األمهات .وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات حول الموضوع نظرا لقلة الدراسات التي تبحث في
موضوع ذوي اإلعاةة الذهنية على مختلف الفترات العمرية.
 .9دراسة (الخطيب )2011 ،لتطبيق انموذج مقترح لتطوير البرامج والخدمقت المقدمة لألطفقل ذوي اإلاعقةة العقلية
واضطرابقت التوحد في مؤسسقت ومراكز التربية الخقصة في االردن في ضوء المعقيير العقلمية.
وةد هدفت الدراسة إلى تطوير انموذج مقترح لتطوير البرامج والخدمات المقدمة لألطفال ذوي اإلعاةة العقلية
واضطرابات التوحد في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في االردن في ضوء المعايير العالمية ،وتكونت عينة الدراسة
من جميع مجتمع الدراسة من مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في اةاليم المملكة الثالثة (الوسط والشمال والجنوب) والتي
تقدم البرامج والخدمات التربوية لألطفال ذوي اإلعاةة العقلية واالطفال ذوي اضطرابات التوحد وعددها  153مؤسسة
ومركزا .تم بناء أداتين :أداة لتقييم مستوى فاعلية البرامج المقدمة لألطفال ذوي اإلعاةة العقلية ،وتكونت االداة من ثمانية
أبعاد و 89مؤشرا رئيسيا ،وأداة لتقييم مستوى فاعلية البرامج المقدمة لألطفال ذوي اضطرابات التوحد ،وتكونت االداة من
ثمانية أبعاد ( )110مؤشر رئيسة ،وهذا وةد تم التوصل إلى دالالت صدق وثبات االداتين بررت استخدامهما .وةد اشارت
النتائج فيما يتعلق باإلعاةة ان هناك بعدا واحدا كان ذا مستوى فاعلية مرتفع وهو بعد البرامج والخدمات ،واشارت النتائج
فيما يتعلق باضطرابات التوحد ان هناك بعدا واحدا كان ذا مستوى فاعلية مرتفع وهو بعد الخدمات والبرامج .وأوصت
الدراسة اجراء دراسة حول مستقبل االفراد ذوي اإلعاةة العقلية بعد انتهاء البرامج المقدمة لهم ،واجراء دراسة لمؤشرات
ضبط الجودة للبرامج المقدمة لإلناث .واجراء دراسة معمقة حول موضوعات محددة مثل فعالية بعض اساليب
واستراتيجيات التعليم المثبتة علميا مع االطفال ذوي اضطرابات التوحد.
 .10دراسة (أبقظة )2001 ،كمقيقس االضطرابقت السلوكية والوجدانية لألطفقل ذوي االحتيقجقت الخقصة والعقديين
التي تهدف الدراسة إلى تصميم مقياس لالضطرابات السلوكية لذوي اإلعاةات الحسية ومقارنتها بالعاديين وتكون
من أبعاد سبعة تمثلت في االضطرابات السلوكية ،االكتئاب األساسي ،اختالل التفكير ،النشاط الزائد ،االنسحاب االنفعالي،
صم والمكفوفين والعاديين؛
القلق ،اضطرابات التواصل ،وةد طبق هذا المقياس على عينة ةوامها ( )120طفالً من األطفال ال ُّ
لدراسة ثبات المقياس ،فوجد أن نسبته )%75( .لدى الذُّكور ،بينما كان ثباته لدى اإلناث بنسبة (.)%78
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الفصل الثقلث
منهجية وإجراءات الدراسة:
 منهج الدراسة.
 مجتمع واعينة الدراسة.
 أداة الدراسة.
 معقيير ةيقس االستبيقن.
 صدق اإلستبقنة.
 ثبقت االستبيقن.
 األسقليب اإلحصقئية المستخدمة في البحث.
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الفصل الثقلث :منهجية وإجراءات الدراسة
مقدمة:
في هذا الفصل تم التطرق إلى منهجية واجراءات الدراسة ،وتم استعراض مجتمع وعينة الدراسة وخصائص
العينة ،وكذلك أداة الدراسة وخصائصها من صدق وثبات ،واألساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة.
منهج الدارسة:
استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي والذي يحاول وصف وتقييم "المشكالت النفسية والسلوكية لذوي
اإلاعقةة الذهنية البسيطة من وجهة معلمي المصقدر في محقفظة رام هللا" ،ويحاول المنهج الوصفي التحليلي أن يقارن
ويفسر ويقيم أمالً في التوصل إلى تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.
مصقدر جمع البيقنقت :
أوال :المصقدر األولية  :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأت الباحثتان إلي جمع البيانات األولية من
خالل اإلستبانة كأداة رئيسية للبحث ،صممت خصيصا ًلهذا الغرض ،تم توزيعها على عينة الدراسة وتم تفريغ البيانات
وتحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي "."Statistical Package for the Social Sciences, SPSS
ثقنيق :المصقدر الثقنوية :من خالل الرجوع للدراسات والكتب ذات الصلة بالموضوع ومواةع االنترنت التي
تناولت إطار الدراسة ومتغيراتها.
مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة على جميع معلمي المصادر في محافظة رام هللا.
اعينة الدراسة:
ةامت الباحثتان باستخدام طريقة العينة العشوائية ،تم توزيع  35إستبانة على عينة الدراسة تم استرداد  35استبيان
بنسبة استرداد .%100
الوصف اإلحصقئي لعينة الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على عدد من المتغيرات المستقلة المتعلقة بالخصائص الوظيفية والشخصية ألفراد الدراسة
متمثلة في (الجنس ،سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،نوع المدرسة)
أ -الجنس
جدول ( )1التوزيع اإلحصقئي للعينة حسب متغير الجنس
النسبة
المئوية %

الجنس

التكرار

ذكر

5

11

أنثى

30

89

المجموع

35

%100

يتضح من الجدول أن ما نسبته  %11من أفراد العينة ذكور ،والباةي إناث بنسبة  %89وهي نسبة تتوازي مع
توزيع المعلمين والمعلمات في المدارس.
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ب -سنوات الخبرة
جدول ( )2التوزيع اإلحصقئي للعينة حسب متغير العمر
العمر

التكرار

النسبة المئوية%

أةل من  5سنوات

5

11

من  10-5سنوات

19

64

أكثر من  10سنوات

11

24

المجموع

35

100

يتضح من الجدول أن ما نسبته  %11من أفراد العينة سنوات خبرتهم أةل من  5سنوات ،وأن ما نسبته
 %64من أفراد العينة سنوات الخبرة لديهم من  10-5سنوات ،وأن ما نسبته  %24من افراد العينة سنوات
خبراتهم أكثر من  10سنوات.
ت -المؤهل العلمي
جدول ( )3التوزيع اإلحصقئي للعينة حسب متغير المؤهل العلمي
النسبة
المئوية%

سنوات الخدمة

التكرار

دبلوم

0

0

بكالوريوس

33

96

ماجستير

2

4

المجموع

35

%100

يتضح من الجدول السابق أن ما نسبته  %96من أفراد العينة مؤهلهم العلمي بكالوريوس ،وأن ما نسبته  %4من
أفراد العينة مؤهلهم العلمي ماجستير ،وأنه ال يوجد حملة دبلوم في افراد العينة.
ث -نوع المدرسة:
جدول ( )4التوزيع اإلحصقئي للعينة حسب متغير نوع المدرسة
النسبة
المئوية%

نوع المدرسة

التكرار

حكومية

35

35

وكالة

-

-

خاصة

-

-

المجموع

35

%100

يتضح من الجدول السابق أن ما نسبته  %100من أفراد العينة يعملون في المدارس الحكومية.
أداة الدراسة:
بعد االطالع على الدراسات السابقة تم عمل استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة حيث تم صياغة فقرات لقياس
المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف
المصادر.
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تتكون إستبانة الدارسة من ةسمين رئيسيين هما:
القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب (:الجنس ،سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،نوع
المدرسة)
القسم الثاني :وهو عبارة عن مجاالت الدراسة وتتكون من مجالين رئيسين هي:
المجال األول :المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة ,ويتكون من ( )21فقرة.
وةد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول (:)5
جدول ( :)5درجقت مقيقس االستبيقن
االستجقبة بدرجة ةليلة جداً
بدرجة ةليلة
الدرجة

2

1

بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرة

بدرجة كبيرة جداً

3

4

5

اختارت الباحثة الدرجة ( )1لالستجابة " ةليل" وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة هو %20وهو يتناسب
مع هذه االستجابة.
صدق المقيقس:
أوالً :نتقئج االتسقق الداخلي
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية هذه الفقرة ،وةد
ةامت الباحثتان بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات
مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
يوضح جدول ( )6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة ،والذي يبين أن
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α= 0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
جدول ( )6معقمل االرتبقط بين كل فقرة من فقرات االستبقنة والدرجة الكلية لالستبقنة
معقمل بيرسون

القيمة

لالرتبقط

االحتمقلية ().Sig

1.

يشعرون بالعجز أمام العديد من المهام التي يجيب
القيام بها.

**0.853

0.000

2.

يشعرون بأنهم أةل من األةران اآلخرين.

**0.765

0.000

3.

لديهم خوف من الكبار والغرباء

**0.753

0.000

4.

لديهم ضعف في االنتباه للكثير من المواضيع.

**0.845

0.000

5.

لديهم سلوك عدواني كبير جداً.

**0.902

0.000

6.

سريعي االنفعال ألبسط المواضيع.

**0.728

0.000

7.

شعورهم باالحباط ولفشل.

**0.660

0.000

8.

عدم االلتزام انجاز أي مهمة تُطلب منهم.

**0.574

0.000

9.

ضعف القدرة على التكيف االجتماعي.

**0.675

0.000

10.

يعانون من التشتت وفرط الحركة.

**0.530

0.001

11.

يعانون من ضعف الذاكرة.

*0.365

0.034

12.

نقص في المهارات اللغوية والكتابية.

**0.788

0.000

13.

صعوبة في مهارات االتصال والتواصل.

**0.741

0.000

14.

يفشون في حل المشكالت.

م
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0.000
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15.

االصابة بالذعر بسهولة.

**0.747

0.000

16.

حدودية العالةات االجتماعية مع زمالئهم.

**0.821

0.000

17.

الرضوخ بسهولة لآلخرين.

**0.774

0.000

18.

الميل للعزلة والبقاء بعيدا ً عن اآلخرين.

**0.692

0.000

19.

عصبي المزاج.

**0.556

0.000

20.

يفتقدون للمبادرة من عدم الرغبة في المواجهة.

**0.601

0.000

21.

يعانون من القل والخوف.

**0.582

0.001

ثقنيقً :الصدق البنقئي:
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها،
ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة.
يبين جدول ( )7أن جميع معامالت ارتباط اإلستبانة دالة إحصائيا ً عند مستوي معنوية  α= 0.05وبذلك يعتبر
جميع مجاالت اإلستبانة صادةه لما وضع لقياسه.
جدول ( )7معقمل االرتبقط بين كل درجة كل مجقل من مجقالت اإلستبقنة والدرجة الكلية لإلستبقنة
القيمة
معقمل بيرسون
االحتمقلية )(Sig.
لالرتبقط

المجقل
المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة
في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمات غرف المصادر

0.000

**0.895

ثبقت اإلستبقنة:
يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من مرة تحت نفس
الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج اإلستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو
تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.
 .1معقمل ألفق كرونبقخ : Cronbach's Alpha Coefficient
استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة وبعد حساب معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة تبين
أن معامالت ثبات االستبانة التي تكونت منها االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات مما جعلت الباحثتان تطمئن إلى
تطبيقها .وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)8
جدول ( )8معقمل ألفق كرونبقخ لقيقس ثبقت اإلستبقنة
المجقل
المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية
البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمات غرف
المصادر

معقمل

اعدد الفقرات

ألفق

كرونبقخ
21

0.852

واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )8أن ةيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لإلستبانة .كذلك كانت ةيمة
معامل ألفا لجميع فقرات اإلستبانة ( .)0.852وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع جدا.
 .1طريقة التجزئة النصفية:
استخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية عن طريق المعادلة التالية :
ثبات االختبار=(R x2الفقرات الفردية)(R +1/الفقرات الزوجية) ،والجدول التالي يوضح النتائج التي حصلت
عليها الباحثة لالختبار
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جدول ( SPLIT HALF )9ةيقس الثبقت
اع
المجال

دد
الفقرات

المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي
اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من
1
وجهة نظر معلمات غرف المصادر

1
2
.667

P
2

R
P
معقمل االرتبقط

0
.817

0

0.847

معقمل
التصحيح R^2
0.717

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات لكل المجاالت كان مرتفعة ومعامل الثبات لكل أداة الدراسة كان مرتفع
بقيمة مما تجعل الباحثتان تطمئن إلى صحة النتائج التي ستتوصل إليها
األسقليب اإلحصقئية المستخدمة:
 النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي :يستخدم هذا األمر بشكل أساسي
ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما وتفيد الباحثتان في وصف عينة الدراسة.
 اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط .يستخدم هذا االختبار
لدراسة العالةة بين المتغيرات في حالة البيانات المعلمية.
 اختبار  )One sample T Test(Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة ةد وصلت إلي درجة الحياد
وهي  3أم ال.
 طريقة التجزئة النصفية  SPLIT HALFالختبار الثبات
 اختبار التباين األحادي الختبار الفرضيات المتعلقة بتعدد مستويات المتغير المستقل
 اختبار العينتين المستقلتين الختبار الفرضيات المتعلقة بمستويين للمتغير المستقل.
الفصل الرابع:
اختبقر الفرضيقت والدراسة الميدانية:
أوال :اختبقر التوزيع الطبيعي
ثقنيق :تحليل فقرات الدراسة وإجقبة أسئلة الدراسة
ثقلثق :اختبقر الفرضيقت المتعلقة بقلمتغيرات األسقسية
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الفصل الرابع :اختبقر الفرضيقت
أوالً :اختبقر التوزيع الطبيعي:
لتطبيق االختبارات المعلمية التي اةترحها الباحثتان لتحليل بيانات الدراسة  ،يجب توافر شروط معينة لتطبيق هذا
االختبارات أهمها بان البيانات تتبع توزيع طبيعي ،وللتأكد من ذلك استخدم الباحثتان اختبار التوزيع الطبيعي وكانت النتائج
كما يلي:
 : H0ال يوجد دليل بان بيانات الدراسة ال تتبع التوزيع الطبيعي
جدول ( )11اختبقر كولمجروف سيمرنوف ()KOLOMOGROV-SMIRNOV
المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في
مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمات غرف المصادر

ةيمة Z

SIG

النتيجة

0.618

0.840

يتبع التوزيع الطبيعي

وبناء علية فأن االختبارات المقترحة صالحة للوصول إلى نتائج صحيحة .
ثقنيق :تحليل فقرات الدراسة:
وذلك لكل فقرة من فقرات االستبانة منفردة لكل محور على حده وللمحور نفسه وكذلك لكل فقرات االستبانة
مجتمعة .وةد تم اختبار الفرضية اإلحصائية التالية:
الفرضية الصفرية :متوسط درجة اإلجابة يساوي  ،3مع العلم بأن القيمة  3هي الدرجة المتوسطة حسب مقياس
ليكرت المستخدم.
الفرضية البديلة :متوسط درجة اإلجابة ال يساوي 3
إذا كانت  Sig( Sig > 0.05أكبر من ( ) 0.05حسب نتائج برنامج  )SPSSفإنه ال يمكن رفض الفرضية
الصفرية ويكون في هذه الحالة آراء أفراد العينة تقترب من درجة المتوسطة وهى  ، 2أما إذا كانت  Sig( Sig < 0.05اةل
من  ) 0.05فيتم رفض الفرضية الصفرية وةبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط درجة اإلجابة تختلف عن الدرجة
المتوسطة ،وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن الدرجة المتوسطة
وذلك من خالل إشارة ةيمة االختبار فإذا كانت موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن الدرجة المتوسطة
والعكس صحيح.
إجقبة السؤال الرئيسي للدراسة:
مق المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلاعقةة الذهنية البسيطة في مدارس محقفظة رام هللا من وجهة نظر
معلمي غرف المصقدر؟
ولإلجابة على السؤال تم تحليل فقرات الدراسة ،وحساب الوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري
وةيمة االختبار ،ومستوى الداللة ،والجدول رةم ( )12يوضح النتائج
جدول رةم ( )12تحليل االستبقنة
متوسط حسقبي

الفقرة
المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي
اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة
رام هللا من وجهة نظر معلمات غرف
المصادر

40.0

الوزن النسبي

80.00

انحراف
معيقري

0.51

ةيمة T

2.25

SIG

*0.000

* المتوسط دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
يتضح من الجدول السابق أن هناك موافقة من ةبل أفراد العينة على فقرات االستبيان لقياس المشكالت النفسية
والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر ،وان كل
فقرات االستبانة وصلت إلى درجة الحياد وهي ،3بمتوسط حسابي  ،4.00ومتوسط حسابي نسبي .%80.0
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إجقبة السؤال األول :تحليل فقرات االستبقنة:
جدول رةم ( )13تحليل فقرات االستبقنة
الفقرة

متوسط حسقبي

الوزن النسبي

ةيمة T

SIG

يشعرون بالعجز أمام العديد من المهام
التي يجيب القيام بها.

4.25

85.00%

6.26

*0.000

يشعرون بأنهم أةل من األةران
اآلخرين.

4.3

86.00%

7.46

*0.000

لديهم خوف من الكبار والغرباء

4.15

83.00%

5.34

*0.000

لديهم ضعف في االنتباه للكثير من
المواضيع.

3.95

79.00%

3.44

*0.000

لديهم سلوك عدواني كبير جداً.

3.58

71.60%

6.46

*0.000

سريعي االنفعال ألبسط المواضيع.

3.85

77.00%

3.72

*0.000

شعورهم باالحباط ولفشل.

4.19

83.80%

7.77

*0.000

عدم االلتزام انجاز أي مهمة تُطلب
منهم.

4.12

82.40%

7.69

*0.000

ضعف القدرة على التكيف االجتماعي.

4.28

85.60%

7.6

*0.000

يعانون من التشتت وفرط الحركة.

3.99

79.80%

6.1

*0.000

يعانون من ضعف الذاكرة.

3.64

72.80%

3.22

*0.000

نقص في المهارات اللغوية والكتابية.

4.04

80.80%

8.51

*0.000

صعوبة في مهارات االتصال
والتواصل.

4.21

84.20%

8.23

*0.000

يفشون في حل المشكالت.

3.69

73.80%

6.73

*0.000

االصابة بالذعر بسهولة.

3.75

75.00%

2.98

*0.000

حدودية العالةات االجتماعية مع
زمالئهم.

4.00

80.00%

10.25

*0.000

الرضوخ بسهولة لآلخرين.

3.50

70.00%

1.24

*0.000

الميل للعزلة والبقاء بعيدا ً عن اآلخرين.

4.15

83.00%

11.36

*0.000

عصبي المزاج.

3.95

79.00%

8.25

*0.000

يفتقدون للمبادرة من عدم الرغبة في
المواجهة.

4.10

82.00%

7.45

*0.000

يعانون من القلق والخوف.

4.00

80.00%

1.68

*0.000

االستبقنة ككل

4.0155

80%

-

* المتوسط دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
يتضح من الجدول السابق أن هناك موافقة من ةبل أفراد العينة على فقرات االستبانة بنسبة  %80وهذا يدل على
ةبول عينة الدراسة عن أن المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلاعقةة الذهنية البسيطة في مدارس محقفظة رام هللا
من وجهة نظر معلمي غرف المصقدر ،وان كل فقرات المجال وصلت إلى درجة الحياد وهي.3
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 حصلت الفقرة الثانية التي تنص على "يشعرون بأنهم أةل من األةران اآلخرين" ،على المرتبة األولى
بمتوسط حسابي  ،4.3ومتوسط حسابي نسبي  ،%86وهذا يؤكد أهمية دراسة المشكالت النفسية والسلوكية
لذوي اإلعاةة الذهنية والعقلية.
 وحصلت الفقرة الخامسة التي تنص على "الرضوخ بسهولة لآلخرين" ،على المرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي  ،3.50بوزن نسبي .%70.0
ثقلثقً :اختبقر الفرضيقت:
إجقبة السؤال الثقني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحديد المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي
اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر تعزى للمتغيرات التالية (جنس،
سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،نوع المدرسة)؟ ولإلجابة عن التساؤل تم صياغة الفرضيات التالية:
) في تحديد المشكالت
الفرضية األولى :ال يوجد فروق ذات داللة إحصقئية اعند مستوى الداللة (
النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلاعقةة الذهنية البسيطة في مدارس محقفظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصقدر
تعزى لجنس المعلم.
والختبار هذه الفرضية لجأ الباحث إلى اختبار الفروق بين عينتين مستقلتين ()T-independent
جدول رةم ( )14اختبقر الفروق تعزى لمتغير الجنس) T-independent
الجنس
ذكر

الوسط الحسقبي
4.00

أنثى

4.05

ةيمة T

Sig

0.126

0.900

االستنتقج :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

) بين متوسط استجابات

المفحوصين حول المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة
نظر معلمي غرف المصادر تعزى لمتغير الجنس.
) في تحديد المشكالت
الفرضية الثقنية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصقئية اعند مستوى الداللة (
النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلاعقةة الذهنية البسيطة في مدارس محقفظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصقدر
تعزى لسنوات خبرة المعلم.
والختبار هذه الفرضية لجأ الباحث إلى اختبار التباين األحادي( )ONE WAY ANOVEعن طريق تجزئة
المشاهدات الكلية ونظرا ألن مستويات المتغير المستقل "سنوات الخدمة تتعدد
جدول رةم ( )ONE WAY ANOVE()15تحليل التبقين األحقدي لمتوسطقت استجقبقت المفحوصين حول
متغير سنوات الخدمة
القيمة
االحتمقلية sig

ةيمة االختبقر Fمعدل المربعقت مجموع المربعقت

0.79

0.24

مصدر التبقين

0.04

0.09

بين المجموعات

0.18

4.95

داخل المجموعات

5.04

التباين الكلي

االستنتقج :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (

المجقالت
الكلي

) حول المشكالت النفسية والسلوكية

لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر تعزى لمتغير سنوات
الخدمة.
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) في تحديد المشكالت النفسية
الفرضية الثقلثة :ال يوجد فروق ذات داللة إحصقئية اعند مستوى (
والسلوكية لدى ذوي اإلاعقةة الذهنية البسيطة في مدارس محقفظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصقدر تعزى
للمؤهل العلمي للمعلم.
والختبار هذه الفرضية لجأت الباحثة إلى اختبار التباين األحادي ( )ONE WAY ANOVEعن طريق تجزئة
المشاهدات الكلية
جدول رةم( )ONE WAY ANOVE()16تحليل التبقين األحقدي لمتوسطقت استجقبقت المفحوصين حول
متغير المؤهل العلمي
القيمة
االحتمقلية sig
0.246

ةيمة االختبقرF

1.496

معدل المربعقت

مجموع المربعقت

680.

1.360

بين المجموعات

455.

10.000

داخل المجموعات

11.360

التباين الكلي

االستنتقج :ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

مصدر التبقين

المجقالت
الكلي

) في آراء أفراد عينة الدراسة حول

المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمات غرف
المصادر تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
) في تحديد المشكالت
الفرضية الرابعة :ال يوجد فروق ذات داللة إحصقئية اعند مستوى الداللة (
النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلاعقةة الذهنية البسيطة في مدارس محقفظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصقدر
تعزى لنوع المدرسة.
لم يتم اختبار الفرضية نظرا ً ألن جميع أفراد العينة يعملون في القطاع الحكومي ،ويتبعون المدارس الحكومية.
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الفصل الخقمس :النتقئج والتوصيقت
النتقئج:
 يتضح أن ما نسبته  %11من أفراد العينة ذكور ،والباةي إناث بنسبة  %89وهي نسبة تتوازي مع توزيع المعلمين
والمعلمات في المدارس.
 يتضح أن ما نسبته  %11من أفراد العينة سنوات خبرتهم أةل من  5سنوات ،وأن ما نسبته  %64من أفراد العينة
سنوات الخبرة لديهم من  10-5سنوات ،وأن ما نسبته  %24من افراد العينة سنوات خبراتهم أكثر من 10
سنوات.
 يتضح أن ما نسبته  %96من أفراد العينة مؤهلهم العلمي بكالوريوس ،وأن ما نسبته  %4من أفراد العينة مؤهلهم
العلمي ماجستير ،وأنه ال يوجد حملة دبلوم في افراد العينة.
 يتضح من الجدول السابق أن ما نسبته  %100من أفراد العينة يعملون في المدارس الحكومية.
 تبين أن آراء أفراد عينة الدراسة حول المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس
محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر بنسبة .%80.0
) بين متوسط استجابات المفحوصين حول
 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي
غرف المصادر تعزى لمتغير الجنس.
) حول المشكالت النفسية والسلوكية لدى ذوي
 توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (
اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف المصادر تعزى لمتغير سنوات
الخدمة.
) في آراء أفراد عينة الدراسة حول المشكالت
 ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
النفسية والسلوكية لدى ذوي اإلعاةة الذهنية البسيطة في مدارس محافظة رام هللا من وجهة نظر معلمي غرف
المصادر تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
التوصيقت:
توصي الباحثتان بعدة توصيات منها:
 ضرورة التعامل مع األطفال عن طريق مراعاة الخصائص النفسية والسلوكية باستخدام التقنيات الخاصة كالدمج
وغيرها.
 ضرورة تدريب أولياء األمور والمعلمين على كيفية التعامل مع ذوي اإلعاةة الذهنية من خالل عقد دورات
خاصة.
 ضرورة تعليم ذوي اإلعاةة الذهنية عدم تضخيم األخطاء وتجاوز تلك األخطاء عن طريق تطوير المهارات لديهم.
 ضرورة عقد برامج خاصة بتدعيم التعليم عن طريق اعتماد ومناهج تراعي الفروق الفردية للمعاةين.
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Abstract
Criminality is a form of a woman's personality disorder, which is the basis of theories that
postulate the antisocial nature of the criminal, which refers to her repeated criminal
activities, which makes her in constant conflict with society. Ostensibly, for their behaviour
and all these features make them close to arrogance and arrogance, which facilitates their
falling, prey to the law, and thus their arrest.
From this point of view, it is not possible to ignore the personality of the criminal woman,
which is characterized by an anti-social perception, an anti-social thinking style with
impulsiveness and negative attitudes towards the law, and the pursuit of pleasure, which
enhances her participation in criminal activities as a kind of criminal needs as dynamic risk
factors that contribute significantly to recidivism.
The study includes revealing the relationship of the anti-social personality as needs
criminogenic with the phenomenon of criminal recidivism among the offender woman, in
order to predict the danger and danger of anti-social behavior.
The study included an introduction, two chapters and a conclusion. The researcher
concluded with a set of results and recommendations. The most important of these results
were that the anti-social personality of the offender woman is related to her risk recidivism
to crime as one of the needs criminogenic that is related to criminal behaviour and its
recurrence.
Key words: Antisocial Personality, Offender Woman, Criminal Recidivism.
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المرأة المجرمة من الشخصية المعادية للمجتمع كاحتياج إجرامي إلى العود إلى الجريمة
شيباني هجيرة
باحثة ،جامعة باتنة ،1-الجزائر

الملخص
يعتبر اإلجرام أحد أشكال اضطراب شخصية المرأة ،وهو أساس النظريات التي افترضت الطبيعة المضادة
للمجتمع antisocial natureوالتي تشير إلى أنشطتها اإلجرامية المتكررة مما يجعلها في صراع مستمر مع المجتمع
فهي غير قادرة على التعلم من خبراتها السابقة فهن يملن إلى لوم اآلخرين ،والى تقديم تبريرات معقولة ظاهريا لسلوكاتهن،
وكل هذه السمات تجعلهن أقرب إلى الغطرسة ،والتكبر مما يسهل سقوطهن فريسة للقانون ،وبالتالي القبض عليهن .
ومن هذا المنطلق ال يمكن إغفال شخصية المرأة المجرمة التي تتسم بادراك معادي للمجتمع ونمط تفكير ال اجتماعي مع
اندفاعية وموا قف سلبية اتجاه القانون ،والسعي وراء المتعة ،مما يعزز مشاركتها في النشاطات اإلجرامية كنوع من
االحتياجات اإلجرامية ،باعتبارها عوامل خطر ديناميكية مساهمة بدرجة كبيرة للعود إلى الجريمة.
وتتضمن الدراسة الكشف عن عالقة الشخصية المعادية للمجتمع كاحتياج إجرامي بظاهرة العود اإلجرامي لدى المرأة
المجرمة ،بغية التنبؤ بخطورة وخطر السلوك المعادي للمجتمع.
وقد اشتملت الدراسة على مقدمة ومبحثين وخاتمة ،خلصت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كانت أهم هذه
النتائج ان الشخصية المعادية للمجتمع لدى المرأة المجرمة لها عالقة بعودتها إلى الجريمة باعتبارها من االحتياجات
اإلجرامية التي ترتبط بالسلوك اإلجرامي وتكراره.
الكلمات المفتاحية :الشخصية المعادية للمجتمع ،المرأة المجرمة ،العود االجرامي.
المقدمة
لعل الحديث عن موضوع الجريمة ليس بجديد وإنما هو انعكاس لممارسات انحرافيه غير اجتماعية منذ القدم،
واختلفت من سلوك إلى أخر ومن جنس إلى أخر .ومع التقدم التكنولوجي والحضاري الذي شهده العالم جعل من هذه
السلوكات والممارسات تأخذ منعطف أخطر من السابق ،خاصة ونحن نتحدث عن الركيزة وحجر األساس لبناء المجتمع
وتطوره أال وهي المرأة.
إذ أصبحت المر أة لها النصيب األوفر من هذه السلوكات اإلجرامية ،وأضحت تنافس الرجل في السرقة واالختالس،
وجرائم القتل ،واألفعال المخلة بالحياء .غافلة عن ذاتها وعن أخالقها وإنسانيتها المفقودة.
ولعل سلوكها ليس اعتباطيا وليس وليد األمس ،وإنما عصارة عوامل نفسو اجتماعية جعلت منها شخصية
مضطربة ،بين المعاناة وعدم القدرة على التكيف ،والالعقالنية ،وانتهاك المعايير االجتماعية.
فاضطرابها ليس مجرد توتر او لحظة من الزمن ،أو شحنة غضب ،وإنما شكل من أشكال سوء التكيف الذي يجعلها
معادية لذاتها ،رافضة الخضوع للقواعد والمعايير القانونية واألخالقية واالجتماعية.
وهذا حتما سيؤثر على طريقة تعاملها مع األحداث ،ويجعلها في معاناة مع ذاتها ،أو محيطها ويفقدها سمة المرونة،
مما يجعلها فريسة للسقوط في دوامة االضطرابات النفسية.
فتجعلها محصورة بين اتساق األنا أو رفض المشكلة ،وإلصاقها باآلخرين ولومهما الدائم عن نتائجها السلبية وبين
نموذج تفكيرها وسلوكها المتكرر والمصاحب لسلوكات ذات طابع مرضي ،غير سوي منحرف مضاد للمجتمع.
وحسب الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية ( :)DSM5الشخصية المضادة للمجتمع نمط شامل من
االستهانة بحقوق اآلخرين وانتهاكها ويحدث منذ سن الخامسة عشر) )DSM5, 2013, P659مما يجعل انتهاك القانون
بشكل متكرر مع ارتكاب جرائم خطيرة دون لوم أو الشعور بالندم.
فاضطرابها يعتبر من االضطرابات التي لها تأثير سلبي على نظام حياتها ،إذ يفقدها هويتها .مما يجعلها في فشل
دائم بسبب األسلوب غير المتكيف في تفكيرها وسلوكها ،مع مقاومة وعدم رغبة في التغيير في اغلب األحيان.
السيما التالعب ،والعدوانية والتمركز حول الذات ،ورغبة جامحة لالنتقام ،مع عدم القدرة على الصمود أمام
الشهوات.
وتجدر اإلشارة ان الشخصية المعادية للمجتمع هي شكل من أشكال اضطراب الشخصية التي تنتمي إلى المجموعة
(ب) ،والتي تعتمد بشكل خاص على إشباع حاجاتها الخاصة ،مع خرق القواعد في الغالب ،فهي تفتقر إلى الندم وال تمتلك
مشاعر الذنب ،لهذا نجد سلوكها في اغلب األحيان اندفاعيا مع ضعف في تحمل الشعور باإلحباط وعدم القدرة على
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التخطيط المستقبلي ،وغالبا مانجد تاريخها طويال بالصراعات مع المحيطين بها ،ومع القانون وكل هذه السلوكات تظهر في
سن الرابعة عشر من عمرها من خالل الدخول في عراكات ،وممارسات ال أخالقية وانحرافيه ،كالسرقة مع نمط من
االستهانة بحقوق اآلخرين وانتهاكها من خالل اإلخفاق في االمتثال للقواعد االجتماعية والتي تكون سببا في توقيفها ودخولها
إلى السجن.
إذ يرتبط إجرام المرأة ارتباطا وثيقا بخصوصيتها كأنثى وبالرجوع إلى أرشيف االأنثروبولوجيا اإلجرامية سنجد أن
إجرام المرأة ذو صلة:
*جرائم االعتداءات على األشخاص* :وهي جرائم الدم التي ترتكبها النساء مقارنة بالرجال وتعتبر نسبة قليلة وتعود
إلى سمة بارزة إلجرامها ،ومردها يعود إلى عدم معرفة تناسب االنتقام ()AUBRY P 1891, p.27
كما أن إقبالهم على القتل يشوبه بعض التردد ،وحين حدوث الفعل يكون اشد ضراوة.
*جرائم االعتداء على الممتلكات* :عادة ما تلجا المرأة إلى ارتكاب هذه األفعال في األماكن التي تتردد عليها أو أين
تعمل بها كالمتاجر والبيوت،علما أن نسبتها اقل منها عند الرجال.
* جرائم الطبيعة أو األخالقية وتلجا إليها المرأة للمدارات عن ما بدر منها من أفعال مخالفة للطبيعة وتفاديا للوصم
االجتماعي ،كاإلجهاض ووأد األطفال ()LACASSAGNE A. 1911, p. 431
ولعل إجرامها ما هو إال نتيجة لفشل في ضوابط الشخصية الداخلية ،واالجتماعية الخارجية
فالمرأة تندفع للجريمة نتي جة دوافع قد تكون خفية أو ظاهرة ،مما يوقظ النزعة اإلجرامية لديها ويجعل من سلوكها
رغبة جامحة للوصول إلى أهدافها من جهة ،أو رغبة في االنسالخ عن ذاتها ،وكاحتياج لتثبت ذاتها في عالم قد ال يكون من
اختيارها ،ولكن قد تكون هي نفسها سببا رئيسيا جعل منها مجرمة.
وعن رغبة جامحة في تلبية بعض احتياجاتها اإلجرامية ،والتي تساهم بدرجة كبيرة على تطور سلوكها اإلجرامي
والعودة إليه.
فهي تحتاج إلى نمط مختلف معادي للمجتمع لثبت ذاتها ،إلى االندفاع ،لمواجهة المجتمع ،إلى اإلدمان إلى رفقاء
الجريمة .فاحتياجها اإلجرامي ما هو إال ردة فعل عن الم داخلي ،من جهة ،وكأسلوب للعيش للتكيف مع مجتمع رغبت أن
تكون فيه إنسانة ،وامرأة ال مجرمة.
اذ ان اجرامها نوع من التخلص من عبء محرج فإقدامها إشباعا لكراهيتها عن طريق االنتقام .السبب الذي
يفاقم جريمتها بشكل خطير ،كما يرى انه حق للجسد شانه شان االنتحار.
واألخطر من ذلك اعتمادها لهذه السلوكات كسبيل لتكيفها مع ذاتها ،ومع محيطها .ويصبح التكرار أهم سمة
لسلوكاتها .
وبالرغم من المجهودات المبذولة في سبيل تحليل الظاهرة اإلجرامية بشكل كاف ،إال أن ظاهرة العود وتكرار
السلوك اإلجرامي زادت المسالة تعقيدا مما دفع العلماء إلى البحث عن الظاهرة اإلجرامية من جوانب مغايرة.
إذ يعود ظهور مفهوم العود الى ستينات القرن الخامس عشر والذي كان يعرف باسم االنتكاس الطبي وفي نهاية
القرن السادس عشر أصبح مفهوم العود يتداول في المجال القانوني ،والذي يعرف على انه العود إلى الجريمة أو تكرار
الجريمة ،والذي يعرف على انه ميل بعض المجرمين الذين ارتكبوا سلوكات إجرامية ،وتم الحكم عليهم بعقوبة للعودة مرة
أخرى ،إلى ارتكاب سلوكات إجرامية أخرى والحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
إذ أشارت اإلحصائيات أن النزيالت في سجن الرياض تراوح عددهن388منهن 32سعودية و 345وغير سعوديات
منهن مرة واحدة ،ومنهن العائدات  16%وثالثة فأكثر( %9التو جري ،2011 ،ص)11
كما أكد خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم اإلدارة العامة للحرس التونسي في تصريح له إلحدى اإلذاعات
التونسية أن تونس بدأت تصل إلى المساواة بين الجنسين في ارتكاب الجريمة (جريدة العرب)2017 ،
وأمام تضارب اآلراء ووجهات النظر عند الباحثين في الظاهرة اإلجرامية النسوية ،ومنهم من يراها نتيجة التفاعل
بين بعض العوامل الظرفية والشخصية ،وقد تكون متعلقة بالتاريخ اإلجرامي وهنا تجدر اإلشارة إلى نقطة مهمة أن البعض
منهن قد تم القبض عليهن أو إدانتهن أو وضعهن قيد المراقبة أو سجنهن ،وتم اإلفراج عنهن والعودة إلى حياتهن الطبيعية،
بينما البعض يقوم بذلك بشكل متكرر وتكون أفعالهن معادية للمجتمع ،والتي تضعها في خطر ،وتصبح بؤرة اهتمام العدالة
الجنائية.
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ولهذا اعتمدت أنظمة العدالة الجنائية الغربية على تقييم السلوك اإلجرامي من خالل برامج التدخل المختلفة لدراسة
عالقة السلوك اإلجرامي وتكراره باالحتياجات اإلجرامية والتي تشمل (تعاطي الكحول أو المخدرات واألصدقاء المجرمين،
والسلوك المعادية للمجتمع )....بغية التنبؤ بخطورة العودة إلى الجريمة ،اعتمادا على نموذج الخطر ،والحاجة ،واالستقبالية
او االستجابة.
* مبدا المخاطرة *Risk principle :يشير عوامل الخطر إلى خصائص األشخاص والظروف التي ترتبط
بزيادة فرصة النشاط اإلجرامي مستقبال ،مثل المواقف اإليجابية تجاه الجريمة.
* مبدأ الحاجة * The needs principleاي عوامل الخطر الديناميكية التي ترتبط ارتبا ً
طا وثيقًا بالسلوك
اإلجرامي ،و ينص مبدأ االحتياجات على أن العالج الفعال يجب أن يركز على االحتياجات االجرامية كونها عوامل يمكن
تغييرها ،و منه تقييمها للحد من ظاهرة العود الى الجريمة.
*مبدأ االستجابة أو االستقبالية responsivity :ونقصد به توافق هذه البرامج اإلصالحية والتأهيلية مع خصائص
الجاني مثل أسلوب التعلم ومستوى التحفيز والظروف الشخصية للفرد ) Andrew, and al, 2010 P 48- 49 –50
أهمية الدراسة:
تنبعث أهمية الدراسة من كونها ترصد التطورات التي طرأت على مشكلة أضحت عامل خطورة على الفرد وعلى
المجتمع .السيما إذ مست المرأة حجر أساس المجتمع ،وتكمن أهميتها في:
 مناقشة مشكلة إجرام المرأة كونه من المشكالت المعقدة التي هي في تزايد وتفاقم مستمر والبد من دراسات معمقةومكثفة ووضع تصور للحد من ظاهرة إجرامها وعودتها إلى الجريمة.
 الكشف عن خطورة السلوك المعادي للمجتمع كاحتياج اجرامي والذي يساهم بدرجة كبيرة في تكرار السلوكاإلجرامي.
 البحث عن آليات علمية عالجية ،اجتماعية ،قانونية للحد من هذه الظاهرة.مشكلة الدراسة:
 .1يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي :ما عالقة الشخصية المعادية للمجتمع كاحتياج إجرامي لعودة المرأة
المجرمة الى الجريمة؟
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 .1التعرف على مفهوم الشخصية المضادة للمجتمع باعتبارها من أهم االحتياجات اإلجرامية المساعدة في العود
اإلجرامي.
 .2تحديد عالقة الشخصية المعادية للمجتمع بتكرار السلوك اإلجرامي للمرأة المجرمة.
هيكلية الدراسة:
حاولت الباحثة عرض جميع األفكار المتعلقة بموضوع الدراسة بطريقة متناسقة ومتوازنة قدر اإلمكان تكفل تغطية
جميع جوانبها ،وقد اقتضت طبيعة الد راسة أن يتم تقسيم موضوعها إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة؛ ووفقا لذلك ستكون الهيكلية
العامة للدراسة على النحو اآلتي:
 .3المبحث األول :الشخصية المضادة للمجتمع باعتبارها من أهم االحتياجات اإلجرامية المساعدة في العود اإلجرامي
تعد االضطرابات النفسية حسب تشخيص الرابطة االمريكية للطب النفسي واإلحصائي لالضطرابات العقلية وضمن
 DSM5على أنها متالزمة سلوكية أو نفسية موجودة لدى الفرد ،تعكس نوعا من الخلل النفسي الكامن واالهم من ذلك
ينبغي أن تؤدي هذه المتالزمة السلوكية إلى ضائقة كبيرة إكلينيكيا ،عجز ،أو انخفاض في المجاالت الرئيسية لألداء
(مشاعل ،2015 ،ص )35
إذ تظهر أعراضها وتختلف حسب درجة المرض لكل حالة ،وقد تنشا عن عوامل مختلفة .تتشابك مع بعضها البعض
تنشق منها ما يسمى باضطرابات الشخصية .والتي تكون فيها سمات الشخصية غير مرنة وغير متوافقة وتسبب لصاحبها
خلال ملحوظا في أداء وظائفه ،ويظهر جليا في الخروج عن المعايير االجتماعية وعدم القدرة على االمتثال للمعايير
القانونية.
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وتعرف وفق سمات التحديد الواردة في  DSM5بأنها *نوع من االضطرابات النفسية التي تتميز بنموذج دائم من
السلوك والخبرة الداخلية غي ر القادرة على التأقلم ،والتي تنحرف بشكل واضح عن التوقعات الثقافية للفرد وتكون شائعة
وغير مرنة وتبدأ في مرحلة المراهقة ،أو في الرشد المبكر وتستمر لوقت طويل إلى اإلجهاد أو العجز
( )APPA.2013.646

وتجدر اإلشارة إلى أن اضطرابات الشخصية تتميز بنماذج من السلوك المتكرر ،والجامد والذي يفتقر إلى المرونة
مما يتسبب بمشكالت تعيق مسار الفرد نفسيا واجتماعيا وخاصة القانوني .وأخطرها الشخصية المعادية للمجتمع.
تعد الشخصية المعادية للمجتمع واحدة من الشخصيات التي يمكن التنبؤ بسلوكاتها االجرامية المستقبلية وتكرارها،
الرتباطها الشديد بالجريمة.
مما جعل Maudsleyعام ( )1874يجادل بأن الجنون األخالقي هو "شكل من أشكال االغتراب العقلي الذي لديه
الكثير من مظهر الرذيلة ،أو الجريمة لدرجة أن الكثير من الناس يعتبرونه ال أساس له من الصحة كما اعتبر سلوكاتها
شكل من أشكال االنحراف عن القاعدة ( )N.I.H.C.P,2013
مما جعل الكثير من العلماء يهتمون بمجال سمات الشخصية ،والفهم كيف يختلف األفراد على طول هذه السمات.
علما أن هذه األخيرة هي صفات تصف النمط العام لالستجابة للمواقف المختلفة .واهم السمات المرتبطة بالسلوك اإلجرامي
هي العدوانية واالندفاع ،والمخاطرة وخيانة األمانة والسلبية العاطفية .والقلق.
كما أن هؤالء الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع ليس من المحتمل أن ينتهكوا القوانين فحسب،
بل لديهم احتياجات معقدة يجب تحديدها ومعالجتها.
تتصف الشخصية المعادية للمجتمع ) ( Dissocial or antisocial personnality disorderبتصرفات
تتمحور بشكل خاص على اإلشباع الذاتي للحاجات.
وأ هم إشباع خرق للقوانين ،وعدم االمتثال لها .وهنا نجد الشخصية المضادة للمجتمع وعلى وجه الخصوص المرأة
المعادية للمجتمع غالبا تفتقر إلى مشاعر الذنب والندم ،كما أنها تندفع بصورة تلقائية دون تفكير سابق لنتائج سلوكاتها .كما
نالحظ عدم تحمل اإلحباط ،وعدم قدرة على التخطيط المستقبلي وهو أساس كل سلوكاتها المنحرفة واإلجرامية.
فهي عندما تخطط في سلوك يتالشى مفهوم الخوف لديها ،تشعر أنها ترغب في تحقيق أو امتالك ما تريده دون سابق
إنذار.
وغالبا ما نجد تاريخها مأساوي من النزاعات مع الزميالت ،او الزمالء ،او مع المربين ،او مع البيئة التي تعيش فيها
والسرقات البسيطة والتي تتطور مع الزمن .السيما في سن الرابعة عشر.
فهذا النزاع ما هو إال نزعة إلثبات ذاتها ،وسيطرتها ،ففي قرارة نفسها أن قوتها وغطرستها شكال من أشكال القوة.
وأنها تحتاج إلى سلوك مختلف ،سلوك معادي للمجتمع كقناع تختبئ وراءه من ويالت الحياة وشقائها.
ولكي نوضح البروفيل الالاجتماعي لشخصيتها وتكون أكثر وضوحا لنا علينا ان نذكر اهم مؤشرات الشخصية
المعادية للمجتمع ومعاييرها حسب :dsm5
 المعايير الشخصية:
 -Aنمط شامل من االستهانة بحقوق اآلخرين ،وانتهاكها يبدأ منذ سن الخامسة عشر ،كما يستدل عليه بثالثة (أو
أكثر) من التالي:
 .1اإلخفاق في االمتثال للقواعد االجتماعية فيما يتعلق بالسلوكيات المشروعة كما يستدل على ذلك من القيام بأفعال
تكون سببا في التوقيف.
 .2الخداع كما يستدل عليه من الكذب المتكرر ،استخدام األسماء المستعارة أو االحتيال على اآلخرين بهدف المنفعة
الشخصية أو المتعة.
 .3االندفاعية أو اإلخفاق في التخطيط للمستقبل.
 .4االستثارة والعدوانية كما يستدل عليها بالمشاجرات المتكررة واالعتداءات
 .5االستهتار المتهور بسالمة الذات أو اآلخرين.
 .6الالمسوؤلية الدائمة كما يستدل عليها من اإلخفاق في المحافظة على عمل دائم
 .7االفتقار إلى الشعور بالندم ،كما يستدل عليه بالالمباالة عند إلحاق األذى أو تبريره ،عند إساءة معاملة أو عند سرقة
شخص أخر.
 – Bعمر الفرد  18سنة على األقل.
 -Cهناك دليل على اضطراب السلوك بدا قبل عمر  15سنة
 - Dالسلوك المعادي للمجتمع ال يقع حصرا في سياق الفصام أو سياق نوبة هوسية
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()APA.2000. P706.APPA2013.659
ومما ال شك فيه أن آلي اضطراب من االضطرابات النفسية ،أو العقلية ،خلفية مرجعية للسلوك ،بمعنى أخر كيفية
تطور االضطراب من خالل صيرورة السلوك ،وتكراره ،مع شدته وخطورته على الذات ،وعلى المجتمع ،ويظهر جليا من
خالل معايير اضطراب السلوك اآلتية:
 - Aنموذج من السلوك المتكرر والمستمر ،تنتهك فيه حقوق اآلخرين األساسية أو القواعد االجتماعية األساسية
المناسبة لسن الشخص أو القوانين ،ويظهر ذلك من خالل ثالثة (أو أكثر) من المعايير التالية في  12شهرا الماضية،مع
وجود معيار على األقل في األشهر الستة الماضية:
 العدوان على الناس والحيواناتAggression to people and animals :
 .1عادة ما يرهب اآلخرين ،ويهددهم أو يخيفهم
 .2عادة ما يبدا بعراكات جسدية
 .3استخدام سالحا يمكن أن يلحق أذى جسدي خطير لآلخرين (مثل عصا ،زجاجة ،سكين ،مسدس)
 .4اعتاد القسوة الجسدية نحو اآلخرين
 .5اعتاد القسوة الجسدية نحو الحيوانات
 .6سرق وهو يواجه الضحية (مثل السلب ،نشل محفظة ،ابتزاز ،سطو)
 .7اجبر شخصا على ممارسة الجنس بالقوة
 تدمير الملكية Destruction of Property
 .8االنخراط عمدا في إشعال نار بقصد إلحاق األذى.
 .9التدمير عمدا لملكية اآلخرين (بوسيلة غير إشعال النار)
 الخداع او السرقةDeceitfulness or theft :
 .10التسلسل إلى المنزل أو سيارة شخص أخر.
 .11غالبا ما يكذب للحصول على بضائع أو امتيازات ،أو لتجنب التزامات (أي يخدع اآلخرين)
 انتهاكات خطيرة للقواعدserious violationd of Rules :
 .12غالبا ما يمكث خارج المنزل ليال رغم منع الوالدين ،وذلك قبل عمر  13سنة.
 .13الهروب من البيت طوال الليل مرتين على األقل وهو يعيش في كنف والديه أو والديه بالتبني أو مرة واحدة
دون عودة وذلك لمدة طويلة.
 .14غالبا ما يتغيب عن المدرسة ،وذلك قبل عمر  13سنة ( )APA.2000.P98-99
وانطالقا من أن المصابون باضطراب الشخصة المعادية للمجتمع باعتباره موروثا بشكل متكرر ،إذ ينشئون في اسر
ممزقة حيث يكون الصراع االبوي حيث يكون هذا األخير هو القاعدة،وهذا بدوره يؤدي إلى التغيب عن المدرسة،
واالقتران بالشركاء الجامحين والمنحرفين ،وإساءة المواد،وغالبا ما يكون اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع مرتبط
ارتباطا وثيقا بالتحصيل التعليمي المنخفض ،وكلها متغيرات قد تؤدي إلى عدم االتساق في العالقات،إذ نجد معظمهم في
السجون ،أو يموتون نتيجة سلوكات الخطر المتهورة .
فالمرأة المجرمة المعادية للمجتمع في احتياج دائم ومستمر للعدوان الجامح ،لدعم شخصيتها وسلوكاتها الغير
منطقية ،إذ ال تتهم بما يحدث لنفسها أو لآلخرين.
لهذا عمد العلماء إلى الغوص في هذا المجال من وجهات نظر التعلم االجتماعي المعرفي على السلوك البشري
والذي حسبهم اليقتصر على نماذج العدالة والعقاب فحسب ،الن هذه النماذج ال تستند إلى سيكولوجية بشرية لسلوك معقد،
وإنما على شخصية واسعة ونموذج نفسي اجتماعي لإلنسان ،والذي سيساعد السلوك على تشكيل وتحديد عوامل الخطر،
والحاجة وخصائص استراتيجيات التأثير السلوكي الفعال وخصائصها .
وكلها تصب في هدف واحد أال وهو الوقاية من الجريمة ،اعتمادا على نموذج  RNRالعالج واإلصالحي
*الخطر*RISK
*الحاجة *NEEDS
*االستجابة أو االستقبالية * RESPONSIVITY
ومنه التعامل مع المبادئ الثالثة لهذا النموذج من خالل اإلنسان ،والخدمات السريرية ،واالجتماعية التي يمكن
معالجة األسباب الرئيسية للجريمة ومنه التنبؤ بالسلوك اإلجرامي وتكراره .واهم هذه المبادئ:
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*مبدأ االحتياجات اإلجرامية NEEDS CRIMINOGENIC PRINCIPALE
العديد من المجرمين ،وخاصة ذوي درجة الخطر العالية ،لديهم احتياجات متعددة .إنهم "يحتاجون" إلى أماكن
للعيش والعمل ،أو "يحتاجون" إلى التوقف عن تعاطي المخدرات .كما أن البعض لديه سوء تقدير للذات ،وجميعها
احتياجات أو إشكالية ظرفية .ويظهر أهمية هذا المبدأ في التمييز بين السلوك اإلجرامي وغير اإلجرامي.
فاالحتياجات اإلجرامية هي عوامل الخطر الديناميكية ،أو باألحرى هي مجموعة فرعية من مستوى مخاطر الجاني،
وترتبط في احتمال العودة إلى اإلجرام.
ومنه إذا تم تقديم خدمات العالج بنية سليمة ،وبدقة يمكن أن نستطيع الحد من العود اإلجرامي .ويمكن للجاني
التحسن ولكن ال يمكن ذلك إال من خالل إحداث تغيير في االحتياجات اإلجرامية الثمانية المركزية وأهمها :المواقف
اإلجرامية واالرتباط الجذري للجريمة ،الشخصية المعادية للمجتمع واإلدمان ،ونقص الدعم األسري فمن خالل تغيير هذه
السلوكات والممارسات التي هي في صورة احتياج اجرامي يمكن طبعا تغيير الموقف المؤيد الى الجريمة الى موقف معادي
ومنافي للجريمة ،وتغيير الحاج ة الى الدمان كهروب،او كمركز قوة للتعايش مع الظروف االجتماعية المفروضة ،الى
اإلقالع عن اإلدمان وجعله احتياج الى العودة من جديد الى الحياة السوية بدال من حياة الجريمة .
ولهذا علينا تقييم هذه االحتياجات االجرامية وجعلها احتياجات سوية بدل من إجرامية.
*عالقة الشخصية المعادية اإلجرامية كاحتياج إجرامي بالعود اإلجرامي:
يعتبر تاريخ السلوك المعادي للمجتمع  History of Antisocial Behaviourتاريخا ممزوجا بالمشاركات
المبكرة في أي من األنشطة المعادية للمجتمع ،كما تشمل المؤشرات الرئيسية االعتقال في سن مبكرة وعدد كبير من الجرائم
السابقة ،وانتهاكات القواعد .ومنه اليمكن تغيير التاريخ هنا ولكن العمل على بناء معتقدات الكفاءة الذاتية التي تدعم
اإلصالح ( أنا اعرف ماذا افعل لتجنب النشاط اإلجرامي ،واعلم أنني يمكنني القيام بماهو مطلوب) ( Andrews
..)and all,2010,p58
تعتبر المرأة المجرمة من بين المتسببين في إرباك المحيط االجتماعي كونها تتميز بشخصية خسرت الرهان مع
ذاتها ،وفشلت في جعل سلوكاتها مقبولة اجتماعيا.
فهي مندفعة تبحث عن المتعة ،والمتاعب بال كلل ،إضافة إلى تجاهل عدواني قاسي لآلخرين ،مع نفور وشعور
بالسوء.
ويرى الباحثون أن ظاهرة إجرام المرأة ليست وليدة اللحظة ،وإنما هي نتاج الحتياجات إجرامية والتي تشمل
السمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا مع احتمالية إعادة ارتكاب الجريمة.
ويمكن تقسيم هذه االحتياجات إلى قسمين:
العوامل الثابتة :وهي تلك العوامل التي تدفع المجرم إلى ارتكاب الجريمة ،ويطلق عليها العوامل غير إجرامية
non criminogenic needs
العوامل ديناميكية  Needs criminogenicوهي عوامل قابلة للتغيير ،وترتبط بإعادة السلوك اإلجرامي ( Bonta
.)and Andrews , et al 2007
وتشمل هذه االحتياجات اإلجرامية ،الدعم االجتماعي ،اإلدمان ،العالقات األسرية والزوجية ،أعمال مدرسية،
األنشطة الترفيهية واالجتماعية.
ربما يتعجب البعض من مفهوم االحتياجات االجرامية ،كمفهوم ،كون من المستحيل ان يحتاج المرء الى احتياجات
إجرامية ،اكيد ال نق صد الشخص السوي ،ولكن دراستنا تشمل الشخصية المنحرفة ،المجرمة فاالحتياج هنا رغبة جامحة
للوصول الى هدف مرفوض اجتماعيا ،وغير مقبول ،احتياج الى سلوك معادي للمجتمع ،الى مادة مخدرة ،الى أصدقاء
السوء .
انا هنا ،رغم كل شيء ،انا لست ضعيفة ،انا قوية ،ال يمكن ألي أحد ان يهددني ،او يحتقرني ..........
فاحتياجها االجرامي ما هو إال تعبير سلوكي مباشر عن دوافعها الغريزية الكامنة أحيانا ،وتعبير رمزي عن
رغباتها المكبوتة والممنوعة أحيانا أخرى .كما أن سلوكها ما هو إال نتيجة عن سوء تكيف ،خاصة وأنها تعيش في مجتمع
مسلم تحكمه الضوابط ،وتقاليد وأعراف مجتمعية ،تجعل من الصعوبة بما كان مسامحتها وتقبلها بسلوكها اإلجرامي.
يميل العديد من العلماء الى أن اإلجرام يعتبر أحد أشكال اضطراب شخصية المرأة ،وهو أساس النظريات التي
افترضت الطبيعة المضادة للمجتمع لدى ال مجرمة( ،antisocial natureشحاتة ،ص ،)111والذي يشير إلى أنشطتها
اإلجرامية المتكررة مما يجعلها في صراع مستمر مع المجتمع فهي غير قادرة على التعلم من خبراتها السابقة ،فهن يملن
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إلى لوم اآلخرين والى تقديم تبريرات معقولة ظاهريا لسلوكاتهن ،وكل هذه السمات تجعلهن اقرب إلى الغطرسة ،والتكبر
مما يسهل سقوطهن فريسة للقانون ،وبالتالي القبض عليهن.
ومن هذا المنطلق ال يمكن إغفال شخصية المرأة المجرمة ،التي تتسم بادراك معادي للمجتمع ونمط تفكير ال
اجتماعي مع اندفاعية ومواقف سلبية اتجاه القانون ،والسعي وراء المتعة مما يعزز مشاركتها في النشاطات اإلجرامية وهي
من االحتياجات اإلجرامية المساعدة على العود اإلجرامي)Walters ,1995( .
ويضيف بيناتال " "pinatelمن خالل نظريته حول النواة المركزية للشخصية إلى أن الشخصية اإلجرامية
ترتكز على أربعة سمات أساسية 'التمركز حول الذات 'والعدوانية' ،والبرودة العاطفية أو فقدان اإلحساس بالغير،
'والسقوطية أي عدم القدرة على الصمود أمام النزوات ،وهي قاعدة عدم االستقرار عند المجرمة مما يجعلها متمردة ،وغير
قادرة على التوافق النفسي واالجتماعي.
إذ نجدها تعاني من متاعب دائمة ،مما يجعل المجتمع يعاني منها هو األخر ،كما ال تشعر بالوالء ألي فرد او جماعة
او للقيم او لألعراف ،وتبدوا عليها عالمات عدم النضج االنفعالي ،ونقص في اإلحساس بالمسؤولية .مع عجز عن الشعور
بالذنب مرتبط بالشعور باإلحباط ،مع نقص عن الكف عن السيطرة على الشهوات والرغبات واالندفاع ،ونضوب الحب
،lovelessnessمع تبلد الوجدان  affectionlessnessمما يجعلها دوما في دوامة من الفشل وقصور في االرتقاء النفسي
والوجداني .
وهذا ما يجعل حصولها على مصدر للكسب أمرا صعبا مما يدفعها للبحث عن أي مصدر لسد رمقها ،فتلجا إلى
سلوكات مخالفة لألعراف والقوانين ،غير مكترثة بالعواقب .ونظرا للشعور بعدم العدالة حيث أنها ال تتصور ان تخضع
لهذه القيم التي تفرضها الظروف الخارجية ،والتي تراها غير عادلة لصالحها ،ومنه تتمرد على جميع القيم واألعراف
وتصبح أفكارهن تحركها مجموعة فريدة من األنماط المعرفية التي تبدوا بالنسبة لهن منطقية ومتسقة مع بنائهن المعرفي،
فهي ترى نفسها والعالم المحيط بها بطريقة مختلفة عن تلك الطريقة التي يرى بها بقية األفراد العالم المحيط بهم.
فوجود هذا االختالف في ردود أفعال األفراد ،اتجاه هذه األهداف والوسائل السيما عند المرأة المجرمة،
المحرومة من فرص العمل ،سيجعلها تشعر بالضغط األنومي فتحتاج إلى وسائل كعدم االنتماء وعدم التوافق كابتكار الطرق
غير مشروعة للوصول إلى مبتغاها الالاجتماعي ،والهروب واالنتماء الى الجماعة االجرامية ،أو واالنسحاب ومنه
االحتياج الى تعاطي المخدرات من خالل محاولة تغيير البناء االجتماعي بدال من االنخراط في أعمال تتفق والجماعة.
إذ يعتبر اإلدمان نقطة تحول من الوعي إلى الالوعي ،وخطورته مرتبطة بالجريمة باعتبار هذه األخيرة حقيقة
اجتماعية،تنشا وتتكون وتتطور حسب النمو الشخصي للفرد،كون النمو هو عملية تطورية ناتجة عن التفاعل بين األساس
البيولوجي واالجت ماعي وما يثمر عنه من نمو شخصي ،خالل مراحل العمر المختلفة وعلى هذا األساس حدد اريكسون
ثمانية مراحل للنمو مدى الحياة تبدأ كل منها بظهور أزمة ضرورية الستمرارية نمو األنا نحو السلب أو اإليجاب،فإدمان
المرأة على المخدرات ماهي الى اال احتياج لخفض المشكالت فهي تبحث عن بديل لصراعاتها من خالل اإلدمان،باعتباره
الوسيط بين الشخص الضائع وواقعه االجتماعي المر ،إذ أكد العديد من الباحثين أن النساء يستخدمن المخدرات للتكيف مع
ألم اإلساءة.
إذ تتسع دائرة المجرمة مع بداية انحرافها أو خروجها من السجن ،فتلجا للبحث عن رفقة جديدة تتفق ورغباتها
وتشبع شهواتها ،وتعتبر الرفقة السيئة من أخطر االحتياجات اإلجرامية وأشدها تأثيرا على شخصيتها وعلى تكوين أنماط
سلوكها ،وتصبح مكتسبة يتم تعلمها أثناء مواقف التفاعل االجتماعي من خالل االقتران بالمجرمين .داخل جماعات حميمية
 INTIMATEويصبح إجرامها متصل بنماذج إجرامية .
فالمرأة المجرمة تبحث عن قيمة الذات ،فسلوكها ما هو إال حوار عنيف محاولة للدخول في عالقة مع األخر ،وبذلك
فهو نداء استغاثة تحاول فيه بلوغ غايتها.
فالم جرمات الالئي يقدرن ذاتهن بقدر زائد ،ينظرن إلى أنفسهن أنهن شخصية فوق اجتماعية ،وبالتالي يحتجن الى
السلوك اإلجرامي في حياتهن ،كانغماسهن في الجرائم المنظمة ،أما اللواتي ينظرن إلى أنفسهن نظرة دونية ،فحاجتهن إلى
الجريمة انتقامية بحتة كتعويض للنقص الذي يراودهن ،وحسب رأينا أن هذا االحتياج من الخطورة بما كان.
وتأسيسا على ما تقدم نستخلص أن الشخصية المعادية للمجتمع لها عالقة وطيدة باالحتياجات اإلجرامية ،فهي
الباعث األساسي على ارتكاب كل ما هو غير اجتماعي وغير سوي.
واساس العودة الى الجريمة ،وهذا واضح من خالل ميل المرأة الى االصرار على سلوكاتها الغير اجتماعية ،رغم
اعتقالها وحرمانها لحريتها لمدة من الزمن ،وهي تشاهد سيناريوهات لضياع حياتها.
وميلها الى إدراك ان ممارساتها االجرامية مقبولة ،ومشروعة حسب رأيها ،مما يبرر اخطائها على انها ضرورية
وال يمكن تجنبها.
ومنه فإجرام المرأة احتياج اجرامي السيما عندما يكون مرتبطا بشخصية معادية للمجتمع مما يجعلها في رغبة دائمة
وملحة في ان تكون مجرمة ،ومنه مادام احتياج فهو عامل خطر.
453
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خاتمة:
لطالما كانت المرأة هي نواة المجتمع ،وحجر األساس ،وبها يتطور المجتمع والعالم ككل ،اذ أضحت في السنوات
األخيرة كيانا اخر ،ونموذج مختلف عن نموذج المرأة الذي عهدناه منذ القدم.
اذ أصبحت تنافس الرجل في سلوكات ،وممارسات ليست من شيمها ،وال من اخالقها ،اذ تجردت فجأة من جذورها
كأنثى ،وتقمصت شخصية ليست بشخصيتها .ليصبح اجرامها نوع من االحتياجات االجرامية التي تدفعها الى االقدام على
الفعل االجرامي ،وتكراره.
ومن هنا ومن السهولة بما كان إنقاذ المرأة من براثن اإلجرام والفساد إذ ما حضيت بعناية واهتمام وتنشئة صالحة
في كنف أسرة تتحلى بوعي وأخالق ومناخ مالئم إلعداد مدرسة المستقبل.
فالمرأة البد أن نوفر لها جميع الظروف لتحقيق ذاتها من خالل الدعم األسري ،وغيابه يعتبر احد عوامل الخطر
الرئيسية في اجرام المراة ،والعودة الى االجرام ،والذي يصبح بمرور الوقت احتياج الى السلوك االجرامي وكرغبة ملحة
لالجرام كرد فعل عن رفض لذاتها ،ولمجتمعها .
لهذا علينا حتى وان ظلت بها الطريق يتوجب علينا السعي الدؤوب إلى استرجاعها وإعادتها إلى مكانتها الحقيقية
لتتمكن من أداء رسالتها إزاء المجتمع وذلك من خالل:
 وضع خطط لحماية المرأة من االنحراف واالجرام. وضع قوانين وسياسات وخدمات وتدابير إدارية لمنع كل الممارسات ،واإلساءة واإلهمال التي قد تؤدي بالمرأة الىخرق القانون والبحث عن الجريمة.
 االعتماد على دورات تحسيسية للنساء من اجل دعمهن نفسيا واجتماعيا وارشادهن الى الطريق الصحيح .السيمافي ظروف سيئة.
 -العمل على إيجاد بدائل للعقوبات مع مراعاة الدوافع النفسية واالجتماعية إلجرام المرأة.
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Abstract
The phenomenon of bullying was represented in industrially advanced societies as well as
developing societies. Confronting and protecting against this phenomenon is one of the
trends that are being sought because it is modern in the field of mental health. And that
this phenomenon is related to the family and social context of the individual and produces
psychological and behavioral disorders in the personality of both the bully and the victim
because it is a common and dangerous phenomenon in society in general and
cognitive disciplines in particular, in addition to the negative effects that remain in the
memory of the individual, which in turn affects his psychological health in the long run. As
a result of being bullied, Half of the children at some point in their school life have been
bullied. This era witnessed a number of these phenomena in the art of designing
publications, especially the design of modern posters. After an exploratory study carried out
by the two researchers for a group of posters, it was found that there is a scientific need to
clarify the problem of their research through the following question:
What is the phenomenon of bullying in contemporary poster designs? As for the importance
of the research, it lies in the fact that this research may contribute to benefiting those
working in graphic design and urging them to do the following:
1- Community awareness through poster designs, and the rejection of bullying, to reduce
suicide incidents and psychological cases caused by bullying by designing guidance posters.
2- It may also be of interest to the Human Rights Commission, the Ministry of Justice, the
Ministry of Labor and Social Affairs, the Ministry of Education, and the Ministry of Higher
Education and Scientific Research.
The aim of the research is to identify the phenomenon of bullying in contemporary posters,
and the spatial boundaries were represented in: Global posters on bullying published on the
website of the time limits: 2019-2020.
As for the conclusions, they were as follows:
1- The phenomenon of bullying was represented in the poster in several types, including
psychological, physical and symbolic, which leads to the instability of the victim and causes
him psychological diseases and other various symptoms that are clear on the victim.
2- There is a clear impact of the awareness poster in the system of cultural and moral
values that determine the behavior of the recipient in any society, because of the
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suggestions and indications it contains of the bully, and the ideas and values it contains
that aim to create positive effects that lead to the upgrading of human societies to
reduce the phenomenon of bullying.
Key words: Bullying Phenomenon, Types of Bullying and The Reasons for its Spread,
Poster.
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ظاهرة التنمر في تصاميم الملصقات المعاصرة
أمنة عامرسلمان
الباحثة ،معهد الفنون الجميلة ،العراق

سحر علي سرحان
أ.د ،جامعة بغداد ،العراق

الملخص:
تعد ظاهرة التنمر في المجتمعات المتقدمة الصناعية والمجتمعات النامية من التوجهات التي يجب البحث عنها كونها
حديثة في مجال الصحة النفسية ,ولها ارتباط بالسياق األسري واالجتماعي للفرد وتنتج اضطرابات نفسية وسلوكية
لدى شخصية كل من المتنمر والضحية لكونها ظاهرة شائعة وخطيرة في المجتمع بشكل عام والتخصصات المعرفية
بشكل خاص ،ومدى تاثير اآلثار السلبية التي تبقى في ذاكرة الفرد ،وتؤثر في صحته النفسية على المدى البعيد،
نتيجة تعرضه للتنمر ،إذ نصف أعداد األطفال في مرحلة ما من حياتهم المدرسية تعرضوا للتنمر .إذ شهد هذا العصر جملة
من هذه الظواهر في فن تصميم المطبوعات وال سيما الملصقات المعاصرة وبعد دراسة استطالعية قامت به
الباحثتان لمجموعة من الملصقات وجدت أن هناك حاجة علمية إلى توضيح مشكلة بحثهما عبر السؤال اآلتي:ماهي ظاهرة
التنمر في تصاميم الملصقات المعاصرة؟ أما أهمية البحث تكمن في انه قد يسهم هذا البحث في إفادة المشتغلين في
التصميم الكرافيكي وحثهم على:
 .1توعية المجتمع عن طريق تصاميم الملصقات ،ونبذ مظاهر التنمر ،للحد من الحوادث االنتحار والحاالت النفسية التي
يسببها التنمر عن طريق تصميم الملصقات اإلرشادية.
 .2تفيد مفوضية حقوق اإلنسان و وزارة العدل و وزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي والبحث
العلمي .أما هدف البحث التعرف على ظاهرة التنمر في الملصقات المعاصر وتمثلت الحدود المكانية :ملصقات عالمية عن
التنمر المنشورة على شبكة موقع االنترنت أما الحدود الزمانية .2020-2019 :أما الفصل الثالث تضمن االستنتاجات فقد
تمثلت باالتي:
.1تمثلت ظاهرة التنمر في الملصق بعدة أنواع منه النفسي والجسدي والرمزي ،مما تؤدي إلى عدم استقرار الضحية وتسبب
له أمراض نفسية وغيرها من األعراض المختلفة التي تكون واضحة على الضحية.
 .2للملصق التوعوي أثرا ً واضحا ً في منظومة القيم الثقافية واالخالقية التي تحدد سلوكيات المتلقي في أي مجتمع ،لما
يتضمنه من إيحاءات وأشارات التي تتمثل من المتنمر على االشخاص ،وما يحويه في طياته من أفكار وقيم تهدف إلى
أحداث تأثيرات إيجابية تؤدي إلى االرتقاء بالمجتمعات اإلنسانية للحد من ظاهرة التنمر .
الكلمات المفتاحية :ظاهرة التنمر ،أنواع التنمر وأسباب انتشاره ،الملصق.
المقدمة:
يختلف مفهوم التنمر من ثقافة إلى أخرى سواء من الناحية االجتماعية والنفسية أي استخدام القوة والضغط غير
القانوني الذي من شأنه إيذاء الناس ،فالتنمر انعكاس على المجتمع ،إذ انه يتخذ أبعادا ً سلبية على المجتمع كونه حالة انفعالية
تنتج عند األفراد بسبب االندفاعات والتهور إذ أنه يؤثر فيهم نفسيا ً ومعنويا ً وجسدياً.
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الفصل األول:
أوال :مككلة الحح::
ت ُ ُّعد ظاهرة التنمر من الظواهر السلبية في المجتمع التي قد يتعرض لها اإلنسان في حياته ويسبب له الكثير من
األذى النفسي ،قد يحدث التنمر في مختلف المرافق من مدارس وجامعات ونوادي وغيرها ،وقد يتعرض اإلنسان إلى التنمر
نظرا ً لشكله أو لونه أو جنسه أو دينه وغيرها مسببا ً آالما ً نفسية للشخص المتنمر عليه ،إذ يقع التنمر من قبل فرد أو مجموعة
من األفراد و قد يكون التنمر في صورة إيذاء لفظي أو بدني وأيضا في صورة تحرش ،تتعمد التقليل من الشخص المتنمر
عليه وإخافته وتهديده .لذلك انتشرت ظاهرة التنمر مع تطور البيئة االجتماعية عن طرق انجاز تصاميم للملصقات الحديثة
السيما بعد أ ن تم استخدام التقنيات الرقمية في عملية التصميم واستخدامها في قضايا األبتزاز والترهيب من خالل وسائل
التواصل االجتماعي بما أصبح يعرف بالتنمر االلكتروني.لذلك فان ملصقات التنمر في عصرنا اتسمت بتاثيرها في
المجتمع ،و االنتشار السريع وبالتالي فانها أصبحت تؤثر تاثيرا خطيرا في إدراك المتلقي وسرعة استيعابه.ان مشكلة البحث
الحالي تأسست في ذهن الباحثتان عن طريق إطالعهما عالبحوث العلمية والمصادر واألدبيات التي تناولت موضوعات في
مجال علم النفس كونها تشتغل على جانب نفسي يتمثل بعملية التنمر ،إذ أفادت هذه االدبيات الباحثتان في بلورة مشكلة
بحثهما عن طريق آثارة التساؤل االتي :ما هي ظاهرة التنمر في تصاميم الملصقات المعاصرة؟
ثانيا :أهمية الحح::
يسهم هذا البحث في إفادة المشتغلين في التصميم الكرافيكي وحثهم على:
 توعية المجتمع عن طريق تصاميم الملصقات ،ونبذ مظاهر التنمر ،للحد من الحوادث االنتحار والحاالت النفسية
التي يسببها التنمر عن طريق تصميم الملصقات اإلرشادية.
 تفيد مفوضية حقوق اإلنسان و وزارة العدل و وزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي
والبحث العلمي.
ثالثاُ :هدف الحح -::يهدف البحث الى:
التعرف على ظاهرة التنمر في تصاميم الملصقات المعاصرة.
رابعاً:ـ حدود الحح ::يتحدد البحث بما يلي:
 الحدود المادية (الموضوعية) :ظاهرة التنمر في تصاميم الملصقات المعاصرة.
 الحدود المكانية :ملصقات عالمية في شتى الدول التي تمثلت بتصاميم ملصقات عن التنمر المنشورة على شبكة موقع
األنترنت.
 الحدود الزمانية.2020-2019 :
خامسا :مصطلحات الحح::
.1التنمر:
لغة:
يقال للرجل سيئ الخلق قد نمر وتنمر ،ونمر وجهه ،أي غيره وعبسه ،وتنمر له أي تغير وتنكر وأوعده،
ألن المتنمر ال تلقاه أبدا إال متنكرا غضبانا( .ابن منظور ،1981 ،ص .)232
اصطالحاً:
طريقة للسيطرة على الشخص اآلخر وهو مضايقة جسدية أو لفظية مستمرة بين شخصين مختلفين في
القوة يستخدم فيها الشخص األقوى طرق جسدية ونفسية وعاطفية ولفظية الذالل شخص ما واحراجه
وقهره(.نايفة ،2009 ،ص.)120
إجرائياً:
هو سلوك غير مرغوب به يظهر عن طريق إيماءة أو فعل متعمد أو غير متعمد على شخص أو مجموعة
ضحايا باستخدام طرق عدائية ان كانت تمييز عنصري أو التحرش أو عنف يستخدمه المتنمر.
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الفصل الثاني:
المحح :األول :المفاهيم والطروحات الفكرية للتنمر
أوالً :مفم ا التنمر:
تؤكد البحوث والدراسات العلمية التي عرضت على التنمر تشير التي تنأولت مفهوم التنمر أن هناك الكثير من األدلة
العلمية على أن اإلنسان عرف هذا المصطلح منذ وطأته على سطح الكرة االرضية إال أن هذه المعرفة لم تخضع للدراسة
العلمية المنظمة في علم النفس التربوي إال منذ سبعينيات القرن الماضي يعد مفهوم التنمر مشكلة السلوك العدواني وذلك الن
الجانب العدواني سلوك قديم قدم نشأة حياة اإلنسان على االرض ،وهو حسب ما أشار إليه القران الكريم في محكم كتابه
عندما وضح صورة لشكل العداء بين ولدي آدم (قابيل وهابيل) في سورة البقرة ،إذ قاله هللا تعالىَ ( :وإِذْ قَا َل َربُّكَ ِل ْل َملئ َك ِة إِنِِّي
ِّس لَكَ قَا َل إِنِِّي أَ ْعلَ ُم َما َال
َجا ِع ٌل فِي األ َ ْر ِ
سبِِّ ُح بِ َح ْمدِكَ َونُقَ ِد ُ
ض َخ ِليفَةً قَالُوا أَتَجْ عَ ُل فِي َها َم ْن يُ ْف ِسد ُ فِي َها َويَ ْس ِفكُ ال ِدِّ َما َء َونَحْ نُ نُ َ
ت َ ْعلَ ُمونَ )(البقرة .)30
إذ أن ( )Bernstienأشار لهذه الظاهرة تمارس بحذر شديد بعيدا ً عن أعين هؤالء االختصاصيين كونها ممارسة قد
تمتد إلى خارج اسوار المدرسة ،كونها عن تشابه بعض جوانب السلوك التنمري مع بعض اعراض السلوك العدواني ،مما
يؤدي المقربين للطفل يصفونه بانه عنيف أو غليظ التصرف ،أو أناني ،وكذلك الكثير من اآلباء والمعلمين ال يعرفون السبب
الحقيقي وراء ظاهرة التنمر(.عبد العظيم ،2007 ،ص)65
وعادة ما يخفي األطفال عن األهل معاناتهم من التنمر كونهم يشعرون بالخجل ،فهم ال يريدون أن يتميزوا بالضعف،
ولكن يواجهوا التنمر في مدرسته ،ومن الممكن على االهالي أن يعوا طبيعة المشاكل لكي ينجحوا في حلها ،كونهم ال
يعلمون عنها شيئا ً ،وخاصة في مجتمعاتنا ،نادرا ً ما يجعل حوار مع األطفال خاصة ما يدور في المدرسة ،مما يؤدي إلى نمو
المشكلة واستمرارها بخفاء تام في ظل إهمال الوالدين ،وإهمال المدرسة واالختصاصيين االجتماعيين الذين غاب دورهم
كليا ً في هذا الموضوع ،نتيجة قلة الخبرة لبعض االختصاصيين ولمعلوماتهم لخفايا هذه الظاهرة خاصة في
المدارس(.قطامي ،2009 ،ص.)82
إن بداية هذه الظاهرة قد لوحظت لدى تالمذة المدارس وربطوا معظم الباحثين هذا السلوك والبيئة التعليمية بانه
المكان األكثر صالحية لتنشئة وممارسة هذا السلوك والذي يترتب عليه العديد من اآلثارة السلبية النفسية واالجتماعية
واالنفعالية والتعليمية التي تترك انعكاساتها على كل من المتنمر والضحية ،كون هذا السلوك في البيئة التعليمية ارتبط
ظهوره بهذه المؤسسات التربوية وذلك كون الباحثين الذين لم يضعوا في حساباتهم اهتماما ً كبيرا ً بتلك الظاهرة ولم يأخذوها
بمحمل الجد كون ما يحصل لهوالء التالمذة في المؤسسات التربوية ليس إال نوع من أنواع الدعابة التي تنتج عن المزاح بين
األقران وتتالشى بمرور الوقت تلقائياً( .خوج ،2012 ،ص )218 -190فسلوك األطفال ينمو عبر مالحظتهم سلوك أفراد
أسرتهم ،فمثال على ذلك األب الذي يمارس التنمر في أسرته ،من المؤكد أن يقلد الطفل هذا السلوك ،كون اآلباء يرون في
طفلهم المسيطر على غيره والمتنمر عليهم ،هو دليل على شخصية قوية في المستقبل وهذا خطأ وهذا التفسير خطأ لدى
اآلباء  ) Bernstien.1997.p.483-498(.فاالشخاص يحاولون السيطرة وفرض السيادة على البعض اآلخرين وإضعاف
شخصياتهم ،وجعلهم خاضعين إلرادتهم ،فيتحول بعض األفراد إلى (نمر) على مجموعة من األفراد تتسم بضعف
الشخصية ،أو ممن يعانون أمراضا ً جسدية ومشكالت أسرية وبعض آخر ال يصنفها ظاهرة إنما تعديات فردية( .الزغبي،
 ،1999ص )113كما في الشكل(.)1
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شكل ()1

لقد أراد المصمم من خالل هذا الملصق أن يوصل رسالة معينة توضح ظاهرة التنمر حيث انتشرت هذه القضية
عندما قام الجناة البالغ عددهم  12شخصا ً بالتنمر على مراهقة تبلغ  14عاما ً تدعى أودري في بونتياناك مما أدى إلى رفع
هاشتاك العدالة ألوردي ،لقد أستطاع المصمم من أظهار هذا ظاهرة التنمر من خالل الملصق المرسوم وكفوف اليد والفتاة
ومالمحها الحزينة ،كما أنه أستخدم بعض الكلمات بشكل خفيف على وجه وجسم الفتاة التي يتم التنمر عليها .تكون الملصق
في شكله العام من فتاة واقفة ذات رأس منحني ،والكثير من األيادي الي تشير اليها ،ولقد وضع المصمم الكلمات على جسد
الفتاة التي تتعرض للتنمر ،وقد حصر المصمم كل هذه الرسوم في ملصق وأحد أي انه أستطاع أظهار مفهوم الملصق وذلك
من خالل الرسوم وإيمائتها الحركية الواضحة ،أما النص فلقد أستخدم المصمم الكثير من الكلمات التي تدل على التنمر
والعنف ضد األطفال المرا هقين التي وضعها في شكل الطفلة كما أنه يرتبط بالبعد السايكولوجي للمتلقي الذي يعد السبب في
التفرقة والفوارق الطبقية التي تعد بدورها أبعادا ً اجتماعية وثقافية تؤثر في الشخص المتلقي ،فهي تولد لديهم الشعور
باإلحباط والوحدة وشعورهم باليأس واإلحباط كما هو واضح على مالمح الفتاة إذ أنه جمع العناصر التصميمية بأسلوب
واقعي متسلسل يحمل بين طياتهُ بعد سايكولوجي نجده في تعابير وجه الفتاة ،فهو يحمل العديد من األبعاد التي ال نجدها في
الملصقات مما تؤدي إلى تفاعل الجمهور المتلقي مع الملصق من خالل الدالالت والرموز التي تسهل للمتلقي اإلتصال وفهم
ما يريد المصمم إيصالهُ ليعطي قيمة معبرة للمجتمع المتلقي وآثاره مدركاته الحسية وتحفيزه إلدراك وفهم معنى الرسالة أي
تكوين لغة بصرية ،أي ان المصمم توفق في تحقيق هذه األبعاد من خالل الملصق الذي يحتل مضمونا ً توعويا ً و ثقافيا ً
وظهر التنمر ليس من طرف العائلة فقط فهو يحدث كثيرا ً في المدارس وأماكن العمل ويحدث أيضا ً بسبب التميز العنصري
أو طائفة أو فقر ،لذا أختار المصمم صورة تحمل في طيأتها قيم داللية كثيرة.
إن العوامل المؤثرة في إيجابيات التعليم هي تؤدي إلى تكوين الجو العام لدى الطلبة ،التي تقود إلى تشكيل تلك
االتجاهات لدى الطلبة فهو الجو العام الذي يسوده عمليات التعلم وكذلك يصل إلى المناخ النفسي الذي ينتج عن العالقات
االجتماعية التي تحدث بين المعلم والطلبة ,وبين الطلبة أنفسهم في حدود التعليم التي تحدث في بيئة التعلم ,مما يودي إلى
بناء سلوكيات واتجاهات نحو المدرسة والعاملين فيها ,إن األدوات الداعمة عبر األدوات المقدمة والدوافع التي تتوفر في بيئة
خصبة لتعلم التي تسأهم في بناء جو دراسي مريح يقلل من مظاهر السلوكيات العدوانية كالتنمر المدرسي ,كونه مشكلة
تربوية واجتماعية خطيرة تلقي بظاللها على النشاطات والفعاليات التعليمية(.القداح ،2013 ،ص )801فالتنمر في المدارس
هو تعمد الشخص إلى إزعاج أحد الطلبة عند الضرب واستخدام كلمات أو نشر األكاذيب عن الطلبة تعمد عبر تشكيل فرقة
متخصصة يطلقون عليهم السلوك العدواني  ,الذي يتعمد ان يحدث اصابة أو إزعاج لشخص آخر التي تعد من السلوكيات
السلبية ،التي يستخدمونها عن طريق االتصال الجسدي والكلمات أو يكون بطرائق غير مباشرة مثل جعل الوجوه أو
اإليماءات ونشر الشائعات عن اآلخرين أو عن عمد استعباد شخص من مجموعة .)Olweus , 2003 ,p48-51).

461

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

ثانياً :أن اع التنمر:
يرى علماء النفس ان للتنمر أنواعا ً وأنماطا ً نذكر على سبيل المثال ما يلي:
العنف الجسدي :وهو سلوك عنيف تصدر نتيجة أحداث المعاناة واألذى واأللم البدني لآلخرين باستخدام أنواع
الضرب ويتسم بالمباشرة والصراحة بتوجهه نحو المصدر المسبب للعنف.
(يحيى ،2000 ،ص)63كما في الككل ()2

شكل ( )2

ظهر العنف الجسدي في هذا الملصق عبر اإليحاءات التي توحي بالضرب من خالل صورة الطفل من الشخص
الذي يقوم بتعنيف إذ يقدم المصمم طرحا بصريا عالي القيمة مرتبطا بالعناصر الفكرية لشخصية المعنفة.
العنف اللفظي :ينتج عن الكالم واأللفاظ النابية والذي يعد من أشكال وسائل العنف ويحصل قبل العنف الجسدي,
ويكون هذا النوع أكثر تدأوالً (.الخريف ،1993 ،ص  )52كما في الشكل(.)3

شكل ()3

العنف الرمزي :هو عنف تسلطي يستخدم عبر طرق رمزية وتعبيرية تؤدي ال حدوث آثار نفسية وعقلية واجتماعية
على الشخص الموجه إليه العنف ,وهذا العنف غير لفظي كاحتقار اآلخرين والمساس بكرامتهم وآثارتهم باألشارة والنظر
والرمز(رضا ،1986 ،ص  .)91كما في الشكل ( .)4

شكل ()4
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المحح :الثاني :أسحاب انتكار التنمر:
إن استخدام التنمر اليعتمد على المدارس فقط  ,وظاهرة انتشرت في السنوات االخيرة وتحولت إلى سلوك مرضي
ينذر بخطورة شديدة لعدم مواجهة من ذوي االختصاصات وتختم هذه الظاهرة التي انتشرت يصدرة سريعة ومريبة  ,وتعد
من أسباب انتشاره هذه الظاهرة الى:
 انتشار افالم العنف:
إن استخدام الوسائل السمعية والبصرية تؤدي إلى األمراض النفسية عند الفرد فترفع من مستوى حدة المشاعر
العاطفية فتؤدي إلى احتمال االستجابة السلوكية واالنفعالية,ويمكن ان تتحول إلى سلوك عدواني ويحدث ذلك عند مشاهدة
وسائل االعالم المرئية )البشر ،2005 ،ص.)22
ً
تؤدي وسائل اإلعالم المرئية دورا ُ في نشر ثقافة العنف عبر عرض األفالم والمسلسالت التي تبث يوميا عبر
القنوات الفضائية مما تسأهم في تشكيل أفكار العنف لدى األطفال ،عل الرغم ما يحققه التلفزيون من اإليجابيات إال أنه
خاصة بالنسبة للمراهق هناك مشاهد كثيرة تتميز بالعنف وهذا ما يؤثر على نشأته فيما بعد ،مما يشكل السلوك العدواني
الذي يتم تعلمه بسبب مشاهدة أفالم العنف التي زادت بصورة مخيفة كما في االفالم مصاصي الدماء وافالم القتل فيستهين
المراهق بمنظر الدماء ،ومن يودي هذا الدور يطلق علية في الفلم البطل الشجاع الذي ينبغي تقليده فيرتدون االقنعة على
الوجوه تقليدا لهؤالء األبطال ويسعون لشراء مالبس تشبه مالبسهم ويجعلون من صورهم صورا شخصية لحساباتهم على
مواقع التواصل االجتماعي ,ويلصقون صورهم على الجدران في غرفهم الخاصة  ,والينتهوا االهالي عن هذا التقليدات التي
تزيد من حدة انتشار ظاهرة العنف في المدارس أو الجامعات (.بهنساوي ،2015 ،ص.)17
 أفالم الكارتون العنيفة:
يقضي األطفال معظمهم أمام مشاهدة الشاشات التلفزيونية الفالم العنف مما يعتقد األهل ان ابنائهم في مأمن
لمشاهدة تلك البرامج وهي على العكس ذلك خطرة عليهم النها تسأهم في توصيل رسالة عنيفة وتؤدي إلى يتقبل األطفال
وخاصة الصغار تطبيق األفكار بصورة أسرع من الكبار كونها تعتمد على افالم الكارتون التي تتميز بالقدرات الخارقة
والتخيلية عن العمل اإلنساني عبر تجسيد القوة في التعامل بين ابطال الفيلم الكارتوني عن طريق السحر والشعوذة ,كل هذه
منتشرة وبقوة في تلك االفالم الكارتونية مما تسأهم في خلق بيئة غير نظامية ومشوشة يتربى عبرها الطفل على ممارسة
العنف التي تسأهم في حصوله على نيل حقوقه وعدم السيطرة عليه( ..بهنساوي ،ص.)18
 العنف األسري والمجتمعي:
يمارسون األطفال سلوك العنف عبر ما تعلموه من األسرة ومما يودي إلى زيادة التنشئة االجتماعية  ,فيتعرض
الطفل للعنف من قبل اآلباء تزداد احتماالت اكتسابهم لهذا النمط من السلوك(.شكري ،1992 ،ص)186كما في الشكل(.)5

شكل()5

إن العنف األسري يؤثر بشكل معنوي على حياة الطفل .كما أنه يسبب العدوان ضد المجتمع واضطرابات المزاج
لديهم ،فأن الكثير من اآلباء واألمهات وغيرهم من المحيطين بالطفل يمارسون عنفا ً جسديا ً دون وعي واالنتباه على ما
يحدث لألطفال .كون السلوك مكتسب عبر التعلم والمالحظة والتقليد إذ يتعلم الفرد سلوك التنمر بمالحظة نماذج وأمثلة ما
يقوم به أفراد األسرة أمامه( .العقاد ،2011 ،ص  )115إذ يتأثر كل إنسان وخاصة في مطلع حياته على ما شاهده من
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تصرفات داخل بيئته الصغيرة كاألسرة وكذلك ما يشاهده يوميا من تصرفات مجتمعية ،فمن شاهد افعاال أو ردود افعال تتسم
بالعنف بين والديه ،أو من عاش بنفسه عنفا يمارسه أحدأفراد األسرة عليه .كما في الشكل(.)6

شكل ()6

 الخلل التربوي في بعض األسر:
يساهم الخلل التربوي من قبل األسر عن عدم متابعة ابنائها سلوكيا ,وتعتبر ان مقياس ادائها لوظيفتها تجاه ابنائها
هو تلبية احتياجاتهم المادية من مسكن وملبس ومأكل وان يدخلوهم أفضل المدارس ويعينوهم في مجال الدراسة والتفوق
ويلبون حاجاتهم من المال أو النزهة وغيره من المتطلبات المادية فقط ،ويتناسون أن الدور األهم الواجب عليهم بالنسبة
للطفل أو الشاب هو المتابعة التربوية وتقويم السلوك وتعديل الصفات السيئة وتربيتهم التربية الحسنة (قطامي ،ص)36
يحدث نتيجة انشغال األب و األم عن متابعة ابنائهما وإلقاء اللوم على من المعلمين ،وقد يحدث انحراف األبن وتعرضه نفسيا
وذلك لعدم المتابعة من األهل.
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الفصل الثال::
أوالً :االستنتاجات:







يركز المجتمع في ظاهرة التنمر على إلقاء اللوم على الضحية وترك الشخص المتنمر.
تمثلت ظاهرة التنمر في الملصق بعدة أنواع منه النفسي والجسدي والرمزي وغيره من طرائق التنمر ،مما تؤدي إلى
عدم استقرار الضحية وتسبب له أمراض نفسية وغيرها من األعراض المختلفة التي تكون واضحة على الضحية.
تحققت األبعاد االتصالية في تصميم الملصق تبعا ً لمضمون الفكرة وتحقيق األهداف المطلوبة منه كوسيلة اتصالية
اجتماعية وثقافية وإرشاد المتلقي وتوعيتهُ لمحاربة التنمر.
ان تصميم الملصق يعد أحد أهم لغات الحوار الثقافي الممنهج وفق آليات منطقية مدروسة بين الشعوب والمجتمعات،
التي تعزز التفاعل الحضاري بينها ،باإلضافة إلى دوره الوظيفي كأداة اتصال مجتمعي وامكانية توجيه الوعي الفكري
االجتماعي نحو القضايا التي يواجهها المجتمع اإلنساني.
للملصق التوعوي أثرا ً واضحا ً في منظومة القيم الثقافية واألخالقية التي تحدد سلوكيات المتلقي في أي مجتمع ،لما
يتضمنه من إيحاءات وأشارات التي تتمثل من المتنمر على األشخاص ،وما يحويه في طياته من أفكار وقيم تهدف إلى
أحداث تأثيرات إيجابية تؤدي إلى اإلرتقاء بالمجتمعات اإلنسانية للحد من ظاهرة التنمر.

ثالثاً :الت صيات:
بعد أن استكملت الحاحثنان األستنتاجات فإنمما ت صي باالتي:
 ضرورة التشجيع على تنمية الوعي ونبذ مظاهر التنمر عن طريق عمل بحوث علمية للحد من ظاهر التنمر واختيار
طريقة لعرض الفكرة الملصق التي تعني بالموضوع.
 اإلفادة من ترجمة المصادر األجنبية التي تهتم بالحد من التنمر لتزويد المكتبة بالمصادر التي تغني العاملين في
مجال تصميم الملصقات.
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المصادر:
ابن منظور ،لسان العرب ،المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية ،دار الشروق الدولية،القاهرة.2011 ،
البشر ،خالد بن سعود ،افالم العنف واالباحة وعالقتها بالجريمة ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض. 2005 ،
بهنساوي ،احمد فكري ،ورمضان علي حسن ،التنمر المدرسي وعالقته بدافعية االنجاز لدى تالميذ المرحلة االعدادية،
مجلة كلية التربية،العدد ( ،)17جامعة بور سعيد ،مصر.2015 ،
الخريف ،احمد محمد :جرائم العنف عند األحداث في المملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف
العربية للعلوم االمنية ،كلية العلوم االدارية ،الرياض.1993 ،
خوج ،حنان اسعد ،التنمر المدرسي وعالقته بالمهارات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائة بدينة جدة بالمملكة العربية
السعودية ،بحث منشور في مجلة العلوم التربوية والنفسية ،العدد  ،4المجلد  ،13ديسمبر.2012 ،
رضا ،محمد جواد ،ظاهرة العنف في المجتمعات المعاصرة ،مجلة عالم الفكر ،المجلد الخامس ،بيروت.1986 ،
شكري ،علياء ،واخرون ،االسرة والطفولة (دراسة اجتماعية انثروبولوجيا) ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية.1992 ،
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Abstract
This intervention aims to address the issue of farmers' decisions in agro-pastoral systems
and their relationship with the representations of pluviometric climate variability in semiarid environments in Morocco: the case of Haute Chaouia, because it is considered one of
the areas of the bours, which depend mainly on rainfall and are more affected by climatic
variability, in particular rainfall. By addressing the subject of research, we will try to
answer the following problematic question: How does rainfall climate variability affect
farmers' decisions concerning agro-pastoral systems in semi-arid environments in Morocco,
a study of case of Haute Chaouia? To answer the problematic question, we will adopt the
following statistical hypothesis: There are no statistically significant differences (H0) in the
decisions of agro-pastoral farmers in semi-arid environments in Morocco, the case of Haute
Chaouia depending on seasonal rainfall variability. Through the subject of the research, we
aim to achieve the following objectives: Describe the decisions of farmers, pastoralists and
agriculturalists in Haute Chaouia. And the interpretation of the relationship between
grazing and farmers' agricultural decisions to represent rainy climate change.
In
approaching the subject of this research, we have relied on the two most important methods
of data collection: an out-of-field method, and a field method through the sample and the
form of real research, which is mainly represented in the survey of 460 farmers in the
studied soil communities in the province of Settat in the high hills of Chaouia in 2016,
which is the true original sample. The research also adopted data processing methods, such
as the use of descriptive and inferential statistics. The results of the field study in the
studied areas of plateaus of the Upper Chaouia plateaus revealed differences in the choice of
agricultural pasture. We concluded that agriculture is a major activity in the groups
studied, while animal husbandry is considered a complementary and secondary activity in
south of upper Chaouia, while agriculture is an integral activity. It has also been shown
through the attitudes of farmers on the influence of rainfall variability in the choices of
farmers who in agro-pastoral. The subject of the study was built based on the "IMRAD" with
four scientific characteristics: Introduction, Methodology, Results and Discussion.
Key words: Farmers’ Decisions, Agro-Pastoral Systems, Representation, Pluviometric
Climate Variability, Semi-Dry Environment, Morocco, Upper Chaouia.
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قرارات الفالحين في األنظمة الرعي-زراعية وعالقتها بتمثالت التغيرية المناخية المطرية بالبيئات شبه
الجافة بالمغرب :حالة الشاوية العليا
أحمد آيت عدي
باحث ،جامعة الحسن الثاني ،المغرب

الملخص
تهدف هذه المداخلة معالجة موضوع قرارات الفالحين في األنظمة الرعي-زراعية وعالقتها بتمثالت التغيرية المناخية
المطرية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب :حالة الشاوية العليا ،إذ تعتبر من المجاالت البورية التي تعتمد باألساس على
التساقطات المطرية ،وتتأثر أكثر بالتغيرية المناخية خاصة المطرية .سنحاول من خالل معالجة موضوع البحث اإلجابة
على السؤال اإلشكالي التالي :كيف تؤثر التغيرية المناخية خاصة المطرية في قرارات الفالحين باألنظمة الرعي-زراعية
بالبيئات شبه الجافة بالمغرب ،دراسة حالة الشاوية العليا؟ سنعتمد في اإلجابة على السؤال االشكالي الفرض اإلحصائي
اآلتي :ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية ( )H0في قرارات الفالحين الرعي-زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب ،حالة
الشاوية العليا حسب تمثل التغيرية المطرية الفصلية .نتوخى من خالل موضوع البحث بلوغ األهداف التالية :وصف
قرارات الفالحين الرعي-زراعية بالشاوية العليا .وتفسير عالقة قرارات الفالحين الرعي-زراعية بتمثل التغيرية المناخية
المطرية .اعتمدنا في معالجة موضوع هذا البحث على أهم أسلوبين في جمع البيانات هما :أسلوب غير ميداني ،وأسلوب
ميداني من خال ل استمارة وعينة البحث الحقيقية والمتمثلة أساسا في استجواب  460فالحا بالجماعات الترابية المدروسة
بإقليم سطات بهضاب الشاوية العليا سنة  ،2016وهي العينة األصلية الحقيقية .كما اعتمد البحث وسائل لمعالجة البيانات
كاستعمال اإلحصاء الوصفي واالستداللي .وقد خلصت نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود فوارق على مستوى االختيارات
الرعي ــــ زراعية ،إذ توصلنا إلى كون الزراعة تعد نشاطا رئيسيا بالجماعات الترابية المدروسة بشمال الشاوية العليا ،في
حين تعتبر تربية الماشية نشاطا مكمال وثانويا ،بينما تعتبر تربية الماشية النشاط الرئيسي بالجماعات الترابية المدروسة
بجنوب الشاوية العليا ،بينما تعد الفالحة نشاطا مكمال .كما تبين من خالل مواقف الفالحين على وجود تأثير للتغيرية
المطرية في اختيارات الفالحين الرعي ــ زراعية .وثم تشييد موضوع الدراسة اعتمدا على منهجية " "IMRADذات
الخصائص العلمية األربعة المتمثلة في :المقدمة ،والمنهجية ،والنتائج والمناقشة.
الكلمات المفتاحية :قرارات الفالحين ،نظام رعي-زراعي ،تمثالت ،تغيرية مناخية مطرية ،بيئة شبه جافة ،مغرب ،شاوية
عليا.

المقدمة
السياق العام )(The General Context
تشكل البيئات شبه الجافة ،المجا َل الت اريخي النتشار زراعة الحبوب وتربية الماشية ،إذ ارتبطت الزراعة بتربية
الماشية في إطار نظام رعي ــــ زراعي ،وقد عرف هذا النظام تحوالت عدة ،بين التوسع والتراجع ،حسب التغيرات
المناخية ،والضغط السكاني...التي عرفها المغرب منذ تلك الفترة (األسعد .)19 ،2012 ،شهدت الفالحة بمنطقة الشاوية
استراتيجية وطنية من أجل النهوض بها منذ العقدين األخيرين من القرن العشرين؛ حيث شملت تطوير اإلنتاج الزراعي
خاصة الحبوب ،إضافة إلى تنمية اإلنتاج الحيواني .وقد استفادت سلسلة الحبوب من عناية خاصة ،في إطار مخطط المغرب
األخضر ،حيث ظلت الحبوب تزرع دائما بالمناطق البورية بحوالي  ،% 90بالمقابل لوحظ منحى نحو االنخفاض %11
للمساحة المسقية للحبوب .نسعى من خالل موضوع هذه المقالة وصف أشكال قرارات الفالحين باألنظمة الرعي ــــ زراعية
سواء بالنسبة للمزروعات األساسية والتكميلية وأيضا على مستوى تربية الماشية .وإبراز أهم النتائج المرتبطة باختيارات
الفالحين وعالقتها بتمثالت التغيرية المناخية خاصة المطرية ،وأهم مواقف منها .وقد ثم التركيز أربع وحدات مجالية ترابية
تابعة إلقليم سطات هي :جماعتي أوالد شبانة وسيدي حجاج بشمال الشاوية العليا ،وجماعتي لقراقرة وأوالد عامر بجنوب
الشاوية العليا.
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المصدر :األسعد ،محمد ’’،2012 ،اتخاذ القرار لدى الفالحين في األنظمة الرعي – زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب :دراسة في اإليكولوجيا
الثقافية‘‘  ،منشورات مؤسسة دكالة عبدة للثقافة والتنمية بالدار البيضاء ،مطبعة دار النشر المغربية ،ص70ـ بتصرف ـ

الخريطة  :1توطين وحدة المعاينة الترابية "الشاوية" ضمن الوحدات المجالية الفالحية بالمغرب.
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المصدر :مونوغرافية جهة الدار البيضاء -سطات 2018

الخريطة  :2موقع وحدات المعاينة المجالية المدروسة ضمن التقسيم اإلداري إلقليم سطات ()2018
تنتمي المجاالت التي شملها البحث إلى اقليم سطات ،الذي ينتميي جهوييا اليى جهية اليدار البيضياء سيطات ،فيي إطيار
التقسيم الجديد للمملكة المغربية اليذي تيم إحداثيه سينة  .2015مين الناحيية التضاريسيية ،تنتميي المجياالت األربعية المدروسية
(اوالد شييبانة ،سيييدي حجيياج ،اوالد عييامر ،لقييرارة) إلييى هضيياب الشيياوية العليييا التييي تجمييع بييين التسييطي والتمييوج .علييى
المسييتوى الفالحييي ،فتنتمييي الييى سييهول وهضيياب المغييرب األطلنتييي بالوسييط الغربييي للمملكيية المغربييية ،أمييا علييى المسييتوى
المناخي ،فتنتمي الى البيئات شبه الجافة حيث معدل األمطار ال يتعدى في المتوسط  300ملم في السنـة .تشمل الشاوية العلييا
أراضي هضاب بن سليمان وسطات وابن أحمد وبني مسكين( .الشكل .)2
 .2.1إشكالية البحث )(Research problem
نرمييي ميين خييالل دراسيية موضييوع هييذه المقاليية المتعلييق بقييرارات الفالحييين فييي األنظميية الرعييي-زراعييية وعالقتهييا
بتمثالت التغيرية المناخية المطريية بالبيئيات شيبه الجافية بيالمغرب :حالية الشياوية العلييا ،بنياء عليى توصيلت الييه الدراسيات
السابقة التي تم انجازها من قبل حول موضوع اتخاذ القرار لدى الفالحين باألنظمة الرعي-زراعية ،وما أطرته نظرية اتخاذ
القرار ،ومواضيع التغيرية المناخية خاصة المطرية باإلضافة إلى تحديد أهم المفياهيم المهيكلية لموضيوع البحيث ،ميع طير
السؤال اإلشكالي.
 .1.2.1المفاهيم اإلجرائية
أوال .اتخاذ القرار ) :(La prise de décisionيمكن تعريف القيرار بأنيه "االختييار بيين بيديلين او أكثير ،وميع ذليك
فيالبع ينظير إلييه كعمليية ،إال أن االختييار الحقيقيي للنشياط لفعيل يسيبقه تجمييع المعلوميات وتنميية البيدائل (إبيراهيم أحميد،
 .) 119 ،2002كما يعرف القرار بأنه "إصدار حكم معين عما يجب أن يفعله الفرد في موقف ميا وذليك بعيد الفحيص اليدقيق
للبيدائل الممكنية التيي يمكين اتباعهيا"( .)Harrison, 1974, 50كميا عيرف القيرار بأنيه اختييار البيديل مين البيدائل ويخضيع
لتوجيه فريق العمل والمستشارين الذين يوضحون ما لكيل بيديل وميا علييه (بسييوني .)94 ،1993 ،كميا يمكين تحدييد مفهيوم
القرار بأنه تدبير يتخذ قصد انجاز فعل معين ويتم بموجبه تحديد االختيارات سيواء بشيكل واع أو بشيكل غيير واع ،وتخضيع
القرارات لمسلسل احتمالي يبدأ بتحديد األهداف ،نتيجة لمثيرات معينة تحدد نوعية المعلومات التي يكونها الفرد والتي تمكنيه
من اختيار نوعية القرار ،إذ انه ال يمكن عزل القرارات في األنظمية الرعيي-زراعيية عين محيطهيا االيكيو-ثقيافي حييث نجيد
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الفال يتخذ قراراته بناء على تفاعل العوامل االيكولوجيية بالنسيق الثقيافي مين اجيل تحقييق غاييات محيددة (األسيعد،2012 ،
 .) 39،40نستنتج مما سبق ،أن هناك تعددا في التعاريف التي تناولت مفهوم القيرار ،حييت تبيين أن هنياك اختالفيا فيي اآلراء
حول العناصر األساسية والموضوعية التي يتكيون منهيا القيرار .ويبقيى مفهيوم القيرار اليذي سينعتمد دراسيته فيي هيذا البحيث
مرتبط بأنظمة الزر اعة وتربية الماشية ،من خالل قرارات الفالحيين وعالقتهيا بتميثالت التغيريية المناخيية المطريية بالبيئيات
شبه الجافة بالمغرب من خالل دراسة حالة الشاوية العليا.
ثانيا .النظام الرعي-زراعي :ذلك النظام الفالحي الذي يصف رعاة مستقرين في تجمعات سكانية ريفية يزرعيون ميا
يكفي من األرض إلعالة أسرهم والحفاظ على مواشيهم باعتبارها ثروة ذات قيمة مهمة .عادة ميا نجيد أربعية أسياليب رعيي-
زراعييية فييي األنظميية المتوسييطية التقليدييية .فأنظميية الرعييي تتحييدد بمعييايير تقنييية تبعييا لمييؤهالت الوسييط واكراهاتييه ،وأنييواع
الماشية .إذ يندرج الرعيي وتيدبير المراعيي ضيمن اإلنتياج الواسيع أو الكثييف للحيوانيات التيي تسيتعمل المراعيي والمنتجيات
العشبية .توجد عدة حركيات رعوية تختلف تبعا لدرجية تنقلهيا وللظيروف البيئيية للمراعيي .أميا النظيام الزراعيي فهيو مفهيوم
يشييمل طريقيية االسييتغالل الزراعييي لنظييام بيئييي أو منظومييات بيئييية ميين خييالل أسي تقنييية (أدوات ،ومعييارف ،وممارسييات،
ومهارات) ،وأشكال استغالل األرض عبر التاريخ ،والعالقات الخاصة بين مختلف عناصر الوسيط المسيتعمل ،خاصية منهيا
عالقات اإلنتاج والتبادل .فهو ،إذن نظام تفاعالت بين إرساء وتدبير نظام بيئي مزروع وبنيات زراعيية (العقيار والمشياهد)،
وأنظميية إنتيياج فالحييية (تركيييب للزراعييات أو تربييية الماشييية ووسييائل تقنيييات اإلنتيياج المسييخرة)( .ضيياي ،287 ،2021 ،
.)288
يرى محمد األسعد بيأن النظيام الرعيي-زراعيي تيؤطره تصيورات عيدة أهمهيا االتجياه السيلوكي ،اليذي ينظميه مفهيوم
التكيف والذي يرتبط باستراتيجية اتخاذ القرار (األسعد.)54 ،50 ،2012 ،
نستنتج مما سبق على أن مفهوم النظام الرعي-زراعي مين أساسييات الجغرافيية الزراعيية ،ومفهيوم شيامل لجغرافيية
األرياف في جوانبها الزراعية السوسيو-اقتصادية ،كما له ارتباط اساسي باختيارات الفالحين في نظام الزراعية سيواء تعليق
األمر بالمزروعات األساسية المتمثلة في الحبوب بأنواعه (كالقم الصلب ،والقم الطري ،والشعير والذرة) أو تعليق األمير
بالمزروعات التكميلية (الفصة ،الخرطال )...واختيارات الفالحين في نظام تربية الماشية (الغنم ،البقر ،الماعز).
ثالثا .التمثل ::يعيرف عيالم االجتمياع دوركيايم التميثالت عليى أنهيا طبقية واسيعة مين األشيكال الذهنيية (العليم ،اليدين،
األساطير )...واألفكار والمعارف بدون تمييز .والمصطل مشيترك بيين عيدة عليوم اجتماعيية (عليم الينف  ،وعليم االجتمياع،
واالنتروبولوجيا) وأخذ اهمية قصوى في علم النف االجتماعي خاصة مع العالم الفرنسي موسكوفيتسي ()Moscovici. S
الذي يعرف التمثالت بأنها "منتوج للفكر االنسياني وسييرورة ييتحكم بواسيطتها الفيرد فيي محيطيه" ( Moscovici, 1998,
 .)367أما مفهوم التمثل في الحقل "الجغرافي" :فيعتبير التميثالت الذهنيية للمدينية مين األساسييات لوصيف وتحلييل الظيواهر
الجغرافيية واالقتصيادية ،التيي تتصيف بهيا المجياالت الحضيرية" ( .)Bailly, 1995, 28يبقيى مفهيوم التمثيل مين مثييرات
اختيارات الفالحين بأنظمة تربية الماشية وتمثالتهم وتصوراتهم للمرافق العمومية من خالل مؤسسة الطب البيطري.
رابعا .التغيرية المناخية (المطرية) :تحدث التغيريية المطريية (المناخيية) بشيكل فجيائي فيي الظيروف المناخيية عليى
المدى القصير من فصل آلخر (تغيرية بيفصيلية) ،ومين سينة ألخيرى (تغيريية بيسينوية) ،حييث تتقليب التسيجيالت الرصيدية
حول الحالة الوسطى -المعدالت -ومن أبرز مظاهر هذه التغيرية المناخية تعاقب السينوات الجافية والسينوات المطييرة ،وكيذا
فترات البرودة وفترات القيظ (شدة الحر) المناخية عن العواميل واآللييات الداخليية للمنياخ وخصوصيا تدبيدب أحيوال الطقي
بفعل حركات الكتل الهوائية والضغوط الجوية ...الخ( .باحو .)2002 ،ويختلف مفهوم التغيرية المناخية حسب الفتيرات التيي
يسجل فيها انخفاض أو عجز مائي خالل الموسم الزراعي .وقيد تيم تقسييم دورة الموسيم الزراعيي إليى ثيالث فتيرات متتابعية
هييي :فتييرة الحييرث (بداييية الموسييم الزراعييي) التييي تبتييدأ ميين شييهر أكتييوبر إلييى دجنبيير ،وفتييرة النمييو النبيياتي (وسييط الموسييم
الزراعي) ما بين شهري ينياير وفبرايير ،وفتيرة الحصياد وجميع المحصيول (نهايية الموسيم الزراعيي) والتيي تمتيد مين شيهر
مارس إلى ماي) (.)GHARROUS. 2005. P 19
 .2.2.1السؤال اإلشكالي
باالعتماد على التبسيط المفاهيمي السابق ،فإن موضوع البحث يهدف إلى اإلجابة على السؤال اإلشكالي التالي :كيف
تلؤثر التغيريللة المناخيلة خالللة المطريللة فلي قللرارات الفالحلين باألنظمللة الرعللي-زراعيلة بالبيئللات شلبه الجافللة بللالمغرب،
دراسة حالة الشاوية العليا؟

471

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

 .3.1األهداف والفرضيات ) (The Objectify and Hypotheses
يرمي البحيث بليوغ األهيداف التاليية :وصيف وتفسيير أشيكال قيرارات الفالحيين الرعيي -زراعيية وعالقتهيا بتميثالت
التغيرية المناخية المطرية بهضاب الشاوية العليا .ولتحقيق هذه األهداف نصوغ الفرض االحصائي اآلتي :ال توجد فروقلات
ذات داللة إحصائية ( )H0في أشكال قرارات الفالحين الرعي-زراعية في عالقتهلا بتمثل :التغيريلة المطريلة بالبيئلات شلبه
الجافة بالمغرب ،حالة الشاوية العليا.
 .2منهجية البحث )(Research Methodology
اعتميدنا فيي معالجيية موضيوع بحثنييا عليى أسيلوب جمييع البيانيات غييير الميدانيية المتمثلية فييي الخيرائط الطوبوغرافييية
الخاصيية بمجييال الدراسيية ،ومنوغرافييية الجماعييات المدروسيية ،باإلضييافة الييى المخططييات التنموييية الجماعييية) ،(PCDتييم
المعطيات الخاصة باإلحصياء العيام للسيكان والسيكنى لسينة  ،2014والتقيارير السينوية للمديريية االقليميية للفالحية بسيطات،
وك يذلك معطيييات االحصيياء الفالحييي لعييام  1996المحصييل عليهييا ميين المصييال الخاصيية .تييم البيانييات المناخييية الخاصيية
بالتساقطات المطرية الخاصة بمحطتي سيطات (ميا بيين  1985و )2016والبيروج (ميا بيين سينتي  )2012 1982المحصيل
عليهيا مين المديريية الوطنيية لدرصياد الجويية باليدار البيضياء سينة  .2016تيم أسيلوب البيانيات الميدانيية المتمثيل فيي العينيية
األصيلية واالسيتمارة حيييث اعتميدنا عينيية عشيوائية مختييارة بواسيطة السييحب الطبقيي األمثييل اليذي تمثييل نسيبته  ،%15إذ تييم
استجواب ما مجموعه  460فالحا بالجماعات الترابية األربعة التي شملتها الدراسة الميدانية بالشاوية العليا.
علييى مسييتوى أدوات التحليييل فقييد تييم توظيييف واسييتخدام االحصيياء الوصييفي لتحليييل المتغيييرات التابعيية كوصييف
اختيارات الفالحين في الزراعة وتربية الماشية ،تم االحصياء االسيتداللي اليذي يعتميد عليى االختبيارات االحصيائية كاختبيار
الدالة كا (Chi-Square) ²لتحليل البيانات النوعيية ،وذليك بواسيطة البيرامج التقنيية خاصية برنيامج ) ،(SPSSكميا اعتميدنا
ايضيا برنيامج ) ،(Excelونظييم المعلوميات الجغرافيية ) (Arc Gisاليذي سياعدنا فييي تحوييل البيانيات الييى خيرائط .ويمكيين
تفسير اختبار الدالة كا ،)Chi²( ²بكونها تعتمد على فرضين أثنين هما :الفرض األول يسيمى بيالفرض العيدم ( )Hoإذ يكيون
مرفوضيا ومعنياه ال توجيد فروقيات ذات داللية احصيائية وبالتيالي تكيون داللتهيا أكبير مين  ،0.05اميا الفيرض الثياني فيسيمى
بالفرض البديل ( )H1ويكون مقبوال أي انه توجد فروق ذات ذاللة احصائية تكون داللتها أصغر مين أو تسياوي  .0.05كميا
اعتمدنا أيضا على معامل االرتباط ) (V de Cramerلقياس المتغييرات التابعية وتفسيير عالقية اختييارات الفالحيين بأنظمية
الزراعة وتربية الماشية بتمثل التغيرية المناخية المطرية بالشاوية العليا.
 .3النتائج )(The Results
 .1.3أشكال اختيارات الفالحين الزراعية بالشاوية العليا
 .1.1.3توزيع أنواع األراضي الزراعية
تتييأثر الزراعيية بالعديييد ميين العوامييل والتييي ميين أهمهييا المنيياخ والمسيياحة الزراعييية وطييرق الييري وطبيعيية األرض
باإلضافة إلى الوسائل المستخدمة في الزراعة ،حيث أن اختالف هذه العوامل من منطقية إليى أخيرى أدى إليى ظهيور انيواع
مختلفيية ميين الزراعييات منييذ العصييور السييابقة بفضييل المسيياحات األراضييي الزراعييية الشاسييعة .سيينقوم بعييرض أهييم النتييائج
الخاصيية بتوزيييع مسيياحة االراضييي الزراعييية بالمجيياالت المدروسيية بكييل ميين شييمال وجنييوب هضيياب الشيياوية العليييا ،وذلييك
بالتعرف على المساحة الصالحة للزراعة ،وأيضا مساحة االراضي البورية والمسقية ،دون اغفال الحديث عين توزييع حجيم
الحيازات بالجماعات الترابية األربعة المدروسة.
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المصدر :صور فضائية للقمر االصطناعي "2018-"Land-SAT 7-8
المصدر :صور فضائية للقمر االصطناعي "2018-"Land-SAT 7-8
الخريطتان  3و :4تطور استعمال األرض بالجماعة الترابية اوالد شبانة ما بين 2018-1986

المصدر :صور فضائية للقمر االصطناعي "2018-"Land-SAT 7-8
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الخريطتان  5و :6تطور استعمال األرض بالجماعة الترابية سيدي حجاج ما بين 2018-1986

المصدر :صور فضائية للقمر االصطناعي "2018-"Land-SAT 7-8
الخريطتان 7و :8تطور استعمال األرض بالجماعة الترابية أوالد عامر ما بين 2018-1986

المصدر :لور فضائية للقمر االلطناعي "2018-"Land-SAT 7-8

الخريطتان  9و :10تطور استعمال األرض بالجماعة الترابية لقراقرة ما بين 2018-1986
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توض الخرائط أعاله ( 3و ،4و 5و 7 ،6و ،8و 9و )10تطيور اسيتعمال األرض بالجماعيات الترابيية المدروسية
بهضاب الشاوية العليا ما بين سنة  1986إلى حدود سنة  ،2018وهي السنوات المرجعية المعتمدة؛ حيث تيم أخيذها بواسيطة
األقمار االصطناعية (صور فضائية للقمر االصطناعي " .)2018-"Land-SAT 8وقيد تبيين ،مين خيالل خيرائط اسيتعمال
األرض ،أن مساحة األراضي الزراعية بالجماعة الترابية "أوالد شبانة" عرفت تراجعا حيث انتقلت من  %68سنة ،1986
إلى  %54سنة  . 2018بينما بالجماعة الترابية سيدي حجاج ،فقيد عرفيت هيي األخيرى تراجعيا كبييرا فيي مسياحة األراضيي
الزراعييية مييا بييين  1986و ،2018إذ بلغييت نسييبة التراجييع  %47بشييمال هضيياب الشيياوية العليييا .أمييا بالجماعييات الترابييية
الموجودة بأقصى جنوب هضاب الشاوية العلييا ،فقيد ليوحظ عليى أن مسياحة األراضيي المزروعية بالجماعية الترابيية "أوالد
عامر" انتقلت من  %58سنة  1986الى  %50سنة  ،2018وذليك بتراجيع طفييف بلغيت نسيبته  ،%8بينميا ليم تعيرف نسيبة
األراضي الصالحة للزراعة بالجماعة الترابية لقراقرة" ما بين  1986و ،2018أي تراجع.
 .2.1.3اختيارات الفالحين ألنواع المزروعات األساسية
تتمثل أهيم االختييارات الزراعيية للفالحيين فيي أنيواع المزروعيات األساسيية بالدرجية األوليى ،وتتكيون مين الحبيوب
كالقم بمختلف انواعه (الصلب والليين) ،والشيعير واليذرة ،وذليك حسيب الجماعيات الترابيية التيي شيملتها الدراسية بكيل مين
شمال وجنوب الشاوية العليا؛ إذ تحتل
زراعية الحبيوب مكانية أساسيية فيي الفالحية المغربيية رغيم خضيوعها للتقلبيات المناخيية ،كميا تتمييز بهيمنية الحبييوب
الرئيسيية المؤلفية مين أربعية أصيناف هيي :الشيعير ،والقمي الصيلب ،والقمي اللين(الهم الطيري) ثيم اليذرة وهنياك أصيناف
أخرى مكملة كالقطاني.

المصدر :عمل ميداني 2016
الخرائط ( 11و ،12و 13و :)14توزيع أشكال اختيارات الفالحين ألنواع المزروعات األساسية بالجماعات
الترابية المدروسة بهضاب الشاوية العليا ()2016
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خلصت نتائج البحث الميداني التي تيم التوصيل اليهيا بمعظيم الجماعيات الترابيية التيي شيملتها الدراسية (الخيرائط 11
و 12و 13و ،) 14على أن القم الصيلب ييأتي فيي مقدمية اختييارات الفالحيين بالنسيبة للمزروعيات األساسيية نظيرا للحظيوة
الكبيرة التي يتمتع بها في ثقافة الساكنة الريفية بالشاوية على وجه الخصوص .كما أن منطقة الشياوية تاريخييا ،تشيكل خزانيا
حقيقيا للقم الصلب ،وموردا غذائيا أساسيا ومفضال لدى غالبية السيكان ،عليى اليرغم مين المنافسية التيي تعترضيه مين نيوع
القم اللين الذي يتحمل الظروف المناخية الصعبة خاصة بالبيئات الجافة وشبه الجافة .ويأتي الشعير فيي المرتبية الثانيية فيي
اختيييارات الفالحييين بالمجيياالت التييي شييملتها الدراسيية بمنطقيية الشيياوية العليييا ،ويرجييع ذلييك الييى صييموده فييي ظييل التقلبييات
المطرية ،وقلة متطلباته واحتياجاته من األمطار خاصة بالبيئات شبه الجافة والقاحلية .كميا أن هيذا الصينف مين المزروعيات
األساسية يستطيع التكيف مع جميع البيئات المناخية والترابية الجافة.
 .3.1.3اختيارات الفالحين ألنواع المزروعات التكميلية
تتميز المجاالت التي شملتها الدراسة بإقليم سيطات خاصية والشياوية العلييا عامية ،بانتشيار المزروعيات التكميليية ،إذ
تييأتي فييي المرتبيية الثانييية بعييد المزروعييات الرئيسييية البعلييية (الحبييوب بمختلييف أنواعييه) .وتتكييون المزروعييات التكميلييية ميين
المزروعات البقليية ،والعلفيية والخضير وات والمغروسيات باإلضيافة اليى وجيود األراضيي الراقيدة .وتحتيل زراعية البقلييات
المرتبة األول ى بالنسبة الختيارات الفالحين في صنف المزروعات التكميلية ،متبوعة باألراضيي الراقيدة ،تليهيا المزروعيات
العلفية .في حين تتبوأ الخضروات المركز األخير من ضمن اختيارات الفالحين للمزروعات التكميلية .أما بالنسبة لتوزييع
أشجار الزيتون بالمجاالت األربعة المدروسة فتمثل نسبة مئوية تقدر بيـ  %17مين اختييارات الفالحيين .وتيأتي جماعية أوالد
عامر في المقدمة من حيث اختيارات الفالحين لمغروسات أشجار الزيتون بنسيبة  ،29%متبوعية بجماعية لقراقيرة بيـ %23
بجنوب هضياب الشياوية العلييا .بينميا تحتيل جماعية أوالد شيبانة المرتبية األوليى بيـ  12%مين الفالحيين اليذين يختيارون هيذا
الصنف من المغروسات ،تليها جماعة سيدي حجاج بنسبة ال تتجاوز  %3من االختيارات بشمال هضاب الشاوية العليا.
 .2.3مواقف الفالحين والرضى عن ممارسة النشاط الزراعي
 .1.2.3رضا الفالحين عن ممارسة النشاط الزراعي:
تختلف درجة رضا الفالحين عن ممارسة النشاط الزراعي من مجال ألخر ،اذ تسجل أعليى نسيبة مين درجية رضيى
الفالحييين عيين ممارسيية النشيياط الزراعييي بجماعيية أوالد عييامر حييوالي  ،%80مقابييل  %20ميين الفالحييين الييذين أبييدوا عييدم
رضيياهم ،وتييأتي جماعيية سيييدي حجيياج فييي المرتبيية الثانييية حيييت عبيير  % 79ميين الفالحييين عيين رضيياهم بممارسيية النشيياط
الزراعي ،بينما  %19أبدوا عدم رضياهم ،وظليت نسيبة  %2مين الفالحيين بيدون جيواب ،وبعيدها تيأتي جماعية أوالد شيبانة
حيت صر  122فالحيا بنسيبة  %74مين الفالحيين اليذين أبيدو رضياهم عين ممارسية النشياط الزراعيي مقابيل  %21اليذين
عبروا عن عدم رضاهم ،وبقيت نسبة  %5من الفالحين بدون جواب .وتأتي جماعة القراقرة في المرتبة األخيرة فيي رضيى
الفالحين عن ممارسة النشاط الزراعي حيث ابدى  %67من الفالحين رضاهم عين ممارسية النشياط الزراعيي ،لكين بمقابيل
ذلك عبر  %21من الفالحين عن عدم رضاهم ،وظلت نسبة  12من الفالحين بدون جواب.
الجدول  :1رضا الفالحين عن ممارسة النشاط الزراعي بالجماعات الترابية المدروسة بهضاب الشاوية العليا
رضا الفالحين عن ممارسة النشاط الزراعي
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 .2.2.3أسباب عدم الرضى عن مزاولة النشاط الزراعي
ترجع اسباب عدم رضى الفالحين عن مزاولة النشاط الزراعي الوحدات المجاليية المدروسية بشيمال الشياوية العلييا،
الى ارتفاع التكاليف المادية ،حيت تحتل الصدارة بنسبة مئويية تقيدر بحيوالي  %48بجماعية أوالد شيبانة ،متبوعية باألسيباب
المرتبطة بنقص الوسائل بـ  ،%32تليها أسباب ضيق المساحة بـ  .%20أميا بجماعية سييدي حجياج فتيأتي األسيباب المتعلقية
بارتفاع التكاليف في المرتبة األولى بنسبة مئوية تصل الى  ،%40يليها سيبب نقيص الوسيائل بيـ  ،%36فيي حيين تيأتي ييأتي
السبب الخاص بضيق المساحة في المرتبة األخيرة بـ  .%24أما بالمجياالت التيي تنتميي إليى جنيوب هضياب الشياوية العلييا،
فتأتي األسباب الخاصة بارتفياع التكياليف الماليية المتعلقية بالعملييات الزراعيية فيي مقدمية أسيباب عيدم رضيى الفالحيين عين
ممارسيية تربييية الماشييية بجماعيية أوالد عييامر بنسييبة  ،%42متبوعيية بيينقص الوسييائل الفالحييية بييـ  ،%33تييم ضيييق المسيياحة
الخاصة بمزاولة األنشطة الزراعية بـ  .%25في حين يحتل السبب المتعلق بضيق المساحة صدارة األسباب المرتبطية بعيدم
رضيى الفالحيين عين ممارسيية النشياط الزراعيي بنسيبة  ،%44متبوعييا بسيبب نقيص الوسيائل بـييـ  ،%31تيم السيبب الخيياص
بارتفاع التكاليف بـ ( .%25الشكل .)1

المصدر االحصائي :عمل ميداني 2016
الشك :1 :أسباب عدم الرضى عن مزاولة النشاط الزراعي بالجماعات الترابية المدروسة ()2016
 .3.3موقف الفالحين من التجديد في النشاط الزراعي
 .1.3.3اختيارات الفالحين للتجديد الزراعي
الجدول  :2موقف الفالحين من التجديد الزراعي بالجماعات الترابية المدروسة بهضاب الشاوية العليا ()2016
موقف الفالحين اتجاه التجديد الزراعي
قبول التجديد
المتغيرات

شمال هضاب الشاوية
العليا
جنوب هضاب الشاوية
العليا
المجموع

عدد
الفالحين

النسبة
المئوية

المجموع

رفض التجديد
عدد
الفالحين

النسبة
المئوية

عدد
الفالحين

%

أوالد شبانة

140

85

25

15

165

100

سيدي حجاج

120

73

45

27

165

100

أوالد عامر

46

82

10

18

56

100

لقراقرة

61

82

13

18

74

100

367

80

93

20

460

100

()%

()%
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بلغ عدد الفالحين الذين أعربوا عن اختييارهم للتجدييد الزراعيي بشيمال هضياب الشياوية العلييا (أوالد شيبانة وسييدي
حجاج) حوالي  %79من الفالحين ،وقد أكد أكثر من  %85من الفالحيين اختييارهم للتجدييد الزراعيي بجماعية أوالد شيبانة،
مقابييل تأكيييد  % 15ميين الفالحييين رفضييهم للتجديييد الزراعييي ،وتييأتي بعييدها جماعيية سيييدي حجيياج فييي المرتبيية الثانييية حيييث
صرحت نسبة  %73من الفالحين قبول التجديد الزراعي ،بينما أبدى حوالي  %27من الفالحين رفضهم للتجديد الزراعي.
تقدر نسبة الفالحين الذين أكيدوا اختييارهم للتجدييد الزراعيي بجنيوب هضياب الشياوية العلييا (أوالد عيامر ولقراقيرة)
حوالي  ،%82وتأتي جماعتي أوالد عامر والقراقرة بنسبة مئوية تصل الى % 82من حييث مواقيف الفالحيين اتجياه التجدييد
لكل منهما ،بينما  %18من الفالحين أبدوا رفضهم اختيار التجديد الزراعي بمجموع المجالين( .الجدول .)2
 .2.3.3اختيارات الفالحين ألنواع التجديد

المصدر االحصائي :عم :ميداني 2016

الشك :2 :عالقة اختيار أنواع التجديد في النشاط الزراعي بالجماعات الترابية المدروسة بالشاوية العليا
تبين من خالل النتائج التي تم التوصل اليها بأن االختيار األول المتمثل في اعتمياد أنيواع جدييدة مين الحبيوب بالنسيبة
للفالحين بكيل الجماعيات الترابيية المدروسية؛ إذ يحتيل المرتبية األوليى ضيمن اختييارات الفالحيين ألنيواع التجدييد الزراعيي
( ،)%57متبوعا بالمنتوجات األقل عرضة للتقلبات المناخية ( ،)%42وفي المرتبة االخيرة نجد االختيار المتعليق باسيتعمال
تقنيات وأساليب ترفع من المردودية والتي تبقى نسبتها جد ضعيفة (.)%1
 .3.3.3أسباب رفض الفالحين للتجديد الزراعي
تفسر أسباب رف الفالحين للتجديد الزراعي بالدرجة األولى بالمجاالت المدروسية بشيمال وجنيوب الشياوية العلييا،
إلى األسباب المتعلقة بارتفاع التكاليف إذ تحتل المرتبة األولى بنسبة  ،% 47تليها أسباب ضيق المساحة الزراعية بـ ،%27
ثم األسباب المتعلقة بنقص الوسائل بـ .%26
الجدول  :3أسباب رفض التجديد الزراعي بالجماعات الترابية المدروسة بهضاب الشاوية العليا
المتغيرات

أوالد شبانة
سيدي حجاج
الجماعات
أوالد عامر
الترابية
لقراقرة
المـجموع

أسباب رفض التجديد الزراعي
مساحة ضيقة
نقص الوسائ:
ارتفاع التكاليف
%
العدد
%
العدد
%
العدد
28
7
28
7
44
11
27
14
23
12
50
26
17
2
25
3
58
7
36
5
36
5
28
4
27
28
26
27
47
48

المجموع
العدد
25
52
12
14
103

%
100
100
100
100
100
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 .4.3أشكال اختيارات الفالحين في تربية أنواع الماشية
االختيار األول :لنف الغنم
أبانت النتائج التي خلصنا إليها ،بناء على الدراسة الميدانية للجماعات الترابية المدروسية ،أن االختييار األول بالنسيبة
للفالحين يَب ُْرز في قطيع تربية الغنم؛ إذ أكد ميا يزييد عين  %87مين الفالحيين بجيل الجماعيات األربيع التيي شيملتها الدراسية،
اختيارهم لهذا الصنف من الماشية ،بما مجموعه  11765رأسيا .وتحتيل الجماعية الترابيية لقراقيرة المرتبية األوليى بيـ % 94
من اختيارات الفالحيين ،وبعيدد مهيم مين راوس الغينم يصيل إليى  2849رأس .وتيأتي الجماعية الترابيية أوالد عيامر المرتبية
الثانية بـ  %93من اختيارات الفالحين ،وبعدد راوس من الغنم يقدر بحوالي  2242رأس بجنوب هضاب الشاوية العلييا .أميا
الجماعات الترابية التي تنتمي إلى شمال الشاوية العليا ،فتتصدر الجماعة الترابية سيدي حجاج المرتبة األوليى بيـ  % 81مين
اختيارات الفالحين لتربية الغنم ،وبعدد يبلغ  2811رأسا .متبوعة بالجماعية الترابيية أوالد شيبانة بعيدد مهيم مين راوس الغينم
يحدد في  2312رأسا ،وذلك بنسبة مئوية تقدر هي األخرى بحوالي  %79من اختيارات الفالحين.
االختيار الثاني :لنف البقر
تبلغ نسبة الفالحين الذين اختاروا تربية قطيع البقر بأنواعه مجموع الجماعات الترابية التيي شيملتها الدراسية بحيوالي
 % 11من اختيارات الفالحين ،وبعدد يبلغ  1352رأسا من تربية البقر بكل أصنافه الثالثة (بقر محلي ،وبقر مسيتورد ،وبقير
هجي ن) .وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع الفالحين الذين اختاروا تربية الغنم .إذ تحتل جماعية أوالد شيبانة الصيدارة مين حييث
اختيارات الفالحين لتربية البقر بـ  ،%18وبعدد من اليراوس ال يتعيدى  528رأسيا ،موزعية عليى األصيناف الثالثية (صينف
البقر المحلي  489رأسا ،وصينف البقير المسيتورد  2راوس ،و 37رأسيا مين صينف البقير الهجيين) .تليهيا الجماعية الترابيية
سيدي حجاج بـ  % 17من الفالحين الذين اختاروا هذا الصنف بما مجموعه  602رأسا ( 541رأسيا مين نيوع البقير المحليي،
و20رأسييا ميين نييوع البقيير المسييتورد ،و 41رأسييا ميين نييوع البقيير الهجييين) بشييمال الشيياوية العليييا .وتحتييل جماعيية أوالد عييامر
المرتبة األول ى في اختيارات الفالحين لصنف البقر بأنواعيه الثالثية بنسيبة مئويية ضيعيفة ال تتعيدى  ،% 5وبعيدد محيدود مين
راوس البقر يبلغ  121رأسا ( 106رأس من البقر المحلي ،و 15رأسا من البقر الهجين) .في حيين تيأتي جماعية لقراقيرة فيي
الصف االخير بنسبة ضعيفة من اختيارات الفالحين لصنف البقر بأنواعه ،بحوالي  %3بجنيوب الشياوية العلييا ،وهيي النسيبة
األضعف بالجماعات األربع المدروسة.
االختيار الثالث :لنف الماعز
يأتي الماعز في المرتبة الثالثة في اختيارات الفالحين بنسبة ضعيفة ال تتعدى  %2بمجميوع الجماعيات الترابيية التيي
شملتها الدراسة ،وبعدد هزيل بلغ  199رأسا .وتأتي الجماعات الترابية التي تنتمي إلى جنوب الشاوية العليا في الصيدارة مين
حيث اختيارات الفالحيين ،لهيذا الصينف مين الماشيية حييث تحتيل جماعية لقراقيرة الصيدارة بيـ  %3مين اختييارات الفالحيين،
وبعدد من الراوس يقدر بحوالي  85رأسا .متبوعة بجماعة أوالد عامر بـ  %2من اختيارات الفالحيين ،وبعيدد مين اليراوس
ال يتجاوز  50رأسا .أما الجماعات الترابية بشمال الشاوية العليا ،فتبقى نسبة اختيارات الفالحيين لقطييع المياعز جيد ضيعيفة،
حيث ال تتعدى  %2من االختيارات بجماعة سيدي حجاج ،وبعدد محدود من الراوس بلغ  62رأسا .في حين ال يتجياوز 1%
من اختيارات الفالحين ،لهذا النوع من الماشية بجماعة أوالد شبانة ،وهي أضعف نسبة بالمقارنة مع باقي الجماعات الترابيية
المدروسة.
بنياء علييى مييا سييبق ،نخلييص إلييى القييول بييأن اختيييارات الفالحييين فييي تربييية الماشييية ،بمعظييم الجماعييات التييي شييملتها
الدر اسة الميدانية ،تمثلت في اختيار تربية الغنم واحتاللها للصدارة ،متبوعة بتربية البقر ،في حين تبقى الماعز هي األقيل فيي
اختياراتهم.
 .5.3مواقف رضا الفالحين عن ممارسة تربية الماشية
أوال .رضا عن ممارسة تربية الماشية
عبييرت نسييبة  %59ميين الفالحييين عيين رضيياها لمزاوليية تربي ية الماشييية بجميياعتي "أوالد عييامر ولقراقييرة" بجنييوب
الشاوية العليا ،في حين نجد نسبة  %23من الفالحين َعبَّروا عن عدم رضاهم عين ممارسية تربيية الماشيية ،بينميا بقييت نسيبة
 %18من الفالحين محايدة .أما بجمياعتي "أوالد شيبانة وسييدي حجياج" بشيمال هضياب الشياوية العلييا ،فقيد َعبَّير  %55مين
الفالحين عن رضاهم وارتياحهم لممارسة تربية الماشيية ،لكين فيي المقابيل نجيد نسيبة  %32مين الفالحيينَ ،عبويروا عين عيدم
رضيياهم عيين مزاوليية تربييية الماشييية ،فييي حييين التزمييت نسييبة  %13ميين الفالحييين الحييياد ،وبقيييت بييدون جييواب .أمييا مواقييف
الفالحين بالجماعات التي خصها البحث ،فقد جاءت على النحو اآلتي:
َعبور حوالي  %62من الفالحين بجماعة "أوالد عامر" عن ِرضاهم في مزاولة تربية الماشية ،لكن فيي المقابيل نجيد
 %23ميين الفالحييين ،غييير راضييين تمامييا ،بينمييا  %14ميينهم لييم يصييرحوا بييأي شيييء ،وظلييوا بييدون جييواب .أمييا بجماعيية
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"لقراقرة" ،فقد صر حوالي  %57من الفالحين عن رضاهم لممارسة تربية الماشية ،مقابل  %23من الفالحين اليذين أبيدوا
عييدم رضيياهم ،فييي حييين نجييد نسييبة  % 20ميين الفالحييين بييدون جييواب .بينمييا أبييدت نسييبة  59%ميين الفالحييين عيين رضيياها
وارتياحها لممارسة تربية الماشية بجماعة سييدي حجياج ،بينميا  %27مين الفالحيينَ ،عبويروا عين عيدم رضياهم ،بينميا %13
منهم ظلوا بدون جواب .في حين نجد  % 51من الفالحين بجماعة "أوالد شبانة" أبدوا ارتياحهم ورضاهم عن مزاولية تربيية
الماشية ،مقابل  %38من الفالحين الذين عبروا عين عيدم رضياهم ،كميا أصيرت نسيبة  %13مين الفالحيين التيزامهم الحيياد،
وظلوا بدون جواب.
الجدول  :4رضا الفالحين عن ممارسة تربية الماشية بالجماعات الترابية المدروسة بهضاب الشاوية العليا ()2016
رقم

المتغيرات المستقلة

التكرارات
راض

1

2

شمال هضاب الشاوية العليا
جنوب هضاب الشاوية العليا
أوالد شبانة
سيدي حجاج
أوالد عامر
لقراقرة

عدد
الفالحين
182
77
84
98
35
42

المجموع

غير راض
%
55
59
51
59
62
57

عدد
الفالحين
107
30
62
45
13
17

بدون جواب
%
32
23
38
27
23
23

عدد
الفالحين
41
23
19
22
8
15

%
13
18
11
13
14
20

عدد
الفالحين
330
130
165
165
56
74

%
100
100
100
100
100
100
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ثانيا .أسباب عدم رضى الفالحين عن ممارسة تربية الماشية

ارتفاع التكاليف
قلة اعداد رؤوس الماشية

لقراقرة

نسبة الفالحين ()%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
اوالد عامر سيدي حجاج اوالد شبانة

الجماعات الترابية
المصدر اإلحصائي :بحث ميداني 2016

الشك :3 :أسباب عدم الرضى عن ممارسة تربية الماشية بالجماعات الترابية التي شملتها الدراسة ()2016
أكد حوالي  %71من الفالحين ،بالجماعات الترابية أوالد عامر ولقراقرة المنتمية إلى جنوب هضاب الشياوية العلييا،
عن عدم رضاهم لممارسة نشاط تربية الماشية؛ ويرجع السيبب فيي ذليك إليى ارتفياع التكياليف ،فيي حيين أن نسيبة  %29مين
الفالحين المعبرين عن عدم الرضى تعود إلى قلة عدد راوس الماشية .أما بالجماعات الترابيية (أوالد شيبانة وسييدي حجياج)
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التي تنتمي إلى شمال هضاب الشاوية العليا ،فقد أكدت نسبة  %64من الفالحين عدم رضاها عن ممارسة تربية الماشيية إليى
ارتفاع التكاليف ،مقابل  %36من الفالحين اليذين َعبويروا عين عيدم رضياهم لممارسية تربيية الماشيية نظيرا لقلية عيدد راوس
الماشية .وقيد أكيدت نسيبة  %72مين ا لفالحيين المبحيوثين بجماعية "أوالد عيامر" ،عيدم الرضيا عين ممارسية تربيية الماشيية.
ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفياع التكياليف ،فيي حيين صيرحت نسيبة  %28مين الفالحيين سيبب عيدم رضياها إليى قلية عيدد
راوس الماشية .أما بجماعة لقراقرة ،فقد أثبتت نسبة  %71من الفالحين ،عدم رضاهم عن ممارسية تربيية الماشيية لدسيباب
المتعلقة بارتفاع التكاليف الخاصة بتربية الماشية ،مقابل نسبة  %29من الفالحين الذين أرجعيوا السيبب إليى قلية عيدد راوس
الماشية بجنوب هضاب الشاوية العليا .أميا بالجماعيات التيي تنتميي إليى شيمال هضياب الشياوية العلييا ،فقيد أَعْيرب  %70مين
الفالحين بج ماعة سيدي حجاج ،سبب عدم الرضى عن ممارسة تربية الماشية إليى ارتفياع التكياليف .لكين بالمقابيل نجيد نسيبة
 % 30من الفالحين ،بررت عدم رضاها عن تربيية الماشيية بقلية راوس الماشيية .فيي حيين أكيدت نسيبة  %58مين الفالحيين
بجماعيية أوالد شييبانة عييدم رضيياهم عيين ممارسيية تربييية الماشييية إلييى األسييباب المتعلقيية بارتفيياع التكيياليف ،مقابييل  %42ميين
الفالحين الذين أرجعوا السبب إلى قلة عدد راوس الماشية.
 .6.3مواقف الفالحين من التجديد في تربية الماشية
 .1.6.3اختيار الفالحين للتجديد في تربية الماشية
الجدول  :5مواقف الفالحين من التجديد في تربية الماشية بشمال وجنوب الشاوية العليا ()2016
رقم

المتغيرات المستقلة

التكرارات (عدد الفالحين)
قبول التجديد

1

2

شمال الشاوية العليا
جنوب الشاوية العليا
أوالد شبانة
سيدي حجاج
أوالد عامر
لقراقرة

المجموع

رفض التجديد

عدد
%
عدد الفالحين
الفالحين
127
62
203
19
85
111
62
62
103
65
61
100
8
86
48
11
85
63
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%
38
15
38
39
14
15

عدد
الفالحين
330
130
165
165
56
74

%
100
100
100
100
100
100

يبرز الجدول أعاله مواقف الفالحين من التجديد في تربية الماشية بمعظم الجماعات الترابيية المدروسية ،وقيد أعيرب
 % 86من الفالحين بجماعة "أوالد عامر" عن قبولهم اختيار التجديد في تربية الماشية ،بينما بقيت نسبة  %14من الفالحيين
ممتنعة ورافضة الختيار التجديد ،في حين عبر  %85مين الفالحيين بجماعية لقراقيرة عين رغبيتهم وقبيول التجدييد فيي تربيية
الماشية .لكن على العك من ذلك نجد  %15من الفالحين متمسكة بمبدأ عدم قبول وتبني التجدييد فيي تربيية الماشيية بجنيوب
هضاب الشاوية العليا .في حين أبدى  % 62من الفالحين بجماعة "أوالد شبانة" عن رغبتهم في قبيول التجدييد عليى مسيتوى
تربية الماشية ،بينما صر  %38من الفالحين رفضهم للتجديد وعدم قبوله .أما بجماعة سيدي حجاج ،فقد أقر حوالي % 61
من الفالحين اختيارهم وقبولهم للتجديد ،لكن في المقابل ظل  % 39مين الفالحيين رافضيين لعمليية اختييار التجدييد فيي تربيية
الماشية.
انطالقييا ممييا سييبق نسييتنتج ،بييأن جماعتييا "أوالد عييامر ولقراقييرة" بجنييوب الشيياوية العليييا تحييتالن الصييدارة مين حيييث
اختيارات الفالحين للتجديد في تربيية الماشيية ،بينميا تيأتي جماعتيا أوالد شيبانة ،وسييدي حجياج ،المنتميية إليى شيمال الشياوية
العليا ،في المرتبة الثانية من حيث اختيار قبول التجديد في تربية الماشية.
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 .2.6.3اختيارات الفالحين ألنواع التجديد في تربية الماشية
70
60
50
40
30

عدد الفالحين

ساللة جديدة من البقر
الم جن
ساللة جديدة من البقر
المستورد
ساللة نا جديدة

20
10
0

لقراقرة

سيدي حجاج
اوالد عامر
الجماعات الترابية

اوالد شبانة

المصدر اإلحصائي :بحث ميداني 2016

الشك :4 :عالقة اختيار أنواع التجديد في تربية الماشية بالجماعات الترابية بالشاوية العليا ()2016
أفرزت نتائج البحيث المييداني بالجماعيات الترابيية المدروسية المنتميية إليى شيمال وجنيوب الشياوية العلييا ،مين حييث
اختيار أنواع التجديد في تربية الماشية ،إذ أن  70%من الفالحين اختاروا ساللة أغنام جديدة بجنوب هضياب الشياوية العلييا،
متبوعية باختييار نيوع سياللة جدييدة مين البقير الهجيين بنسييبة مئويية تقيدر بيـ  ،23%بينميا ال تتجياوز نسيبة  7%مين الفالحييين
اختيار ساللة جديد من البقر المستورد .أما بشمال هضاب الشاوية العليا ،فيمثل اختيار نسبة  61%نيوع سياللة أغنيام جدييدة،
تليها ساللة جديدة من البقر الهجين بنسبة تقدر بـ  ،23%في حين ال تقل نسبة اختيار ساللة جدييدة مين البقير المسيتورد عين
 .7%وتتصدر جماعة لقراقرة المرتبة األولى من حيث اختيار الفالحيين ألنيواع التجدييد فيي تربيية الماشيية؛ إذ يعتبير اختييار
ساللة أغنام جديدة بمثابة االختيار األول بنسبة  ،%77متبوعا باختيار تربية ساللة جديدة من البقر الهجين بـ  ،% 20بينما ال
تتعييدى نسييبة اختيييار  % 3لسيياللة جديييدة ميين البقيير المسييتورد .أمييا بجماعيية أوالد عييامر ،فيتبييوأ اختيييار سيياللة أغنييام جديييدة
الصدارة بنسبة  ،% 63ويأتي بعده اختيار ساللة جدييدة مين البقير الهجيين بيـ  ،% 27بينميا نجيد فيي المرتبية األخييرة اختييار
ساللة جديدة من البقر المستورد بحوالي  %10بجنوب الشاوية العليا .أما بالجماعات الترابية التيي تنتميي إليى شيمال هضياب
الشاوية العليا ،فيحتل االختيار المتعلق بتربية ساللة أغنام جديدة الرتبية األوليى بيـجماعة سييدي حجياج بنسيبة  ،%65متبوعيا
باختيار تربية ساللة جديدة من األبقار المهجنة بـ  ،%28في حين وقع االختييار عليى نسيبة  % 7مين سياللة جدييدة مين البقير
المستورد .أما بالجماعة القروية أوالد شبانة ،فإن نسبة  % 56من االختيار ،وقع على نوع تربة ساللة أغنيام جدييدة ،متبوعيا
باختيار ساللة جديدة من البقير المهجين بنسيبة  ،% 29بينميا ال يتجياوز اختييار سياللة جدييدة مين البقير المسيتورد  % 15مين
أنواع التجديد في تربية الماشية.
 .7.3التغيرية المطرية خالل فترة الموسم الزراعي
 النزعة العامة لتطور األمطار خالل فترات الموسم الزراعي
اتض ي ميين خييالل دراسيية النزعيية المطرييية الفصييلية للتسيياقطات بمحطيية سييطات ،فييي وسييط الموسييم الزراعييي ،أن
التساقطات المطرية تتجه نحو التراجع خالل شهري "يناير وفبراير"؛ حيث وصلت درجة المييل اليي  ،]-0.89وكيذلك هيو
الحال في نهاية الموسم الزراعي خالل شهري "ميارس وأبرييل" ،إذ بلغيت درجية المييل  .]-0.15فيي حيين عرفيت النزعية
المطرية الفصلية للتساقطات في بداية الموسم الزراعي ازديادا خالل أشهر "أكتوبر ،نونبر ودجنبر" ،وتميزت درجية المييل
بنييوع ميين اإليجابييية حيييث بلغييت  .] 1.35أمييا بمحطيية "البييروج" ،فقييد تميييزت دراسيية النزعيية المطرييية الفصييلية للتسيياقطات
المطرييية بنييوع ميين اإليجابييية فييي بداييية الموسييم الزراعييي؛ إذ بلغييت درجيية الميييل فييي بداييية الموسييم الزراعييي خييالل أشييهر
"أكتوبر ،ونونبر ودجنبر"  ،] 2.69في حين حققت النزعة المطرية للتساقطات تراجعا في وسيط ونهايية الموسيم الزراعيي،
حيث وصلت درجة الميل في وسط الموسم الزراعي الى  ]-1.19خاصة في شهري "يناير وفبراير" .أما في نهاية الموسيم
الزراعي خالل شهري "مارس وأبريل" ،فقد تجاوزت درجة الميل .]-1.15
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الشك : 5 :االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في بداية الموسم الزراعي (أكتوبر ـ نونبر ـ دجنبر) بمحطة سطات ما بين 1985
و( 2016بالملم)

الشك : 6 :االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في وسط الموسم الزراعي (يناير ـ فبراير) بمحطة سطات ما بين  1985و2016
(بالملم)

الشك : 7 :االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في نهاية الموسم الزراعي (مارس ـ أبري ):بمحطة سطات ما بين  1985و2016
(بالملم)

483

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

الشك : 8 :االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في بداية الموسم الزراعي (أكتوبر ـ نونبر ـ دجنبر) بمحطة البروج
 1981و( 2012بالملم)

ما بين

الشك : 9 :االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في وسط الموسم الزراعي (يناير ـ فبراير) بمحطة البروج ما بين  1981و2012
(بالملم)

الشك : 10 :االتجاه العام لتطور التساقطات المطرية في نهاية الموسم الزراعي (مارس ـ أبري ):بمحطة البروج ما بين  1981و2012
(بالملم)

نستنتج ،أن النزعة المطرية للتساقطات بكل من محطتي ''سيطات والبيروج'' تمييزت بنيوع مين التبياين بيين مخليف مراحيل
الموسم الزراعي (بداية الموسم الزراعي-وسط الموسم الزراعي – نهاية الموسيم الزراعيي) .وقيد سيجلت محطية "البيروج" نوعيا
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من االيجابية في النزعة المطرية واالتجاه نحو الترطيب ،خاصة في بداية الموسم الزراعي ،عك
نزعتها المطرية بالتراجع ،خاصة في وسط ونهاية الموسم الزراعي.

محطة "سيطات" التيي تمييزت

 .8.3عالقة اختيارات الفالحين الزراعية بتمثالت التغيرية المطرية بشمال وجنوب الشاوية الشاوية العليا
صرحت نسبة كبييرة مين الفالحيين بشيمال الشياوية العلييا ،عين كيون فتيرة النميو النبياتي فيي وسيط الموسيم الزراعيي
خاصة خالل شهري "يناير وفبراير" هي الفتيرة األكثير تيأثرا بالتغيريية المطريية عليى مزروعيات الحبيوب ،وتحتيل جماعية
أوالد شبانة المرتبة األوليى فيي عيدد الفالحيين المعبيرين بهيذه الفتيرة بنسيبة مئويية  ،%58متبوعية بجماعية سييدي حجياج بيـ
 .%46وتأتي الجماعات الترابية التي تنتمي اليى جنيوب هضياب الشياوية العلييا فيي المرتبية الثانيية فيي عيدد الفالحيين اليذين
صرحوا بكون فترة النمو هي الفترة األكثر تأثرا بالتغيرية المطرية على انتياج الحبيوب ،حييث تيأتي جماعية أوالد عيامر فيي
مركز الصدارة بيـ  ،%44متبوعية بجماعية لقراقيرة بيـ  %41مين الفالحيين .كميا صيرحت نسيبة مهمية مين الفالحيين بشيمال
وجنوب هضاب الشاوية العليا ،عن كون فترة الحصاد وجمع الحبوب خالل نهايية الموسيم الزراعيي (ميارس ،أبرييل ،مياي)
تأتي في المرتبة الثانية من حيت التأثر بالتغيرية المطرية على إنتاج الحبوب ،وقد صرحت نسبة مهمة من الفالحين بذلك في
جماعيية أوالد عييامر حيييت بلغييت نسييبة الفالحيين  ،%49متبوعيية بجماعيية لقراقييرة بنسييبة مئوييية تقييدر بحييوالي  %43جنييوب
الشاوية العليا .بينما عبرت نسبة %29من الفالحين بجماعة سيدي حجاج عن كون المحاصيل الزراعية أكثر تأثرا بالتغيريية
المطرية خالل فترة الحصاد ،متبوعة بـ  %25من الفالحين بجماعة أوالد شبانة شمال الشاوية العليا.
أكدت نسبة ضعيفة من الفالحين بالجماعات الترابية المدروسة بالشاوية العليا ،عن كون فترة الحرث الزراعي بدايية
الموسم الزراعي (أكتوبر ،نونبر ،دجنبر) ،هيي الفتيرة األقيل تضيررا وتيأثرا بالتغيريية المطريية عليى زراعية الحبيوب ،وقيد
صرحت بذلك نسبة %25من الفالحيين بجماعية سييدي حجياج ،متبوعية بجماعية أوالد شيبانة بنسيبة مئويية ال تتجياوز %17
بشمال هضاب الشاوية العليا .في حين تيأتي جماعية لقراقيرة فيي المرتبية األوليى بيـ % 16مين الفالحيين ،تليهيا جماعية أوالد
عامر بنسبة ضعيفة ال تتعدى  %7بجنوب هضاب الشاوية العليا.
 .9.3الللدالالت االحصللائية للفروقللات المتعلقللة بعالقللة اختيللارات الفالحللين ألنللواع المزروعللات االساسللية والتكميليللة
بتمثالت التغيرية المطرية
خلصييت نتييائج هييذه الدراسيية علييى مسييتوى الييدالالت اإلحصييائية للفروقييات المتعلقيية بعالقيية اختيييارات الفالحييين ألنييواع
المزروعات االساسية والتكميلية ،بتمثالت التغيرية المطرية الى :عدم وجيود فروقيات ذات داللية احصيائية بجمياعتي "أوالد
شبانة وسيدي حجاج" شمال هضاب الشاوية العليا ،حسب متغيرات فترات التغيرية المطرية خالل مراحل الموسم الزراعيي
المتمثل أساسا في :مرحلية الحيرث الزراعيي (بدايية اليدورة الزراعيية) ومرحلية النميو الزراعيي (وسيط الموسيم الزراعيي)،
ومرحلة الحصاد وجمع الحبوب (مرحلة نهاية الموسم) وبالتالي نقبيل بفيرض العيدم ( ،)H0إذ نالحيظ أن الداللية اإلحصيائية
"كا "²تتجاوز .0.05
ال توجييد فروقييات ذات دالليية احصييائية بجميياعتي أوالد عييامر ولقراقييرة ،حسييب متغيييرات الموسييم الزراعييي المييرتبط
بمرحلة الحرث الزرا عي (بداية الموسيم الزراعيي) ،ومرحلية النميو الزراعيي (وسيط الموسيم الزراعيي) ،ومرحلية الحصياد
وجمع الحبوب (نهاية الموسم الزراعي) وبالتالي نقبل بالفرض العدم( ،)H0حيت تبين أن داللته االحصائية "كيا "²تجياوزت
.0.05
ال وجييود فروقييات ذات دالليية احصييائية حسييب فتييرات التغايرييية المطرييية وعالقتهييا بالمزروعييات التكميلييية ،حيييث
تجاوزت داللة "كا 0.05 "²وبذلك نقبل بفرض العدم ( .)H0بينميا توجيد فروقيات ذات داللية احصيائية حسيب عاميل فتيرات
الموسم الزراعي خاصة فترة الحرث الزراعي على مستوى بع المزروعات البقلية (الفيول ،الجلبانية ،الحميص) وبالتيالي
نقبل الفرض البديل (.)H1
 .10.3عالقة اختيارات الفالحين في تربية الماشية بتمثالت فترات التغيرية المطرية
إذا كان النشاط الزراعي يتأثر بشكل كبير بالتغيرية المطرية ،فال شك أيضا أن قطاع تربية الماشية هيو اآلخير متيأثر
بهذه التغيرية ،وله نصيب أكبر ،نظرا الرتباطه بالزراعة وتوفير الغذاء الطبيعي للقطيع .ففي مواسيم الجفياف ،تصيب تربيية
المواشي عبئا تقيال على أصحابها .كما يصعب على الفالحين إيجاد المواد العلفية للماشية ،الشيء الذي يؤثر على مردودهيا،
سواء من حيث إنتاج اللحوم ،أو إنتاج األلبيان .ولتجياوز هيذه الصيعوبات المناخيية ،يضيطر الفيال بالبيئيات شيبه الجافية إليى
إيجاد بدائل أخرى ممكنة للتخفيف من حدة هيذه الظيروف الصيعبة ،إميا ببييع جيزء مين قطييع الماشيية ،أو اللجيوء إليى شيراء
الميواد العلفييية ،أو بيالتخلص بشييكل نهيائي ميين قطعييان الماشيية ،عيين طرييق عملييية البيييع فيي األسييواق الوطنيية ،وفييي بعي
األحيان تقليص هذا النشاط ،أو التخلي عنه بصفة نهائية.
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الشك :11 :األساليب المعتمدة لدى الفالحين للتخفيف من تأثير التغيريلة المطريلة عللى تربيلة الماشلية بالجماعلات
الترابية المدروسة ()2016
يوض ي المبيييان أعيياله األسيياليب المعتمييدة لييدى الفالحييين للتخفيييف ميين تييأثير التغيرييية المطرييية علييى تربييية الماشييية
بالجماعات الترابية المدروسة .وتتمثل أهم األساليب التي يلجأ إليها الفالحون في اللجوء إلى شيراء العليف أو اليتخلص تماميا
من القطيع ،أو بيع جزء من القطييع لشيراء العليف .وتحتيل جماعية "أوالد عيامر ولقراقيرة" (جنيوب الشياوية العلييا) المرتبية
األول ى ،من حيث األساليب المعتمدة من قبل الفالحين للتخفيف من حدة وتأثير التغيريية المطريية عليى تربيية الماشيية .وييأتي
األسلوب المرتبط باللجوء إلى شراء العلف في أولوية األساليب التي يلجأ إليها الفالحون بجماعية لقراقيرة بنسيبة مئويية تقيدر
بــ  .%58متبوعا باألسلوب المرتبط ببيع جزء من القطيع لشيراء الميواد العلفيية بنسيبة  ،%40بينميا ال تمثيل نسيبة األسياليب
المتعلقيية بييالتخلص تمامييا ميين القطيييع سييوى  .%2ونف ي األميير ينطبييق علييى جماعيية أوالد عييامر ،حيييث تحظييى األسيياليب
المرتبطة باللجوء إلى شراء العلف باألولوية لدى الفالحين بنسبة  ،%52تليها األساليب الخاصة ببيع جزء من القطيع لشراء
العلف بـ  ،%44ثم األساليب المتعلقة بالتخلص تماما من القطيع بنسبة مئوية ال تتعدى .%4
بينما تأتي جماعة "أوالد شبانة وسيدي حجاج" (شيمال الشياوية العلييا) ،المرتبية الثانيية مين حييث األسياليب المعتميدة
من قبيل الفالحيين لل تخفييف مين تيأثير التغيريية المطريية عليى تربيية الماشيية .وتتصيدر األسياليب المتمثلية فيي بييع جيزء مين
القطيع ،المرتبة األول ى مين بيين األسياليب التيي يعتميدها الفالحيون للتخفييف مين حيدة التغيريية المطريية عليى تربيية الماشيية
بجماعة أوالد شبانة بنسبة مئوية تقدر بحوالي  ،%50متبوعية باألسياليب المرتبطية بياللجوء إليى شيراء الميواد العلفيية بنسيبة
 . %37فييي حييين تييأتي فييي المرتبيية األخيييرة األسيياليب المتعلقيية بييالتخلص تمامييا ميين قطيييع تربييية الماشييية بييـ  .%12ويحظييى
األسلوب المرتبط ببيع جزء من القطيع لشراء العلف باألهمية لدى الفالحين للتخفييف مين أثير التغيريية المطريية عليى تربيية
الماشية بجماعة سيدي حجاج بنسبة  ،%47يليه األسلوب المتعلق باللجوء إلى شراء العلف الذي يلجأ اليه الفالحيين للتخفييف
من حدة التغيرية المطرية وذلك بنسبة  ،%35ويأتي بعده األسلوب المتعلق بالتخلص تماميا مين القطييع بنسيبة مئويية تقيدر بيـ
.%18
مما سبق ،نستنتج بأن األساليب المعتمدة من قبل الفالحين للتخفيف مين تيأثير التغيريية المطريية عليى تربيية الماشيية،
تختلف بين الجماعات التي تنتمي إلى هضاب الشاوية العليا؛ إذ تتصدر جماعتيا "لقراقيرة وأوالد عيامر" ،المرتبية األول فيي
األساليب التي لها عالقة بشراء المواد العلفية ،متبوعة باألساليب المرتبطة ببيع جزء من القطيع لشيراء العليف ،ثيم األسياليب
الخاصيية بييالتخلص منييه تمامييا .ويمكيين تفسييير اختيييار الفالحييين المييرتبط بشييراء المييواد العلفييية بعامييل االرتبيياط الوثيييق بهييذا
النشاط ،وتمسك أغلبية الفالحين بقطيعهم ،وبذلك يبقى نشياط تربيية الماشيية ،نشياطا أساسييا ،فيي حيين نشياط الزراعية يعتبير
نشاط مكميال .أميا بالجماعيات الترابيية التيي تنتميي إليى شيمال الشياوية العلييا (أوالد شيبانة وسييدي حجياج) ،فتتبيوأ األسياليب
المرتبطة ببيع جزء من القطيع الصدارة ،متبوعة باألساليب التي لها ارتباط بشراء العلف ،تليها األسياليب المتعلقية بيالتخلص
تماما من القطيع .ويمكن تفسير اختيار الفالحين لبيع جزء من القطييع أو اليتخلص منيه تماميا ،إليى قلية عيدد راوس الماشيية
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لدى الفالحين ،باإلضافة إلى كون الجماعات التيي تنتميي إليى شيمال هضياب الشياوية العلييا ،هيي مجياالت زراعيية بالدرجية
األولى ،أكثر مما هي مجاالت رعوية.
أوال  .اللدالالت اإلحصلائية للفروقلات المتعلقللة بعالقلة اختيلارات الفالحلين ألنللواع المزروعلات األساسلية والتكميليللة
بتمثالت التغيرية المطرية
الجللدول  :6داللللة فللروق عالقللة متغيللر المزروعللات األساسللية مللع المتغيللرات المسللتقلة حسللب اختيللار الدالللة "كللا²
"ومعام :االرتباط )(V de Cramer
أنواع المزروعات األساسية
المتغيرات المستقلة
القمح الصلب

فترات

فترة الحرت

جماعتي

التغيرية

الزراعي

"أوالد شبانة

المطرية

فترة النمو

وسيدي حجاج"

النباتي

شمال هضاب

فترة الحصاد

الشاوية العليا

وجمع الحبوب
فترات

فترة الحرث

جماعتي

التغيرية

الزراعي

"أوالدعامر

المطرية

فترة النمو

ولقراقرة"

النباتي

جنوب هضاب

فترة الحصاد

الشاوية العليا

وجمع الحبوب

القمح اللين

الذرة

الشعير

اختبار

معام:

اختبار

معام:

اختبار

معام:

اختبار

معام:

الدالة كا²

االرتباط

الدالة كا²

االرتباط

الدالة كا²

االرتباط

الدالة كا²

االرتباط

0,846

0,318

0,475

0,477

0,774

0,32

0,976

0,514

0,955

0,299

1,058

0,362

0,344

0,38

0,773

0,055

1,049

0,272

0,87

0,402

1,029

0,265

1,042

0,539

0,244

0,668

1,128

0,369

0,811

0,458

0,531

0,140

1,178

0,365

0,92

0,408

0,6

0,7

0,482

0,791

1,313

0,362

1,172

0,364

0,857

0,454

0,348

0,210

المصدر اإلحصائي :بحث ميداني 2016

يبييين الجييدول ( )6دالليية الفييروق اإلحصييائية المسييجلة علييى مسييتوى عالقيية اختيييار الفالحييين ألنييواع المزروعييات
األساسيية ميع المتغييرات المسيتقلة حسيب اختييار الدلية "كيا ،"²ومعاميل االرتبياط ) .(V de Cramerوقيد تيم التوصيل إليى
النتيائج التالييية بنيياء علييى حصيييلة الجييدول المسييبقة ،بكييل الجماعييات الترابييية المدروسيية التييي تنتمييي لشييمال وجنييوب الشيياوية
والعليا ،ويمكن إبرازها من خالل النتائج التي تم التوصل إليها ،حيث تبين عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بجماعات
"أوالد شبانة وسيدي حجاج" بشمال الشاوية العليا ،حسب متغيرات فترات التغيرية المطرية خالل مراحل اليدورة الزراعيية
المتمثلة أساسا في :مرحلة الحرث الزراعي (بدايية اليدورة الزراعيية) ،ومرحلية النميو الزراعيي (وسيط اليدورة الزراعيية)،
ومرحلة الحصاد وجمع الحبوب (مرحلة نهايية اليدورة الزراعيية) .وبالتيالي نقبيل بفيرض العيدم ( ،)H0إذ نالحيظ أن الداللية
اإلحصائية "كا "²تتجاوز .0.05
كمييا اتضي عييدم وجييود فروقييات ذات دالليية إحصييائية ،بجميياعتي "أوالد عييامر ولقراقييرة" (جنييوب هضيياب الشيياوية
العليييا) حسييب متغيييرات الييدورة الزراعييية المرتبطيية بمرحليية الحييرث الزراعييي (بداي ية الييدورة الزراعييية) ،ومرحليية النمييو
الزراعي (وسط الدورة الزراعية) ،ومرحلة الحصاد وجمع الحبوب (مرحلة نهاية الدورة الزراعية) وبالتالي نقبيل بيالفرض
العدم( ،)H0حيث تبين أن داللته االحصائية "كا "²تجاوزت .0.05
انطالقا من الجدول ،واعتمادا على التحليل اإلحصائي ،نخلص إلى القول بأن المتغييرات المسيتقلة المرتبطية بفتيرات
التغيرية المطرية ال تفسير الفروقيات فيي اختييارات الفالحيين المتعلقية بيأنواع المزروعيات االساسيية ،وبالتيالي قبيول فيرض
العدم (.)H0
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ثانيا .الدالالت اإلحصائية للفروقات المتعلقة بعالقة اختيارات الفالحين ألنواع تربية الماشية بتمثالت التغيرية المطرية
الجدول  :7داللة فروق عالقة متغير أنواع الماشية مع المتغيرات المستقلة حسب اختيار الدالة "كا"²
أنواع تربية الماشية
المتغيرات المستقلة
البقر
شمال هضاب

األساليب

بيع جزء من القطيع لشراء العلف

الشاوية العليا

المعتمدة

التخلص تماما من القطيع في حال استمرار

(أوالد شبانة

للتخفيف

الجفاف

وسيدي

من تأثير

اللجوء الى شراء العلف

حجاج)

التغيرية

الغنم

هجين

مستورد

محلي

الماعز

0,862

0,546

0,162

0,295

0,847

1,267

1,191

0,435

1,049

1,532

0,977

1,064

0,055

0,547

0,583

المطرية
جنوب هضاب

األساليب

بيع جزء من القطيع لشراء العلف

الشاوية العليا

المعتمدة

التخلص تماما من القطيع في حال استمرار

(أوالد عامر

للتخفيف

الجفاف

ولقراقرة)

من تأثير

اللجوء الى شراء العلف

التغيرية

0,673

0,655

1,306

0,621

1,039

1,836

0,867

1,118

1,47

1,81

1,122

0,163

0,197

0,248

1,134

المطرية
المصدر االحصائي :بحث ميداني 2016

يمثييل الجييدول ( )7دالليية الفروقييات المسييجلة علييى مسييتوى عالقيية أنييواع تربييية الماشييية مييع المتغيييرات المسييتقلة
بالجماعات الترابية المدروسة بشمال وجنوب هضاب الشاوية العليا ،حسب اختبار الدالة ''كا .'²وقد تبين من خالل النتائج ميا
يلي:
ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بجماعتي "أوالد شبانة وسيدي حجاج" بشيمال الشياوية العلييا ،حسيب متغييرات
األساليب المعتمدة للتخفيف من أثر حدة التغيريية المطريية ،وبالتيالي نقبيل بيالفرض العيدم ( )H0نظيرا لتجياوز داللية اختبيار
الدالة كا "²لـ .0.05
ال يسجل وجود أي داللية إحصيائية فيي الفروقيات حسيب األسياليب المعتميدة للتقلييص مين أثير التغيريية المطريية فيي
اختيارات الفالحين ألنواع تربية الماشية بكل من جماعتي "أوالد عامر ولقراقرة" ،حسب اختبيار الدالية" كيا "²التيي تتجياوز
 .0.05وبذلك يفرض وجوب قبول الفرض العدم (.)H0
بناء على ما سلف ،نستنتج بأن االتجاه العام للعالقة بين متغيرات أنواع تربية الماشية (البقر بأنواعه ،الغنم والمياعز)
والمتغييرات المسييتقلة ،المتمثليية فييي األسياليب المعتمييدة للتخفيييف ميين حيدة أثيير التغيرييية المطرييية ،انعيدام وجييود أييية دالليية
إحصائية في الفروقات بالجماعات الترابية المدروسة بشمال وجنوب الشاوية العليا.
 .4خاللات ومناقشة )(Extracts and Discussion
بعد الدراسة الميدانية التي ثم القيام بها للجماعات الترابيية المدروسية بيإقليم سيطات ،والمنتميية إليى الوحيدة الزراعيية
اإليكولوجية للشاوية العليا ،والتي حاولنا من خاللها اإلجابة على السؤال اإلشكالي المتمثل في :كيف تؤثر التغيريلة المناخيلة
خالة المطرية في قرارات الفالحين باألنظمة الرعي-زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب ،دراسة حاللة الشلاوية العليلا؟
وقد خلصنا إلى:
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كون التساقطات المطرية من العواميل الرئيسيية الموجهية والميؤثرة فيي قيرارات الفالحيين الرعيي-زراعيية ،سيواء تعليق
األمر بالزراعات األساسية (كالحبوب بمختلف أنواعها) ،أو مختلف أصناف تربية الماشية.
تأتي المزروعات األساسية في مقدمة اختيارات الفالحين الزراعية بالجماعات الترابيية األربعية المدروسية سيواء بشيمال
أو جنوب الشاوية العليا ،متبوعة بالمزروعات التكميلية.
أن الفترات األكثر تأثرا بالتغيرية المطرية بالنسبة للمزروعات األساسيية بالجماعيات المدروسية بشيمال هضياب الشياوية
العليا ،هي فترة النمو النباتي ،متبوعة بفترة الحصاد ،ثيم فتيرة الحيرث الزراعيي .فيي حيين تتصيدر فتيرة الحصياد وجميع
الحبوب فترات الموسم الزراعي األكثر تأثرا بالتغيرية المطرية على المزروعات األساسية ،متبوعة بفترة النمو النباتي،
ثم فترة الحرث الزراعي.
تأتي اختيارات الفالحين في تربية الماشية بمعظم الجماعات الترابية المدروسة فيي المرتبية الثانيية ،إذ تمثليت فيي اختييار
تربية الغنم واحتاللها الصدارة ،متبوعة بتربية البقر ،في حين تبقى تربية الماعز هي األقل في اختياراتهم.
أن غالبية الفالحيين بمعظيم الجماعيات الترابيية المدروسية بالشياوية العلييا ،أكيدوا عليى رضياهم بمزاولية نشياط الزراعية
وتربية الماشية .كما أبانوا عن رغبة كبيرة في قبول التجديد في سواء فيي الزراعية أو فيي تربيية الماشيية ،ويمكين تفسيير
ذلك في تربية الماشية بطبيعة الساللة الحيوانية التي تنتشر بهذه الجماعات الترابيية ،خاصية قطييع الغينم اليذي تعيرف بيه
منطقة الشاوية عامة منذ القدم ،ومنطقة الشاوية العليا بشكل خاص ،والمتمثل أساسيا فيي سياللة "الصيردي" ذات الجيودة
العالية ،خاصة بقبائل بني مسكين ذات المجال الرعوي الشاسع الذي يسم بتربية هذا الصنف من الماشية.
تتمثل العالقة الموجيودة بيين النظيامين الزراعيي ،وتربيية الماشيية ،بمعظيم الجماعيات التيي خصيتها الدراسية ،فيي كونهيا
مبنيية باألسيياس علييى التييرابط؛ إذ يمثييل صيينف الشييعير غييذاء أساسيييا بالنسييبة للماشييية ،واختيييارا مهمييا بالنسييبة للفالحييين،
باإلضافة إلى األراضي الراقدة التي تعتبر بمثابة مجاالت رعوية خاصة بتربية الماشية بالبيئات شبه الجافة.
تبين من خالل نتائج البحث الميداني للمجاالت المدروسة على تأكيد الفرضية "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
( )H0في اختيارات الفالحين الرعي-زراعية حسب تمثالتهم للتغيرية المطرية خاصة الفصلية منها بكل من شمال
وجنوب الشاوية العليا .وتبين ذلك جليا في مواقف الفالحين وتأكيد غالبيتهم على أهمية التساقطات المطرية ،خاصة في
فترة النمو من الدورة الزراعية ،وأيضا في فترة الحصاد ،سواء بالنسبة للمزروعات األساسية ،أو التكميلية .باإلضافة
إلى تأكيد الفرضية ) (H0ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في اختيارات الفالحين الرعي – الزراعية حسب متغير
تمثل التغيرية المطرية .وبذلك فعالقة اختيارات الفالحين الرعي – الزراعية بتمثل التغيرية المطرية بعيدة كل البعد ،وال
يمكن قبولها .ورغم كونها ال تفسر اختيارات الفالحين الرعي – الزراعية بالمجاالت المدروسة بهضاب الشاوية العليا.
إال انها تؤثر في سلوكاتهم باتخاذ كل التدابير التقنية والزراعية للتأقلم معها بحكم اكتسابهم للدرايات المحلية ،والتكيف
مع ظروف الجفاف الذي تعرفه معظم البيئات شبه الجافة والجافة.
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قائمة المراجع:
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Abstract
The research aimed to monitor the used Learning methods by public school teachers in AlBalqa Governorate in Jordan, and it also aimed to reveal of extent used Learning methods.
The research sample consisted of ten teachers, and to achieve the objectives of research, the
descriptive approach was adopted, using the structured interview method.
The research findings show that the hook Learning method is one of the most Learning
methods used, and the positive framing method is one of the least Learning methods used.
The most prominent recommendation is that Learning institutions provide training courses
for teachers about Learning methods.
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األساليب التعليمية المستخدمة لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن
سمية عيد زغبوط
أ .د ،.أكاديمية ريمار ،األردن

الملخص
هدف البحث إلى رصد األساليب التعليمية المستخدمة لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن ،كما هدف إلى
الكشف عن مدى استخدام األساليب التعليمية ،وتكونت عينة البحث من عشرة معلمين ،ولتحقيق أهداف البحث ،تم اعتماد
المنهج الوصفي ،باستخدام أسلوب المقابلة المنظمة.
وأظهرت أبرز النتائج أن أسلوب الصنارة التعليمي ،من أكثر األساليب التعليمية استخدا ًما ،كما تبين أن أسلوب التأطير
اإليجابي من أقل األساليب التعليمية استخدا ًما.
نظرا ألهميتها
وجاءت أبرز التوصيات :أن توفر المؤسسات التعليمية دورات تدريبية للمعلمين تتعلق باألساليب التعليميةً ،
في رفد العملية التعليمية وتعزيزها.
الكلمات المفتاحية :األسا ليب التعليمية ،رفع مستوى التوقعات ،التأطير اإليجابي ،الثقافة الصفية ،اإلطراء المحدد ،أسلوب
الصنارة.

المقدمة
كثيرا من النصح والتوجيه،
لم أجد أفضل من رواية دوغالس ليموف لتصدير محتوى هذا البحث ،حين قال :تلقيت
ً
عندما كنت معل ًما في مقتبل العمر ،كنت أذهب إلى الدورات التدريبية ،وأعود منها ،وفي رأسي كلمات رنانة ،تتناول كل
شيء يجعلني أشتاق للتعليم ،ومن هذه الكلمات الرنانة التي يكررها ذهن (ليموف) باستمرار" :صوب هدفك نحو تعليم
طلبتك ،وال تصوبه نحو تعليم المحتوى".
ويكمل ليموف مقولته بنصيحة زميل له ،مفادها :إذا أردت من طلبتك أن ينفذّوا ما تطلبه منهم؛ فإن عليك أن تثبت
في مكانك ،وإذا طلبت منهم أن ينفذوا بعض الواجبات ،أثناء توزيع األوراق عليهم ،مثالً ،فإن طلبك ال يثير اهتمام طلبتك؛
لذا اثبت (قف) في مكانك ،واطلب ما تريد ،تجد أن طلبتك يستجيبون لك( .ليموف)2012 ،
وفي ذات السياق ،يمكن القول أن األساليب التي يعتمدها المعلم ويستخدمها ،هي المنبت األساس للعملية التعليمية؛ إذ
ينبغي البحث في طبيعة األساليب المتبعة أثناء التطبيق؛ وإن إتقان المعلم لعدد من األساليب أثناء التعليم ،أفضل من أن يؤمن
كثيرا من
ببعض المبادىء ،أو أن يلتزم باستخدام بعض االستراتيجيات القادمة من مجتمعات غربية ،فيتفاجأ في واقع يشوبه ً
القصور في القاعات التدريسية.
بنا ًء على ما تقدم ،يٌمكن اإلشارة إلى أن إتقان األساليب المتبعة من قبل المعلم ؛ يؤدي إلى تحسين مستوى التعليم،
وتطويره ،ما يؤكد محاولة هذا البحث في رصد األساليب المستخدمة لدى معلمي المدارس العامة محافظة البلقاء باألردن.
مشكلة البحث :تمثلت المشكلة في نظرة المختصين حول صياغة البرامج التربوية ،والمناهج الدراسية ،ويالحظ أنها تصاغ
سا في المنظومة التعليمية ،ما يشير إلى غياب مشاركة المعلم في صياغة البرامج
بعيدًا عن المعلم الذي يعد عنصرا ً أسا ً
التربوية ،والمناهج الدراسية؛ إذ يتسلم المعلم البرنامج أو المنهاج ،ويطلب منه أن يطبق ما بداخله.
وبذلك ،يمكن القول :أنه ال يؤخذ بتطلعات المتعلم ،وقدراته ،والوسائل التعليمية التي يمتلكها ،باإلضافة إلى غياب
كثير من معايير التقييم حول عملية الصياغة مثل :الدقة ،والوضوح ،والمرونة ،والمتابعة ؛ بنا ًء على ذلك ،فإن غياب
الوسائل التعليمية ال يدعم المنهاج ،أو البرنامج ،إذ ال تعديل ،وال تغيير ،أو تطوير؛ ولتوضيح المشكلة يمكن صياغتها
بالتساؤل اآلتي :كيف يمكن رصد األساليب التعليمية المستخدمة لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن؟
ويمكن توضيح مشكلة البحث باإلجابة عن األسئلة اآلتية:
السؤال الرئيس :ما األساليب التعليمية المستخدمة لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن؟
 .1ما مدى استخدام أسلوب رفع مستوى التوقعات لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن؟
 .2ما مدى استخدام أسلوب التأطير اإليجابي لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن؟
 .3ما مدى استخدام أسلوب الثقافة الصفية لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن؟
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 .4ما مدى استخدام أسلوب اإلطراء المحدد لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن؟
 .5ما مدى استخدام أسلوب الصنارة لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن؟
أهداف البحث :لإلجابة عن أسئلة البحث ،يمكن تحقيق األهداف اآلتية:
 .1رصد مستوى األساليب التعليمية المستخدمة لدى المعلمين عينة البحث ؟
 .2الكشف عن مدى استخدام أسلوب رفع مستوى التوقعات لدى المعلمين عينة البحث ؟
 .3الكشف عن مدى استخدام أسلوب التأطير اإليجابي لدى المعلمين عينة البحث ؟
 .4الكشف عن مدى استخدام أسلوب الثقافة الصفية لدى المعلمين عينة البحث ؟
 .5الكشف عن مدى استخدام أسلوب اإلطراء المحدد لدى المعلمين عينة البحث ؟
 .6الكشف عن مدى استخدام أسلوب الصنارة لدى المعلمين عينة البحث ؟
أهمية البحث :تمثلت أهمية البحث باآلتي:
نظرا ألهميتها في أن تكون
 .1تناول البحث بعض األساليب التعليمية التي يمكن مالحظتها في الميدان التربوي التعليميً ،
أدوات مهمة يستخدمها المعلّم؛ لسدّ فجوة تعليمية.
نظرا ألهميتها؛ بوصفها ضرورة ملحة؛ لضمان نجاح العملية التعليمية ،كذلك
 .2اتخاذ البحث موضوع الوسائل التعليمية؛ ً
ألنها تمثل جز ًءا مه ًما للمنظومة التعليمية؛ لتأثيرها في تحصيل طلبة العلم ،وإبراز مدى تعلمهم وفهمهم .
 .3يؤمل أن يستفيد مـن هـذا البحـث البـاحثون فيهـذ المجال؛ إلجراء دراسات تتعلق بموضوع البحث .
حدود البحث ومحدداته :اقتصرالبحث فيإمكانية تعميم نتائجه في االلتزام باآلتي:
 الحدود الموضوعية :تمثلت في األ ساليب التعليمية المستخدمة لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن،
عبر خمسة أساليب ،هي :أسلوب رفع مستوى التوقعات ،أسلوب التأطير اإليجابي ،أسلوب الثقافة الصفية ،أسلوب اإلطراء
المحدد ،أسلوب الصنارة.
 الحدود البشرية :تمثلـت بمعلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن ،وعددهم عشرة.
ي نيسان وأيار من عام 2022م.
 الحــدود الزمنيــة :وتمثلــت بالمدة الزمنيــة لتطبيــق البحــث الميــداني في شــهر ّ
 الحدود المكانية :وتمثلت باألماكن التي يوجد بها المعلمون والمعلمات ( المدارس العامة في محافظة البلقاء).
نظرا النشغال المعلمين في العملية التعليمية ،إذ
أما محددات البحث فتمثلت في صعوبة الوصول إلى أفراد العينةً ،
إن المقابلة المنظمة بصفتها الجماعية تتطلب متسعًا من الوقت.
مصطلحات البحث العلمية واإلجرائية:
األساليب التعليمية :هي الطرق المستخدمة في العملية التعليمية ،وخطواتها ،التي تستخدم من قبل المعلم؛ بحيث
تميزه عن باقي المعلمين ،فاألساليب التعليمة تحدد شخصية المعلم وصفاته؛ ما يؤكد أن األساليب التعليمية ال تعتمد قواعد
معينة ،بل تعتمد بشكل واضح على المعلم ،وهي عبارة عن حلقة الربط بين المنهاج التعليمي وطالب العلم ،ويعد المعلم
العنصر الرئيس والمحرك لألساليب التعليمية( .شاكر)2020 ،
ويُعرف أسلوب رفع مستوى التوقعات إجرائيًا :هو األسلوب الذي يسهم في تعلّم الطلبة في صف يمتاز بمستوى
عال من األداء ،باعتماد اإلجابة السليمة ،واألهداف الفاعلة (:القابلة للتنفيذ ،والقابلة للقياس) ،واعتماد أقصر الطرق في
التعليم.
ويُعرف أسلوب التأطير اإليجابي إجرائيًا :هو األسلوب الذي يشمل تجنب المعلم الحديث الذي يعد خار ًجا عن نطاق
الدرس ،ويعتمد حسن الظن بالطلبة ،وهو األسلوب الذي يركز فيه المعلم على اإليجابيات ،والتحدي ،والتحدث عن
الطموحات والتوقعات.
ويُعرف أسلوب الثقافة الصفية إجرائ ًيا :هو األسلوب الذي يظهر تعامل المعلم مع أسس الثقافة الصفية التي تشمل:
(ضبط الصف ،وإدارته ،ومدى تأثير المعلم في تعليم الطلبة ،والمشاركة ،والسيطرة).
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ويُعرف أسلوب اإلطراء المحدد إجرائيًا ::هو األسلوب الذي يظهر تعامل المعلم مع أسس اإلطراء المحدد( :
التنويه ،واإلطراء ،والتصحيح).
ويُعرف أسلوب الصنارة إجرائ ًيا ::هو األسلوب الذي يعتمد السرد القصصي ،وطرح األمثلة ،والنماذج ،والصور
قبل البدء بموضوع المادة التعليمية ،ويتميز أسلوب الصنارة بقصر مدة استخدامه؛ إذ يستخدم في اللحظات األولى من
الحصة الصفية.
اإلطار النظري
تكون اإلطار النظري من األساليب التعليمية التي اختيرت لتكون موضوع البحث الحالي ،وهي :أسلوب رفع
مستوى التوقعات ،أسلوب التأطير اإليجابي ،أسلوب الثقافة الصفية ،أسلوب اإلطراء المحدد ،أسلوب الصنارة؛ كذلك تكون
من الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية التي تضمنت موضوع البحث الحالي .ويمكن توضيح األساليب التعليمية التي
تم اعتمادها في البحث على النحو اآلتي:
األسلوب األول :أسلوب رفع مستوى التوقعات :يمكن للمعلم أن يستخدم أسلوب رفع مستوى التوقعات في اإلجابة
الصحيحة ،عندما تكون هناك إجابة خاطئة من أحد الطلبة ،أو عندما يجيب أحد الطلبة بـ ال أعرف ،يمكن للمعلم أن يتوجه
إلى طالب آخر ،فإذا أجاب الطالب اإلجابة الصحيحة ،يعود المعلم إلى الطالب األول ،ليجيب ،ويمكن للمعلم أن يلجأ إلى
شكل آخر لرفع مستوى التوقعات وهو :أن يجيب المعلم ،ثم يطلب من الطالب أن يعيد اإلجابة ،أو أن يوجه المعلم سؤاله
لطلبة الصف كافة ،أو أن يلجأ المعلم للتلميح ،فيستعمل الطالب تلميح المعلم؛ ليأتي بالجواب الصحيح( .ليموف ،2012،أ)
ويالحظ هنا أن سلسلة رفع مستوى التوقعات في اإلجابة السليمة قد بدأت بطالب غير قادر على اإلجابة وانتهت به
سه وقد نجح ،بينما
وهو يجيب ،ولم يحل جواب التلميذ الثاني محل جواب التلميذ األول ،بل سا َعدَه ،فيرى الطالب األول نف َ
كان قبل لحظات غير قادر على اإلجابة ،لقد جرب النجاح ومارس عملية من العمليات الجوهرية في المدرسة ،وهي أن
الفشل في المرة األولى يؤدي إلى النجاح في المرة الثانية ،وهنا تكمن أهمية تعزيز عملية التعلم وتطويرها.
ويشير الشكل الثاني لرفع مستوى التوقعات إلى رفع مستوى التوقعات في األهداف الفاعلة ،إذ ينبغي أن يكون
الهدف قابالً للتنفيذ؛ إذا كان محدود الحجم ،والمدى؛ بحيث يمكن تدريسه في حصة واحدة ،فمثالً " :تمكين الطلبة من جمع
الكسور وطرحها عند تشابه المقامات أو اختالفها" ،إن هذا الهدف غير قابل للتنفيذ ،فهو يتضمن أربعة أهداف مختلفة،
وتحتاج لتنفيذها إلى أربعة أيام ،أو أكثر؛ لذا يمكن تقسيمه إلى أربعة أهداف مثل :تمكين الطلبة من جمع الكسور عند تشابه
المقامات .تمكين الطلبة من طرح الكسور عند تشابه المقامات .تمكين الطلبة من جمع الكسور عند اختالف المقامات .تمكين
الطلبة من طرح الكسور عند اختالف المقامات( .ليموف ،2012 ،ب)
صة ،وهذا
ويكون الهدف قابالً للقياس ،عندما يتمكن المعلم من قياس النجاح في تحقيقه بالوضع األمثل في نهاية الح ّ
يجعل المعلم متمكنًا من فهم الجوانب التي ن َج َحت عند التطبيق ،وهنا يمكن توجيه أسئلة للطلبة ،أو عمل نشاط قصير ،فمثالً:
إن الهدف الذي يتمثل بـ " تمكين الطلبة من تذوق أشكال متنوعة من الشعر ،يمكن التساؤل هنا :كيف سيتذوق الطلبة
الشعر؟ إن هذ الهدف غير قابل للقياس ،وحتى يكون الهدف قابالً للقياس ،يمكن القول :تمكين الطلبة من تقطيع قصيدة ،....
تمكين الطالب من حفظ عشر أبيات من الشعر ،تمكين الطالب من ذكر بحور الشعر.
األسلوب الثاني؛ التأطير اإليجابي :يقتضي التأطير اإليجابي عملية التدخل إلصالح السلوك بطريقة إيجابية ،ومن
األسس التي يرتكز عليها التأطير اإليجابي ،تجنب الحديث ،الذي يشير إلى تجنب المعلم الحديث أثناء إلقاء الدرس ،ع ّما لم
يعد بمقدور الطلبة إصالحه ،والتحدث عن الخطوة التي تليها ،والتركيز على األشياء التي ينبغي على الطلبة القيام بها،
ويعتمد األساس الثاني وهو حسن الظن الحرص على الحديث العلني اإليجابي الذي يظهر المعلم عبره محاولة الطلبة أن
ب منهم ،باستثناء حالة اإلهمال المقصود من قبل الطلبة( .ليموف ،2012 ،ج)
يعملوا ما ط ِل َ
ويُشير األساس الثالث إلى تجنب ذكر األسماء ،إذ يحاول المعلم أن يصحح األخطاء دون ذكر أسماء الطلبة
المخطئين ،كلما كان ذلك ممكنًا ،أما تعزيز الزخم ،والتركيز على اإليجابيات ،فهي من األسس التي يرتكز عليها التأطير
اإليجابي ،إذ يعرف الزخم بالقوة التي تدفع لألمام لتحقيق اإلنجازات الكبيرة ،فالمعلم يصف تفاصيل ما يريد ،إذ يصف
الطلبة وهو يفعلون ما يطلبه منهم ،ويصف كيفية تحسن األمور ،وهو ينبه الطلبة إلى هذه الحقيقة؛ ليجعلها المعيار
سا بالمسؤولية عن تصرفاتهم ،ولكن ال يبدو أن أحدًا يالحظ
المطلوب ،إذ يمكن القول أن الطلبة في هذا الصف أشدّ إحسا ً
ذلك؛ ألن الفشل يبدو بعيد االحتمال(Marguerite, Dean, & Katherine, 2006).
أمرا طبيعيًا،
وفي ذات السياق ،تبين أن الواقع هو ما يدركه الذهن ،والمعلم المميّز هو الذي يجعل من اإليجابيات ً
ويلفت النظر إلى أن الجيد يزداد جودة ،وبالنسبة للتحدي ،فإن الطلبة يرغبون التحدي؛ إلثبات مقدرتهم على عمل األشياء،
سواء أكان ذلك للتنافس أم للفوز ،لذا؛ ينبغي وضعهم في موقف التحدي إلثبات مقدرتهم على ما يستطيعون فعله ،بإدراج
فكرة التنافس في أعمال يومية ،ومن الممكن إجراء التحدي للطلبة فرادى أو مجموعات ،مثل :مجموعة مقابل مجموعة
داخل الصف ،مجموعة مقابل مجموعة خارج الصف ،في قاعة تلتقي فيها الشعب المختلفة من المادة نفسها ،مجموعة مقابل
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فئات عمرية أخرى مثل :بين الصف السابع والثامن مقابل مواقف أخرى ،مثل :أن يقول المعلم أريد أن أرى إن كنتم قادرين
على حل هذه المسألة.
األسلوب الثالث؛ الثقافة الصفية :يحتاج بناء الثقافة الصفيّة إلى التمكن من التعامل مع أسس الثقافة الصفية من قبل
المعلم؛ إذ إن المعلم الذي يتعامل مع هذه األسس داخل البيئة التعليمية يسهم في إدامة سمة التميز في العملية التعليمة ،ومن
أسس الثقافة الصفية اآلتي :الضبط ،الذي يُشير إلى ضبط النفس وهي المقدرة على إلزام الذات بعمل المهام كافة ،ويالحظ
أن كثير من المعلمين يجهلون أو يغفلون أهمية تعليم الطلبة السلوك الذي يؤدي إلى التعلم ،ومنهم من ينسى هذا الجانب رغم
اتصاله الشديد بكيفية الفهم ،إذ يعلمون محتوى المواد الدراسية ومضمونها ،دون االهتمام بتعليم العادات والطرق المؤدية
لتعليم جيد ،وفي هذا الصدد قال أحد التربويين موه ًجا مقولته إلى المعلم " :إذا كان طلبتك ال يفعلون ما طلبته منهم ،فأغلب
الظن أنك لم تعلّمهم كيف يفعلونه" فالتعليم مع االلتزام يشير إلى استثمار جانب من الوقت منذ البداية لتعليم الطلبة كيف
يتعلمون؟ وهذا يحتاج إلى التخطيط حول كيف يجلسون؟ كيف يصفّون؟ كيف يدخلون قاعة الدرس؟ كيف يكتبون
المالحظات؟ (ليموف ،2012 ،د)
أما اإلدارة فتشير إلى أنها طريقة تعزيز السلوك عن طريق العقاب والثواب ،وال يمكن االستغناء عن اإلدارة في
العناصر األربعة األخرى( :الضبط ،السيطرة ،التأثير ،المشاركة) ،وبذلك ال يمكن االستمرار في اإلدارة من غير العناصر
األربعة السابقة الذكر ،وتعني السيطرة المقدرة على جعل األخر يختار فعل ما تطلب منه ،بغض النظر ع ّما يترتب على هذا
مقدارا من السيطرة على أفعال اآلخرين ،فالسيطرة المستنيرة من أجل التعلم
العمل من نتائج ،ويالحظ أن كل إنسان يمارس
ً
أمر جيد في كثير من األحيان؛ إذ تجعل الطالب يسأل عن لماذا؟ وكيف؟ كذلك تجعله يصل إلى الشك في االدعاءات التي ال
تدعمها األدلة ،ما يم ّكنه من تقدير المعرفة واحترام اآلخر ،ويمكن القول أن المعلم الذي يتمتع بالسيطرة ،ينجح في عملية
التعليم ؛ أما التأثير ،فيشير إلى أنه الخطوة التي تأتي بعد السيطرة ،فالسيطرة تجعل الطالب يعمل األشياء التي يقترحها
المعلم ،أما التأثير فيجعل الطالب يعتقد أن ما يقترحه المعلم هو جزء من إرادته الداخلية ،أي اإليمان بما يقترحه المعلم،
وهذا أكبر دافع لإلنجاز والنجاح؛ ألنه يحدث عندما يكون اإليمان حقيقيًا لدى الطالب ،ويحدث في غياب المعلم ،ودون
إجراء أي توجيه من المعلم ،فهو دافع قوي ،ومستمر ،فإذا كان التأثير طريقةً لزرع اإليمان ،فإن زيادة التأثير تمثل هدفًا
للثقافة الصفية( .ليموف ،2012 ،ه)
وباستخدام المشاركة ،يعطي المعلمون طلبتهم مها ًما ؛ ما يجعلهم ينخرطون في العمل واإلنتاج ،بحيث ال يجدون
وقتًا للمشاغبة ،أما طبيعة عملهم في التعلم فهي إيجابية بغض النظر عما يدور في أذهانهم ،وهذا ما يؤكد نظرية البنية
التحتية والفوقية ،وهي التي تؤكد أن معتقدات الناس وقيمهم هي البنية الفوقية لمجتمع ما ،وتتكون المعتقدات والقيم من وقائع
الحياة اليومية (أي نتيجة البنية التحية)؛ فما يفعله الطالب من واجبات وعمليات تعلم في حياته اليومية يمثل ما يؤمن به
ويعتقده ،ليس العكس ،إذ إن التفاعل اليومي الذي يمر به في المدرسة؛ يشكل ما يعتقده ،ويقدره في حياته المدرسية ،فهو
بذلك يبدأ بالتغيير من الخارج إلى الداخل ،يتلقى كيفية الممارسة والعمل من المعلم ،ويمارس التغيير من الخارج ،ليطبقه
على نفسه من الداخل( .أحمد)2008 ،
األسلوب الرابع؛ اإلطراء المحدد :إن اإلطراء المحدد الذي يتضمن التعزيز اإليجابي ،هو أحد أقوى األدوات التي
تستخدم في أي قاعة دراسيّة؛ إذ ينبغي اتباع التنويه ،واإلطراء ،والتصحيح؛ إذ يمارس المعلم التنويه عندما يحقق أحد لطلبة
لك يا  ......لقد عملت ما
ما هو متوقع منه ،بوصف ما حققه الطالب ،بأن يشكره مثل :عملت ما ط ِلب منك يا  ،.....أو
شكرا ِ
ً
طلب منك ،ويأتي اإلطراء من قبل المعلم ،عندما يقوم الطالب بمهام تفوق التوقعات فإنه يستحق اإلطراء ،واإلطراء في
العادة يحمل في طياته حك ًما على القيمة إلى جانب الوصف المجرد ،مثل :أبدعت ،لقد قمتم بعمل مدهش! ،أـما في حال خلط
االستجابتيْن ؛ فإن ذلك يفقد اإلطراء قيمته ،ويؤدي إلى نتيجة سلبية (عكسية) مثل :عندما يقول المعلم ألحد الطلبة الذي
أحضر معه قل ًما :أبدعت بإحضارك القلم ،يبدو ذلك أن المعلم زاد في اإلطراء لعمل ال يستحق هذا اإلطراء ،فالطلبة
يحضرون أقالمهم باستمرار ،بمعنى أن ما فعلة هذا الطالب ،يفعله الطلبة طول الوقت ،فاإلطراء هنا يخلو من الصدق،
وحتى يكون اإلطراء صادقًا ،ال ينبغي أن يعرض المعلم نفسه لمثل هذا التعزيز ،فالتنويه هو أن يصف المعلم ما فعله
الطالب بلهجة تدل على االستحسان ،يرافقه شكر صريح ،أما اإلطراء فإنه يشير إلى إصدار حكم بالقيمة ،كذلك ينبغي أن
يكون صوت المعلم عاليًا وواض ًحا عند اإلطراء والتنويه ،ومنخفضًا وواض ًحا عند تصحيح الخطأ( .ليموف ،2012 ،و)
األسلوب الخامس؛ أسلوب الصنارة :يشير أسلوب الصنارة إلى مقدرة المعلم على جذب حماس الطلبة إلى المعلومة
(مادة الدرس) ،وإلى المقدرة على خلق الحماس لديهم واستثارة الرغبة لديهم في التعلم ،إذ يستخدم المعلم أسلوب الصنارة
في اللحظات األولى من تقديم مادة الدرس ،وتتمثل في قصة موجزة ،أو أحجية ،أو صورة ،فأسلوب الصنارة ليس خطة
إلزالة الصعوبة في تناول الدرس ،وليس تمثيلية طويلة لكسب عقول الطلبة ،بل يمثل خمس دقائق تقضى لفتح باب المعرفة
حول موضوع ما ،ومن أشكال أسلوب الصنارة اآلتي :القصة ،األمثلة :الصور ،النماذج( .العنزي)2018 ،
الدراسات السابقة :أشارت نتائج مسح األدبيات والدراسات السابقة إلى قلة الدراسات السابقة التي
تبحث بشكل مباشر في األساليب التعليمية ،مع وجود خلط بين اتخاذ األساليب التعليمية واالستراتيجيات

www.ijherjournal.com

496

Volume 4, Issue 4, August 2022

التعليمية – بحدود البحث والتقصي  -لذلك تم توظيف ما جاء في الدراسات السابقة قدر اإلمكان،
وطرحها تبعا ً للتسلسل التاريخي لها من األحدث إلى األقدم على النحو اآلتي:
هدفت إحدى الدراسات ( ،)2022إلى توعية المعلمين والمهتمين إلى االهتمام في بعض األساليب التعليمية مثل:
أسلوب الحدس ،وأسلوب حل المشكالت ،وتكونت عينة الدراسة من طلبة تكنولوجيا الهندسة ،كما هدفت إلى تزويد
الممارسين واإلداريين بفكرة أفضل عما قد يقدمه الطلبة استجابةً للواجب المنزلي أو مواقف حل المشكالت األخرى،
ولتحقيق أهداف الدراسة؛ اعت ِمدَ المنهج المسحي ،باستخدام المقابلة التي تكونت من أسئلة تتعلق بخلفية الطالب وتجربته
الشخصية ،وسمحت البيانات المقدمة من المشاركين في الدراسة بتحديد مدى احتمالية استخدام الطالب للحدس بدالً من
العمليات التحليلية ،وأظهرت أبرز النتائج أن الطلبة يفضلون التعامل مع المشكالت باستخدام أسوب المنطق ،ولكنهم يميلون
إلى االعتماد على حدسهم عند حل المشكالت ،خاصة في السيناريوهات غير المألوفة(Taleyarkhan, Lucietto, .
)Hobson, & Azevedo, 2022
تمثلت أوجه االستفادة من هذه الدراسة في رصد االهتمام في بعض األساليب التعليمية مثل :أسلوب الحدس،
وأسلوب حل المشكالت ،وتمثلت أوجه التشابه مع البحث الحالي في االهتمام بموضوع األساليب التعليمية ،وتختلف الدراسة
ي المنطق ،وحل المشكالت ،في حين ركز البحث الحالي على خمسة أساليب تعليمية هي:
السابقة في تركيزها على أسلوب ّ
أسلوب رفع مستوى التوقعات ،أسلوب التأطير اإليجابي ،أسلوب اإلطراء المحدد ،أسلوب الثقافة الصفية ،أسلوب الصنارة.
تناولت دراسة أخرى ( ،)2020مراجعة البحوث العلمية وتحليلها؛ من أجل الوصول إلى األساليب التعليمية عبر
طرق التدريس المستخدمة ،وتكونت العينة المشاركة من  75بحثًا علميًا ،ولتحقيق الهدف من الدراسة تم اعتماد المنهج
النوعي ،باستخدام تحليل المضمون؛ إذ اهتم الباحثون بتحليل أجزاء معينة من ( )75بحثًا عينة الدراسة ،وهذه األجزاء هي:
الملخص ،والنتائج ،والمناقشة ،واالستنتاج ،والتضمين لكل بحث مشارك ،وأظهرت أبرز النتائج مدى أهمية النظر إلى
الصالحية كمفهوم متعدد األبعاد ،بما في ذلك الجوانب الداخلية والخارجية والبيئية .عالوة على ذلك ،أظهرت أبرز النتائج
الحاجة إلى معلمين مؤهلين تأهيالً عاليًا لممارسة الوسائل التعليمية ،كما أظهرت وجود فجوة في ممارسة البحث العلمي.
)(Hirsh, Nilholm, Roman, Forsberg, & Sundberg, 2020
تمت االستفادة من هذه الدراسة في اعتماد األساليب التعليمية عبر طرق التدريس المستخدمة ،واتفقت الدراسة
السابقة مع البحث الحالي في االهتمام بموضوع األساليب التعليمية ،واختلفت في طبيعة العينة التي تكونت من ( )75بحثًا
مشار ًكا ،كذلك اختلفت في المنهج المتبع ،إذ اعتمدت الدراسة السابقة المنهج النوعي ،في حين تكونت عينة البحث الحالي
من معلمي المدارس العامة ،واعتمد المنهج الوصفي باستخدام المقابلة .
وفي عملية تقييم الوسائل التعليمية ،هدفت إحدى الدراسات ( ،)2017إلى تقييم األنشطة والتدريبات والوسائل
التعليمية وتحليلها ،المتضمنة في كتب الصف الثاني األساسي في األردن ،واختيرت عينة قوامها )124( :معلمة ،ولتحقيق
أهداف الدراسة ،اعتمد المنهج الوصفي التحليلي ،باستخدام استبانة؛ لتقييم األنشطة والتدريبات والوسائل التعليمية وتحليلها،
وأظهرت أبرز النتائج حيازة مجال الوسائل التعليمية على درجة متوسطة ،وبذلك أوصت الباحثة أن يعمل المسؤولون
على مواكبة التطورات العلمية في مجاالت التعليم ،ومواكبة تطوير المناهج الدراسية ،وإجراء البحوث والدراسات التي تهتم
بتحليل محتوى الكتب الدراسية وتقييمها للكشف عن مواطن الضعف فيها ومعالجتها( .الدويري)2017 ،
أشارت أوجه االستفادة من هذه الدراسة إلى االهتمام بتقييم األنشطة والتدريبات والوسائل التعليمية وتحليلها،
واتفقت الدراسة السابقة مع البحث الحالي في االهتمام بموضوع الوسائل التعليمية ،وفي طبيعة العينة المتمثلة بالمعلمين،
واختلفت في ا لمنهج المعتمد؛ إذ اعتمدت الدراسة السابقة المنهج الوصفي التحليلي ،باستخدام االستبانة ،في حين اعتمد
البحث الحالي المنهج الوصفي ،باستخدام المقابلة.
وفي إيران هدفت إحدى الدراسات ( ،)2016إلى رصد أساليب التعليم الحالية الفاعلة في التعليم العالي في إيران،
بنا ًء على تجارب أفضل األساتذة في البالد وأفضل األساتذة المحليين في جامعة أصفهان للتكنولوجيا ،ولتحقيق هدف
الدراسة تم اعتماد المنهج النوعي باستخدام أسلوب تحليل المحتوى ،وتكون المشاركون الرئيسيون من ثالثة أساتذة معترف
بهم على المستوى الوطني تم تقديمهم بنا ًء على معايير وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا (بنا ًء على المؤهالت التعليمية
والبحثية والتنفيذية والثقافية) وسبعة أساتذة آخرين معترف بهم محليًا؛ وفقًا لمعايير جامعة أصفهان للتكنولوجيا ،واستمر أخذ
العينات الهادف حتى تم الوصول إلى التشبع ،وأظهرت أبرز النتائج أن من أفضل األساليب التعليمية هو التعليم المختلط
المتمحور حول الطالب جنبًا إلى جنب مع المعلم ،باإلضافة إلى التخطيط التربوي واالستعداد المسبق(Bidabadi, .
)Isfahani, Rouhollahi, & and Khalili, 2016
أظهرت أوجه االستفادة من هذه الدراسة ،في رصد أساليب التعليم الحالية الفاعلة في التعليم العالي ،واتفقت
الدراسة السابقة مع البحث الحالي في االهتمام بموضوع الوسائل التعليمية ،واختلفت في المنهج المتبع ،إذ اتبعت المنهج
النوعي ،بينما اعتمد البحث الحالي المنهج الوصفي ،باستخدام أسلوب المقابلة.
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واهتمت إحدى الدراسات ( ،)2009في الوسائل التعليمية للدراسات االجتماعية للمرحلة اإلعدادية؛ إذ هدفت إلى
الكشف عن درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة اإلعدادية للوسائل التعليمية وعالقتها باتجاهات طلبتهم
نحو مبحث الدراسات االجتماعية ،واختيرت عينة مكونة من  32معل ًما ومعلمة يدرسون العلوم االجتماعية للصفوف:
السابع ،والثامن ،والتاسع في ثماني مدارس ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،اعتمد المنهج الوصفي التحليلي ،باستخدام استبانة
لقياس درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة اإلعدادية للوسائل التعليمية ،وأظهرت أبرز النتائج :حيازة
درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة اإلعدادية في دولة قطر على المستوى المتوسط ،وأوصت الباحثة أن
تعمل المدارس المستقلة في دولة قطر بتدريب معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية على طرق استخدام الوسائل التعليمية
بكفاءة لرفع مستوى استخدام معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية للوسائل التعليمية ( .يخلف)2009 ،
تمثلت أوجه االستفادة من هذه الدراسة في االهتمام في الوسائل التعليمية للدراسات االجتماعية ،واتفقت مع البحث
الحالي في اال هتمام بموضوع الوسائل التعليمية ،واختلفت في المنهج المعتمد ،إذ اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي،
باستخدام استبانة ،بينما اعتمد البحث الحالي المنهج الوصفي ،باستخدام المقابلة.
ما يُميز البحث الحالي عن والدراسات السابقة:
 )1تناول البحث الحالي عملية رصد الوسائل التعليمية المستخدمة لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء في
األردن ،وهذا لم يتوفر ذلك في أي من الدراسات السابقة.
 )2اتخذ البحث الحالي عينة قصدية من معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء في األردن ،وهذا لم يتوفر ذلك في أي
من الدراسات السابقة.
 )3تناول البحث الحالي المنهج الوصفي وأسلوب المقابلة ،وهذا لم يتوفر لدى أي من الدراسات السابقة.
 )4طرح خمسة أساليب تعليمية وشرحها عبر المقابلة وهي :أسلوب رفع مستوى التوقعات ،أسلوب التأطير اإليجابي،
أسلوب اإلطراء المحدد ،أسلوب الثقافة الصفية ،أسلوب الصنارة؛ وذلك لرصد األساليب المستخدمة لدى المعلمين؛ وهذا
لم يتوفر لدى أي من الدراسات السابقة.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
 )1اإللمام بمعلومات حول األساليب التعليمية ،واالستفادة منها في إعداد اإلطار النظري.
 )2االستفادة من بعض المناهج واألساليب المتبعة في الدراسات السابقة.
 )3االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مقارنتها بنتائج البحث الحالي.
اإلطار اإلجرائي للبحث
منهج البحث :تم اعتماد المنهج الوصفي بأسلوب المقابلة المنظمة ،وهو أحد أساليب المنهج الوصفي ،ويقصد بالمقابلة في
البحث العلمي :المحادثة أو الحوار الموجه بين الباحث ومبحوث واحد ،أو بين الباحث ومجموعة من المبحوثين ،من أجل
الوصول إلى معلومات تعكس حقائق معينة ،أو مواقف محددة ،يسعى الباحث للوصول إليها ،في ضوء أهداف البحث
العلمي الخاص به ،ومن الممكن أن يستعين الباحث بشخص آخر ينوب عنه إلجراء المقابلة ،وتعد المقابلة معلومات شفوية
يقدمها المبحوث عبر لقاء يتم بينه وبين الباحث أو من ينوب عنه.
وتعتمد أداة المقابلة األسئلة المطروحة من قِبَل الباحث ليجيب عنها المبحوثون عينة الدراسة ،بحيث يتمكن الباحث
من تحويل اإلجابات إلى معلومات ذات أهمية وبيانات للبحث ،وتساعد الباحث في الحصول على الحقائق من المصدر
بطريقة مباشرة ،فضالً عن اإلطالع على الكتب والمراجع والبحوث العلمية ،إذ توفر المقابلة فرصة لمعرفة اإلجابات عن
أسئلة البحث ،وتحقيق أهدافه.
ومن أشكال المقابلة :المقابلة الفردية ،والمقابلة الجماعية ،والمقابلة المنظمة (الشكلية) ،والمقابلة غير المنظمة (غير
الشكلية) ،والمقابلة المركبة ،والمقابلة غير المركبة ،وبالنسبة للبحث الحالي ،فقد تم استخدام المقابلة المنظمة بشكلها
الجماعي.
كثير من التربويين أنه يمكن للباحث أن يقوم بتنظيم المقابلة المنظمة بشكلها الجماعي مع مجموعة من
وبذلك أورد
ٌ
األفراد مرة ً واحدة ليتمكن الباحث من تحصيل أكبر قدر من المعلومات ،وينبغي أن يتراوح عدد المبحوثين من  6إلى 12
مبحوثًا ،إلتاحة سهولة االتصال ،وإشراكهم في المناقشة ،ويمتاز هذا النوع من المقابالت بتقديم معلومات أكثر نفعا ً للباحث،
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وتعطي المقابلة الجماعية وجهات نظر متباينة حول موضوع المقابلة ،وتشجع المبحوثين على الصراحة واالسترسال في
الحديث ،فيكون لكل واحد منهم دور في الحديث والمناقشة ،ويتميز هذا النوع من المقابالت في حصول البحث على
معلومات ،تتصف بالدقة والضبط ،وسهولة تسجيلها وتحليليها( .سعد)2020 ،
مجتمع البحث وعينته :تكون عدد أفراد مجتمع البحث وعينته من عشر معلمين( ،خمسة ذكور ،وخمس إناث)
أداة الدراسة :صممت أداة البحث ،وتمثلت بأسئلة المقابلة التي شملت معلومات حول األساليب التعليمية الخمسة وهي:
أسلوب رفع مستوى التوقعات ،وأسلوب التأطير اإليجابي ،وأسلوب الثقافة الصفية ،وأسلوب اإلطراء المحدد ،وأسلوب
الصنارة .
مصادر بيانات البحث:
 المصادر الثانوية :تم جمع البيانات والمعلومات التي تتعلق في األساليب التعليمية موضوع البحث الحالي ،عن طريقاإلطالع على األدبيات المتمثلة بالكتب والدوريات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث.
 المصادر األولية :تكونت مصادر البحث األولية من أداة تعبر عن األساليب التعليمية المستخدمة لدى معلمي المدارسالعامة في محافظة البلقاء باألردن ،وشملت عددا ً من األسئلة المنظمة بشكلها الجماعي التي تعكس مدى استخدام األساليب
التعليمية لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن.
صدق األداة :ويشير إلى مدى تحقيق األداة للغرض الذي وضعت من أجله؛ إذ أن معظم طرق تقدير صدق المقابالت تعتمد
على األحكام التقييمية للخبراء ،بنا ًء على ذلك ،وزعت األداة على ثالثة خبراء تربويين ،من أجل معرفة ملحوظاتهم
واقتراحاتهم من حيث أهمية األسئلة ،ومدى ارتباطها بالمحور الذي تم تصنيفها فيه ومناسبتها وسالمة الصياغة اللغوية
ودقتها ،إذ تم االتفاق على سالمة األداة ودقتها وأهميتها وصالحيتها للتنفيذ.
األداة :تكونت أداة البحث من أسئلة المقابلة المنظمة بشكلها الجماعي على النحو اآلتي:
ما األساليب التعليمية المستخدمة لديك في الغرفة الصفية من وجهة نظرك؟
بعد إطالعك على األساليب التعليمية المعتمدة في البحث الحالي ،من فضلك أجب عن األسئلة اآلتية:
 ما مدى استخدام أسلوب رفع مستوى التوقعات في الغرفة الصفية من وجهة نظرك؟
 ما مدى استخدام أسلوب التأطير اإليجابي في الغرفة الصفية من وجهة نظرك؟
 ما مدى استخدام أسلوب الثقافة الصفية في الغرفة الصفية من وجهة نظرك؟
 ما مدى استخدام أسلوب اإلطراء المحدد في الغرفة الصفية من وجهة نظرك؟
 ما مدى استخدام أسلوب الصنارة في الغرفة الصفية من وجهة نظرك؟
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نتائج البحث وتفسيرها
حول اإلجابة عن السؤال الرئيس :ما األساليب التعليمية المستخدمة لدى معلمي المدارس العامة محافظة البلقاء
باألردن؟
تمثلت اإلجابة بالرسم البياني اآلتي:

األساليب التعليمية المستخدمة

أسلوب التأطير اإليجابي

أسلوب رفع مستوى التوقعات

أسلوب اإلطراء المحدد

أسلوب الثقافة الصفية
أسلوب الصنارة

النتيجة :أشار الشكل ( ،)1إلى نتيجة متوسطة في استخدام األساليب التعليمية لدى معلمي المدارس العامة في
محافظة البلقاء باألردن ،إذ حاز أسلوب الصنارة ،باللون األخضر على المرتبة األولى في االستخدام ،يليه أسلوب الثقافة
الصفية ،وأسلوب اإلطراء المحدد ،كذلك حاز أسلوب أسلوب التأطير اإليجابي على المرتبة األخيرة في االستخدام
التفسير :يمكـن القـول بـأن سـبب حيـازة األساليب التعليمية لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن
على االستخدام المتوسط ،يعـود إلـى حيـازة معظم األساليب التعليمية على االستخدام المتوسط ،مـا انعكـس ذلـك علـى
االستخدام الكلـي لألساليب التعليمية ،األمر الذي أكد حيازته على االستخدام المتوسط.
المقارنة :جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة (الدويري )2017 ،التي أظهرت حيازة مجال الوسائل التعليمية
على درجة متوسطة ،كما اتفقت نتيجة البحث مع نتائج دراسة (يخلف )2009 ،التي أظهرت حيازة درجة استخدام الوسائل
التعليمية لدى معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة اإلعدادية في دولة قطر على المستوى المتوسط.
اإلجابة عن السؤال األول :ما مدى استخدام أسلوب رفع مستوى التوقعات لدى معلمي المدارس العامة في محافظة
البلقاء باألردن؟

أسلوب رفع مستوى التوقعات

أقصر الطرق
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النتيجة :أظهر الشكل ( )2أن عملية استخدام أسلوب رفع مستوى التوقعات من قبل المبحوثين كانت منخفضة ،إذ
حاز رفع مستوى التوقعات في استخدام أقصر الطرق على المرتبة األولى في االستخدام ،يليه رفع مستوى التوقعات في
األهداف الفاعلة ،وتبين أن مجال رفع مستوى التوقعات في اإلجابة السليمة قد حاز على المرتبة األخيرة في االستخدام.
التفسير :يمكن القول أن أسلوب رفع مستوى التوقعات يتضمن ثالثة مجاالت هي :رفع مستوى التوقعات في اإلجابة
السليمة ،ورفع مستوى التوقعات في األهداف الفاعلة ،ورفع مستوى التوقعات في أقصر الطرق ،وبالنظر إلى إجابات
المعلمين؛ تبين أن المعلمين عينة البحث يفتقرون إلى عملية ممارسة مجال رفع مستوى التوقعات في اإلجابة السليمة ،فهم
يتجنبون الطلبة الذين يتسمون بالعناد ،ويرفضون اإلجابة عن األسئلة الموجهة إليهم؛ لذا عادة ما يتوجهون بأسئلتهم إلى
الطلبة الذين يقبلون على اإلجابة برفع أيديهم؛ وبالنسبة لمجال رفع مستوى التوقعات في األهداف الفاعلة ،فقد تبين من
إجابات عينة البحث أنهم يفتقرون إلى مهارة صياغة األهداف لتكون قابلة للقياس ،ولتكون واضحة قابلة للتنفيذ؛ فهم يقومون
بعملية نسخ لألهداف السابقة ،سواء أكان ذلك باإلطالع على إنجازات سابقة ،خاصة بآخرين أو خاصة بهم ،ولعل السبب
في حيازة رفع مستوى التوقعات في أقصر الطرق على النسبة األفضل مقارنة بالمجاالت األخرى يعود إلى ثبات اإلجابة أن
أقصر الطرق للتعليم السليم هي عملية التدرج في العملية التعليمية إذ تبدأ بالمعلم وتنتهي بالطالب؛ األمر الذي أثر على
نتيجة استخدام أسلوب رفع مستوى التوقعات من قبل المبحوثين فجاءت منخفضة.
المقارنة :جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة (Hirsh, Nilholm, Roman, Forsberg, & Sundberg,
) ،2020التي أظهرت الحاجة إلى معلمين مؤهلين تأهيالً عاليًا لممارسة الوسائل التعليمية.
اإلجابة عن السؤال الثاني :ما مدى استخدام أسلوب التأطير اإليجابي لدى معلمي المدارس العامة في محافظة
البلقاء باألردن؟

أسلوب التأطير اإليجابي

استخدام التحدي

تجنب ذكر األسماء

تجنب الحديث الخارجي

النتيجة :أظهر الشكل ( )3قلة استخدام أسلوب التأطير اإليجابي من قبل المبحوثين ،وتبين من إجابات المبحوثين
أنهم يستخدمون مكونات أسلوب التأطير اإليجابي وأسسه بطرق مختلفة ،تتسم بالضعف وقلة االستمرارية ،ومع هذا تبين أن
ومكررا ،مقارنة بتجنب الحديث الخارجي ،وتجنب ذكر األسماء ،إالّ
استخدامهم للتحدي والمنافسة بين طلبتهم كان واض ًحا
ً
أن نسبة استخدام األسلوب بمجاالته كافة كانت منخفضة.
التفسير :يمكن أن يعزى سبب انخفاض عملية استخدام أسلوب التأطير اإليجابي إلى وجود حالة تشتت في طبيعة
اإلجابة؛ ما يؤكد أن تشتت المبحوثين ،أدى إلى قلة ثباتهم على إجابة واحدة؛ ما انعكس ذلك على أسلوب التأطير اإليجابي،
فجاء استخدامه منخفضًا.
المقارنة :اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة (Hirsh, Nilholm, Roman, Forsberg, & Sundberg,
) ،2020التي أظهرت الحاجة إلى معلمين مؤهلين تأهيالً عاليًا لممارسة الوسائل التعليمية.
اإلجابة عن السؤال الثالث :ما مدى استخدام أسلوب الثقافة الصفية لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء
باألردن؟
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أسلوب الثقافة الصفية

المشاركة

التأثير

السيطرة

اإلدارة

الضبط

النتيجة :أظهر الشكل ( )4أن استخدام أسلوب الثقافة الصفية لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء
باألردن كان متوس ً
طا ،وجاءت المشاركة بالمرتبة األولى في االستخدام المتوسط يليه الضبط واإلدارة ،على التوالي؛
وجاءءت إجابات التأثير بالمرتبة األخيرة في االستخدام المتوسط.
التفسير :يمكـن القـول بـأن سـبب حيـازة أسلوب أسلوب الثقافة الصفية لدى معلمي المدارس العامة في محافظة
البلقاء باألردن ،على االستخدام المتوسط ،يعـود إلـى حيـازة أسس الثقافة الصفية ومكوناتها علـى المـستوى المتوسـط؛ مـا
انعكـس ذلـك علـى االستخدام الكلـي ألسلوب الثقافة الصفية ،األمر الذي أكد حيازته على االستخدام المتوسط.
المقارنة :جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة (الدويري )2017 ،التي أظهرت حيازة مجال الوسائل التعليمية
على درجة متوسطة ،كما اتفقت نتيجة البحث مع نتائج دراسة (يخلف )2009 ،التي أظهرت حيازة درجة استخدام الوسائل
التعليمية لدى معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة اإلعدادية في دولة قطر على المستوى المتوسط.
اإلجابة عن السؤال الرابع :ما مدى استخدام أسلوب اإلطراء المحدد لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء
باألردن؟

أسلوب اإلطراء المحدد

التصحيح

اإلطراء

التنويه

النتيجة :أظهر الشكل ( )5أن استخدام أسلوب اإلطراء المحدد لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء
باألردن كان متوس ً
طا ،وجاء التصحيح بالمرتبة األولى في االستخدام المتوسط ،يليه اإلطراء ،وجاءت اإلجابات التي تتعلق
بالتنويه في المرتبة األخيرة لالستخدام المتوسط.
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التفسير :يمكـن القـول بـأن سـبب حيـازة أسلوب أسلوب اإلطراء المحدد لدى معلمي المدارس العامة في محافظة
البلقاء باألردن ،على االستخدام المتوسط ،يعـود إلـى حيـازة أسس اإلطراء المحدد ومكوناته كافة علـى االستخدام
المتوسـط؛ مـا انعكـس ذلـك علـى االستخدام الكلـي ألسلوب اإلطراء المحدد ،كذلك يمكن القول أنه يوجد تشتت في إجابات
المبحوثين؛ ما يشير إلى قلة تفهمهم ألوجه االختالف في عملية استخدام التنويه واإلطراء والتصحيح؛ إذ أن بعضهم
يمارسون التنويه على أنه إطراء؛ األمر الذي أكد حيازة أسلوب اإلطراء المحدد على االستخدام المتوسط.
المقارنة :اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة مع نتائج دراسة (الدويري )2017 ،التي أظهرت حيازة مجال
الوسائل التعليمية على درجة متوسطة ،كما اتفقت نتيجة البحث مع نتائج دراسة (يخلف )2009 ،التي أظهرت حيازة درجة
استخدام الوسائل التعليمية لدى معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة اإلعدادية في دولة قطر على المستوى المتوسط.
اإلجابة عن السؤال الخامس:

أسلوب الصنارة

صور

نماذج

أمثلة

قصص

النتيجة :أظهر الشكل ( )6أن استخدام أسلوب الصنارة لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن كان
متوس ً
طا ،وجاءت اإلجابات التي تتعلق باستخدام الصور بالمرتبة األولى في االستخدام المتوسط ،تليها استخدام األمثلة،
واستخدام القصص ،وجاءت اإلجابات التي تتعلق باستخدام النماذج في المرتبة األخيرة لالستخدام المتوسط.
التفسير :يمكـن القـول بـأن سـبب حيـازة أسلوب الصنارة لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن،
على االستخدام المتوسط ،يعـود إلـى حيـازة أسس الصنارة ومكوناتها علـى المـستوى المتوسـط؛ مـا انعكـس ذلـك علـى
االستخدام الكلـي ألسلوب الصنارة.
المقارنة :اختلفت نتيجة البحث الحالي مع نتائج دراسة (Bidabadi, Isfahani, Rouhollahi, & and
) ،Khalili, 2016التي أظهرت أن أفضل األساليب التعليمية هو التعليم المختلط المتمحور حول الطالب جنبًا إلى جنب مع
المعلم ،باإلضافة إلى التخطيط التربوي واالستعداد المسبق ،ولعل السبب يعود إلى االختالف في التوجهات ،واألهداف،
والحدود المكانية ،إذ توجهت الدراسة السابقة إلى التعليم العالي في إيران ،وهدفت إلى صد أساليب التعليم الحالية الفاعلة في
التعليم العالي في إيران ،بنا ًء على تجارب أفضل األساتذة في البالد وأفضل األساتذة المحليين في جامعة أصفهان
للتكنولوجيا ،في حين توجه البحث الحالي إلى المدارس العامة قي محافظة البلقاء باألردن ،وهدف إلى رصد األساليب
التعليمية المستخدمة لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن.
مؤشرات النتائج:
 .1أظهرت مؤشرات النتائج أن األساليب التعليمية موضوع البحث مستخدمة كافة ،لدى معلمي المدارس العامة في محافظة
البلقاء باألردن.
 .2تبين أن أسلوب الصنارة التعليمي ،من أكثر األساليب التعليمية استخدا ًما؛ ما يشير إلى أنه أكثر معرفة ودراية وتفه ًما،
لدى معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن؛ إذ حاز على المرتبة األولى في االستخدام المتوسط ،يليه
ي :الثقافة الصفية ،واإلطراء المحدد.
أسلوب ّ
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 .3تبين أن أسلوب التأطير اإليجابي من أقل األساليب التعليمية استخدا ًما؛ ما يشير إلى أنه أقل معرفة ودراية وتفه ًما ،لدى
معلمي المدارس العامة في محافظة البلقاء باألردن؛ إذ حاز على االستخدام المنخفض ،يليه أسلوب رفع مستوى
التوقعات.
التوصيات :جاءت التوصيات في ضوء نتائج البحث على النحو اآلتي:
 .1أن يهتم المعلمون في عملية تطوير الوسائل التعليمة المستخدمة من قبلهم ،ألهمية ذلك في تعزيز عملية التعلم
وتطويرها.
 .2أن يولي المهتمون والقائمون بالمهام التربوية أهمية كبيرة في توظيف األساليب التعليمية في الغرفة الصفية.
 .3أن يهتم المسؤولون في المجال التربوي في إعطاء فرصة تتسم بالمرونة للمعلم ،ليشارك في تصميم في البرامج
التربوية ،والمناهج الدراسية ،وصياغتها.
نظرا ألهميتها في رفد العملية التعليمية
 .4أن توفر المؤسسات التعليمية دورات تدريبية للمعلمين تتعلق باألساليب التعليميةً ،
وتعزيزها.
االستنتاجات:
قد يبدو أن هذه األساليب التي طرحت عبر البحث الحالي عاديّة ،ال تلفت األنظار ،كما يبدو أنها ليست مبتكرة ،ال
المدرب ،يسهم في خلق حروف وكلمات
تستند إلى نظريات تربوية حديثة ،إالّ أنه يمكن القول أن الورقة والقلم بيد اإلنسان
ّ
تعد مرجعًا مه ًما لمسيرة األمم ،ما يجعلها تفوق إنجازات األدوات الحديثة؛ وهذا ما يؤكد أهمية الوسائل التعليمية التي
طرحت في البحث الحالي.
ما يتيح فرصة توضيح مشكلة تربوية تعليمية ،تشير إلى أن المعلم يقيّم عمله في الغرفة الصفية وفقًا لمستوى إتقانه
لفلسفة من الفلسفات التربوية ،أو وفقًا لمستوى إتقانه لنظرية من النظريات التربوية ،وهذا يشير إلى تجنبه التقييم وفقًا
لمستوى فاعليته في دفع الطلبة لإلنجاز ،وقد تبدو هذه األساليب بمسمياتها ليست مهمة ،وغير مجدية ،إالّ أنها تستخدم في
كبيرا رغم بساطتها.
أثرا ً
البيئة الصفية ،وهي أساليب ناجحة عند التطبيق ،تعطي ً
وهذا ما يدعو إلى القول إن الوسائل واألدوات التعليمية البسيطة ،التي تؤدي إلى نتائج إيجابية عظيمية ،تبقى أقل
شأنًا من أن تالحظها النظريات التربوية التي تتسابق مؤسساتنا التربوية إلى استيرادها ،وتبقى أيضًا أقل شأنًا من أن ينتبه
إليها منظرو التربية .
نظرا الختالف الظروف
يمكن القول :إن نتائج هذا البحث ال يمكن تعميمها لتشمل المدارس العامة في األردن كافةً ،
االجتماعية ،واإلدارية ،والتعليمية للمناطق الجغرافية التي تكون فيها المدارس العامة على اختالف أنواعها.
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Abstract
The study, marked "Morocco's advanced regionalism in the light of comparative
experiences", is part of a series of specialized scientific articles on decentralized measures in
Morocco's advanced regionalism. The importance of the study is to try to approach
Morocco's regional experience and prospects through the development of regional
comparative experiences that define regional administrative organizations similar to
Morocco as France. Other experiences of political identity, such as Germany, Spain and
Italy, by raising questions of interest to the nature of these different regional regimes and
the regional competencies entrusted to each model; their different forms of State, their
political and constitutional systems, and their similarities and differences. For that reason,
we believe that the subject should be approached through a comparative historical legal
methodology, with the adoption of a constitutional reading to try to understand these
constitutional regimes and their impact on the nature of the adopted regional model. In
response to the questions raised, we propose to address the topic through two axes: the
first, providing a reading in comparative regional political experiences of Spain (autonomous
regions), Italy (State of regions) and Germany (Lander); While The second axis provides a
reading in the regional administrative organization of Morocco and France, and the prospect
of applying Morocco's political regionalism through the autonomy proposal. The study
concludes the extent to which the nature of the State's form and its political and
constitutional system affect regional models, which also vary according to the historical
reference to the regional phenomenon of each State and to the societal conditions with
which it coincides. This calls for a focus on the national references and foundations of the
State and its constitutional choices. Their cultural, ethnic and political descendants, and of
course the extent to which the State's political system wishes to share the Government and
waive some of its competence to lower bodies, which necessarily means its desire for change.
Key words: Unified and Federal State; Decentralization; Administrative Regionalism;
Political Regionalism; Self-Government; Morocco.
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الجهوية المتقدمة بالمغرب على ضوء التجارب المقارنة
نادية فتح
د ، ،.جامعة عبد المالك السعدي ،المغرب

الملخص
تندرج الدراسة الموسومة ب"الجهوية المتقدمة بالمغرب على ضوء التجارب المقارنة" ضمن سلسلة المقاالت العلمية
المتخصصة التي تناولت موضوع التدبير الالمركزي في شق الجهوية المتقدمة بالمغرب ،تتمثل أهمية الدراسة في محاولة
مقاربة التجربة الجهوية المغربية وآفاقها من خالل النهل من التجارب الجهوية المقارنة المتطورة التي تعرف تنظيمات
جهوية إدارية على غرار المغرب كفرنسا ،والتجارب األخرى للجهوية السياسية كألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ،وذلك من خالل
طرح تساؤالت تهم طبيعة هذه األنظمة الجهوية المختلفة وماهية االختصاصات الجهوية المنوطة بكل نموذج منها،
واختالفها باختالف شكل الدولة واألنظمة السياسية والدستورية لهذه الدول ،وأوجه الشبه واالختالف بينها .وألجل ذلك نرى
أنه البد من مقاربة الموضوع من خالل منهجية قانونية تاريخية مقارنة ،مع اعتماد القراءة الدستورية لمحاولة فهم هذه
األنظمة الدستورية ومدى تأثيرها على طبيعة النموذج الجهوي المعتمد .وإلجابة على التساؤالت المطروحة نقترح التطرق
للموضوع من خالل محورين :المحور األول ،يق دم قراءة في التجارب الجهوية السياسية المقارنة بكل من إسبانيا (المناطق
المستقلة) ،إيطاليا (دولة الجهات) ،وألمانيا (الالندر)؛ بينما يقدم المحور الثاني قراءة في التنظيم الجهوي اإلداري بكل من
المغرب وفرنسا ،وأفق تطبيق الجهوية السياسية بالمغرب من خالل مقترح الحكم الذاتي .تخلص الدراسة لمدى تأثير طبيعة
شكل الدولة ونظامها السياسي والدستوري على النماذج الجهوية ،والتي تختلف كذلك بحسب المرجعية التاريخية للظاهرة
الجهوية بكل دولة ،وللظروف المجتمعية التي تزامن معها ،مما يدعو للتركيز على المرجعيات واألسس الوطنية للدولة
وا ختياراتها الدستورية ،وروافدها الثقافية واإلثنية والسياسية ،وبطبيعة الحال على مدى رغبة النظام السياسي للدولة في
مشاركة الحكم والتنازل عن بعض من اختصاصاته للهيئات األدنى منه ،والتي تعني بالضرورة رغبته في التغيير.
الكلمات المفتاحية :الدولة الموحدة والفيدرالية؛ الالمركزية؛ الجهوية اإلدارية؛ الجهوية السياسية؛ الحكم الذاتي؛ المغرب.
المقدمة
تعد الجهوية من أهم مستويات الالمركزية التي تتميز بها األنظمة السياسية واإلدارية الديموقراطية المعاصرة ،وهي
شكل متطور للنظام الديموقراطي ،الذي يمكن الساكنة من المشاركة في تدبير شؤونهم من خالل مؤسسات منتخبة تحظى
بصالحيات وبإمكانيات مادية وبشرية خاصة بها ،دون المس بسيادة الدول ووحدتها ،وعلى الرغم من كونها تقوم على عدة
مقومات متعارف عليها دوليا ،فإن تطبيقاتها تتخذ أشكاال متباينة تبعا لخصوصيات الدول (العماري ،2017-2016 ،صفحة
 ، )142وأشكالها ،كما تنطوي أيضا على خلفيات متعددة تنموية سياسية واجتماعية (الكريني ،2011 ،صفحة  ،)41وكذلك
تاريخية.
تتمثل أهمية الدراسة في محاولة مقاربة التجربة الجهوية المغربية وآفاقها من خالل النهل من التجارب الجهوية
المقارنة المتطورة التي تعرف تنظيمات جهوية إدارية على غرار المغرب كفرنسا ،وأخرى سياسية كألمانيا وإسبانيا
وإيطاليا ،وذلك من خالل طرح تساؤالت حول طبيعة هذه األنظمة الجهوية المختلفة وكيفية توزيع االختصاصات حسب كل
نموذج منها ،وحسب شكل الدولة وطبيعة األنظمة السياسية بها ،وتالوينها الدستورية ،وأوجه الشبه واالختالف بينها .وألجل
ذلك نرى أنه البد من مقاربة الموضوع من خالل منهجية قانونية تاريخية مقارنة ،تتضمن قراءة دستورية لمحاولة فهم
طبيعة هذه األنظمة السياسية .وإلجابة على التساؤالت المطروحة نقترح التطرق للموضوع من خالل محورين؛ المحور
األول يقدم قراءة في التجارب المقارنة للجهوية السياسية؛ بينما يقدم المحور الثاني قراءة في التنظيم الجهوي اإلداري بكل
من المغرب وفرنسا.

المحور األول :قراءة في التجارب المقارنة للجهوية السياسية
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تعتبر كل من الت جربة اإلسبانية واإليطالية واأللمانية تجارب رائدة في مجال تطبيق أرقى تعابير الجهوية السياسية
المتمثلة في اعتماد نظام الحكم الذاتي بالنسبة ألقاليمها ،وفيما يلي سوف نستعرض هاته التجارب كما يلي :الفرع األول:
الجهوية في إطار الدولة الموحدة :التجربة اإلسبانية واإليطالية؛ ثم الفرع الثاني :الجهوية السياسية بألمانيا الفيدرالية.
الفرع األول :الجهوية في إطار الدولة الموحدة :التجربة اإلسبانية واإليطالية
تعد الدولة الموحدة الشكل البسيط واألكثر شيوعا للدولة ،تتكون من هيئات إدارية أو هيئات سياسية-إدارية
) ،(Bernard, 2009, p. 48وتتميز بوجود نظام سياسي ودستوري واحد ،أي أن الدولة هي السلطة السياسية الوحيدة،
حيث تمتلك أجهزة الدولة المركزية كافة االختصاصات وتمارس جميع السلطات السيادية ،سواء على المستوى الداخلي أو
الخارجي ،فهي ال تتقاسم مع األشخ اص االعتبارية األخرى في الدولة أي اختصاصات اللهم إال إذا تنازلت عنها (نبيه،
 ،2019صفحة .)46
وتنقسم الدولة الموحدة إلى صنفين :األول تكون الدولة الموحدة مركزية عندما تتركز مختلف السلط في يد السلطات
المركزية ،والتي يمكن أن ير افقها نظام الالتمركز الذي يتم من خالله تفويض بعض اختصاصاتها ألعوانها المعينين في
وحدات إدارية ال تتمتع بالشخصية االعتبارية ،وتكون العالقة الرابطة بينهما عالقة تسلسلية تراتبية وظيفية .بينما النوع
الثاني من أشكال الدولة الموحدة هو الدولة الموحدة الالمركزية والتي تتميز بوجود هيئات سياسية إدارية (الجماعات
الترابية في الحالة المغربية والفرنسية) وهي هيئات تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقاللية اإلدارية والمالية ،فهي تمارس
اإلدارة لكن ال تمارس سلطة التشريع ( ،2009 ،Bernardصفحة  ،)48فعندما تقرر الدولة اللجوء إلى الالمركزية
كأسلوب في إدارة الشأن العام ،فإنها هي من يخلق هذه الهيئات السياسية-اإلدارية بها ،ويحدد اإلطار القانوني الذي
سيأطرها ،الالمركزية هنا هي إدارية أكثر منها سياسية (نبيه ،2019 ،صفحة .)46
انطالقا من هذه األرضية الدستورية سوف نتطرق لكل من التجربة الجهوية اإلسبانية واإليطالية في إطار الدولة
الموحدة الالمركزية.
أوال التجربة الجهوية اإلسبانية ،أو دولة المجموعات المستقلة.
تكتسي التجربة الجهوية اإلسبانية أهمية كبيرة باعتبارها تشكل نموذجا للدولة الموحدة التي ارتقت فيها المجموعات
المستقلة إلى ممارسة مجموعة من الصالحيات واإلختصاصات الهامة ذات الطابع الدستوري المتميز بالمرونة والبساطة،
تشمل اختصاصات عادية وأخرى فوق عادية باإلضافة إلى ترسانة من القوانين المنظمة والتي تراعي الخصوصيات
الجهوية وتعزز مبدأ سيادة األمة اإلسبانية كمبدأ دستوري محسوم فيه (بلقزبور ،2010 ،صفحة  ،)99فهي وسيلة لتحديث
الدولة دون المس بوحدتها ،إن نظام المناطق المتبع في إسبانيا كان محصلة لحراك سياسي واجتماعي واقتصادي وفكري
استغرق فترة طويلة من الزمن (زيتوني ،2011 ،صفحة  ،)261وجاء ليكرس حال توفيقيا بأخذ بعين اإلعتبار وحدة الدولة
من جهة ويراعي من جهة ثانية الفروقات القومية وضرورة منح األقليات بعضا من الحكم الذاتي (بوبوش ،قضية الصحراء
ومفهوم االستقالل الذاتي ،2004-2003 ،صفحة .)161
فانطالقا من الدستور االسباني لسنة  ،1978استطاع التنظيم الجهوي اإلسباني أن يستوعب مبدأ اإلستقالل الذاتي
لألقاليم بالشكل الذي جعل منه إطارا متفرعا عن دولة المركزية يتم فيها تقاسم سلطة القرار بين الدولة واألقاليم (بلقزبور،
 ،2010صفحة  ،)100في إطار احترام مظاهر التعدد والتنوع الثقافي واإلثني والتاريخي الذي يتميز به المجتمع اإلسباني.
كما أقر هذا الدستور ،بوجود دولة مركبة (بيالردو ،2010 ،صفحة  )28بشكل تتوزع فيه الوظائف بين مؤسسات الدولة
ومؤسسات مناطق الحكم الذاتي في ظل وحدة األمة ،حيث أن إسبانيا بذلك تعتبر وطن جميع اإلسبانيين المشترك والغير
القابل للتجزئة.
وبالتالي قدمت المادة الثانية من الدستور اإلسباني بناء لنظام الجهات الذي يضمن تمتع القوميات والجهات التي
تشكل األمة اإلسبانية بالحكم الذاتي ،وذلك بهدف تحقيق ثالثة أهداف تتمثل في تقريب التسيير اإلداري من المواطن وإقرار
المادة  103من دستور إسبانيا لمبدأ الفعالية الذي يجب أن يوجه عمل اإلدارة ،وأيضا تلبية التطلعات الشرعية والتاريخية
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للجهات (بوليتو ،2010 ،صفحة  ،)33مما سينتج عنه تحول من الدولة الموحدة إلى الدولة المركبة في مناطق الحكم الذاتي،
تحقيقا ألقصى درجات الالمركزية ،ويشكل تجاوزا للسقف الذي ينحصر في مجرد الالمركزية اإلدارية.2
ويعترف الدستور اإلسباني لمناطق الحكم الذاتي بصالحية ممارسة السلطات الثالث التقليدية.
أوال ،السلطة التشريعية ،حيث تتمتع المجموعات المستقلة بإسبانيا بالحق في ممارسة السلطة التشريعية ،وتتمثل في
توفرها على جمعية تشريعية هي بمثابة برلمان محلي ،يتم انتخابه بنمط اإلقتراع العام المباشر وفق قاعدة التمثيل النسبي من
أجل ضمان تمثيلية مختلف األقاليم به ،وتتمتع كذلك بحق المبادرة التشريعية أمام الكورتيس العام ،3وتملك الحق في اختيار
رئيس الجماعة المستقلة وكذا أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون الجماعة المستقلة في مجلس الشيوخ الوطني ،كما تقوم
بمراقبة رئيس ومجلس الحكومة المحلية ،والطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية اإلسبانية (المادة  162من
الدستور االسباني (حرف أ).)1978 ،
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مسألة تمكين مناطق الحكم الذاتي بإسبانيا من ممارسة السلطة التشريعية تعرف اختالفا
فقهيا كبيرا ،والسبب يعود لعدم وجود إقرار صريح بالدستور اإلسباني لسنة  1978يمكنها من ممارسة السلطة التشريعية
مثل ما هو عليه الحال باألنظمة الفيدرالية ،إذ يرى الفقيه غونزاليز نابانو ) (Gonsalez Navanoبأنه ال توجد مجموعات
مستقلة تمتلك السلطة التشريعية بل تمتلك فقط لوائح تنظيمية ،ويرى فريق آخر بأن هناك مجموعتان إحداهما تمتلك
صالحيات دستورية وأخرى لها اختصاصات إدارية فقط ،ثم التيار الثالث والذي يرى بأن المجموعات المستقلة تتمتع
بالسلطة التشريعية والمجموعات األخرى الناقصة االستقاللية يمكنها أو ال أن تتمتع بها.
ثان يا ،السلطة التنفيذية حيث اعترف الدستور اإلسباني بجهازين تنفيذيين في نطاق الجماعة المستقلة ،وهما الرئيس
ومجلس الحكومة باإلضافة إلى إقرار مندوب الحكومة المركزية (بلقزبور ،2010 ،صفحة  ،)99يتم اختيار رئيس الجماعة
المستقلة بواس طة الجمعية التشريعية من بين األعضاء ويعين بمرسوم ملكي ،أما مجلس الحكم أو مجلس الحكومة فيضم
مجموعة من المستشارين برتبة وزير تعود لهم ممارسة مهام تنفيذية وإدارية ،ويرتبط وجودهم برئيس الحكومة الذي يعود
إليه أمر تعيينهم وإعفائهم من مهامهم ،في حين يتم تعيين مندوب الحكومة من طرف هذه األخيرة في كل جماعة مستقلة ،من
مهامه تمثيل الحكومة وتوجيه وتنسيق اإلدارة المدنية في نطاق الجماعة المستقلة ،ويتم تعينه وعزله بمرسوم ملكي يوافق
عليه مجلس الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة.
ثالثا ،السلطة القضائية والتي تلعب دورا مهما في الحفاظ على احترام القوانين ،فهي ضمانة أساسية أقرها دستور
سنة  1978في المادة  152منه والمتعلقة بالجماعات المستقلة حيث أكد على إمكانية إنشاء محكمة عليا للقضاء على
المستوى الجهوي ،مع التأكيد على ضرورة احترام ما أسند للمحكمة العليا من صالحيات على المستوى الوطني ،فحدود
وظيفتها تكمن في مدى التزامها باحترام اختصاصات المحكمة العليا الوطنية .فهي تعمل في إطار وحدة القضاء التابع
للدولة ،علما بأن مجال اختصاصها ،ال يتعدى حدود النطاق الترابي للمجموعة المستقلة كما أنها ال تتمتع بسلطة قضائية
مستقلة عن قضاء الدولة (نبيه ،2019 ،صفحة .)71
أما فيما يتعلق باختصاصات مناطق الحكم الذاتي ،فلها اختصاصات محجوزة وأخرى مشتركة ،تتميز األولى منها
بطابعها االختياري ،حيث أن المجموعة المستقلة تضع اختصاصاتها في الحدود التي يرسمها لها الدستور دون أن تكون
ملزمة بتحملها ،وهي تشمل كال من مجاالت إعداد التراب واألشغال العمومية ذات الفائدة الجهوية ،والتنمية الجهوية
والسكك الحديدية والطرق الجهوية والفالحة والغابات والخدمات اإلجتماعية وتنسيق الشرطة المحلية.
أما بالنسبة لإلختصاصات المشتركة ،فهي تلك التي تشترك فيها مع الدولة وتنقسم إلى نوعين ،النوع األول ،تتكلف
الدولة بوضع األسس القانونية واإلطار العام له وتترك لمناطق الحكم الذاتي التفصيل فيها بالشكل الذي يالئم كل واحدة منها
حسب خصوصيتها ،مثل قطاع الصحة والتعليم والبيئة .أما النوع الثاني ،فيتمثل في حصر دور المجموعات المستقلة في
 ) 2يقدم الدستور االسباني توزيعا عموديا للسلطة العمومية بين كيانات من مستويات مختلفة وهي أساسا الدولة التي تتمتع بالسيادة ،ومناطق الحكم
الذاتي التي تتميز باستقالليتها السياسية واألقاليم والبلديات ذات اإلستقاللية اإلدارية المتعلقة بمجاالت مختلفة (حكم المحكمة الدستورية 1981-32
المؤرخ ب  28يوليوز  ،)1981ويبدو واضحا من خالل الفصل  2من الدستور أن هذا االخير أسس دولة معقدة تمنح فيها ممارسة وظائف الدولة
تارة للمؤسسات العامة للدولة وتارة لمناطق الحكم الذاتي التي تتمتع باإلستقاللية السياسية التي هي تعبير عن حق التمتع بالحكم الذاتي المكفول
للقوميات والجهات التي تكون االمة االسبانية ،وطن جميع االسبانيين المشترك وغير القابل للتجزئة.
 )3هو برلمان المملكة اإلسبانية ) (cortes generalesأي المحاكم العامة ،ويتألف من مجلسين بمجموع  614عضوا ،وهما المجلس األعلى أو
مجلس الشيوخ ب  264عضو ،والمجلس األدنى وهو مجلس النواب ب  350عضوا ،وهو يمثل السلطة التشريعية حيث يختص بسن القوانين
وتعديلها كما له سلطة تنقيح الدستور وتنصيب وعزل رئيس الحكومة.
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العمل على تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المركزية والتي تخص مجاالت الجمارك وقانون الشغل ،والتي
هي نفسها تطبق على صعيد كل التراب االسباني (القرقوري ،2008-2007 ،صفحة .)81
تتوفر المناطق المستقلة بإسبانيا على موارد مالية مهمة ،حددت كما يلي (المرجاني ،1997 ،صفحة :)77
 الضرائب التي تقدمها الدولة بشكل كامل أو جزئي ومساهمات أخرى في عائدات الدولة.
 الضرائب والرسوم الذاتية.
 تحويالت صندوق التعويضات من بين األقاليم ،وتعيينات على حساب الموازنة العامة.
 مداخيل األمالك الخاصة.
 الناتج عن عمليات التسليف.
لقد استطاعت إسبانيا بفضل إرساء هذا النظام الجهوي المعقلن أن تحقق منجزات عظيمة في فترة وجيزة سواء في
المجال الصناعي أو المجال اإلجتماعي ،وتمكنت من بناء دولة قوية من الناحية السياسية على الصعيد اإلقليمي والدولي
(القستلي.)2013 ،
لكن يصعب الجزم بشكل الدولة االسبانية انطالقا من دراسة حالة الجهوية اإلسبانية ،والسبب راجع للغموض الذي
يكتنف الدستور االسباني في هذا الشأن ،فهو لم يوضح بصفة صريحة طبيعة الدولة في إسبانيا هل هي موحدة أو فيدرالية،
ولعل السبب يعود لغياب التراضي ما بين فقهاء القانون الدستوري والسياسيين حول هذه المسألة .كما أن سكوت الدستور
اإلسباني عن تحديد نوعية التنظيم السياسي الترابي للدولة وتركه هذه المسألة للقوى السياسية إليجاد صيغة مالئمة لمقومات
الحكم الذاتي بالمناطق المستقلة.
لذا تتأرجح مواقف فقهاء القانون ورجال السياسة بين ثالثة مواقف :األول يعتبر وضعية دولة مناطق الحكم الذاتي
على أنها نموذج فريد ،والموقف الثاني يعتبرها دولة مركبة ،والموقف الثالث الذي يرى أن األمر يتعلق بنسخة غير مكتملة
لنظام دولة الفيدرالية.
ثانيا :الجهوية بإيطاليا
أما فيما يخص التجربة الجهوية المعتمدة بإيطاليا ،فيمكن القول بأن الدولة اإليطالية من بين أقدم البلدان األوربية التي
ذهبت بعيدا في تبني نهج التدبير المحلي ،حيث تبنت خيار الجهوية السياسية ،تحت تأثير الوضع االجتماعي المتميز
بالتعددية اإلثنية والعرقية (عدنان ،2010 ،صفحة  ،)112وسعيا منها إلى التخفيف من حدة المركزية التي عانت منها في
ظل الحكم الفاشيستي (بكور ،2008 ،صفحة  .)113لكن ما يميزها أكثر هو مرجعيتها التاريخية التي تفسر ما تتمتع به من
هامش كبير في تسيير شؤونها وتعاطيها مع المسألة الالمركزية ،فإيطاليا كانت في األصل مجزأة إلى ممالك وجمهوريات
تم جمعها في إطار الدولة الموحدة ،أي أنها عرفت تطورا معاكسا لما هو عليه الحال بباقي الدول التي تبنت نفس النهج
السياسي.
تتميز الجهوية السياسية التي اعتمدتها إيطاليا بكونها ذات طبيعة مزدوجة ،إذ تستقي أسسها من نظام الالمركزية
اإلدارية وتحاول بذلك التطلع نحو النظام الفيدرالي دون أن تصل إليه ،ولهذا يوصف نظام المناطق اإليطالي بأنه نظام
المركزي ذو وجهة سياسية في إطار الدولة الموحدة (بوبوش ،قضية الصحراء ومفهوم االستقالل الذاتي،2004-2003 ،
صفحة .)127
تم التنصيص على خيار الجهوية السياسية منذ دستور سنة  ،1948لكن التجربة الحقيقية لم تنطلق إال في سنة
 ،1970بعد تبني الدولة اإليطالية مجموعة من اإلصالحات اإلدارية والسياسية التي همت كافة المجاالت ذات الطابع
الجهوي ،في إطار يراعي وحدة الدولة والحيلولة دون تجزئتها ،حيث تنص مقتضيات الفصل  5من الدستور اإليطالي لسنة
 1947على أن الجمهورية واحدة ،ال تتجزأ تقر باإلستقاللية في التسيير المحلي وتفضله ،تتحقق في المرافق المستقلة عن
الدولة أكبر قدر من الالمركزية اإلدارية ،وتكيف مبادئها ومناهجها التشريعية مع ضرورات التسيير الالمركزي.
وبالتالي تجد الجهوية السياسية اإليطالية مرجعيتها في النص الدستوري ،الذي نص على أن "المناطق تتكون من
وحدات مستقلة لها سلطات خاصة ،ووظائف خاصة تتحدد طبقا للدستور" (الفصل  115من الدستور االيطالي،)1947 ،
والذي حدد كذلك عددها في  19منطقة تتمايز من حيث النظام القانوني بحيث هناك خمس مناطق خاصة وأربعة عشر
منطقة عادية .لكن اإلصالح الدستوري لسنة  2001حدد عدد الجهات في  20جهة خمسة منها تتمتع بنظام خاص بينما
خمسة عشر منها تتمتع بنظام عادي (الدستور اإليطالي ،)2001 ،ويعود سبب هذا التمييز بينهما إلى كون المناطق الخاصة
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أحدثت قبل العادية ،من حيث الزمن وسرعة غير عادية لتالفي اإلصطدام مع الجنوب اإليطالي ذي المطالب اإلنفصالية
(بكور ،2008 ،صفحة .)115
يحدد الدستور اإليطالي في المادة  121منه تركيبة األجهزة الجهوية من حيث اإلطار العام ،حيث يمكن التمييز بين
جهازين:
الجهاز التشريعي بمثابة المجلس الجهوي:
ينتخب باإلقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات ،وهو من ينتخب الهيئة التنفيذية ورئيسها ويضع النظام الداخلي
للجهة باألغلبية المطلقة ألعضائه قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان المركزي بقانون عادي.
الجهاز التنفيذي:
بمثابة جهاز الحكومة أو ما يدعى بمجلس الجونطا ،هي عبارة عن حكومة جهوية مصغرة تختص باإلشراف على
تنفيذ القوانين اإلقليمية الصادرة عن المجلس الجهوي والقوانين المركزية الصادرة عن البرلمان المركزي ،وتضم لجنة
تنفيذية.
ينتخب رئيس الجونطا أو رئيس الحكومة الجهوية من قبل المجلس الجهوي باإلقتراع السري ،وهو يمثل الجهة
وينشر القوانين واللوائح الجهوية وينفذ البرنامج االقتصادي والسياسي المعد من طرف الهيئة التنفيذية للمجلس الجهوي،
ويسير الوظائف اإلدارية المفوضة من الدولة للجهة طبقا لتعليمات الحكومة المركزية (بكور ،2008 ،صفحة  ،)115وبذلك
فهو يجمع اإلزدواج الوظيفي الجهوي والمركزي (بوبوش ،الجهوية السياسية كأداة لتجاوز مشكل الصحراء،2006 ،
صفحة .)112
أما فيما يتعلق بالنظام المالي للجهات بإيطاليا فال يخرج عن اإلطار الذي حدده الدستور ،حيث أن معظم النصوص
المتعلقة بالموارد المالية للجهات تحيل على القوانين العادية لتحديد قواعد تمويل الجهات ،وتتمثل هذه الموارد في موارد
ذاتية ،كالضريبة على امتيازات الدولة ،الضريبة على امتيازات الجهوية ،الضريبة على السيارات ،والضريبة على احتالل
الملك العمومي ،واإلمدادات ،والتي تشكل المصدر األساسي في تمويل الجهة ،وتتخذ عدة أشكال وغالبا ما تخصص لبعض
النفقات ،لكن حرية الجهات في التصرف فيها محدودة نظرا لكون السلطات المركزية تراقب أكثر من  %85منها (لبكر،
 ،2001-2000صفحة .)145
ومع ذلك تبقى الدولة اإليطالية دولة موحدة ،خاصة أن الفصل  114من دستور سنة  2001ينص على أن:
الجمهورية واحدة وغير قابلة للتجزئة وأكد كذلك على أن الجمهورية تتكون من الجماعات واألقاليم والجهات والدولة (المادة
 114من الدستور االيطالي ،)2001 ،ويمنح وضعا متساويا للجهات والجماعات وكذا المدن الكبرى ،حيث تستفيد من حكم
ذاتي سياسي وتقريري ،مما يخفف من حدة مفهوم الدولة الموحدة ألنه يؤدي إلى شكل جديد لدولة متعددة المراكز (نبيه،
 ،2019صفحة  ، )80كما يسمح بمباشرة المركزية جد موسعة ،خاصة أن الجهات وحدها دون باقي الهيئات الترابية،
تتقاسم مع الدولة السلطة التشريعية" ،السلطة التشريعية تمارسها الدولة والجهة" (المادة  117من الدستور االيطالي،
.)2011
ومما يؤكد فرضية أن الدولة اإليطالية هي دولة موحدة تعتمد الالمركزية الجهوية السياسية كأسلوب تدبير ،أن
الدستو ر اإليطالي لم يأت بذكر عبارة تفيد بكونها دولة فيدرالية ،وهو األمر الذي يتماشى وروح دستور  1947التي حددت
الخطوط الحمراء التي ال يمكن تجاوزها في الوحدة وعدم قابلية الدولة للتجزئة.
كما أن مراجعة الدستور اإليطالي لسنة  2001تدل على دولة إيطاليا دولة جهوية ،تتبنى نهج جهوية موسعة للجهات
مع وجود حمولة فيدرالية ،أو ما يمكن أن يطلق عليه النظام الشبه فيدرالي اإليطالي ،فاإليطاليون غالبا ما يتعاطون مع
المسألة الالمركزية بعقلية ليبرالية منفتحة .لذا فإن التجربة الجهوية اإليطالية تعبر عن الجدية في خلق الجهات وكذا على
سعة ا لمجال الديموقراطي بهذا البلد ،وبالتالي فهي نموذج رائد لمنح الحكم الذاتي للمناطق في ظل الجهوية السياسية ،لذا ما
يمكن قوله هو أن الجهوية اإليطالية تعتبر من بين أرقى النماذج التي يمكن اإلحتذاء بها (القستلي.)2013 ،
الفرع الثاني :الجهوية السياسية باالتحاد الفيدرالي األلماني
تعد الدولة الفيدرالية شكال مركبا من أشكال الدولة ،هي نقيض الدولة البسيطة أو الموحدة ،يقوم نظام الحكم الفيدرالي
على أساس تقسيم دستوري للسلطة واالختصاصات بين مستويات الحكم المختلفة ،بحيث نجد المستوى الوطني أو االتحادي،
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إلى جانبه مستوى الوالية أو اإلقليم أو المقاطعة .تتمتع الوحدات االتحادية بحكم ذاتي مكفول دستوريا في مجاالت سياسية
معينة ،تتشارك السلطة مع االتحاد وفق قواعد متفق عليها في مجاالت سياسية أخرى .إذ ،تجمع الفيدرالية بين حكم ذاتي
جزئي وحكم مشترك جزئي (المؤسسة الدولية للديموقراطية واالنتخابات.)2015 ،
انطالقا من هذه التوطئة عن الدولة الفيدرالية ،سوف نتطرق للتجربة األلمانية في المجال الجهوي ،والتي تعتبر أحد
أهم النماذج الجهوية السياسية في إطار الدولة الفيدرالية ،وهي التجربة التي ألهمت ملك المغرب الراحل الحسن الثاني
بخصوص المسألة الجهوية وأسر برغبته في تطبيقها بالمغرب منذ سنة  .1984أخذت الدولة األلمانية بنظام الجهوية في
سنة  1949إذ أقر الدستور األلماني الصادر في تلك السنة بوجود جهات إدارية واقتصادية تتكامل في أهدافها وآليات عملها
مع النظا م الفيدرالي المطبق ،والذي يمنح لألقاليم والجهات صالحيات واسعة ،شكلت الجهات فيه المظهر التنموي
واالقتصادي واإلداري األبرز للنظام الفيدرالي .ويشتمل هذا النظام على مبدأ التدرج في االختصاصات ،الذي يحدد لكل
طرف مجاالت عمله وفي نفس الوقت يسمح للطرف األعلى بالتدخل لتنظيم الشؤون التي يعجز الطرف األدنى عن تنظيمها
(منظم ،2010 ،صفحة  ، )134فتبني نظام فيدرالي بدولة ألمانيا اإلتحادية ،هو ما منح البنيات التحت الدولتية (الالندر)
الستة عشر اختصاصات واسعة على المستوى التشريعي والتنفيذي.
أوال :اإلختصاصات التشريعية:
تتمتع الواليات األلمانية بالحق في تشريع القانون ،حيث تنص المادة  70من الدستور األلماني على حق الواليات في
تشريع القوانين التي ال يسند تشريعها لالتحاد ،وقد تم تقسيم الصالحيات التشريعية إلى صالحيات حصرية ،وتشاركية.
ينفرد اإلتحاد بممارسة التشريع الحصري الذي يهم الميادين المشتركة بين مختلف مكوناته والمرتبطة أساسا بالسيادة
الوطنية أللمانيا وهي كما حددتها المادة  73من القانون األساسي األلماني المعدل سنة  2014في الشؤون الخارجية والدفاع،
ويشمل ذلك حماية السكان المدنيين ،الجنسية في اإلتحاد ،حرية اإلنتقال ،شؤون جوازات السفر ،الهجرة ،اإلقامة وتبادل
تسليم األشخاص للدول األجنبية ،العملة وصك النقود ،الموازيين والمقاييس ،وكذلك تحديد قياسات ومعايير الزمن ،الوحدة
الجمركية والتجارية للمنطقة ،المعاهدات المتعلقة بالتجارة والمالحة ،حرية نقل البضائع وتبادل العوائد المالية مع الدول
األجنبية ،ويشمل ذلك الجمارك والوسائل الوقائية األخرى التي تتبع لحماية المنطقة ،خطوط السكك الحديدية اإلتحادية
والنقل الجوي ،البريد وخدمات االتصاالت الهاتفية ،الوضع القانوني للعاملين في اإلتحاد والهيئات والمؤسسات اإلتحادية،
وذلك في نطاق القانون العام ،وحقوق الملكية الصناعية وبراءات االختراع وحقوق الطبع وقوانين النشر.
أما فيما يتعلق باإلختصاصات التشريعية المشتركة ،فهي تهم اإلختصاصات التي يسمح المشرع الدستوري للواليات
بوضع التنظيمات القانونية المؤطرة للميادين التي لم يقم اإلتحاد بتأطيرها من الناحية القانونية ،ومن بين الميادين التي تدخل
في نطاق التشريع المشترك نذكر :التشريع المدني ،التشريع الجنائي ،حق التجمع وتأسيس الجمعيات ،التشريعات المتعلقة
باألجانب ،التشريع االقتصادي ،تشريع الشغل ،التشريع المتعلق بالسكن ،نزع الملكية ،المالحة البحرية ،المواصالت البرية،
النقل السككي باستثناء ما تختص به الفيدرالية ،التشريعات المتعلقة بالنفايات والتلوث الهوائي والضجيج ،التشريع المتعلق
بالطاقة الذرية ،التشريع المتعلق باألسلحة والمتفجرات ،التخصيب االصطناعي البشري ،مسؤولية السلطة العامة (الفصل
 74من الدستور االلماني .)2014 ،
غير أن الواليات األلمانية تختص بحق التشريع في المجاالت الخاصة بها والمتعلقة ب :التنظيم الترابي للواليات،
تنظيم الجماعات المحلية ،إعداد الترابي المحلي ،التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية ،تشجيع االستثمار ،الصحة العامة،
التعاون االجتماعي ،والنقل المحلي ).(Marcou, Gazaryan, & Svoboda, 2000, p. 79
ثانيا :اإلختصاصات التنفيذية:
الجهاز التنفيذي للفيدراليات األلمانية يشبه في وضعه وتنظيمه الجهاز التنفيذي الفيدرالي ،حيث أن رئيس الالندر
المنتخب من قبل الجمعية التشريعية هو رئيس الحكومة الجهوية الذي يعين بدوره أعضاء حكومته ويمارس عليهم السلطة
الرئاسية ،وتختص الحكومة الفيدرالية باقتراح القوانين واإلجابة عن األسئلة المتعلقة بطريقة تسيير الحكومة التي تمارس
السلطة التنظيمية أيضا ،وتتشكل الحكومات الالندر من عدد من الوزارات مشابهة للوزارات اإلتحادية.
أما فيما يخص الموارد المالية لالندر فتتكون من موارد جبائية وموارد غير جبائية.
فيما يخص الموارد الجبائية يمكن التمييز بين الموارد الجبائية الخاصة باالتحاد من قبيل رسوم الجمارك والضرائب
على االستهالك ،والضرائب على النقل البري ،وضريبة السيارات ،ضرائب تداول رأس المال والتأمين ...وضرائب تؤول
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حصريا على الالندر والمتمثلة في الضريبة على الممتلكات ،الضريبة على التركات ،الضريبة على السيارات ،الضريبة
على الخمور ،الضريبة على القمار والميسر (الفصل  106من الدستور االلماني.)2014 ،
أما فيما يتعلق الموارد الجبائية المشتركة بين الالندر واإلتحاد فقد نص الدستور األلماني في الفقرة الثالثة من المادة
 106على أنه تعود عائدات الضرائب المتأتية من ضريبة الدخل ،ومن الضرائب الشركات وضريبة المبيعات العامة لالتحاد
والواليات معا.
وتوزع هذه اإليرادات بين المستوى المركزي والمستويات الالمركزية ،حيث ،وجبت اإلشارة إلى أن إيرادات
الضريبة على الدخل والشركات توزع بحكم الدستور مناصفة (الفصل  106من الدستور االلماني ،)2014 ،بنسبة %42.5
لكل من اإلتحاد والالندر وتحصل المراكز والدوائر والجماعات على  %15المتبقية (منظم ،2010 ،صفحة  ،)143في حين
ينظم قانون اتحادي وبموافقة المجلس اإلتحادي عليه توزيع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بين الالندر واإلتحاد
(الفصل  106من الدستور االلماني ،)2014 ،في إطار تفاوضي ،وبناء على التغييرات اإلقتصادية ،وضرورة التوفيق بين
النفقات والمهام والكتلة الديموغرافية لالندر (عراش ،2006 ،صفحة  ،)130وذلك اعتبار من  1يناير ( 1998الفصل 106
من الدستور االلماني.)2014 ،
كما يستفيد الالندر األلماني من بعض الموارد الغير الجبائية ،وتتمثل أوال في القروض التي تعد مصدرا مهما من
مصادر اإليرادات اإلستثنائية التي تلجأ إليها الواليات بألمانيا قصد تمويل بعض التجهيزات والمشاريع ،وثانيا في
اإلمدادات ،والتي هي عبارة عن مبالغ مالية يقدمها اإلتحاد للواليات بصفة المعونة المالية قصد سد العجز الحاصل في
ميزانيتها.
من المالحظ أن الواليات بألمانيا تحظى بموارد مهمة مما يسهل عملية تحقيق التنمية بها ،كما أن القانون األساسي
الفيدرالي وضع نظامين للتوزيع المالي :األول نظام عمودي ،يقضي بإعادة توزيع المنتوج الضريبي المشترك من طرف
االتحاد (العماري ،2017-2016 ،صفحة  ،)162الذي يعيد توزيعه على الجماعات التابعة له بنسب معينة .ونظام أفقي،
حيث أنه يشكل آلية للتضام ن بين الجماعات والواليات بهدف تصحيح االختالالت المحتملة على مستوى القدرات المالية بين
الواليات .وتبعا لذلك فإن النموذج األلماني يعتبر نموذجا رائدا على مستوى توزيع الضرائب والرسوم بين الدولة وباقي
وحداتها المحلية (جيادي ،2014-2013 ،صفحة .)446
يمكن القول بكون النموذج األلماني واحد من بين أهم النماذج الجهوية السياسية في إطار الدولة الفيدرالية ،فألمانيا
كدولة فيدرالية تأخذ بالجهوية المنظمة دستوريا وتنفرد بأسلوب خاص في تطبيقها ،حيث تختلف عن النماذج المعمول بها
في بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا (الطالب ،2010 ،صفحة  ،)166رغم أن هذه الدول تأخذ بالجهوية السياسية ،مما يفهم منه أن
للجهوية السياسية عدة صور تتباين بتباين مستويات التطبيق والممارسة ،وتختلف باختالف األنظمة السياسية ودساتيرها
(العماري ،2017-2016 ،صفحة .)154
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المحور الثاني :التنظيم الجهوي بالمغرب وفرنسا
تندرج الجهوية اليوم ضمن السياق العام لتطوير الديموقراطية والالمركزية مما أدى إلى دسترتها في الدول التي
تتبنى هذا النوع من التنظيم اإلداري ،حيث يتم تمكين هذه الوحدات الترابية من مجموعة من الصالحيات والموارد ،بهدف
تمكينها من ممارسة اختصاصاتها واألدوار المنوطة بها .ويعود االهتمام والعمل بهذا النمط من التدبير الترابي إلى فشل
نظام المركزية اإلدارية في التعاطي مع المشاكل االقتصادية واالجتماعية والتنموية وغيره ،والعجز عن إيجاد حلول لها.
لذلك تم اإلقرار بتبني النظام الجهوي اإلداري بكل من فرنسا والمغرب ألجل تحقيق العدالة المجالية والتنمية ،مع
وجود بعض االستثناءات .فماهي أهم مقومات الجهوية سواء بفرنسا أو المغرب؟ وماهي آفاق تبني خيار الجهوية السياسية
بالمغرب؟
الفرع األول :الجهوية اإلدارية بالمغرب وفرنسا
أوال ،الجهوية بفرنسا:
لطالما كانت فرنسا دولة مركزية منذ القرن الخامس عشر إلى غاية نهاية الحرب العالمية األولى ،حيث ظهرت
فكرة الالمركزية بالموازاة مع ظهور بوادر النعدام التوازن في المجتمع الفرنسي ،مما أدى إلى الشروع في سياسة
الالمركزية وبدأت تدريجيا تأخذ أبعاد جهوية (نبيه ،2019 ،صفحة  ،)104لقد عرف النظام الجهوي الفرنسي تطورا مهما
جاء نتيجة خصوصيات المجتمع الفرنسي ،حيث تميز بتطور النظام الالمركزي بالموازاة مع القطع مع النظام المركزي،
وبالتالي بر وز أهمية تبني أسلوب جديد في تدبير الشأن العام المحلي ،من خالل التخفيف من مسؤوليات الدولة المركزية
والتحول نحو تمكين المنتخبين المحليين من بعض سلطاتها.
تعود فكرة الجهوية في فرنسا إلى بدايات القرن الماضي وبالضبط سنة  ،1917حيث كانت المرحلة األولى هي
إحداث الجهات االقتصادية بفرنسا في  14يونيو  ، 1930تلتها المرحلة الثانية حيث تم إحداث ما يسمى بدوائر التدخل
الجهوي في  7يناير  ،1959تم تلتها مرحلة اإلقرار بكون الجهة جماعة محلية من خالل قانون  2مارس  ،1982ثم قانون
 07يناير  ،1983كانت هذه اللحظة نقطة تحول انتقلت الجهة خاللها من كيان مجرد من اإلمكانيات اإلدارية والسياسية
وكونها موضوعا للنقاش االكاديمي ،إلى جماعة محلية تتساوى مع الجماعة واالقليم ،وهي بداية التكريس القانوني للجهوية
واعتمادها كأسلوب في تدبير للشأن الترابي الفرنسي .وقد عمل دستور الجمهورية الخامسة على تجسيد القيم العليا للدولة
الديموقراطية وأسسها.
تقوم الجهوية بفرنسا على مجموعة من المبادئ األساسية:
مبدأ الوحدة  ،الذي يتم من خالله المحافظة على وحدة الدولة رغم اعتماد نظام الجماعات والمحافظات؛ إال أن هذا
المبدأ يعرف بعض االستثناءات ،حيث تم منح بعض الجهات أنظمة نوعية تتالءم وخصوصيتها الجغرافية ومستواها
التنموي (غازي ،2005 ،صفحة  ،)88مثل منطقة باريس وكورسيكا ومناطق ما وراء البحار وخاصة كالدونيا الجديدة.
مبدأ المساواة :عمل الدستور الفرنسي على تبني مبدأ المساواة بين مختلف المستويات الالمركزية من خالل تمكينها
من اآلليات والوسائل الضامنة لتحقيق هذا المبدأ ،وذلك حتى تتمكن من تجاوز اإلشكاليات التنموية واالختالالت المجالية
بين مناطق البالد.
احترام الخصوصية المحلية :يعد اإلقرار بالنظام الجهوي بفرنسا إقرار باالختالف بين الجهات واحترام
خصوصيات كل جهة على حدة ،لكن هذا اإلقرار يتم في ظل احترام مبدأ وحدة الدولة.
مبدأ التضامن  :يقوم هذا المبدأ على أساس تضامن وتكامل الدولة والجماعات والمحافظات والجهات ،تحقيقا للتوازن
االقتصادي واالجتماعي فيما بينها ،دون أن تمارس أية وحدة ترابية وصايتها على وحدة ترابية أخرى.
خضعت العملية االنتخابية الجهوية بفرنسا لمجموعة من القوانين ،فبعد تكريسها القانوني سنة  ،1982جاء قانون
 10يوليوز  1985لينظم انتخاب المجالس الجهوية ،والذي جعل من الدوائر االنتخابية للعماالت واألقاليم أساس االنتخابات
الجهوية ،ليعدل بموجب قانون  19يناير  ، 1999الذي أرضى أنصار الجهوية وجعل من الجهة دائرة انتخابية قائمة بذاتها،
وهو المبدأ الذي حافظ عليه قانون  11أبريل  ،2003بحيث تم اعتماد اللوائح االنتخابية الجهوية ،لكن مع اشتمالها على
فروع العماالت واالقاليم .تجرى االنتخابات الجهوية بفرنسا في دورتين ،يتم خاللها انتخاب المستشارين الجهويين باالقتراع
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العام المباشر ،بكل من فرنسا ومقاطعات وأقاليم ما وراء البحار ،إلى جانب مجلس كورسيكا وغويانا والمارتينيك ،لمدة
انتدابية تدوم ستة سنوات.
حدد القانون الفرنسي األجهزة السياسية للجهات في كل من المجلس الجهوي المكون من األعضاء المنتخبين ،رئيس
المجلس الجهوي الذي يمثل السلطة التنفيذية في المجلس الجهوي ،واللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الجهوي والتي قد
يفوض لها جزء من صالحياته كما تعوض المجلس في الفترات ما بين اجتماعاته؛ يصاحب هذه األجهزة هيئة تشاورية
تدعى بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الجهوي حيث يضطلع بمهمة استشارية لدى الهيئات السياسية للجهة ،فهو
حسب المادة  61من قانون " 1982يساهم من خالل آرائه في إدارة الجهة".
كما "يتولى ممثل الدولة في المجتمعات المحلية بالجمهورية باعتباره ممثل كل عضو في الحكومة ،تحقيق المصالح
الوطنية والرقابة اإلدارية واحترام القوانين" (دستور الجمهورية الخامسة ،المادة  ،)1958 ،72وتجدر اإلشارة إلى أنه في
ظل المقتضيات القانونية السابقة لقانون  ،1982مارس ممثل الدولة السلطة التنفيذية للقرارات الجهوية ،والدعوة لعقد
االجتماعات وإعداد الميزانيات وتنفيذها ،باإلضافة لدوره الرقابي على شرعية مداوالت المجالس الجهوية؛ لكن بعد صدور
قانون  2مارس  1982تقلص دور ممثل الدولة في المسائل ذات الطبيعة الوطنية واألوروبية ،وإدارة مصالح الدولة ،كما
تقلص دوره الرقابي الذي أصبح يتلخص في إمكانية اللجوء للقضاء اإلداري ألجل البث في شرعية قرارات المجالس،
بحيث أصبح رؤساء المجالس يتمتعون بسلطة التنفيذ الفعلي (لبكر ،2001-2000 ،صفحة  ،)2005أما في المجال المالي
فإن االختصاص أصبح موكوال للمجالس الجهوية للحسابات (مليح ،2010 ،صفحة .)93
أما فيما يتعلق بمسألة االختصاصات الجهوية بفرنسا ،فقد عرفت هي األخرى تطورا ملحوظا مع صدور قانون 2
مارس  1982الذي وسع من مجال تدخالتها لتشمل التنمية االقتصادية واالجتماعية ،والتخطيط وإعداد التراب والتعمير،
والتربية والتكوين والثقافة والبيئة ،وكذلك الشباب والرياضة واألنشطة الترفيهية .كما عرفت بعض االختصاصات توسيعا
آخر مع صدور القانون  13غشت  ،2004الذي هم مجاالت التكوين المهني والتصميم الجهوي للبنية التحتية للمواصالت
والمحافظة على اإلرث الثقافي.
من المالحظ أن التشريع الالمركزي الفرنسي قد عمل على تأمين توزيع السلط بين الدولة المركزية والجماعات
الترابية ،وجعل العمل للمصلحة العامة أكثر فعالية وتأمين تطوير ديموقراطية القرب (نبيه ،2019 ،صفحة  ،)106خاصة
عندما اعتمد مبدأ التفريع عند توزيع االختصاصات بينهما .كما خففت القوانين الصادرة منذ ثمانينات القرن الماضي إلى
اآلن من رقابة الدولة الفرنسية على الجماعات الترابية ،ومنحت اختصاص ممارسة السلطة التنفيذية للهيئات المنتخبة،
عكس ما كان عليه الوضع قبال ،عندما مارس المحافظ أو ممثل الدولة هذا االختصاص.
كالدونيا الجديدة استثناء فرنسي:
تعد الجماعات الترابية الفرنسية سلطات إدارية تدبر الشأن العام حسب ما هو مخول لها قانونيا وتحت رقابة القاضي
اإلداري ،لكن هذه الوضعية ال تطبق في حالة كالدونيا التي تعرف نظاما أقرب إلى النظام الفيدرالي منه إلى الالمركزي،
حيث تتميز عن باقي جهات فرنسا بوجود هيئات تقريرية ،وهيئات استشارية.
أوال :الهيئات التقريرية:
الهيئات التقريرية لجهة كالدونيا ثالث مؤسسات :اإلقليم والكونغرس والحكومة.
يعد اإلقليم أساس التقسيم اإلداري لجهة كالدونيا ،حيث قسمت إلى ثالث أقاليم (اتفاق ماتينيون )1988 ،هي :إقليم
الشمال ،إقليم الجنوب ،وإقليم الجزر حسب ما جاء به القانون التنظيمي الصادر في  19مارس  .1999يدار كل إقليم من
طرف مجلس منتخب باالقتراع العام المباشر لمدة انتدابية مداها خمس سنوات ،ويترأسه رئيس يتم انتخابه من طرف
المجلس باالقتراع السري وباألغلبية المطلقة ،وكذلك ثالث نواب للرئيس ،كما يتم تشكيل لجان متخصصة مكلفة بدراسة
مشاريع المداوالت .أما بخصوص حل المجلس فال يتم ذلك إال بإصدار المجلس الوزاري لمرسوم ،بعد األخذ برأي رئيس
الكونغريس ورؤساء األقاليم الثالث ورئيس حكومة كالدونيا الجديدة.
أما كونغريس كالدونيا الجديدة ،وهو بمثابة البرلمان ،فيتشكل من  54عضو يتوزعون كما يلي 15 :عضوا عن
إقليم الشمال 32 ،عضو عن إقليم الجنوب ،و 07أعضاء عن إقليم الجزر .هؤالء األعضاء ينتمون جميعا لمجالس األقاليم،
وتتم تسميتهم بناء على نتائج االنتخابات ،بحيث يحصل المنتخب الذي حصل على أكبر عدد من األصوات على مقعده
بالكونغريس ،ثم من يليه تباعا إلى حين اكتمال العدد المخصص لكل إقليم .عندئذ يتم انتخاب رئيس للكونغريس وثمانية
نواب له باالقتراع السري وباألغلبية المطلقة.
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يختص الكونغريس بالمجال التشريعي ،لكن في المجاالت التي حددها القانون التنظيمي (Loi Organique n°
). 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 1999حيث يمكنه إصدار قوانين البلد،
خاصة األوعية الضريبية وتحصيل الض رائب والرسوم ،قانون الشغل والضمان االجتماعي وكذلك األنظمة العرفية السائدة
في مجال تسيير األراضي ومناطق الصيد والرعي .كما يختص بتعيين أعضاء الحكومة والتصويت على القوانين والميزانية
ومراقبة عمل الحكومة.
تعتبر حكومة كالدونيا الجديدة السلطة التنفيذية لها ،يتم اختيار أعضائها من طرف الكونغريس ،وتسير بشكل جماعي
تضامني أغلبية ومعارضة ،عدد أعضائها بين  5و 11عضو ،يحملون صفة مكلف بالقطاع الذي سيتم إسناده لهم ،وال تتخذ
القرارات من طرفهم إال بعد أن يتم التداول فيها والتصويت عليها باألغلبية ،على أن يتم ترجيح صوت رئيس الحكومة في
حالة التعادل في األصوات .إن ما يثير االنتباه في حالة حكومة كالدونيا الجديدة هو كونها محورا أساسيا ،لكنها ال تتوفر
على اآلليات لفرض رأيها ،كما أن تسييرها ،مسطرة أقل ما يقال عنها بأنها متشعبة (نبيه ،2019 ،صفحة .)114
ثانيا :الهيئات االستشارية:
مجلس الشيوخ العرفي :أسس هذا المجلس بعد اتفاق نوميا (Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé
) ،le 05/05/1998 à Nouméa, 1998لحماية وتثمين الموروث الثقافي لشعب هذه الجزر ،وتفادي المشاكل االجتماعية.
وي عد هيئة استشارية بحيث يتم طلب رأيه من طرف جميع السلط التنفيذية والتشريعية ،وحتى القضائية بمناسبة تفسير
القواعد العرفية والتفاوضية.
اللجنة االستشارية للمعادن(Decret n°90-813 du 10 septembre 1990 relatif au cimité :
consultatif des mines en nouvelle-Cadélonie institué par l'article 90 de la loi n° 88-1028 de 09
) ، novembre 1988, 1990تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن الدولة وعن حكومة كالدونيا الجديدة والكونغريس ومجلس
الشيوخ العرفي واألقاليم والجماعات والهيئات النقابية والمهنية .تستشار هذه اللجنة بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين
المتعلقة بالمحروقات والمعادن .إال أن الطبيعة االستشارية لهذه اللجنة تجعل من آرائها غير ملزمة.
المجلس االقتصادي واالجتماعي :يضمن تمثيلية التجمعات والمجموعات المهنية والنقابية والهيئات والجمعيات التي
تساهم في الحياة االقتصادية االجتماعية والثقافية لكالدونيا الجديدة .يتكون من  31عضوا من بينهم  28عضوا يمثلون
األقاليم ،و 3أعضاء يمثلون غرفة الفالحة ،وغرفة التجارة والصناعة وغرفة المهن.
ثانيا ،الجهوية بالمغرب:
انطلق االهتمام بالالمركزية اإلدارية بالمغرب منذ ستينيات القرن الماضي باتخاذ التنظيم الجماعي واإلقليمي
كنمطين لتدبير الشأن العام المحلي ،وهو تأطير ذو طبيعة سياسية وإدارية محضة ،لكن التوجه نحو التأطير االقتصادي
للمجال ،جاء نتيجة عدم فعالية هذين اإلطارين في مواجهة التفاوتات المجالية ،فكانت الجهوية االقتصادية في سنة 1971
تو جها جديد للحد من الفوارق االقتصادية والتباينات التي تعرفها مختلف مناطق المغرب ،حيث اعتبرت الجهة دائرة ترابية
للتخطيط االقتصادي وإعداد التراب الوطني ،وتم تقسيم المجال الترابي لسبع جهات اقتصادية ،لم تتمتع بالشخصية المعنوية
واالستقالل اإلداري والمالي ،ولم تكن لها اختصاصات تقريرية ،بل اقتصرت على الطابع االستشاري فقط.
وفي سنة  1992سيعرف مفهوم الجهوية تطورا ملحوظا ،إذ ستتم دسترتها وترتقي الجهة لمصاف الجماعات
المحلية – سوف تتغير التسمية إلى الجماعات الترابية-ثم سيوطد مفهومها ومركزها القانوني من خالل دستور  1996الذي
سيمتعها بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري ،لكنها استقاللية ظلت نسبية على اعتبار أن السلطة التنفيذية كانت
بيد ممثل السلطة المركزية ،مقابل سلطة تقريرية محدودة للمجلس الجهوي ،ودائما أمام والي الجهة الذي تمتع في اآلن نفسه
بكونه آمرا بالصرف وسلطة تنفيذية للجهة.
جاء دستور  2011بمجموعة من اإلصالحات الهدف منها إعادة تموقع الجهات في النظام اإلداري والترابي
المغربي (فتح ،2022 ،صفحة  ،)206ووضع األرضية القانونية الدستورية لها ،كما أنه انطالقا من سنة  2015ستعرف
الحياة اإل دارية بالمغرب منعطفا مهما ،حيث أن الهدف المنشود هو بناء الالمركزية على أسس توزيع االختصاصات
وتوسيع "الوعاء اإلداري" لالمركزية بنهج جهوية حقيقية (نبيه ،2019 ،صفحة  ،)114مبنية على تصور يهدف إحداث
تغييرات على مستوى تقاسم الس لط بين المركز والفاعل المحلي ،وتقريب القرار من المواطنين وإشراكهم فيه ،وذلك تفعيال
لفكرة تنزيل جهوية متقدمة ذات "جوهر ديموقراطي تنموي" (الخطاب الملكي ليوم  03يناير  2010بمناسبة تنصيب اللجنة
االستشارية للجهوية )2010 ،مبنية على أساس الديموقراطية والمشاركة.
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كما أن مبدأ التفريع الذي يعد أساس توزيع االختصاصات بين الدولة والجهات ،ال يمكن أن يطبق على
االختصاصات السيادية التي تبقى دائما في نطاق االختصاصات الحصرية للدولة وحدها ،هذه األخيرة التي تتنازل وتحول
جزء من مهامها للوحدات األدنى بموجب نصوص قانونية وذلك في إطار ما يعرف بتقريب المرافق العامة من المواطن
وإدارة القرب .أما فيما يخص ممثل السلطات المركزية ،فقد تم تعزيز دور الوالة والعمال في مجال الالتمركز وجعلهم
بمقتضى النص الدستوري ممثلين للسلطة المركزية على مستوى الجهات والعماالت واألقاليم ،ومنحهم سلطة ممارسة
المراقبة اإلدارية وتنسيق أنشطة المصالح الالممركزة.
ويمكن تلخيص التطور التاريخي والمؤسساتي الذي عرفته الجهوية بالمغرب من خالل الخطاطة التالية:
خطاطة تبين أهم التواريخ المتعلقة بالتطور التاريخي والمؤسساتي للجهة بالمغرب
•الجهوية االقتصادية
• 1971خلق المناطق االقتصادية
•دسترة الجهة واعتبارها جماعة محلية
• 1992تمتع الجهة بالشخصية المعنوية واالستقالل االداري والمالي

1996

•تكريس الجهة كجماعة محلية

•صدور أوا قانون ينظم الجهات بالمغرب
• 1967القانون رقم  47-96المتعلق بالتنظيم الجهوي

2011

•االصالح الدستوري لسنة 2011
•التنظيم االداري للمملكة تنظيم المركزي يقوم على الجهوية المتقدمة
•تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية األخرى.

•صدور القانون التنظيمي رقم  14-111المتعلق بالجهات
• 2015انطالق الجهوية المتقدمة بالمغرب من خالل انتخابات  4شتنبر 2015

إن ال تطور الذي عرفته الالمركزية الجهوية بالمغرب يعد منطقيا بالنظر لكون جميع الظواهر المجتمعية والقانونية
ال بد وأن تكون نتيجة ظرفيات وأحداث تاريخية وخصوصيات محلية ،مما يتيح القول بأن الجهوية بالمغرب مازالت في
طور التغيير والتطور لتتالءم ومتطلبات المجتمع المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته العرقية والثقافية والسياسية ،ولعل
مقترح المغرب لنظام الحكم الذاتي بالجنوب المغربي يدخل في هذا اإلطار.
الفرع الثاني :آفاق الجهوية السياسية بالمغرب من خالل مقترح الحكم الذاتي
يقوم الحل السياسي المقترح بخصوص الصحراء على أساس منح جهة الحكم الذاتي مجموعة من اإلختصاصات
والهيئات ،حيث يمارس سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء داخل الحدود الترابية للجهة مجموعة من اإلختصاصات من
خالل هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية.
أوال :اختصاصات هيئات الحكم الذاتي ،تنص المبادرة المغربية للحكم الذاتي في النقطة  12منها على أنه يمارس
سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء ،داخل الحدود الترابية للجهة ،ومن خالل هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية ،وفق
المبادئ والقواعد الديمقراطية ،عدة اختصاصات ،والسيما في الميادين التالية :اإلدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم
الجهة ،كما أناطت المبادرة المغربية بجهة الصحراء مجموعة أخرى من اإلختصاصات ،شملت مجموعة من الميادين
نصت عليها المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي.
يعتبر المجال اإلقتصادي والمالي واحدا من بين هذه الميادين ،بحيث خولت المبادرة المغربية للسلطات المحلية الحق
في القيام بكل ما يدخل في إطار التنمية اإلقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع اإلستثمارات وإنعاش قطاعات التجارة
والصناعة والسياحة والفالحة ،كما أعطتها الحق في اإلشراف على ميزانية الجهة ونظامها؛ ثم المجال اإلجتماعي،
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فبمقتضى المبادرة المغربية لمنح الصحراء حكما ذاتيا ،تصبح السلطات المحلية بالمنطقة مسؤولة عن قطاعات السكن
والصحة والتربية والتشغيل والرياضة والضمان اإلجتماعي وبصفة عامة تغدو مسؤولة عن كل ما من شأنه أن يحقق تنمية
اجتماعية.
أما بخصوص المجال الثقافي ،فقد أنيطت بمؤسسات الحكم الذاتي في جهة الصحراء مهمة تحقيق تنمية ثقافية بما
فيها النهو ض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني؛ وأخيرا مجال تدعيم البنى التحتية ،حيث ستصبح هيئات الحكم الذاتي
بالصحراء وفق المبادرة المغربية مسؤولة أيضا عن هيكلة البنى التحتية عن طريق منشآت مائية وتزويد اإلقليم بالمياه
والكهرباء والقيام باألشغال العمومية واإلشراف على قطاع النقل.
وتحتفظ الدولة باختصاصات حصرية خاصة حسب ما جاءت به النقطة  14من مبادرة الحكم الذاتي ،وهي أوال
مقومات السيادة السيما العلم والنشيد الوطني والعملة ،ومقومات مرتبطة باإلختصاصات الدستورية والدينية للملك بصفته
أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية والحريات الفردية والجماعية ،واألمن الوطني والدفاع الخارجي
والوحدة الترابية ،والعالقات الخارجية ،والنظام القضائي للمملكة.
وقد حددت النقطة  13من المبادرة المغربية للحكم الذاتي الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنمية جهة الحكم الذاتي
للصحراء في الضرا ئب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة ،والعائدات التي يمكن
تحقيقها من استغالل الموارد الطبيعية المرصودة للجهة ،وجزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من
الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة ،والموارد المخصصة في إطار التضامن الوطني ،وأخيرا عائدات ممتلكات الجهة.
ثانيا ،مؤسسات الحكم الذاتي  ،ينبني مفهوم الحكم الذاتي على إلزامية توفر جهات الحكم الذاتي على أجهزة مستقلة
عن السلطة المركزية ،سميت بهيئات الجهة ،مهمتها النهوض والمساهمة في تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ،ولهذه
الغاية نصت المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء على إحداث ثالث هيئات.
أوال الهيئة التشريعية  ،تتمثل في برلمان الحكم الذاتي للصحراء ،ويتكون من أعضاء منتخبين من طرف القبائل
الصحراوية ،وكذا من أعضاء منتخبين باإلقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة ،كما تم التنصيص على
ضرورة تضمن التشكيلة البرلمانية لجهة الحكم الذاتي على نسبة مالئمة من النساء (النقطة  19من مبادرة الحكم الذاتي
للصحراء.)2007 ،
ثانيا الهيئة التنفيذية ،حيث يمارس السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي للصحراء رئيس حكومة ينتخبه البرلمان
الجهوي ،وينصبه الملك وهو ممثل الدولة في الجهة (النقطة  20من مبادرة الحكم الذاتي للصحراء ،)2007 ،ويتولى رئيس
حكومة جهة الصحراء مهمة تشكيل حكومة الجهة ،ويعين الموظفين اإلداريين الضروريين لمزاولة اإلختصاصات الموكلة
إليه بموجب نظام الحكم الذاتي ،كما يعتبر مسؤوال أمام برلمان الجهة (النقطة  21من مبادرة الحكم الذاتي للصحراء،
.)2007
ثالثا الهيئة القضائية  ،يجوز للبرلمان الجهوي أن يقوم بإحداث محاكم تتولى البث في المنازعات الناشئة عن تطبيق
الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء ،وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكل استقاللية وباسم
جاللة الملك (النقطة  22من مبادرة الحكم الذاتي للصحراء ،)2007 ،وتتولى المحكمة العليا الجهوية باعتبارها أعلى هيئة
قضائية على مستوى الجهة النظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة ،وذلك دون اإلخالل باختصاصات المجلس األعلى
والمجلس الدستوري للمملكة (النقطة  23من مبادرة الحكم الذاتي للصحراء ،)2007 ،مما يعني أن النظام القضائي لجهة
الحكم الذاتي للصحراء ستبقى ضمن دائرة الجهاز القضائي للمملكة.
بعد التعرف على طبيعة نظام الحكم في جهة الصحراء واختصاصاته وهيئاته ،سننتقل للسؤال عن طبيعة العالقة
التي ستربط ما بين جهة الحكم الذاتي للصحراء والدولة المغربية.
لقد عمل المغرب من خالل مبادرة الحكم الذاتي للصحراء على وضع اللبنة األولى في بدء تطبيق الصيغة السياسية
كحل مالئم يصون الحقوق الثابتة للمغرب ويحفظ خصوصية المنطقة ويفتح آفاق رحبة للبناء اإلقتصادي والتقدم اإلجتماعي
والتساكن المبني على التضامن الوطني ،وذلك في أفق إرساء أرضية حكم ذاتي تحت السيادة المغربية يضمن للصحراويين
حقوقهم ويضمن للمملكة المغربية سيادتها ووحدتها الترابية ،وذلك من خالل محددين ،يتعلق األول بتحديد مجاالت حضور
الدولة بمنطقة الحكم الذاتي ،فيما يتعلق الثاني بضمان تواجد منطقة الحكم الذاتي داخل الدولة.
منح المغرب مجموعة من اإلختصاصات لجهة الحكم الذاتي وفي المقابل احتفظ بصالحيات متعددة تدور في فلك
السيادة محورها عدم المساس بالمصالح العليا للمجتمع المغربي وعدم اإلخالل بالثوابت الوطنية والمتمثلة في الوحدة
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الترابية للمملكة ،بسريان القانون في كل شبر منها واالحتفاظ بمقومات السيادة فيها السيما العلم والنشيد الوطني والعملة
ونظام اإلتصاالت والطابع البريدي ،كما تدخل ضمن مجاالت السيادة أيضا جميع المقومات المرتبطة باإلختصاصات
الدستورية والدينية للملك باعتباره الممثل األسمى لألمة والحامي لحق ممارسة الشعائر الدينية وللحقوق الفردية والجماعية،
وضامن العدالة القضائية.
وتدخل مهمة الحفاظ على األمن الوطني واالستقرار والدفاع عن حوزة البالد في االختصاصات التي تندرج في
مسؤوليات الدولة بجهة الصحراء ،كما تمنح مبادرة الحكم الذاتي مجاال واسعا للدولة في مجال العالقات الخارجية ،حيث
يحق لها إبرام االتفاقيات الدولية والمصادقة عليها (الفقرة  14من مبادرة الحكم الذاتي للصحراء ،)2007 ،غير أن إنجاز
هذه الصالحيات يتم في إطار عمليات تشاورية تجمع بين الدولة وجهات الحكم الذاتي بالصحراء (الفقرة  15من مبادرة
الحكم الذاتي للصحراء.)2007 ،
ومن أجل ضمان حضور قوي للدولة بجهة الحكم الذاتي ،نصت المادة  16من المبادرة المغربية للحكم الذاتي على
أنه يزاول مندوب للحكومة اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء ،مما يعني أن نظام الحكم المقترح قائم في
عمقه على "عنصر الوصاية" (زيتوني ،2011 ،صفحة  ،)273للحيلولة دون أي محاوالت انفصالية محتملة ،وبالتالي تظل
الدولة المالك الوحيد للقرارات المتعلقة بالسيادة الوطنية في تلك المنطقة (الدرداري ،2002-2001 ،الصفحات -134
 ،)135شأنها في ذلك شأن باقي التجارب المقارنة في هذا المجال.
وبالتالي ،يعتبر مشروع الحكم الذاتي بالصحراء ذو طابع خاص ،فسلطة الحكم الذاتي في مشروع المبادرة المغربية
تشكل نموذجا فريدا يضمن توزيعا تقاطعيا للسلطة في مختلف مستوياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بين المركز وإقليم
الصحراء (غالي ،2010 ،الصفحات  ،)161-160يقوم على أساس مرتكزات أساسية تتمثل في مرتكز الوحدة وتشمل وحدة
الدولة والوطن والتراب ،والتوازن حيث يقوم على تحديد اإلختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة مع تمكين المؤسسات
الجهوية م ن الصالحيات الضرورية للنهوض بمهامها التنموية ،والتضامن على أساس اعتماد تقسيم ناجع يتوخى قيام
مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا (للمزيد أنظر الخطب الملكية التالية :الخطاب الملكي بمناسبة
ذكرى المسيرة الخضراء بتاريخ  6نونبر 2008؛ الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بتاريخ  6نونبر
2009؛ الخطاب الملكي بتاريخ  3يناير  2010بمناسبة تنصيب اللجنة االستشارية للجهوية).
إن منح األقاليم الصحراوية بالجنوب المغربي من خالل مبادرة نظام الحكم الذاتي سيمكنها فعال من مجموعة مهمة
من اإلختصاصات ومن ا لهيئات الجهوية التي ستضمن لها اإلستقاللية في اتخاذ القرارات التي تجيب عن متطلبات التنمية
في إطار من احترام خصوصيات المنطقة وأهلها ،لكنه بالمقابل منح الدولة مجاال حصريا يتكون من مجموعة كبيرة من
اإلختصاصات السيادية التي تضمن استمرارها في بسط نفوذها عليها ،وقد جعلت المبادرة من جهة الصحراء جزءا ال
يتجزأ من حضيرة الوطن ،فاإلستقاللية ال تعني أبدا اإلنفصال ،بل تعني اإلستقاللية والتعددية في إطار الوحدة الوطنية ،وقد
سمحت لساكنة جهة الحكم الذاتي بالصحراء بأن تمثل في البرلمان وفي باقي المؤسسات الوطنية ،ومكنتها من المشاركة في
كافة اإلنتخابات الوطنية (الفقرة  18من مبادرة الحكم الذاتي للصحراء.)2007 ،
إن ما يحسب لمقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي للمناطق الجنوبية هو اعتباره حال وسطا ،يضمن للسكان
الصحراويين الحق في تسيير شؤونهم المحلية الخاصة وبدون إخالل باإلمتيازات السيادية للمملكة وسالمتها اإلقليمية
(زيتوني ،2011 ،صفحة  ، )275ومن هنا وجب تكثيف جهود بناء الثقة بين الدولة والمواطن الصحراوي واالنكباب على
مشاكله االقتصادية والسياسية تلطيفا للمناخ السياسي (الدامون ،2017-2016 ،صفحة  ،)85وكسبا للنفوس والعقول
(بوبوش Maroc Droit ،المقاربة الملكية الجديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية.)2010 ،
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الخالصات:
تخلص الدراسة الموسومة بالجهوية المتقدمة بالمغرب على ضوء التجارب المقارنة إلى مجموعة من االستنتاجات:
تأثير طبيعة شكل الدولة على نوعية الجهوية المطبقة ،فالدولة البسيطة أو الموحدة أو األحادية التي تتخذ الالمركزية
كأسلوب في التدبير بعدين :األول ،إداري-سياسي ،تخلق فيه الدولة الوحدات اإلدارية الالمركزية األدنى مثال الجماعات
واألقاليم والجهات ،تمنحها الشخصية المعنوية واالستقاللية اإلدارية والمالية ،وتمنحها اختصاصات بموجب قانون ،لكنها
تخضع لرقابة أجهزة الدولة من سلطات وصاية أو رقابة قضائية (النموذج المغربي والفرنسي مع بعض التمايز)؛
أما البعد الثاني للجهوية فيتميز بكونه سياسي لكن في ظل الوحدة الوطنية ،وهنا نجد بعض التمايز بين أهم النماذج
المدروسة .ففي النموذج اإلسباني ،الذي يوصف بكونه نموذجا معقدا ،تحدث الجهات (المجموعات المستقلة) وتمنح
اختصاصات موسعة مقارنة بتلك الممنوحة في الجهوية اإلدارية ،فالجهات في ظل نظام الحكم الذاتي تمارس السلطة
التشريعية وتتوفر على جهاز تنفيذي وقضائي ،بينما تمنح األقاليم والبلديات الحق في ممارسة الصالحيات اإلدارية التي
تمنح في حالة الالمركزية اإلدارية الصرفة ،بينما تحتفظ الدولة المركزية باالختصاصات الحصرية السيادية.
بينما في النموذج اإليطالي ،الذي يعرف بكونه نظاما جهويا سياسيا أو بدولة الجهات ،لكن رغم ذلك تبقى الدولة
اإليطالية دولة موحدة ،خاصة أن الفصل  114من دستور سنة  2001ينص على أن الجمهورية واحدة وغير قابلة للتجزئة،
وأكد كذلك على أن الجمهورية تتكون من الجماعات واألقاليم والجهات والدولة ،ويمنح وضعا متساويا للجهات والجماعات
وكذا المدن الكبرى ،حيث تستفيد من حكم ذاتي سياسي وتقريري ،مما يخفف من حدة مفهوم الدولة الموحدة ألنه يؤدي إلى
شكل جديد لدولة متعددة المراكز ،كما يسمح بمباشرة المركزية جد موسعة ،خاصة أن الجهات وحدها دون باقي الهيئات
الترابية ،تتقاسم اختصاص ممارسة السلطة التشريعية مع الدولة.
أما بالدولة الفيدرالية ،تتخذ الجهوية بعد سياسيا محضا مثال النموذج األلماني ،الذي يتميز بوجود االتحاد كهيئة عليا
يدخل ضمنها الالندر أو الواليات وعددها  ،16وهو نظام منظم دستوريا ،يقر بمنح األقاليم والجهات صالحيات واسعة
شكلت الجهات فيه المظهر األبرز ،وهو نظام يعمل وفق مبدأ التدرج في االختصاص؛ حيث منح الالندر اختصاصات
واسعة تشريعية وتنفيذية ،بيمنا ينفرد االتحاد بممارسة التشريع الحصري للميادين المشتركة بين مختلف مكوناته ،ويتعلق
األمر بالسيادة الوطنية والشؤون الخارجية والدفاع.
مما يمكن استنتاجه كذلك من الدراسة هو أن كل دولة تتخذ من الجهوية أسلوبا في الحكم سواء تعلق األمر بالجهوية
الالمركزية أو السياسية في إطار الدولة الموحدة ،أو الجهوية السياسية في إطار الدولة الفيدرالية ،تجد مرجعيتها في
التأصيل التاريخي للظاهرة ،وللظروف المجتمعية التي تزامن معها؛ وبالتالي يصعب القول بمالئمة نموذج ما لدولة ما،
فلكل دولة مرجعيتها التاريخية الخاصة وظروفها الخاصة وبالتالي ال أهمية للوصفات الجاهزة ،بل يجب التركيز على
المرجعيات واألسس الوطنية لكل دولة وعلى اختياراتها الدستورية ،وعلى روافدها الثقافية واإلثنية والسياسية ،وبطبيعة
الحال على مدى رغبة النظام السياسي للدولة في مشاركة الحكم والتنازل عن بعض من اختصاصاته للهيئات األدنى منه،
والتي تعني بالضرورة الرغبة في التغيير.
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Abstract
This study aimed to identify the role of e-educational supervision in the development of the
performance of teachers of the first four grades in public schools in Tubas province from
their point of view, the study used the analytical descriptive curriculum through the
preparation of a special questionnaire for this study, the sample of the study formed from
(127) single teachers of the first four grades distributed to public schools in Tubas province,
and were selected in the random class method to include all variables of the study, where
the questionnaire was sent to the target teachers electronically (115) responses were
obtained from the target groups, i.e. 90% of the valid papers, and the most important
results of the study were that there is a major role for e-educational supervision in the
development of the performance of teachers of the first four grades in public schools in
Tubas province, and the totel wieht at leaste (70%) realted with the role of e-ducational
supervision so the results of the study confirmed the application of the practice of electronic
educational supervision on the ground was high and the reason for this is due to the writing
of supervisory reports and follow-up of the writing works and levels of students, while the
study reached the most important The recommendations are that you should give an
Intensifying training programs in the field of computers as a technique for the qualification
of teachers with the design of a program for electronic educational supervision, contains all
the necessary supervision process of electronic registration of teachers, electronic
evaluation, electronic guides, a special model of supervisory reports, electronic completion
files and others.
Key words: Educational Supervision, E-Learning, Four Basic Grades, Teacher
Performance.
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دور اإلرشاا

التابوي اإللتتاو ي في تنمية أداء معلمي الصفو األربعة األولى في مدارس الحتومة
في محافظة طوباس من وجهة ظاهم

روان الغوا مة
الباحثه،وزارةالتربيةوالتعليم،فلسطين 

الملخص
تناولت الدراسة اإلرشرا التربوي اإللتترو ي في تنمية أداء معلمي الصفو األربعة األولى في مدارس الحتومة في
محافظة طوباس من وجهة  ظرهم ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل إعداد استبا ة خاصة لهذه
الدراسة،تتو تعينةالدراسةمن(127)مفردةمنمعلميالصفو األربعةاألولىموزعينعلىالمدارسالحتوميةفي
محافظةطوباس،وقدتماختيارهمبالطريقةالعشوائيةالطبقيةقوامها()127مفردة،لتشملكافةمتغيراتالدراسة،حيثتم
إرسالاالستبا ةإلىالمعلمينالمستهدفين .
وقد تم الحصول على ( 115) ردا ً من الفئات المستهدفه ،أي بنسبة ( )%90من األوراق الصالحة ،وتمثلت اهم  تائج
الدراسةوهيأ ةيوجددوركبيرلإلرشرا التربوياإللتترو يفيتنميةأداءمعلميالصفو األربعةاألولىفيالمدارس
الحتوميةحيثبلغالوزنالنسبي()%70لدوراإلرشرا التربوي اإللتترو يبمحافظةطوباسوبدرجةتقديرمتوسطه،
فيماتوصلتالدراسةإلىتتثيفالبرامجالتدريبيةفيمجالالحاسباآلليكتقنيةلتأهيلالمعلمينمعتصميمبر امجخاص
باإلرشرا التربوياإللتترو ي،يحتويكلمايلزمعمليةاإلرشرا منتسجيلإلتترو يللمعلمين،وتقييمإلتترو ي،وأدلة
إلتترو يه،و موذجخاصللتقاريراإلرشرافيه،وملفاتإ جازإلتترو يةوغيره.
التلمات المفتاحية:اإلرشرا التربوي،التعليماإللتترو ي،الصفو األساسيةاألربعة،أداءالمعلمين.
المقدمة
أدى ا تشار فيروس كورو ا إلى صدمة مفاجئة وقوية لدى المجتمعات والدول ،صدمة لم يشهد لها مثيل خالل
القرونوالسنواتالسابقه،فجعتالعالمبسرعةا تشارةوأفقدتةاتزا ه،وعطلتحركته،وهزتاقتصاده،وعطلتتنميته،
وأوقفت األعمال ،وباعدت اجتماعيا بين األفراد ،وأثارت الرعب والحذر لدى المجتمعات ،فتركت آثارا واضحة على
االقتصادوالسياسةواالجتماعبلعلىمختلفمناحيالحياة،لذاكانمنأولوياتاأل ظمةالتعليميةفيمختلفأ حاءالعالم
هوأنحصرتجهودهافياستتمالالعامالدراسيفقطبأيوسيلةوطريقةممتن(.بوقحوص )2020،
فتان من لزاما من اإلدارات التعليمية أ ها ألزمت الناس منازلها وعطلت الدوام الرسمي للتثير من المؤسسات
التعليميةلمواجهةهذااألزمةوكانالتحدياألكبرأمامالمؤسساتالتعليميةاآلنهوأ هاتحافظعلىمسارالعمليةالتعليمية
برغمكلالظرو المحيطةفتانالخيارالوحيدواألمثلأمامهالتحقيقذلكهوالتعليمعنبعد ،والتعليمعنبعدهوعملية
الفصلبينالمتعلموالمعلموالتتابفيبيئةالتعليمو قلالبيئةالتقليديةبةلتعليمفيالروضةأوالمدرسةالىبيئةمتعددة
ومنفصلةجغرافياوهيظاهرةحديثةللتعليمتطورتمعتطورالتتنولوجيالمتسارعفيالعالموالهد منةإعطاءفرصة
التعليموتوفيرهالألطفالفيظلظرو صحيةطارئةلجائحةكورو ا(الشقري،:2014ص )46
لذاأصبحولياألمرفيالوقتالحاليهوالمعلموالناظروالمشر علىالصفوالمدرسه،بعدماأسندتإليةأعباء
العملية التعليميةكامله،بسببمافرضتةجائحةكورو اوإقرار ظامالتعليمعنبعدلجميعالمراحل التعليميه،(الدجا ي؛
وهبه.)2001، 
وماتراةالباحثةأ ةاليزالمصطلحاإلرشرا اإللتترو ييتداولفيالوسطالتربويوالتعليميبشتلمحدود،وقد
يتمتناولةبصورمختلفةفيالمستقبلالقريب؛لمالةمنأهميةتتوافقمعالتطورالمستمروالنموالسريعفيعمليةالتعليم .
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 مشتلة الدراسة:أن اال تقالالمفاجئمنالتعليمالتقليدي الىالتعليم اإللتترو ي أصبحواقعيفيمعظمالبالدوفيهذاالنوعمن
التعليمأصبحمقلقومنهكجسدياومادياو فسيالألهلوالمعلمات،واجتماعيًاوصحيًاعلىاألطفال،وحيثأ ةوبعدا تشار
وباءكورو ا ،أصبحالتعليمعنبعدهوالسائدوالمتعددوأصبحالزاميًاعلى األمالقيامبدورفاعلوجهد أكبرمعطفل
مرحلةماقبلالمدرسةلتأهيلةمنخاللالمتابعةمعمعلماتالروضةعبراأل تر تمنجهةومنخاللاأل شطةالمنزلية
منجهةأخرى،وكماأرشارحرزهللا،()2020فقداكدأنعمليةالتحولمنالتعليمالوجاهيالىالتعليمعنبعدتحديًاكبيرا
لمعظماألسروخاصةالتيلديهاأطفالفيمرحلةالروضةأوالمدرسةلتصبحمعا اةاألسرةوخاصةاألمأكبرمناألطفال
تتجةللمسؤولياتالتبيرةالتيالقيتعلىعاتقهم،وعليةاستشعرتالباحثةالمشتلةمنخاللالنتائجالتي جمتعنا تشار
كوفيد،19فبدأالتعليمعنبعدمنخاللاستخدامالمنصاتاإللتترو يةوعليةوحرصا ًعلىسالمةالطلبةذويالمرحلة
األساسيةالرابعةكانمنالمقتضياتتسليطالضوءعلى هذه اإلرشتاليه.(حرزهللا ، :2020)1128وعلية كانالسؤال
الرئيس ماهودور اإلرشاا التابوي اإللتتاو ي في تنمية أداء معلمي الصفو األربعة األولى في مدارس الحتومة في
محافظة طوباس من وجهة ظاهم ؟ وقد تفاعت أسئلةالدراسةعلىالنحوالتاليمنالسؤالالرئيسوهيحسباآلتي :
.1هلهنالكدورلدىاإلرشرا التربوياإللتترو يفيتطويراألداءالتربويفيمحافظةطوباس؟ 
.2هليوجدفروقبينمتوسطاتاستجاباتأداءالمعلمينلدىالصفو األربعةاألولىبمحافظةطوباس؟ 
.3هل يوجد أثر واضح لدى اإلرشرا التربوي على أداء الطلبة من ذويالصفو األربعة األولى فيالمدارس
الحتوميةبمحافظةطوباس؟ 
 فاضيات الدراسة الفاضية الائيس :و تمثلت الفاضية الائيسية باآلتي: ال يوجد أي فاق ذا داللة احصائية عند مستوى داللة( )a=0.05بين متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات حولدور اإلرشاا التابوي اإللتتاو ي في تنمية أداء معلمي الصفو األربعة األولى في المدارس الحتومية في محافظة
طوباس
 الفاضيات الفاعيه :وقد ا شقت من الفاضية األم وهي على النحو اآلتي: .1اليوجدأيفرقذاداللةاحصائيةعندمستوىداللة()a=0.05لدىدوراإلرشرا التربوياإللتترو يفيتطوير
األداءالتربويفيمحافظةطوباس؟
 .2اليوجدأيفرقذا داللة احصائيةعندمستوىداللة()a=0.05لدىأداءالمعلمينوالمعلماتبالصفو األربعة
األولىبمحافظةطوباس؟
 .3اليوجدأيفرقذا داللة احصائيةعندمستوىداللة ()a=0.05لدىأثراإلرشرا التربوي علىأداءالطلبةمن
ذويالصفو األربعةاألولىفيالمدارسالحتوميةبمحافظةطوباس؟
 .4اليوجد أي فرق ذا داللة احصائية عند مستوى داللة ( )a=0.05تعود للعوامل الديموغرافية (الجنس ،المؤهل
العلمي،سنواتالخدمة،درجةااللمامبالحاسوب)
 -أهدا

الدراسة:

وقدتمثلتبالهد الرئيسوهودور اإلرشاا
في المدارس الحتومية في محافظة طوباس 

التابوي اإللتتاو ي في تنمية أداء معلمي الصفو

األربعة األولى

وقدتفرعتمنةاألهدا الفرعيةاآلتيه:
.1التعر إلىدوراإلرشرا التربوياإللتترو يفيتنميةأداءمعلميالصفو األربعةاألولىفيالمدارسالحتوميةفي
محافظةطوباسمنوجهة ظرهم .
.2التعر علىالفروقودرجاتتأثيرتطبيقاإلرشرا التربوياإللتترو يعلىأداءالمعلمينوفقاًلمتغيراتالدراسة 
 .3التعر إلى متطلبات تطبيقة واالحتياجات الالزمة واألكثر مالئمة لعمل المشر التربوي لتحقيق أهدا اإلرشرا 
التربوياإللتترو يومناقشةالصعوبات .
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 أهمية الدراسة وتمثلت األهمية في النقاط اآلتيه: .1أهميةالعملاإلرشرا يالتربوياإللتترو يفيظلجائحةكورو ا.
 .2حرصا ً من القائمين على العملية التعليمية على مواكبة المستجدات التربوية في ظل التقدم التتنولوجي ،وجهودهم
التبيرة حوتعزيز التعلم التربوياإللتترو ي واهتمامهمبالتعلمللنهوضبةوخاصةً فيظلالظرو التيا عتست
علىالعمليةالتعليميه.
ً
ً
ً
 .3تعدالدراسةمرجعاًعلمياومصدراومنهالتربويايمتنللتربويينوالمختصينفيالرجوعلمثلهذهالدراسات.
 حدود الدراسة: .1الحدودالبشريه:معلميالصفو األربعةاألساسيةاألولىفيمدارسالحتومةفيمحافظةطوباس.
 .2الحدودالمتا يه:المدارساألساسيةفيمديريةالتربيةوالتعليم–طوباس.
 .3الحدودالزما يه:العامالدراسي(األولوالثا ي)منسنة2022م
التعايفات اإلجاائية " االصطالحيه:
وتعرفةالباحثةإجرائيا ًهوالعملوالدورالذييقومبةالمشر التربويلتقديمالدعموالمسا دة للمعلمينومتابعتهم
بشتلمستمر منأجلتحسينأدائهمبشتليساهمفياالرتقاء وتطويرالعملية التعليميةوتحقيقأهدا التربية لذلك سعى
منخالل هذه الدراسةالوقو علىأدواروممارساتاإلرشرا التربوي اإللتترو يفيتنميةوتطويرأداءالمعلمينفي
ظلتداعياتوتحدياتجائحةكورو ا ،ودوراإلرشرا التربوي اإللتترو يفيتعزيز وتحفيز ودعمالمعلمينعلىتطبيق
التعليمعنبعدواإلبداعفيه .

 التعايفات اإلجاائيه: -المشا

التابوي:

هوقائدتربويمؤهلومسؤولعنتطويرالعملالتربويكتل،منخاللتطويرومتابعةأداءالمعلموالعملعلى
إيجاد حلول للصعوبات والمشتالت التي يمتن أن تواجة المعلم ،وتعريفة وتدريبة بشتى الوسائل والطرق الفعالة في
التدريسلرفعمستوىأدائةفيتطبيقالتعليماإللتترو يالذيينعتسبشتلإيجابيعلىمخرجاتالعمليةالتعليميه .
 التقنيات اإللتتاو يه:هو عبارة عن عملية استخدام التقنيات الحديثة والخاصة بشبتة اال تر ت والحاسب اآللي والبرامج الحاسوبية
ومنصات التعلمعنبعد وتوظيفهما فيالعمل التربوياإلرشرا ياإللتترو ي والعملعلىتحفيزوتشجيعالمعلمليمارس
قدراتةالتربويةمنخاللالتعليماإللتترو يوالذييسهلالعملبأقلوقتوجهدوتتلفه .
أدوات البحث العلمي:
استخدمتالدراسةاالستبا ةاإللتترو يةكاداةلجمعالبيا اتفيهذهالدراسة .
الدراسات السابقه:
قامتالباحثةبجمعالدراساتاألدبيةوالجهودالسابقةوهيتنصعلىالعديدمنالدراسات والمرتبطةفيعدة
جوا بمتعددة لهاعالقةباإلرشرا التربوي اإللتترو ي ،حيثتعتبر هذه الدراسة األولىفيفلسطينمنحيث تنفيذ هذه
الدراسةعلىأرضالواقع ومنهذهالدراسات:
دراسة عبد الرحمن (٢٠١٩م) والتي تناولت التعر على جاهزية وزارة التربية والتعليم األرد ية لتطبيق
اإلرشرا اإللتترو ي من وجهة  ظـر المـشرفين التربويين .وقد أسفرت الدراسة إلى مجموعة من النتائج مـن بينهـا أن
الدرجةالتليةلجاهزيةالوزارةلتطبيقاإلرشرا اإللتترو يجاءتبدرجةمتوسطه،حيثجاءمجـالالمتطلباتالبشرية
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فيالمرتبةاألولىمنحيثالجاهزيه،تالةالمتطلباتالبرمجيه،ثـمالتنظيميةثمالماديه،بينماجاءمجالالمتطلباتالمالية
بالمرتبةاألخيرةبينالمتوسط.(عبدالرحمن)2019، 
دراسةالصائغ(٢٠١٨م)والتيتناولتمعرفةواقـعاسـتخدامالمـشرفاتالتربوياتلإلرشرا اإللتترو ي،وأهميتة
فيتسهيلبعضمهامالمشرفةالتربويه،إضافةإلىتحديدالمعوقاتالتيتواجةالمشرفاتالتربوياتفياستخداماإلرشرا 
اإللتترو ـي في العملية اإلرشرا يه .و قد أسفرت  تائج الدراسة إلى مجموعة منالنتائج مـن بينهـا أن محور معوقات
اإلرشرا اإللتترو يجاءفيالمرتبةاألولىبدرجةمرتفعه،يليةمحـورأهميةاستخداماإلرشرا اإللتترو ي،ثممحور
مدى استخدام اإلرشرا اإللتترو ـي فـي المرتبة الثالثة كما رصدت الدراسة ثما ية عشر معوقا ً يحـول دون تطبيـق
اإلرشرا اإللتترو ي.(القاسم)2013، 
دراسة الوردية (٢٠١٧م ) والتي هدفت للتعر على مـدى تـوافر كفايـات تطبيق اإلرشرا اإللتترو ي لدى
المشرفينالتربويينبمحافظةالداخليةفيسلطنةعمـان،وقدأسفرت تائجالدراسةإلىأنالمشرفينالتربويينتتوافرلـدية
م التفايـات لتطبيـق اإلرشرا اإللتترو ي بدرجة مرتفعة في المحاور اآلتية مرتبة من األعلى إلى األد ى على التوالي:
استخدام الحاسب اآللي وإدارة الملفات ،االتصال والتواصل عبر رشبتة اإل تر ت ،تصميم وإدارة البرامج التدريبية
اإللتترو يه .بينما جاء محور استخدام التقويم اإللتترو ـي بدرجة متوسطه ،ومحور استخدام التعلم اإللتترو ي بدرجة
منخفضة.(المالك)2019، 
دراستيببناستاسيوسوآ جلي( Papanstasious& )Angeli, 2008والتيتناولتالتقييماستخدامتتنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في العملية التعليميه ،وذلك من خالل إجراء مسح للخصائص النفسية والعوامل التي تؤثر على
استخدامها،ورشملتعينةالدراسةعلى()707معلم/ـةومديراًممنيعملونفيالمدارسالحتوميةفيقبرص،وقداستخدم
الباحثهان استبا ة تتو ت من عدد من المجاالت هي :مهارات امتالك ،ومهارات استخدام تتنولوجيا المعلومات
واالتصاالت،باإلضافةللتعر اتجاهاتهم  حوتلك التتنولوجيا،وقدأرشارت النتائج إلىوجودارتباطايجابيبيناستخدام
تتنولوجياالمعلوماتواالتصاالتواالتجاهات حوهالدىأفرادعينةالدراسة.(القاسم .)2013،

اإلطار النظاي
مفهوم اإلرشاا

التابوي:

(عمليةفنيةقياديةإ سا يةرشاملةغايتهاتطويرالعمليةالتعليميةوالتربويةبمحاورهاكافة(المعلم،المتعلم،المشر ،
بيئةتعليميه) منأجلتحسين الظرو التعليميةوزيادةفاعليتةوتحقيقأهدافةمنحيثتنميةقدراتالطلبةفيمجاالت
مختلفة(القاسم،2013) .
 -المشا

التابوي:

هو عبارة عن ذلك القائد التربوي الذي يسعى إلى تحسين أداء المعلمين و موهم المهني ويتولى تطوير العملية
التعليميةلتحقيقأهدافهابالتعاونمعجميعمنلهمعالقةبالعمليةالتعليمية(سمعان،2012) .
 -اإلرشاا

اإللتتاو ي:

هوعبارةعنممارسةأساليبإرشرافيةتعتمدعلىالتقنياتالحديثةفياالتصاللدعمالمعلمين وتطويرهم مهنيا ً،
وتطوير العملية التربوية باستخدام مختلف األساليب اإلرشرافية الحالية من اجتماعات ورسائل ودروس تطبيقيه .(القاسم،
 .)2013
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 التمهيديعداإلرشرا التربوي  ظامامتتامالفيحدذاته،وهوأحداألركاناألساسيةوالفاعلةفيأي ظامتعليمي،حيث
يستمدأهدافةوفلسفتةمنالمجتمعومايشهدةمنتطوراتفيكافةمناحيالحياةاالجتماعيه،واالقتصاديه،والحضاريه،
والتتنولوجيه،ويسهمبشتلرئيسفيتشخيصالعمليةالتعليميةالتعلميةمنحيثمدخالتهاوعملياتهاومخرجاتها،وصوال
لتحقيقاألهدا المرجوة،فاإلرشرا التربوي يعملعلىتحسينوتطويرالعملية التربويةبمايتناسبمعتلبيةاحتياجات
ومتطلباتالمجتمعللنهوضبمستوىالعملية التعليميةالتعلميةمنالناحيتينالفنية واإلداريةبمايتالءموالتطوراتالحديثة
فيالمجاالتالتربويه؛وذلكمنأجلالنهوضبالمؤسسةالتربويةكوحدةأساسيةللتطويرالتربويلتؤديدورهابفاعلية
منأجلتحقيقرسالتهاوفقاألهدا التربويةالمرسومة(دليلاإلرشرا التربوي،2016م،ص.)10
أوالً -النشأة والتطور" اإلرشاا

التابوي بفلسطين"

ارتبطتطوراإلرشرا التربوي فيفلسطينارتباطا ًكبيراباألوضاعالسياسيةالقائمة؛السيماأنالمنطقةفيالقرن
األخير(2018-1917م)رشهدتتعاقباتكبيرةفيأ ظمةالحتمالقائمة،وقدأرشارعلوان(2016م،ص)14كماأوردعند
كلمن(سمعان،2012م)وكماأوردهاايضا(القاسم،)2013وكماذكرهاعلوانوسمعانوالقاسمفإناإلرشرا التربوي
فيفلسطينتطورعلىعدةمراحليمتنإجمالهاعلىالنحواآلتي :
 -1ماحلة ما قبل عام (1917م):
وفي هذه المرحلةلميتنالتعليم ظاميه،وكان االعتمادفيعملية التعليمعلىالتتاتيبالملحقةبالمساجد،والتي
تعتمدعلىالحفظوالتلقين،وكانلشيخالتتابالحريةالمطلقةفيإدارةكتابةومعاملةطلبته،ولميتنفي هذه المرحلةأي
مراقبةأوتفتيشأوتوجيه .
 -2ماحلة اال تداب البايطا ي.
 -1مرحلةالنظامالمصري
 -2مرحلةاالحتاللاإلسرائيلي
 -3مرحلةالسلطةالوطنيةالفلسطينيه .
التابوي

ثا يا -ماذج إرشااقية في اإلرشاا

 -1اإلرشرا التربوياإلكلينيتي:وهوأسلوب تربوياوإرشرافىموجة حوتطويراألداءالتربوي،وممارساتهم
الصفيه،عنطريقتسجيلالموقفالتعليميبتامله،وتحليلعمليةأ ماطالتفاعلوهيالدائرةفيةبهد تحسينتعلمالطلبة
عنطريقتحسينتدريسالمعلموممارساتةالتعليمية(دليلاإلرشرا التربوي،2016م،ص.)61
 -2اإلرشرا التربوي اإلبداعي:عملية بناءةتقومعلىجهدتعاو يتستخدمفية تائجالبحثالعلميبذكاءوتميز،
ومنهنافهذاالنمطيعملعلىتحريرالمعلمينمنكلقيودالتفتيرالنمطي،ويسمحلهمبالخيالالمهني،وينميفيهمالتفتير
المنظم،ويحفزهمعلىاإلبداع والتعبيرالخالقفيعملهمداخلالمدرسةوخارجهاويتيحالفرصللتجريبالمنظملألفتار
الجديدةوإطالقطاقاتهماإلبداعيةإلىأقصىمدىممتنممايعودبالفائدةعلىالعملية التربويه(العاجز،وحلس،2009م،
ص .)34
 -3اإلرشرا التربوي التطوري :أحد االتجاهات الحديثة في الممارسات اإلرشرافية القائمة على تطوير األداء
المهاري ،والنمو المهني للمعلم وفق أسس وفعاليات تشاركيه ،يحدد أ ماطها إدراك المعلم الذاتي لقدراتة ومهاراتة
التدريسيه،وحاجاتةالمهنيه،وفروقاألداءالفرديه،ومدىدافعيتة حوالتغييروالتطوير .
ثالثا ً :متطلبات تطبيق اإلرشاا

اإللتتاو ي:

يتطلب اال تقال من اإلرشرا التربوي التقليدي إلى اإلرشرا التربوي اإللتترو ي المعتمد على الحاسب اآللي
واإل تر توالوسائطالمتعددةاتخاذعددمناإلجراءاتأوضحهاعبدالمعطيمصطفى)2013،وهي:
- 1تطويا البنية التحتيه:
ويقصدبهاتوفيررشبتةا تر تعالميه ، لديهاالقدرةعلىاالتصاالتبينجميعالمدارسببعضهاالبعض ،وكذلك
المدارسوكذلكاإلدارةالتعليميةوإدارةاإلرشرا التربوي بسعةالتقلعن( 115ميجابايت/ثا يه)وذلكلضمانالقدرة
علىاالتصالبسرعةفائقه.
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 -2الموارد البشايه:
يعتبرالعنصرالبشريالمؤهل،منالمقوماتاألساسيةلعمليةاإلرشرا التربويعبراال تر ت،وتؤكدالباحثةعلى
ضرورةتوفيروتتاملالعناصرالالزمةلإلرشرا عبراإل تر ت،فعندتحقيقذلك صلإلىمعلممتميزمعرفياًومهنياً
 -3توفيا البيئة الداعمة:
وهيتعنيبذلكتوفيرالبيئةالتيتدعمخطواتتنفيذاالستراتيجيةالالزمةلإلرشرا عبراال تر ت،حيثيتمثلفي
الوعيالتامللضرورةوأهميةاستخداماإل تر تفياإلرشرا التربوي،كمايجبالنشراإلعالميالمسبق لعمليةاستخدام
النظام وتدعيمةبالواقع التعليمي،منخاللوحداتاإلعالمالتربوي فيإداراتالتعليم بتلالوسائلواألساليب،كالنشرات،
والمحاضرات،والقراءاتالموجهةوكذلكعبرالملتقىالتربوي.(المالك.)2019،
 رأي الباحثة: إن توفر حصر أجهزة الحاسوب المتوفرة في المدارس والصالحة للعمل ،وبعد ذلك العمل على تطوير البنية
األساسية ،من خالل تزويد اإلدارات والمدارس بحواسيب وا تر ت ،والعمل على تدريب المشرفين والمعلمين الذين ال
يمتلتونمهاراتفياستخدامالحاسوب،ويقدمالدعمالفنيالالزملهم .
الطايقة واإلجااءات
أوال ً :منهجية الدراسة:
ألغراضوتحقيقأهدا الدراسة تماستخدامالمنهجالوصفي وهويتناولإحداثوظواهروممارساتكماهي
دونتدخلالباحثةفيمجرياتها،حيثاستخدمتالدراسةالمنهجالوصفي .
ثا يا :مجتمع الدراسة:
تتون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات الصفو األساسية األربعة األولى في مديرية تربية وتعليم
طوباسوذلكفيالعامالدراسي .2021\2020
ثالثا ً :عينة الدراسة:
تتو ت عينة الدراسة من ( )127فردا ً من مجتمع الدراسة تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية لتشمل متغيرات
الدراسة،وقدتمالحصولعلى(115)ردا ً،حيثكانعددالذكور()70وعدداإل اث()57 
رابعا ً :أدوات البحث العلمي:
منأجلجمعالبيا اتلتعزيزمحتوىالبحثالعلمي ،قامت الباحثةبتصميماستبا ةموجهةالىمعلمينومعلمات
الصفو األربعة األولىفيالمدارسالحتوميةفيمحافظةطوباسللتعر علىدوراإلرشرا التربوي اإللتترو يفي
تنميةأدائهممنوجهة ظرهم ..
خامسا ً :متغياات الدراسة
المتغيا المستقل
دور اإلرشاا

المتغيا التابع
تنمية

التابوي:

.2

أداء معلمي اإلرشاا

.4
الخباة)

العوامل الديمواغافية (الجنس ،المؤهل ،سنوات
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.1
التابويين
فعالية األداء لدى الطلبة بالمؤسسات
.3
التابويه

التابوي

أداء

المعلمين

المشافين
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الجدول أعالة من صميم الباحث بعد الاجوع إلى فاضيات وأسئلة الدراسة
 صدق وثبات األداةيقصدبصدقوثباتاالستبا ةالتحققمنصدقوأداةوثباتالدراسة(االستبا ه)،وذلكعلىالنحواآلتي :
 صدق االستبا ه:Validityصد ُبالصدقأنيقيسمدىاتساقالفقراتومدىترابطها،وأجرىالباحثاختباراتالصدقالتاليه :
يُ ْق َ
 الصدق الظاهاي:قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحتمين ،والذين قاموا بدورهم بتقديم
النصحواالررشاد،وتعديلوحذ مايلزمعلىفقراتاالستبا ه .
 صدق االتساق الداخلي:يقصدبصدقاالتساقالداخلي،مدىاتساقكلفقرةمنفقراتاالستبا ه،معالمحورالذيتنتميإليةهذهالفقرةوتم
حساباالتساقالداخليلفقراتاالستبا ةعلىعينةالدراسة االستطالعيةوالبالغحجمها()17مفردة سيتمعرضالنتائج
التيتوصلتإليهاالدراسة ومناقشتهاوفقاألسئلة الدراسة ،إضافةإلىمجموعةمنالتوصياتالمقترحةفيضوءالنتائج،
وفيمايأتيتفصيلذلك. 
استخدمالباحث موذجليتارتالخماسي(موافقجدا،موافق ،محايد،غيرموافق،غيرموافقبشدة)فيماتموضع
النموذجوطبقالماخصصله .
جدولرقم()1.5 موذجليتارتالخماسيلقياساراءالمعلمينوالمعلمات
درجة االتجاه

الدرجات

غيرموافقبشدة

1

غيرموافق

2

محايد

`3

موافق 

4

موافقبشدة 

5

 المعالجات االحصائيةسو تستخدمالدراسةمجموعةمنالمعالجاتاالحصائيةوهيعلىالنحواآلتي: 
.1
.2
.3
.4
.5


األوساطالحسابيةوالمتوسطاتواال حرافاتالمعياريه .
الرتبوأعلىواقلفقراتمعاجراءالعملياتالحسابيه .
االوزانالنسبيةللمتغيرينوتحليلالفقرات .
معاملاالرتباطبيرسونلدىالمتغيراتالمستقلةوالتابعه .
استخدام موذجليتارتالخماسيلقياسدرجاتالفقرات .
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 تفسيا تائج الدراسة ومناقشتهاإجابة الفاضية الائيس :" ال يوجد أي فاق ذا داللة احصائية عند مستوى داللة( )a=0.05بين متوسطات
استجابات المعلمين والمعلمات حول دور اإلرشاا التابوي اإللتتاو ي في تنمية أداء معلمي الصفو األربعة األولى في
المدارس الحتومية في محافظة طوباس"؟
جدول رقم ( )1.5.1يقيس المتوسطات الحسابية واال حاا
الدراسة
الاقم

الفقاه

المحور األول :دور اإلرشاا

المعيارى والاتبة والدرجة لقياس افااد عينة
الحسابيهحاا
اال
االوساط

الاتبه
المعيارى

الدرجه

التابوي اإللتتاو ي

1

تساعدعمليةاإلرشرا التربويعلىتحديد قاطالقوةوالضعف

3.35

0.93

2

متوسطه

2

تساهماإلرشرا اإللتترو يفيالعملعلىتحسينأخطاءالمتدربين

3.29

0.96

3

متوسطه

3

التدريبواإلرشرا يساهمانبشتلكبيرفيتحسينأداءالمتدربين

3.22

1.0

4

متوسطه

4

تعملالشبتةالعنتبوتيةبشتلكبيرفيتحسينقدراتالطلبه

3.37

1.04

1

متوسطه

3.31

0.90

التلي

متوسط

يالحظ من الجدول ( )2أن الفقرة ( )4والتي تنص على :تعمل الشبتة العنتبوتية بشتل كبير في تحسين قدرات
الطلبه" ،جاءت بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.37وبدرجة تقدير متوسطه ،وجاءت الفقرة ( )3" التدريب واإلرشرا 
يساهمانبشتلفيكبيرفيتحسينأداءالمتدربين"بأد ىمتوسطحسابيبلغ(،)3.22وبدرجةاتجاةمتوسطه،ويالحظأن
بقية فقرات االتجاة جاءت بدرجة متوسطه ،أما بالنسبة للدرجة التلية لالتجاة فقد جاءت بمتوسط حسابي بلغ (،)3.31
ودرجةاتجاةمتوسطه .
 إجابة الفاضية الفاعية األولى " :ال يوجد أي فاق ذا داللة احصائية عند مستوى داللة( )a=0.05لدى دوراإلرشاا التابوي اإللتتاو ي في تطويا األداء التابوي في محافظة طوباس " ؟.
جدول رقم ( )1.5.2يقيس المتوسطات الحسابية واال حاا
الدراسة
الاقم

الفقاه

المعيارى والاتبة والدرجة لقياس افااد عينة
الحسابيهحاا
اال
االوساط

الاتبه
المعيارى

الدرجه

المحور الثا ي :أداء المعلمين التابويين
1

يعدأداءالمعلمينمتميزامايعنيضرورةتجويدةبشتلاكبر

3.35

0.93

2

متوسطه

2

أداءالمعلمينفيمحافظةطوباسيحتاجلدوراتتدريبيةمتثفه

3.29

0.96

3

متوسطه

3

العمليةالتربويةاإلرشرافيةتبقى اقصةفيحالوجودعجزوعدمكفايةعندبعضالطلبه 3.22

1.0

4

متوسطه

4

العمليةالتربويةاإلرشرافيةهدفهااألولهوتقويماألداءالتدريبي

3.37

1.04

1

متوسطه

3.31

0.90

التلي

متوسط

جاءت اعلى فقرة " العملية التربوية اإلرشرافية هدفها األول هو تقويم األداء التدريبي " فيما جاءت اقل فقرة "
العملية التربويةاإلرشرافية تبقى اقصةفيحال وجودعجزوعدمكفايهعندبعضالطلبة"وتعزوالباحثةذلكالنهنالك
قصفيبعضاإلمتا ياتالماديةالمتاحةلدىالطلبه .
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إجابة الفاضية الفاعية الثالثة :ال يوجد أي فاق ذا داللة احصائية عند مستوى داللة( )a=0.05لدى أثا اإلرشاا
التابوي على أداء الطلبة من ذوي الصفو األربعة األولى في المدارس الحتومية بمحافظة طوباس؟
الاقم

االوساط
الحسابيه

الفقاه

اال حاا
المعيارى

الاتبه

الدرجه

المحور الثالث :االثار المبارشاة لعملية اإلرشاا
1

يساهماألثروالنتيجةالمترتبةمابعداإلرشرا فيتنميةالمهارات

2.90

1.05

4

متوسطه

2

هنالكفروقاتواضحةبينالمعلمينوالمعلماتفيعملياتاإلرشرا  

3.37

1.11

1

متوسطه

3

أداءالطلبةيختلفمنطالبالخرطبقالعملياتاإلرشرا التيتمت

3.12

1.04

3

متوسطه

4

الزياراتالميدا يةالتيتتمبالشتلالمطلوبتساهمفيتحسيناألداء

3.31

1.01

2

متوسطه

3.17

0.84

التلي

متوسط

وضحت النتائج الجدول أن الفقرة ( )2والتي تنص على " هنالك فروقات واضحة بين المعلمين والمعلمات في
عملياتاإلرشرا " ،جاءتبأعلىمتوسطحسابيبلغ(،)3.37وبدرجةتصورمتوسطه،وجاءتالفقرة()1التيتنص
على"يساهم األثر والنتيجةالمترتبةمابعد اإلرشرا فيتنميةالمهارات،بأد ىمتوسطحسابيبلغ(،)2.90وبدرجة
تقدير متوسطة وما تراة الباحثة أن األثر الناجم من الدور التربوي اإللتترو ي قد سبب فروقات واضحة بين الطلبة
المتدربينفيالمؤسساتالتدريبيه .
إجابة الفاضية الاابعة المتفاعه:
اليوجد أي فاق ذا داللة احصائية عند مستوى داللة( )a=0.05تعود للعوامل الديموغاافية (الجنس ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخدمة ،درجة االلمام بالحاسوب)
الفقره

الرقم

االوساط
الحسابيه

اال حرا 
المعيارى

الرتبه

الدرجه

المحور الاابع :العوامل الديمواغاافيه
1

تدريبالطالبوالطالباتيساهمبشتلكبيرممايالحظتفوقالطالبات

3.60

0.85

1

متوسطه

2

يالحظأصحابالخبراتفياإلرشرا لهمالسبقفيتميزطالبهم

3.40

1.08

2

متوسطه

3

اليهتمكثيراالطالبباستخدامالحواسيبممايعتسالوضعالتدريبي

3.29

1.25

3

متوسطه

4

الصعوباتوالتحدياتالتربويةقائمةفيالمؤسسةوامتا ياتاإلرشرا 

3.12

1.09

4

متوسطه

5

تساهمعملياتالتدريبواإلرشرا بشتلعمليفيتقليصالفجواتاإلرشرافية 3.09
بينالمشرفين

1.22

5

متوسطه

3.30

0.94

التلي

متوسط

وضحتالنتائجالجدولأنالفقرة( 1)والتيتنصعلى"تدريبالطالبوالطالباتيساهمبشتلكبيرممايالحظ
تفوقالطالبات"،جاءتبأعلىمتوسطحسابيبلغ(،)3.6وبدرجةتصورمتوسطه،وجاءتالفقرة(5)التيتنصعلى"
تساهمعملياتالتدريبواإلرشرا بشتلعمليفيتقليصالفجواتاإلرشرافية بينالمشرفين" بأد ىمتوسطحسابيبلغ
( ،)3.12وبدرجة تقدير متوسطة وما تراة الباحثة عمليات التدريب واإلرشرا التربوي بشتل ملموس وتطبيق عملي
لتحسينتلكالفروقات .





533

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

قياسالمحك:معاملاالرتباطبينالمتغيرالمستقلالمتغيرالتابع :
الاقم

الفقاه

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

دوراإلرشرا التربوي"األداء"والعواملالديموغرافية"المستقل"

0.69

*0.000

2

تنميةأداءالمعلمينوفعاليةاألداء"المتغيرالتابع"

0.71

*0.000

 0.70

 *0.000

المجموعالتلي 


ممايتضحمنأعالةأندوراإلرشرا التربويبلغ()%0.69ويؤثربتنميةاألداءالخاصللمعلمينبوزن سبي
()0.71مايعنيأندوراإلرشرا التربويقدبلغالوزنالنسبي()%70حيثتوجدعالقةارتباطيةبدرجةمتوسطة .

 أهم النتائج والتوصيات:أوالً :تائج الدراسة:
 .1بلغالوزنالنسبي لدى دوراإلرشرا التربوي اإللتترو يفيتنميةأداءمعلميالصفو األربعة األولىفيمدارس
الحتومةفيمحافظةطوباس()%70وبدرجةتقديرمتوسطه.
 .2بلغالمتوسطالحسابي()3.3لدىالمحوراألولدوراإلرشرا التربوياإللتترو يحيثجاءبدرجةمتوسطه .
 .3بلغالمتوسطالحسابي()3.31لدىالمحورالثا يوالخاصبأداءالمعلمينالتربويين .
 .4بلغالمتوسطالحسابي(3.17)لدىالمحورالثالثاالثارالمبارشرةلعمليةاإلرشرا 
 .5اثبتت تائجالدراسة بوجودعالقةايجابيةودالةاحصائيا ًعند()α ≤ 0.05بيندوراإلرشرا التربوي اإللتترو يفي
تنميةأداءمعلميالصفو األربعة األولىفيمدارسالحتومةفيمحافظةطوباستعود لمتغيرالجنسوكا ت لصالح
اال اث.
ً
 .6اثبتت تائجالدراسة بوجودعالقةايجابيةودالةاحصائيا عند()α ≤ 0.05بيندوراإلرشرا التربوي اإللتترو يفي
تنميةأداءمعلميالصفو األربعة األولىفيمدارسالحتومةفيمحافظةطوباستعودلمتغيرسنواتالخدمةلمنهم
اكثرمن15سنةفيخدمةالعملاإلرشرا يالتربوي.
ً
 .7اثبتت تائجالدراسة بوجودعالقةايجابيةودالةاحصائيا عند()α ≤ 0.05بيندوراإلرشرا التربوي اإللتترو يفي
تنميةأداءمعلميالصفو األربعة األولىفيمدارسالحتومةفيمحافظةطوباسلصالحمستخدميالحاسوبلمنتلقوا
دوراتتدريبيةفيمساقمهاراتالحاسوب.
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ثا يا ً :أهم التوصيات
ومنخاللالنتائجالتيأسفرتعنهاالدراسةتقترحالباحثةالتوصياتالتاليه :
 .1تتثيفالبرامجالتدريبيةفيمجالالحاسباآلليكتقنيةلتأهيلالمعلمين.
 .2تصميم بر امج خاص باإلرشرا التربوي اإللتترو ي ،يحتوي كل ما يلزم عملية اإلرشرا من تسجيل إلتترو ي
للمعلمين،وتقييمإلتترو ي،وأدلةإلتترو يه،و موذجخاصللتقاريراإلرشرا يه،وملفاتإ جازإلتترو يةوغيره.
 .3اعتمادهذاالنموذجكأحدأهمالمـصادرالتيتوفرهاوزارةالتربيةوالتعليمللحصولعلىالمعلوماتواإلحصاءاتالتي
منرشأ هاأنتيسرالعمليةاإلرشرا يه.
. .4تعميم هذه الدراسة لالستفادةمن تائجهاالتيتظهرالحاجةإلىهذاالنوعمناإلرشرا فيظلالتطوراتالتيتحدث
علىالعمليةالتعليميةفيظلحالةالطوارئالتيتعيشهافلسطين.
 .5عملدوراتللمشرفينبشتلعاملتعزيزقدراتهمفياستخدامهذاالنوعالحديثفياإلرشرا التربوياإللتترو يحتى
يصلالمشر التربويلدرجةإتقانهذاالنموذج.
 .6صقلوتدريبالمهاراتالتتنولوجية للمشرفينوالتيتضمنضمانتقديمالدعمللمعلمينبشتلمستمرمنخاللمتابعة
المستجداتالتتنولوجيه .
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المااجع
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Abstract
This article aims to shed light on the psychological and social characteristics of children
with mental disabilities and the extent to which these characteristics affect their social
adaptation to the environment around them. Empirical and analytical studies and research
in this field have been highlighted, discussed, and analyzed that came up with evidence and
facts regarding this children category. The article is one of the important articles and
studies shedding light on the importance of addressing psychological and social
characteristics and their impact on the development of various skills for the category of
mental disabilities, which would further enhance their social, cognitive, academic, and
educational, functional and life skills, and communication skills. Modern educational
studies and research concerning this category of children and the educational methods
suitable for them were searched for. The fields of research included: the category of children
with mental disabilities, their psychological and social characteristics, and the impact of
these characteristics on social and emotional needs and social adjustment. A full bulletin
has been prepared that includes the most important studies that dealt with the
psychological and social characteristics of mentally disabled children, ways of teaching
them, and their most important results and tools. In this, those responsible can benefit from
them in teaching the category of mentally disabled children. The researcher concluded that
the psychological and social characteristics of the category of children with mental
disabilities have a significant and clear impact on their acquisition of various skills:
academic, life, social, and behavioral skills. In light of this, it is very important to develop
the knowledge of teachers and specialists dealing with this category regarding these
characteristics. This would play an important role in developing the social-emotional
learning for this category, providing them with various skills and discharging them towards
a dignified life and a better future.
Key words: Children With Mental Disabilities, Characteristics, Psychological
Characteristics, Social Characteristics.
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Introduction
Mental disabilities are considered among the oldest major disabilities that human
societies have ever known and given special care for. It provides clear evidence that the
person has weak mental abilities that is noticeable, as well as, a deficit in his/her adaptive
behavior and social maturity. Like other disabilities, mental disabilities may come alone or
be accompanied by other physical, visual, auditory, and motor disabilities. In turn, this
causes several unique problems that require this person with mental disabilities to join
schools and programs that are specifically directed to such cases.
One of the most important disability groups that needs training programs is the
category of children to develop skills that help them learn and address problems resulting
from mental disabilities. This is because children are characterized by a set of psychological,
social, mental, and cognitive characteristics that play an important role in diagnosing and
teaching them and acquiring various skills (Abdullah, 2004) (Person, 2014).
The diversity of these characteristics distinguishes them from other individuals with
other kinds of disabilities and makes them a heterogeneous group that requires intervention
to be provided with special education services that support them academically, socially,
educationally, and in terms of training. It's extremely important to identify the
characteristics of children with mental disabilities, as this would provide specialized
educators and specialists with important information about aspects of development in many
academic, physical, social, emotional, and mental areas. This, in turn, helps develop and
design school curricula and therapeutic programs necessary to prepare mentally disabled
people for life (Al-Rusan, 2008).
This article deals with the psychological and social characteristics of children with
mental disabilities, and the role of these characteristics in developing their skills helping
them to integrate into the teaching process, and alleviating their suffering. It also searches
about how these characteristics provide children with the opportunity to fill part of the gaps
left by disability and enable them to improve their adaptive performance in various life
skills. Therefore, the current study aims to review literature that has investigated the
psychological and social characteristics of children with mental disabilities. This is to
provide the necessary data to show the importance of being aware of these characteristics
and develop the performance of this category by employing the characteristics and
highlighting how effective they are in developing their various skills. This is done by visiting
schools that are concerned with children with mental disabilities. It was clear that most of
these schools lack the necessary knowledge about these characteristics and their
importance in the process of teaching the category of mental disability. Hence the idea of the
article is to reveal the importance of recognizing such characteristics when teaching
children with mental disabilities and developing their various abilities.
Great challenges are witnessed in the field of mental disabilities from finding strategies
and methods of learning and dealing with children to providing this group with the basic
skills necessary for their social adaptation. In light of these challenges, it was important for
people who hold the responsibility of this category to be aware of their distinctive
characteristics so they integrate them and find appropriate methods to address them (AlImam, 2006).
This category of children is in the greatest need of training programs to develop skills
that help them learn and address the problems resulting from their mental disability. This
category is characterized by a set of mental and cognitive features, foremost of which is slow
mental development, poor attention, memory deficits, cognitive deficits, poor thinking
ability, and lack of academic and motivation skills (Abdullah, 2004), (person, 2014).
Hallahan and Kaufman (2008) pointed out that children with mental disabilities,
regardless of the severity of their disability, need to learn some academic, life, professional
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and other skills to help them become independent and integrate properly into their society.
Among the most important of these skills are life skills as their role is not limited to the
material life only, but they also matter to emotional issues that enable individuals with
disabilities to interact with others.
To succeed in educating this group, we must be aware of their emotional, social,
psychological, behavioral, sentimental, and academic characteristics. This aims at knowing
how to diagnose them and building intervention programs appropriate to each student's
current individual level. Towards the success of this process, we, as professionals,
educators, diagnosticians, and teachers, have to deal with children with mental disabilities
comprehensively and integrally since the diagnosis of the case (Arab Council for Childhood
and Development, 2018).
Children with Mental Disabilities
Children with mental disabilities are identified, according to the American Assembly
for Mental Retardation, as children with substantive underperformance in current
functioning that is characterized by a moderate functional mental performance. This
performance is associated with deficiencies in two or more areas of adaptive skills, such as
communication and personal care, domestic life and social skills and utilization of
community sources, autonomy, health, safety, and functional academic aspects of leisure,
work, life, and independence skills. This underperformance is demonstrated before the age
of 18 (AAMR, 2002).
The American Psychiatric Association APA mentioned that mental disabilities carry
underlying disorders in certain aspects of personal competence manifested through low
performance in cognitive abilities with a clear reduction in consensual skills. This appears
in one or more of the following areas: communication, self-care, social skills, academic
achievement, self-orientation, autonomy, work, and access to services available in society
(Zeinab & Choucair, 2005).
Social Definitions of Mental Disability
It is defined from a social perspective in the light of the child's social competence, as
he/she is socially and professionally incompetent compared to his/her normal peers. They
are characterized by a clear lack of behavioral and functional performance. This perspective
is based on the use of diverse social metrics that measure an individual's adaptation to
society and their ability to adapt to the social requirements expected of their peers (Adel &
Abdullah, 2011).
Categories of Mental Disability
 Simple Mental Disability Category: this category represents the majority of
mentally disabled to a percentage reaching about 85%. The IQ scores of those in this
category range from 55-70, and they are called the learnable category. They can learn
calculations, reading, and writing skills. They are also biologically capable of marrying,
establishing families, and working.
 Middle Mental Disability Category: it represents 10% of the total mentally disabled
with IQs ranging from 40-55 and they are called the trainable category. They are capable to
take care of themselves and make a living by practicing some simple skills and getting a
simple job.
 Severe Mental Disability Category: this category represents about 3-4% of
mentally disabled with IQs ranging from 25-40. They are unable to learn or work, but they
can train for autonomous skills like eating and self-care. They often need supervision and
following-up by adults or family, and that is why they are called codependents.
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 Innermost Mental Disability Category: which represents 1-2% of the total mentally
disabled with IQs reaching 25 or less. They are unable to learn and work, or even capable of
training on dependency skills. Consequently, they need full care in specialized rehabilitation
homes and under medical, psychological, and social supervision (Sadock & Sadock, 2000).
The characteristic
It is any genetic, acquired, cognitive, emotional, or social trait, characteristic, or
feature of relative permanence, in which individuals may differ and be distinguished from
one another (Samer, 2003).
Psychological characteristics
It is a set of personal characteristics or traits that enjoy a degree of permanence. It
manifests through the behavior of the individual in different situations and includes
emotional, social, mental, and physical aspects (Mahmoud, 2016), (Weiten & Margaret,
1994).
Social characteristics
It is a set of social phenomena that distinguish an individual or a group of individuals,
which reflect and distinguish an individual's performance in different social situations.
Social characteristics are one of the characteristics of personality as they distinguish
individuals from each other, and it is a very important feature of an individual's integration
into society (Al-Quraiti, 2014).
Scientists did not agree on a comprehensive and acceptable definition of the
phenomenon of mental disability, because it is a phenomenon that combines the interest of
many fields of science: psychology, sociology, medicine, and law. Those interested in the
medical aspect focus on the evolution of the individual's development and the causes that
led to the disability, and those interested in mental capacity depend on IQ. On the other
hand, those interested in the social aspect depend on the extent to which the individual
succeeds or fails in social requirements, while those interested in the educational aspects
depend on the individual's ability to learn (Hallahan & Kauffman, 2006).
The most common and acceptable definition of mental disability is the American
Association on Mental Retardation AAMR definition. The definition states that mental
disability is a deficiency in several aspects of an individual's performance under the age of
18, where mental abilities appear to be manifestly lower than average intelligence and are
accompanied by apparent deficiencies in two or more manifestations of adaptive behavior
(AAMR, 2002).
Because of this difference, identifying the general characteristics and features of
children with mental disabilities, especially psychosocial and social features, is very
important and helps parents and specialists to provide the best psychological, educational,
and social services for this category (Boualiz, 2000).
One of the most important characteristics is the psychological ones as children with
mental disabilities are characterized by emotional imbalance, instability and calm,
vulnerability, sometimes slow reaction, excess movement, and aggressive behavior. They are
less able to withstand anxiety and frustration (Drew, Hardman, & Logan, 1996).
In addition, they suffer from some emotional and social problems, because of the way
these children are treated in different social situations, where they are called retarded,
stupid, and crazy. Many studies have suggested that children with mental disabilities have a

540

www.ijherjournal.com

Volume 4, Issue 4, August 2022
negative sense of themselves and a weakened self-perception due to their poor abilities (AlRusan, 2013).
Children with mental disabilities are more likely to have interactional and emotional
disorders due to
1) The psychosocial pressures on children due to ill-treatment, and neglect from home and
society.
2) The psychological and social stress the family is subjected to.
3) The decrease in their mental abilities (Richardson, Kaller & Katy, 1996).
In addition, children with mental disabilities are marked by social characteristics that
distinguish them from others. Children with mental disabilities are distinct by poor social
adaptability, lack of tendencies and attention, lack of responsibility, and low self-perception
associated with their experiences of failure. Children with mental disabilities are also
marked by delays in social maturity, the inability to rely on themselves or make decisions,
and the need for direct supervision. They also show non-adaptive behaviors, such as
aggression, antisocial, rebellious, withdrawal, skeptical, and stereotypical behaviors (AlRusan, 2011), (Heward & Orlankey, 1992).
Several studies have been conducted on the subject where Ekin, Cagiltay & Karasu
(2018) study examined the teaching of the social concepts for children with a mental
disabilities using smart games. Researchers used the semi-pilot approach and designed a
topic on the computer to determine the impact of play on social studies and applied it to the
study sample consisting of three children with mental disabilities. The results of the study
indicated that there are positive effects of smart games in teaching the concepts of social
studies to children with multiple mental disabilities and developing their social and
academic skills.
Another study by Hanafi (2016) aimed at knowing the impact of social characteristics
on children with simple mental disabilities to acquire social life skills. The study used the
pilot approach, and the study sample consisted of 20 male children who are closely similar
in their family conditions and physical characteristics. They are aged between 10 and 12
years old, and their IQ ranges between 50 and 70. The results of the study showed a clear
positive correlation between the impact of social characteristics and children with mental
disabilities acquiring daily and social life skills. The results also showed clear and
significant progress in children's abilities to acquire these skills.
In the Abu al-Nasser Study (2013), the researcher sought to reveal the correlation
between characteristics, social competence, and adaptive behavior in educable mentally
disabled children. Also, to reveal differences in the level of characteristics, social efficiency,
and adaptive behavior due to the gender variable. The study sample consisted of 50
educable mentally disabled children, (22) males and (28) females, aged between 10-12 years
old. The study resulted in a statistically significant positive correlation between
characteristics, social competence, and adaptive behavior in educable mentally disabled
children. i.e., the higher the social efficiency of educable mentally disabled children the
higher the degree of adaptive behavior. It also demonstrated that there are no differences in
the level of social efficiency and adaptive behavior between males and females.
Abdul Karim (2009) undertook a study aimed at identifying the impact of a program
based on active learning in social studies on the development of life skills of children with
mental disabilities. The study sample consisted of 20 learnable children, and the researcher
used the pilot curriculum where she prepared a set of tools to prepare a list of life skills for
the disabled. The study resulted in the effectiveness of the proposed program for active
learning in developing the life and social skills of children with mental disabilities, where
statistically significant differences between pre-and post-applications were found.
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Another study by (Claire et al., 2006) aimed at teaching children with mental
disabilities safety skills and good decision-making using computer games. The study
consisted of 32 children and used a series of computer games on the subject of fire and
road. After they played the game, the test is verbally retested and then asked to restore
these skills in the form of representative behavior. The results of the study found that (72%)
of children with mental disabilities were able to generalize the previous steps in a behavioral
form. The study also noted that the use of the computer is highly effective in making
children with mental disabilities gain safety skills and make sound decisions.
Putnam et al. (2005) aimed to assess the impact of the collaboration skills guidance on
mentally disabled students' social interaction behaviors, and the sample included 16
disabled children aged 9-14, with IQs around 55. They were divided into two, control and
pilot groups, and the pilot group was given guidance on developing collaborative skills, and
the feedback on performing those skills was used. The results of the study indicated an
increase in the number of social interactions of the study sample children when trained
according to the program used with a decrease in the incidence of their unwanted behaviors
(Najdi, 2014).
In this research analysis, research studies have been presented in the field of
psychosocial and social characteristics of the category of children with mental disabilities.
After presenting and reading the results of previous studies, it was noted that most studies
highlighted and demonstrated the important role played by psychosocial and social
characteristics in educating a child with mental disabilities and increasing his or her
adaptive behavior skills and thus, adopting him or her to the environment. The studies were
shortened in a table showing their relationship with the different and specific fields of
education of children with mental disabilities and focusing on the need to be familiar with
them in their education. A variety of studies have been undertaken to examine the subjects
and methods of adaptation impact, including those using the pilot approach, those using
the semi-pilot approach, those using training programs, and those using the mixed
approach in data analysis. Table 1 demonstrates this.
Table (1)
Summary of studies on psychosocial and social characteristics of children with
mental disabilities
Name of researcher
and the year

Sample

Approach

Subject

Focus

Ekin & Cagiltay &
Karasu (2018)

3 children with
mental
disabilities

Semi-pilot

Teaching social
concepts

Social features
and smart games

Hanafi (Mrs.) (2016)

20 male children
with simple
mental disability

Pilot approach

The impact of
social
characteristics
on the
acquisition of
life skills

Social features
and daily life
skills

Abu al-Nasr Misbah

50 children
(males and
females) with
mental disability

Pilot approach

The correlation
between
characteristics
and social
efficiency

Differences in the
level of
characteristics
are due to the
gender variable

20 mentally
disabled and
learnable
children

Pilot approach

Impact of an
active learningbased program

Social studies
and life skills

(2013)

Abdelkarim & Ghada
(2009)
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Claire et al. (2006)

32 children with
mental
disabilities

Semi-pilot

Teaching
children safety
skills

The use of
computers in the
teaching of skills

A study by Putnam et
al. (2005)

16 disabled
children

Pilot approach

The impact of
collaboration
skills guidance
on social
interaction
behaviors

The use of
feedback

Conclusion
Based on previous studies and theoretical literature, the researchers emphasized the
importance of psychosocial and social characteristics in dealing with children with mental
disabilities and teaching them many skills, and in developing their emotional social
learning. These characteristics promote life, social and psychological skills, and social
adaptation. In addition, the researcher emphasizes the importance of characteristics and
their impact on the different abilities of children with mental disabilities. Knowledge of these
traits helps professionals, teachers, and specialists to adopt educational methods and
strategies that help them develop and enhance their different skills.
This was reinforced by the Abu al-Nasser study (2016), which showed the positive
correlation between adaptive characteristics and behavior and that the higher the degree of
social efficiency and positive social characteristics of mentally disabled and educable
children the higher the degree of adaptive behavior.
The researchers supports this conclusion that fits with the study of Ekin, Cagiltay &
Karasu (2018) and emphasizes that it is very essential for educators of the category of
children with mental disabilities to familiarize themselves with these characteristics. Also, to
use them to provide better and more efficient therapeutic programs and increase adaptive
behavior with the environment. The results of the studies showed the significant and
positive impact of familiarity with these characteristics on the diagnosis and suitability of
therapeutic programs and strategies for the category of mental disabilities to acquire
different skills.
The researchers summarizes how the psychological and social characteristics of
children with mental disabilities have a significant and obvious impact on their acquisition
of different skills (academic, skillful, life, and social). In light of this, it is significant to
ensure that teachers, specialists, and people who deal with this category are familiar with
these characteristics. This is to develop this group's emotional and social learning and help
them acquire different skills toward a dignified life and a better future.
Recommendations
 A pilot study to examine the extent to which the educator of children with mental
disabilities are familiar with psychosocial characteristics and their impact on the level of
adaptive behavior.
 A study of the effectiveness or impact of psychosocial characteristics on the
emotional social learning of people with mental disabilities from the educator's point of view.
 Providing mentoring programs, seminars, and workshops for teachers and parents
on the subject of psychosocial and social characteristics focusing on their outstanding
importance in the rehabilitation and education of persons with mental disabilities.
 The need for the Ministry of Education to take care of the development of the
curricula and programs for children with mental disabilities, including all psychological,
emotional, and social aspects.
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MORAL EDUCATION IN ISLAM (ALGHAZALI AS AN EXAMPIE)
Amna Abdulsalam ALZAEDI1
Dr, University of margab, libya

Abstract
Alghazali has given greater importance and paid attention, towards moral education,
considering that islam is a call that is fundamentally built on the noble morals. and that
morals are basically the core of the educational process. Thus, alghazali has presented to us
a curriculum for the education of morals, how can man identify the defects of on eself, how
can one change his morals in order to achieve the satisfaction of allah. as he paid attention
towards educating the humane societies and methods that may help them to develop,
ending up with a balanced society.
For alghazali, morals are tied to religion in a strong and concrete manner, to him religion is
the base of morals. alghazali has found that religion is the favourite method in modifying the
sources and motives, to be grown up in a manner that fits with the duties of worships and
religious.
Key words: Goal From The Moral, Good Moral And Bad Moral, Moral Doing, Moral
Education.
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التربية األخالقية في الفكر اإللسالمي (الغزالي إنموذجاً)
امنة عبدالسالم الزائدي
د.جامعةالمرقبالخمس،ليبيا 

الملخص
أعطىالغزاليللتربيةاألخالقيةقدرا ًكبيرا ًمناالتهتما فاعتبرأناإللسال دعوةتقو علىمكار األخالقباأللساس،وأن
األخالقباأللساستهيجوتهرالعمليةالتربوية،لهذاقد لناالغزاليمنهجا ًلتربيةالخلقوكيفلإلنسانأنيعرفعيوب
نفسهوكيفيمكنهتغييرأخالقهللحصولعلىرضىهللا،كمااتهتمأيضا ً بتربيةالمجتمعاتاالنسانيةومايساعدتهاعلى
التطوروالوصولبهاإلىمجتمعنقيمتوازن .
فاألخالقترتبطعندالغزاليبالدينارتباطا ً قويا ً ومتيناً،فالدينعندهألساساألخالقوتهيغايتهوتهدفه،وبماأنأخالق
ا إلنسانتترجمبسلوكهوأفعالهالمختلفةالتيتصدربفعلمنبواعثومواقعنفسيةداخليةكامنةفيباطنالنفساإلنسانية،
ومنخاللتحليلهلهذهالنفسبهدفالكشفعندوافعالخيروبواعثالشرفيها؛وجدالغزاليأنالدينتهوالولسيلةالفضلى
فيتعديلتهذهالبواعثوالدوافعوتنميتهابشكلتتسقمعفروضالعباداتوالشعائرالدينية.
الكلمات المفتاحية:لخلقالحسنوالخلقالسيء،الفعلاألخالقي،التربيةاألخالقية،الغايةمناألخالق.
المقدمة
يعتبر علم األخالق ركنا ً ألسالسيا ً من أركان مباحث الفلسفة منذنشأة الفكر الفلسفي ،وقد خصص له مكانة مميزة
ومهمةفيجميعالمذاتهبالفلسفيةعلىاعتبارأنالفلسفةتبحثفيالقيمالثالثاأللسالسية":الحق..الخير..الجمال.
ويعدأبوحامدالغزاليمنكبارالمفكرينالمسلمينعامةومنكبارالمفكرينبمجالعلماألخالقوالتربيةخاصة،
الذينبينواالطرقالعمليةلتربيةاألبناءوإصالحاألخالقالذميمةوتخليصاإلنسانمنها،فكانبذلكمفكراًومربياًومصلحاً
اجتماعياًفيآنمعاً. 
وعلىالرغممنأنعلماألخالقلميكنبالعلمالمحدثأيا (الغزالي)ففيالحديثالشريف"بعثتألتمممكار 
األخالق"كماأنكثيرينأولئكالذينتناولوامسائلالفلسفةاألخالقيةقبله،لسوا ٌء أكانفيالفكراليوناني،أ كانفيالفكر
العربياإللسالمي،فأنالغزالياتهتمباألخالقاتهتماماًكبيراً،فاحتلتجزءاًكبيراًمنمؤلفاته.
ومنأتهمالكتبالتيتناولفيها المسألةاألخالقيةتهيإحياءعلو الدين،وقدألسسهعلىأربعةأرباع: 
ربعالعباداتوربعالعاداتوربعالمهلكاتوربعالمنجيات. 
وكذلكتناول األخالقفيكتبه األخرى:كميزانالعملومنهاج العارفينواألربعينفي أصولالدينواألدبفي
وغيرتها .

الدينونصيحةالملوكوالقواعدالعشرةوالمنقذمنالضالل ...
وقدأطلقالغزاليعلىتهذاالعلم ألسماءمتعددةمثل:علمطريق اآلخرة،وعلم صفات الخلق،وألسرارمعامالت
الدين،وأخالقاألبرار،ويقصدبهتكييفالنفسوردتهاإلىمارلسمتهالشريعةوخطةرجالالمكاشفةمنعلماءاإللسال 
ومنلسبقهممناألنبياءوالصديقين.2

أهمية الدرالسة :
 نحن في زمن أصبح من الضروري أن يكون لكل أمة فلسفة تربوية تراعي خصوصياته ماضيا ً وحاضراً ومستقبالً
تجعلهقادراًعلىمجابهةتحدياتالعصر. 
 أنالتربيةماتهيإالعمليةإرشاديةوتوجيهفهيالتيتميزاإلنسانعنالحيوانبإعتبارأنالتربيةلدىاإلنسانقصدية،
تسعىللوصولبهإلىالكمال.

2

ـزكيمبارك،األخالقعندالغزالي،دارالجيل،بيروت،ط،1، 1988ص.113
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 أناالتجاتهاتالحديثةفيفلسفةالتربيةتميلإلىاإللستفادةمنالتراثالقديمودرالستهبإعتبارأنفهمالحاضريتطلب
الرجوعإلىالماضي،وخاصةعنداألما الغزاليالتيكانتالتربيةعندهرلسالةقبلأنتكونوظيفة،وتهيمنأشرف
الصناعاتالتييستطيعاإلنسانأنيحترفها،وإنغرضالتربيةاأللسالسيعندهتهوالفضيلةوالتقربإلىهللا.
ومنتهناكاناتهتمامنابالبحتفيالتربيةاألخالقيةانطالقا ً لماقدمهمننظرهمتكاملةحولطبيعةفلسفةالتربية
عنده .
مشكلة الدرالسة:
لذلكحاولتفيتهذهالدرالسةاإلجابةعنالعديدمنالتساؤالتالتييثيرتهاموضوعالبحث،وتهيكاآلتي:مامفهو 
الخلقعندالغزالي؟وتهلاألخالقفينظرهفطريةا مكتسبة؟وتهلفياالمكانتغييرتها؟تهلفيمقدورالمرءلدىالغزالي
أنيصلإلىأعلىدرجاتاألخالق؟وتهلتأثرالغزاليبآراء السابقينعليهاتناءعرضهللموضوعاتالتيتناولها؟وتهل
تميزعنهم؟ 

منهج الدرالسة:
أ مابالنسبةللمنهجالذياتبعتهفيتهذاالبحثفهوالمنهجالوصفيالتحليليالذييقو علىتحليلاآلراء واألفكار
المطروحةوتفصيلمسائلها,باإلضافةإلىالمنهجالتاريخيمنخاللعرضبعضآراءالسابقينومدىالتأثروالتأثير. 

تقسيم البحث:
بنائاًعلىمالسبققمتبتقسيمتهذهالدرالسةإلىمبحثينباإلضافةإلىالمقدمةوالخاتمة: 
 المبحثاألول:عرضتفيهمفهو األخالقوإمكانيةتغييرتهاوشروطالفعلاألخالقي. 
 المبحثالثاني:وقدتناولتفيهالتربيةاألخالقيةوأتهمالفضائلعندهوالغايةمناألخالق.
والحقيقةأنتتبعماأثاره اإلما (الغزالي)منمسائلتخصالفلسفةاألخالقيةيقودناإلىأنهقدعالجتهذه المسائل
انطالقا ًمنوجهتينظر،فقدنظرإلىاألخالقنظرةدينيةوقادتهافيمنحىصوفي،فيالوقتالذيكانيعالجهاويتعامل
معها بألسلوبالفيلسوفولغته،إالأنناالنميلإلىالفصلبينآرائهعلىتهذاالنحو،ذلك أنثمةتداخالً وتشابكا ًبينهما،
فالنزوع الفلسفيلميفارقالغزاليفيأيمنكتبه،كماأنتأثيرالتعاليموالمبادئالدينية قدظلواضحا ًأيضاً،بلكان

الطابعالمميزله.
فاعتمدالغزاليالقرآنالكريممعيارا ًليحتكمإليهالفردفيرلسمصفاتالخلقالحسنوصفاتالخلقالسيئإذفرق
الخالقج ّل وعالفيكتابهالعزيزبينصفاتالمؤمنينوصفاتالمنافقين،وتهيفيجملتهاثمرةحسنالخلقولسوئهالتي
وضحهاالغزاليبإيرادهجملةمناآلياتالقر آنيةبقوله"فمنأشكلعليهحالهفلينظرنفسهعلىتهذهاآلياتفوجودجميع
تهذه الصفات عالمة حسن الخلق ،وفقد جميعها عالمة لسوء الخلق ،ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون
البعض،فليشغلبتحصيلمافقدهوحفظماوجده".3 
وعلماألخالقعندالغزاليعلممعاملةالمكاشفةأيأنهيبحثفياألعمالوفيماينبغيعلىالمرءأنيفعلهليكون
لسلوكهموافقا ًلروحالشريعةوقدقد لكتاباإلحياءبقوله:"إنطريقاآلخرةومادرجعليهالسلفالصالحممالسماههللا
لسبحانهفيكتابهفقهاوحكمةوعلما ًوضيا ًء ونورا ً وتهدايةورشدا ً فقدأصبحمنبينالخلقمطويا ًوصارنسيا ًمنسيا ًولما
كانتهذاثلما ًفيالدينملما ًوخطبا ًمدلهما ًرأيتاالشتغالبتحريرتهذاالكتابإحياءعلو الدينوكشفناعنمناتهجاألئمة
المتقدمينوإيضاحاًلمناحيالعلو النافعةعندالنبيينوالسلفالصالحين".4 



3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص،74زكيمبارك،األخالقعندالغزالي،ص158ـ .159
4ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،1ص.3 
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المبحث األول:
فما مفهوم الخلق عند اإلمام الغزالي؟
يفرقالغزاليبينالخلق،وال ُخلقوالمرادبالخلقتهوالصورةالظاتهرةالمركبمنهااإلنسان،والخلقتهوالصورة
الباطنةلإلنسان،ولكلواحدمنهماصورةإماقبيحةوإماجميلة.5 
يعرفالغزاليالخلقفيالميزانبأنه"إصالحالقوىالثالثقوةالتفكروقوةالشهوةوقوةالغضب".6ويعرفهفي
مكانآخرمنالميزانبأنهإزالةجميعالعاداتالتيعرف الشرعتفاصيلهاوجعلهابحيثيبغضها فنتجنبها كما تتجنب
المستقذرات.وتعودالعاداتالحسنةواالشتياقإليها.7وأيضا ًيعرفالخلقالحسنبفعلمايكرهالمرء.ويستشهدبالحديث:
"(حفتالجنةبالمكاره،وحفتالناربالشهوات)وباآلية:(عسىأنتكرتهواشيئاوتهوخيرلكموعسىأنتحبواشيئاوتهو
شرلكم)8. 
ولعلأكثرتهذهالتعريفات دقةوضبطا ًتهوالتعريفالذيقدمهلنافي"اإلحياء"حيثيقولإن األخالقتهي:"تهيئة
فيالنفسرالسخةعنهاتصدراألفعال بسهولةويسرومنغيرحاجةإلىفكرأورويةفإنكانتالهيئةبحيثتصدرعنها
األفعالالجميلةالمحمودةعقالًوشرعاًلسميتالهيئةخلقاًحسناًوإنكانالصادرعنهااألفعالالقبيحةلسميتالهيئةالتيتهي
المصدرخلقاًلسيئاً".9 
ويشرح الغزالي المقصود بأن األخالق تهيئة رالسخة ،أي أنها ثابتة في النفس ،بمعنى أن اليأتي الفعل الخلقي
الستثنا ًءأوعارضاً،بليكوندائما ًوثابتاً،والمقصودبغيررويةوفكر،تهوأنيكونالفعلاألخالقيلسهالًميسوراًاليحتاج
إلى إعمال الفكر(فطري وطبيعي) .10ولذلك يقول الغزالي :"من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية
اليقالخلقهالسخاءوالحلم".11 
والحقأناإلما الغزاليلميبتعدبهذاالتعريفعن التعريفاتالمعاصرةلألخالقعلىتعددتهاوتباينها،لذلكركز
مفهومهلألخالقعلى الفكرةالجوتهريةالتييقو عليهاالفعلاألخالقيويصدرعنها،وتهيالرلسوخفيالنفس والتّلقائية،إذ
الفعلاألخالقيالعرضيليسموجبا ًلوصف فاعلهبأنهأخالقي،أوغيرأخالقي،كماأنإطالةالتفكيروتكلفالجهدلدفع
الذات إلىالفعلاألخالقيليسكافياًالعتبارصاحبالفعلمتخلّقاًبه. 

شروط الفعل األخالقي:
انطالقا ً من تعريفه لألخالق يبين لنا اإلما الغزالي شروط الفعل األخالقي فيرى أنها أربعة:
والثالث:المعرفةبهما .والرابع:تهيئةللـنفس بهاتميلإلىأحـدالجانبين

األول:فعلالجميلوالقبيح .والثاني:القدرةعليهما.

12
ويتيسـرعليهاأحداألمريـن  .
ومنذلكيتبينلنا أنتهذهالشروطاألربعةللفعلاألخالقيمتالزمةمتكاملة،أولهاوجودالفعلين:الجميل والقبيح،
وثانيها:قدرةالمرءعلىفعلهمامعاً،وثالثها:معرفتهبالفعلالذييقو بهوقيمتهالتييحققها،وأخيرا ًالفعلاألخالقيبحد
ذاتهوتهوأتهمها،تهذاالفعلالذي ينبغيأنيكونصدورهمنغيررويةوتفكير،أيبصورةتلقائية،ولذلككمايقولاإلما 
الغزالي:"وليسالخلقعبارةعنالفعل،فربشخصخلقهالسخاءواليبذلإمالفقد المالوإمالمانع،وربمايكونخلقه
البخلوتهويبذلإمالباعثوإمالرياء،وليستهوعبارةعن القوةألننسبةالقوةإلىاإلمساكواإلعطاءبلإلىالضدين
واحدة،وكل إنسانخلق بالفطرة قادرعلى اإلعطاءواإلمساك،وذلكاليوجبخلقالبخلوالخلقالسخاء ،وليس تهو
عبارةعنالمعرفةفإنالمعرفةتتعلقبالجميلوالقبيحجميعا ًعلىوجهواحد،بلتهو عبارةعنالمعنىالرابع،وتهوالهيئة
التيبهاتستعدالنفسألنيصدرمنهااإلمساك أوالبذل،فالخلقإذنعبارةعنتهيئةالنفسوصورتهاالباطنة"13 .
5ـعليعبدالفتاحالمغربي،درالساتعقليةوروحيةفيالفلسفةاإللسالمية،مكتبةوتهبة،القاتهرة،ط،1، 1995ص .245
6ـالغزالي،ميزانالعمل،تحقيق:لسليماندنيا،دارالمعارف،مصر،الطبعةاألولى،. 1964ص .56
7ـالمصدرنفسه،ص.47 
8ـلسورةالبقرة،اآلية: .216
9ـالمصدرنفسه،ص.64 
10ـعليعبدالفتاحالمغربي،درالساتعقليةوروحيةفيالفلسفةاإللسالمية،ص .246
11ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص .53
12ـالمصدرنفسه،ج،3ص .52
13ـالمصدرنفسه،ج،3ص .52
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إمكانية تغيير الخلق:
إذا كانت األخالق تهيئة رالسخة في النفس ،فهل يعني ذلك أن األخالق اليمكن تبديلها؟ بمعنى آخر تهل األخالق
مكتسبة؟يجيبالغزاليبأناألخالقتقبلالتغيير،ويدعمالغزاليرأيهبإشارتهإلىأنكلكائنحييمكنأنيتغيرخلقه
حتىالبهائميمكنتبديل خلقها من االلستيحاش إلى االلستئناس .وإلى أنهلوكانت األخالقالتقبل التغيير لبطلتالمواعظ
والوصاياوالتأديبات،ولماقالالرلسولصلىهللاعليهولسلم:"حسنواأخالقكم".14 
كماأنالغزالي لميرفيتغييراألخالقإعداما ًوقضا ًءمبرما ًعلىبذرةالشروالسوءوالفسادفينفساإلنسانكما
ظن البعض ،وإنما تغيير األخالق تهو قهر الطبائع السيئة الفالسدة وإلساللسها وترويضها وحسن قيادتها ،يقول الغزالي:
"وظنت طائفة أن المقصود من المجاتهدة قمع تهذه الصفات بالكلية ومحوتها ،وتهيهات! فإن الشهوة خلقت لفائدة .وتهي
ضروريةفيالجبلة،فلوانقطعتشهوةالطعا لهلكاإلنسان،ولوانقطعتشهوةالوقاعالنقطعالنسل،ولوانعد الغضب
بالكليةلميدفعاإلنسانعننفسهمايهلكه.ومهمابقيأصلالشهوةفيبقىالمحالةحبالمالالذييوصلهإلىالشهوةحتى
يحمله ذلك على إمساك المال .وليس المطلوب إماطة ذلك بالكلية ،بل المطلوب ردتها إلى االعتدال الذي تهو ولسط بين
اإلفراطوالتفريط".15 
أماكيفيتمتهذاالتغييرفأنالغزالييحددهعلىمراحل: 
 .1معرفةاألخالقالمذمومة .
 .2طريقتغييرتهاأوولسائلالعالجالعامة.
 .3طرقالتعديلأوالعالجالخاصةبكلنوعمناألخالقالمذمومة.
 .4معرفةاإلنسانعيوبنفسه.
 .5تقديرحالةاإلنسانالذيلسيغيرخلقه.
 .6ولسيلةالعالجالخاصةوالعامةلكلإنسان.
 ويرىالغزاليأنحسنالخلقيرجعإلىاعتدالقوىالنفسالمفكرةوالغضبيةوالشهوية،وتهذااالعتداليأتي
علىوجهين :
أحدتهما:يحصلبوجودإلهيبحيثيخلقاإلنسانويولدكاملالعقلحسنالخلق. 
والوجهالثاني:تهواكتسابتهذهاألخالقبالمجاتهدةوالرياضة. 
وتهكذا يرى الغزالي أن األخالق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة ،وتارة تكون باعتياد األفعال الجميلة ،وتارة
بمشاتهدة أ رباب األفعال الجميلة ومصاحبتهم وتهم قرناء الخير وإخوان الصالح ،فالفضيلة بذلك تكون بالطبع واالعتياد
والتعلم،ومنتوافرتفيهتهذهالخصائصالثالثكانفيغايةالفضيلة. 
كماأنقبولالناسلتغييراألخالقليسبدرجةواحدةبلتهمفيذلكمختلفونعلىأربعمراتب،يحددتهاالغزالي
فيقوله:16 
األولى:تهواإلنسانالغفلالذياليعرفالحقمنالباطلوالجميلمنالقبيح. 
والثانية:أنيكونقدعرفقبحالقبيحولكنهلميتعودالعملالصالح،بلزينلهشرعملهيتعاطاهانقياداًلشهواته
وإعراضاًعنصوابرأيه. 
والثالثة:أنيعتقداألخالقالقبيح ةأنهاالواجبةالمستحسنةوأنهاحقوجميلثمتربىعليها،فهذايكاديمتنعمعالجته
ولنيرجىصالحهإالعلىالندورإذتضاعفتعليهألسبابالضالل. 

14ـالمصدرنفسه،ج،3ص.54 
15ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص.55 
16ـانظر:الغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص،55الغزالي،ميزانالعمل،ص63ـ.65 
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والرابعة:أنيكونمعوقوعنشوئهعلىاالعتقادالفالسدوتربيتهعلىالعملبهيرىفضلهفيكثرالشروالستهالك
النفوس،ويتباته ىبه،ويظنأنذلكيرفعمنقدره_وتهذاأصعبالمراتب_وصاحبالمرتبةاألولىجاتهلوالثانيةجاتهل
وضالوالثالثةجاتهلوضالوفالسقوالرابعةجاتهلوضالوفالسقوشرير. 
وبالتالييمكنالقولبأنالغزالييقربدورللطبعودورلالكتساب،لكنمافيالطبعيحتاجإلىالمرانةواالعتياد
والتعلم،وتهذايعنيأنمافيالطبعليسدا ًءعضاالًاليمكناقتالعه،بليمكنتعديلهوتوجيههباالعتيادوالتعلموالمخالطة. 
الطريق إلى تهذيب األخالق:
وإذاكانتاألخالققابلةللتغيير،_كماذتهبالغزالي_فماالطريق،وماولسيلةاالنتقالمنالرذيلةإلىالفضيلة؟ 
يرى الغزالي أن ذلك يتحقق عن طريق تعويد النفس على الفضيلة ،فعالج الجهل بالتعلم والبخل بالتسخي تكلفاً،
والكبربالتواضعتكلفاً،والشرهبالكفعنالمشتهيتكلفاً. 
وتهذاالعالجعندالغزالي ليسباألمرالسهلفيبدايته،بليحتاجإلىالصبروالمجاتهدة،فكمايصبرالمريضعلى
مرالدواء،فالبدمناحتمالمرارةالمجاتهدةوالصبرلمداوةمرضالقلوب.فعلىالمريضأنيتكلفذلكالخلقالحسن
الجديدويصبرعليه،ثميداو علىتكراره،حتىيصبحعادةلسهلةميسورةورالسخةفيالنفس.17 
كمايشيرالغزاليإلىأنتهذاالعالجليسواحدا ًوثابتا ًلكلاألمرضوالمرضى،بلتهومتغيرحسبحالةالمرض
وحالةالمريض،وإذاكانذلكمايراعيهالطبيبالمعالجلألبدان،فكذلكيجبأنيراعيهالشيخالذييعالجنفوسالمريدين،
يقول الغزالي :"فينبغي أن اليهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص مالم يعرف أخالقهم ،فإذا عرف ماتهو
الغالبعلىالمريدمنالخلقالسيئوعرفمقدارهوالحظحالهولسنهومايحتملهمنالمعالجةعينلهالطريق".18 
والحق أن تهذا ،كما يقول اإلما الغزالي طريق جملي (كلي) في تهذيب األخالق ،والكال في تفصيله يطول،
والغرضأنننظرإلىتزكيةنفولسنافيأخالقنا،فإنكانت مهذبةوجبعليناحفظها،وإنكانتمائلةوجبتقويمهابالرد
إلىحداالعتدال ،والمقصودمنجلباالعتداللسلبالطرفين،إذالغرضتطهيرالنفسعنالصفاتالتيتلحقهابعوارض
تإليهابعدالمفارقة،عاشقةومتألسفةعلىقوتها .

البدن،حتىالتلتف
معرفة عيوب الذات:
ومما يلحق بتهذيب األخالق وإصالحها ،ويتصل بهما اتصاالً وثيقاً ،معرفة عيوب الذات ،كما يقف المرء على
وجوه معايبه ويحسن اإلفادة منها في تغيير أخالقه وتهذيبها ،يرى اإلما الغزالي أن المفكر نافذ البصيرة ،الذي يحسن
الستخدا عقلهوتوظيفهلمتخفعليهعيوبه،وبحسنتعقلهوتفكيره يعالجمايعرفمنعيوبهألنعالجهايقودإلىكمال
النفسونزاتهتها،ولكنالمشكلة تكمنفيأنأكثرالخلقجاتهلونبعيوبأنفسهم؛ولذلكتجدأحدتهميرىالقذىفيعينأخيه
واليرىالجذعفيعيننفسه،ولماكانتالحالةكذلكلميجدالغزاليبدًامنوضع مقياسيستندإليهالمرءالذييتوخى
أربعة19:
طرق
إلى
المقياس
تهذا
وينقسم
نفسه،
عيوب
معرفة
األول:أنيجلسبينيديشيخبصيربعيوبالنفس،مطلععلىخفايااآلفات،ويحكمهفينفسه،ويتبعإشارتهفي
مجاتهدته،وتهذاشأنالمريدمعشيخه ،والتلميذمعألستاذه،فيعرفهألستاذهوشيخهعيوبنفسهويعرفهطريقعالجه،ولكن
َّ
الغزالييرىأنمثلتهذاعزوجودهوندرفيزمانه،ولذلكقد طريقاًآخر. 
اإلما
الثاني:أنيطلبصديقا ًصدوقا ًمتدينا ًفينصبهرقيبا ًعلىنفسهليالحظأقواله وأفعاله،فماكرهمنأخالقهوأفعاله
وعيوبهالباطنةوالظاتهرة20ينبههعليهفهكذاكان يفعلاألكياسواألكابرمنأئمةالدين،ويستشهدلذلكببعضاألقوالمنها
ي عيوبي".ولما ندرأيضا ًوجودالصديق
قولعمربن الخطاب( 38ق.تهـ/23تهـ،) 644/ 586"رحمهللاامرأأتهدىإل َّ
الصادقفيودهوحبه،ولماكانالصديقينظربعينالرضافال يرىإالمحالسن،لميكنتهناكبدمنتقديمطريقثالث
 الثالث :أنيستفيدمعرفة عيوبنفسهمنألسنة أعدائه فإنعينالسخطتبديالمساوي،ولعل انتفاع اإلنسانبعدو
17ـعبدالفتاحالمغربي،درالساتعقليةوروحيةفيالفلسفةاإللسالمية،ص .251
18ـالغزالي،ميزانالعمل،ص72ـ.75 
19ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص64ـ.65 
20ـفيحينأنتهناكموقفاًمضادًاللغزاليفيتهذهالمسألةيمثلهأبوحيانالتوحيديوكفرهبالصديقوانهاليوجدصديق،حيثيقول:"وقبل كل
شيء ينبغي أن نثق بأنه ال صديق ،وال من يتشبه بالصديق"انظر:أبوحيانالتوحيدي،الصداقةوالصديق،ص.5 
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مشاحنيذكرهعيوبهأكثرمنانتفاعهبصديقمداتهنيثنيعليهويمدحهويخفيعيوبه.ويجب علىاإلنسانأنينتبهإلىأن
الطبعمجبولعلىتكذيبالعدووحملمايقولهعلىالحسد ،ولذلكينبغيعليهأنيكونبصيرا ًحاذقاً،يعرفكيفينتفع
بقولأعدائه،فإنمساويهالبدمنأنتنتشرعلىألسنتهم .

لرابع:أنيخالطالناس،فكلمارآهمذموماًفيما بينالخلقفليطالبنفسهبهوينسبهاإليه،فإنالمؤمنمرآةالمؤمن،
فيرىمنعيوب غيرهعيوبنفسه،ويعلمأنالطباعمتقاربةفياتباعالهوى،فمايتصفبهواحدمن األقرانالينفك
القرناآلخرعنأصلهأوعنأعظممنهأوعنشيءمنه،فليتفقدنفسه وليطهرتهامنكلمايذمهمنغيره،وناتهيكبهذا
تأديباً.فلوتركالناسكلهمما يكرتهونمنغيرتهماللستغنواعنالمؤدبويستشهدلذلكبجواب(عيسى)عليهالسال عندما
لسئلعمنأدبهفقال:"ماأدبنيأحد،رأيتجهلالجاتهلشيناًفاجتنبته". 
وبالتاليالبدلناتهنامنالحديثعنالخلقالحسنالذييعدهالغزاليالغاية المرجوةمنتهذيباألخالق.
الخلق الحسن:
 لميقنعالغزاليبالتعريفاتالكثيرةللخلقالحسنالتيدرجالعلماءوالفقهاءواألدباءعلىالستخدامها ،ذلكأنهالم
ترقىإلىالداللةالمفهوميةللخلقالحسن،أيلمتعرضلحقيقته،وإنما كانتتعرضلثمرةالخلقالحسن،كأنيقالالخلق
الحسنتهو"بسطالوجهوبذلالندىوكف األذى...وتهوإرضاءالخلقفيالسراءوالضراء21"...وغيرذلكمنالتعريفات
الكثيرة التيالتعدوكمايرىالغزاليكونهاعرضا ً لثمراتالخلقالحسن.ولذلكلميجدالغزاليبدا ً منتعريفالخلق
عامة بادئ ذي بدء ،ثم يبين ماتهية الخلق الحسن فيقول:
ً
"فالخلقإذنعبارةعنتهيئةالنفسوصورتهاالباطنة،وكماأنحسنالصورة الظاتهرةمطلقا اليتمبحسنالعينيندون
األنفوالفموالخدبلالبدمنحسنالجميع ليتمحسنالظاتهر،فكذلكفيالباطنأربعةأركانالبدمنالحسنفيجميعها
حتىيتم الخلق ،فإذاالستوتاألركاناألربعةواعتدلتوتنالسبتحصلحسنالخلقوتهو:قوةالعلم ،وقوةالغضب،وقوة
الشهوة،وقوةالعدلبينتهذهالقوىالثالث".22 
فصالح تهذه القوى الثالث وتهذيبها أو العدل في الستخدامها وتوظيفها تهو حسن الخلق ،والحق أن ثمة توافقاً
وانسجاماًبينماعرضه اإلما الغزاليفيكتابيهاإلحياءوالميزانحولتهذهالقوىالثالث23وتعريفالخلقالحسن،وإن
تعددت التسميات بين مكان وآخر.
أماالقوةاألولى،وتهيقوةالعلمأوالتفكير،فإذاصلحتتهذهالقوةحصل منهاثمرةالحكمة،والحكمةرأساألخالقالحسنة،
وثمرتهاأنيتيسرللمرءالفرق بينالحقوالباطلفياالعتقاد،وبينالصدقوالكذبفيالمقال،وبينالجمـيلوالقـبيح في
األفعـال،واليلتبسعليهشيءمنذلـك .24
والقوة الثانية ،قوة الغضب أو الحمية الغضبية "وحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه
الحكمة" 25وبقهرتهاوإصالحهايحصلالحلم،وتهوكظمالغيظ،وكفالنفسعنالتشفي.
وأما القوة الثالثة ،وتهي الشهوة "فحسنها وصالحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة ،أعني إشارة العقل والشرع"26
وبإصالحهاتحصلالعفةحتىتنزجرالنفس عنالفواحش،وتنقادللموالساةواإليثارالمحمودبقدرالطاقة.أماقوةالعدلفهو
"ضبطالشهوةوالغضبتحتإشارةالعقلوالشرع".27 
 وبالتالي فأن معيار الخلق الحسن عند الغزالي تهو الصفات التي خص بها هللا لسبحانه وتعالى المؤمنين ،ومعيار
الخلقالسيئتهوصفاتالمنافقينكماوردتفيالقرآنالكريم. 

21ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص.52 
22ـالمصدرنفسه،ج،3ص.52 
23ـكانلنظريةأفالطونفي الفضائلاأللسالسية:الحكمةوالعفةوالشجاعةوالعدالة،ولنظريةاألولساطاألرلسطيةفيالفضيلةأثركبيرلدىالغزالي
ولدىالكثيرمنمفكريالمسلمينوبخاصةالمشتغلينباألخالق.انظر:محمودحمديزقزوق،مقدمةفيعلماألخالق،دارالقلم،الكويت،ط،3
، 1983ص .148
24ـلغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص52ـ .53
25ـالمصدرنفسه،ج،3ص .53
26ـالمصدرنفسه،ج،3ص .53
27ـالمصدرنفسه،ج،3ص.53 
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المبحث الثاني :التربية األخالقية:
 إنإيمانالغزاليبإمكانتغييراألخالقوإصالحهايقودناإلىفكرةجديدةتهيالتربيةأوالتنشئةاألخالقية،وقد
رلسم لناالغزاليمنهجا ًتربويا ًواضحا ًلتربيةاإلنسانأخالقياً،ولميقتصرفيرلسمتهذا المنهجعلىالمراحلالمبكرةمن
حياةاإلنسانوحدتها.وإنماتعداتهاإلىكلمراحل حياته،ومالسبقوتحدثناعنهمنتغييراألخالقوإصالحهاوتهذيبهايمكن
أننعدّه تربيةأخالقيةلإلنساناليافعوالراشد،الذيبإمكانهأنيسلكأكثرمنلسبيللمعرفة العيوبوتقويمها،وليستهذا
فحسببلإنهوضعلكلفضيلةأخالقيةطرقهاالخاصةالتي تساعدعلىتنميتهاوتعزيزتها،كمابينكيفيةالتخلصمن
الرذائلكلعلىحدة.
فيرى اإلما (الغزالي)أنالنفسالبشريةصفحةنقيةبيضاءتقبل كلنقشوصورة تعرضعليها.وتهاتهو ذا
يصفالقلبالطاتهرللطفلبأنه"جوتهرةنفيسةلساذجةخاليةمنكل نقشوصورة،وتهوقابللكلمانقشومائلإلىكلما
عود
يمالإليه– أيأناإلنسانيخلق قابالً للخيروالشر -
فإنعودالخيروعلمهنشأعليهولسعدفيالدنياواآلخرة،وإن ّ
ّ
الشروأُتهملشقيوتهلك"28األمرالذييعطيللتربيةأتهمدورفيتكويناإلنسان وبناءشخصيتهوتحديدمعالمهاوأبعادتها،
وكثيرا ًماأكدالغزاليعلىضرورة العنايةباألطفالوحسنتوجيههملماأدركهمنأتهميةالتربيةودورتهاالحالسمفيبناء
شخصية الطفل.
والحقأنتهذهالفكرةذاتها– فكرةنقاءالنفس -تهيالفكرةالمحورية التيبنتعليهاالمدرلسةالتجريبيةاإلنكليزيةبنيانها
الفلسفي،وبهذاالمعنى ذاتهيرى(جونلوك–:)1704-1632"إنالنفساإلنسانيةفياألصلكلوحمصقوللمينقشفيه
شيء ،وأنالتجربةتهيالتيتنقشفيهاالمعانيوالمبادئجميعاً"29،وفيتهذاالرأيلجونلوكيبدوالتشابهبينهما واضحاً
جلياً. 
فاألخالقالفاضلةعندالغزاليالتولدمعاإلنسان،وإنمايكتسبهاعنطريقالتربيةوالتعليممنالبيئةالتييعيش
فيها .والتربية األخالقية السليمة في نظر الغزالي تبدأ بتعويد الطفل على فضائل األخالق وممارلستها مع الحرص على
تجنيبهمخالطةقرناءالسوءحتىاليكتسبمنهمالرذائل،وفيلسنالنضجالعقليتشرحلهالفضائلشرحاًعلمياًيبينلسبب
عدتهافضائلوكذلكالرذائلولسببعدتهارذائلحتىيصبحلسلوكهمبنياًعلىعلمومعرفةواعية.
 ولكناإلما الغزالييرىمنجهةثانيةأناإلنسانمفطورعلىالميلإلىالقيماألخالقيةاإليجابية،وإلىالخير
عموماً،ميالًغريزياً،ويؤكدذلكقوله:"فإذاكانتالنفسبالعادةتستلذالباطل وتميلإليهوإلىالمقابحفكيفالتستلذالحق
لوردتإليهمدةوالتزمتالمواظبةعليه؟بلميلالنفسإلىتهذهاألمورالشنيعةخارجعنالطبع.يضاتهيالميلإلىأكل
الطين فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة ،فأما ميله إلى الحكمة وحب هللا تعالى ومعرفته وعبادته فهو كالميل إلى
الطعا والشرابفإنهمقتضىطبع30القلبألنهأمرربانيوميلهإلىمقتضياتالشهوةغريب"31. 
وأحيانا ً يورد مايشير إلى أن الميل إلى السوء طبيعي عند اإلنسان فيلح على أن النفس أمارة بالسوء وعلى إن
الخطيئةألسالسيةعندكلإنسانمنذعهدآد .32ونعتقدأنالغزالييقصدمنالغريزةوالفطرةمجردااللستعداد،أوالحالةالتي
يخرجفيهااإلنسانمنيدالخالقبكلطبائعاإلنسانومزاجهالمركبمناألخالقالمختلفةويكوناألمرلسواءبالنسبةإلى
الخيرأوالشرويكونالقلببأصلالفطرةصالحاًلقبولأثارالملكوأثارالشيطانواليترجحأحدتهماعلىاآلخرإالباتباع
الهوىواالنكبابعلىالشهواتأواإلعراضعنهاومخالفتها.33 
 ومماتقد نرىللغزاليرأيينمختلفينفيوراثةاألخالق.فهوحينيقررأنقلبالطفلجوتهرةلساذجةخاليةمن
كل نقش،وقابلةلكلصورة،يحكمبأناألخالقالتورث.وحينيدعوإلىأنترضعالطفلامرأةغيرمتدينةيحكمبأنها
تورث.فهليمكنالرفعمابينتهذيناألمرينمنظاتهرالخالف؟ 

28ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص .45
29ـعزميإلسال ،جونلوك،ص .234
30ـالطبع:مجموعةمظاتهرالسلوكوالشعورالمكتسبةوالموروثةالتيتميزفرداعنآخر.مجمعاللغةةالعربيةة،المعجةمالفلسةفي،ص.111ويعرفةه
الجرجانيبقوله:"أنهالجبلةالتيخلقعليهااإلنسان"انظر:الجرجاني،التعريفات،ص.34 
31ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص57ـ .58
32ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص.6 
33ـالمصدرنفسه،ج،3ص.27. 
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ولكن كيف يربى الخلق؟
يرىالغزاليأنمنالناسمنولدحسنالخلقبفطرته،بحيثاليحتاجإلىتعليم،والإلىتأديبكعيسىبنمريم،
ويحيى بن زكريا ،(عليهما السال ) ،وكذا لسائر األنبياء .وال يبعد فيما يرى أن يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال
باالكتساب. 
والطريق إلى تربية الخلق فيما يرى الغزالي تهو التخلق :أي حمل النفس على األعمال التي يقتضيها الخلق
المطلوب.فمنأرادمثالً أنيحصللنفسهخلقالجود،فعليهأنيتكلففعلالجود:وتهوبذلالمال،حتىيصيرذلكطبعاً
له. 
ويمكنتلخيصالمنهجالذيوضعهالغزاليلتربيةالطفلعلىالنحوالتالي:34 
وقدأوردهعلىصورةواجباتالوالدنحوولدهفبينأنهيجبعليه: 
 تأديبابنهوتهذيبهوتعليمهمحالسناألخالقوحفظهمنقرناءالسوء. 
 أناليحببإليهالزينةوألسبابالرفاتهيةلئاليتعودالتنعمفيعسرتقويمهبعدذلك.
 إذارأىمخائلالتمييزوبوادرالحياةفليعلمأنعقلهمشرقوأنتنميةتهذهالباكورةمنعز األموروأحسنماتنمى
بهأنتستعانفيتأديبهوتهذيبه.
 وليعلمأنأولمايغلبعلىالطفلشرهالطعا فينبغيأنيؤدبفيذلكوأنيعودأخذالطعا بيمينهوالبدءبالسمهللا
واألخذبمايليه...وأنيقبحعندهكثرةاألكلبطريقغيرمباشرةوذلكبذ الطفلالشرهومدحالمتأدبالقليلاألكل
أمامه.
 تعويدهاللباسالمحتشمالوقور.
 الثوابوالعقاب،والمدحأما الناس،واليكونالعقابلكلأمربلاألفضلالتغافلوالتغاضيعنبعضاألمور
واللسيماإذاخجلالطفلمنهاوتسترإلخفائهاواليكونالعقابعلناحتىالتزيدجسارةالطفلوليكنالعقابقليالً
مجزياًلئاليهونعلىالطفلوقعالمال ولسماعالتأنيب.
 منعهمنالنو نهاراً.ومنكلمايفعلهخفيةفإنهاليخفىإالماتهوقبيح.
 تعويدهعلىالحركةوالرياضةواالحتشا .
 منعهمناالفتخارعلىأقرانهبمايملكهوالدهوتعويدهالتواضعوطيبالحديث.
 تعويدهاإلعطاءالاألخذولوكانفقيراً.
 نهيهعنبعضاألعمالغيرالمستحسنةفيالمجالسكالبصاقوالتثاؤب.
 منعهمنالقسمصادقاًأوكاذباً.
 تعويدهاإلقاللمنالكال إاللحاجةأوضرورةوبقدرمايتطلبقضاؤتها.
 تعويدهعلىالصبر.
 أنيأذنلهباللعببعدالدرالسةحتىيستريحويتجددذكاؤهونشاطهوكياليستثقلالعلم.
 وليخوفمنالسرقةوأكلالحرا وغيرذلكمناألخالقالمذمومة.
 وإذابلغلسنالتمييزفينبغيأناليتساتهلمعهفيكلمايحتاجإليهأمرالشرع.
وكماأنالغزالييهتمكثيرا ً برياضةالنفسعلىمايرغبالمرءفيهمنمكار األخالق،ويرىأيضا ًأنكسب
الخلقبسببالتخلقمنعجيبالعالقةبينالقلبوالجوارح،ويقولفيذلك:"كلصفةتظهرفيالقلبيفيضأثرتهاعلى
الجوارححتىالتتحركإالعلىوفقهاالمحالة.وكلفعليجريعلىالجوارحفإنهقديرتفعمنهأثرإلىالقلب.ويعرف
ذلك بمثال :وتهو أن من أراد أن يصير الحذق في الكتابة صفة نفسية له حتى يصير كاتبا ً بالطبع ،فال طريق له إال أن
34ـالمصدرنفسه،ج،3ص70ـ.72 
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يتعاطى بجارحة اليد مايتعاطاه الكاتب الحاذق ويواظب عليه مدة طويلة ،يحاكي الخط الحسن ،فيتشبه بالكاتب تكلفا ً ثم
اليزاليواظبعليهحتىيصيرصفةرالسخةفينفسه،فيصدرمنهفياآلخرالخطالحسنطبعاً،كماكانيصدرمنهفي
االبتداءتكلفاً.فكانالخطالحسنتهوالذيجعلخطهحسناً.ولكناألولبتكلف،إالأنهارتفعمنهأثرإلىالقلب.ثمانخفض
من القلب إلى الجارحة ،فصار يكتب الخط الحسن بالطبع .وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس ،فال طريق له إال أن
يتعاطىأفعالالفقهاء،وتهوالتكرارللفقه.حتىتنعطفمنهعلىقلبهصفةالفقه،فيصيرفقيهالنفس".35 
ويتضح مما لسبق أن الغزالي يرى أن الكبيرة الواحدة التوجب الشقاء المؤبد ،ألنها بدون التكرار التصبح صفة
النفس،والمعنىللشقاءالمؤبدإالأنتصيرإحدىالرذائلصفةنفسيةألحدالناس. 
غاية األخالق:
إنغايةاألخالقعندالغزاليتهيالسعادةاألخرويةليصلفياآلخرةإلىالسعادةالمنشودةمتنعماًبالنظرإلىهللا
تعالى يقولالغزاليفيذلك:"إنالسعادةالحقيقةتهياألخروية،وماعداتهالسميتلسعادة،إمامجازا ً وإماغلطاً،كالسعادة
الدنيويةالتيالتعينعلىاآلخرة.وإماصدقاً،ولكناأللسمعلىاألخرويةأصدق،وذلككلمايوصلإلىالسعادةاألخروية
ويعينعليها،فإنالموصلإلىالخيروالسعادة،قديسمىخيراًولسعادة" .36
الً:"الذييسعفمريضاً،أويغيث
وتهذايدلعلىأنالغزالياليضعلألخالق غايةنفعيةوالاجتماعيةفعندهمث 
ملهوفاً،أويسعفجريحاً،أويوالسيفقيراً،اليهمهشفاءالمريض،والإغاثةالملهوف،والإبراءالجريح،واللسدحاجة
الفقير،مادامتنيتهقدخلصتفيعمله،ووثقبجزاءآلخرة!وكللسعادةينتجهاالعملالطيبفيتهذهالدنياإنماتهيلسعادة
مجازية،وواجبالمرءأنيفهمهاكذلك.ولهأنيعدتهالسعادةنسبية،علىمعنىأنمايوصلإلىالسعادةاألخرويةقديسمى
خيرا ًولسعادة"37ولذلكفأن"منيتجنبالفحشاءمحافظةعلىكرامتهاليسمىعفيفاً،ألنهلميقصدبعفتهوجههللا،فكل
عملهتجارة،وتركحظلحظيماثله".38 
 وعلىالرغممنتأكيدالغزاليعلىأنخيراآلخرةولسعادتهاتهماغايةاألخالق،ولكنهماالغايةالقصوىلها،فإن
لألخالق_فينظره_غايةدنيويةتهيأيضاًالخيروالسعادةفيتهذهالدنياالتينعيشها،وتهذاواضحفي لسابقكالمه،وليس
تهذا فحسب،بللقدأفردفصالً خاصا ًليبينأيضا ًأنخيرالدنيا غايةأخالقية،جاعالً عنوانتهذاالفصل:(بيان البواعث
على تحري الخيرات والصوارف عنها )وفيهيقول:"أما الخيراتالدنيويةفالبواعثعليهاثالثةأنواع:الترغيبوالترتهيب
بمايجريويخشىفي الحالوالمآل.والثانيرجاءالمحمدةوخوفالمذمةممنيعتدبحمدهوذمه،والثالثطلب الفضيلة
وكمال النفس ،ألنه كمال وفضيلة ،ال لغاية أخرى وراءتها"  39 .ومن ذلك نرى بأن اإلما الغزالي يعتبر خيري الدنيا
واآلخرةغايةلألخالق ،فخيراآلخرةألنهمطلقمابعدهخير،وخيرالدنيالمافيهمن بواعثنفسيةواجتماعية وعقلية.
وتهذايعنيتسلسلالقيمصعداًمنخيرالدنياإلىخيراآلخرة.
وكذلك األمرفيالسعادة،فسعادةاآلخرةتهيالغايةالقصوىللفعل األخالقي،ولسعادةالدنيا غايةأخالقيةأيضا ًألنما
يوصلإلىالخيروالسعادةخيرولسعادة،"وألنلسعادةاآلخرة التنالإالبأنواعالسعاداتاألخرى"وتهذاماكشفعنهعند
حديثه عن أنواع السعادة قائالً :"فجملتها منحصرة في خمسة أنواع :األول السعادة األخروية ،التي تهي بقاء ال فناء له،
ولسرورالغمفيه،وعلمالجهلمعه،وغنىالفقرمعهيخالطه،ولنيتوصلإليهإالباهلل،واليكملإالبالنوعالثاني؛وتهو
الفضائلالنفسيةوتهيأربع :
العقلوالعفةوالشجاعةوالعدالةوإنماتتكاملتهذهالفضائلبالنوعالثالث،وتهي الفضائلالبدنيةالمنحصرةفيأربعأمور:
تهي الصحة والقوة والجمال وطول العمر ،ويت ّممها النوع الرابع ،وتهي الفضائل المطيفة باإلنسان ،المنحصرة في أربعة

35ـالغزالي،ميزانالعمل،ص.106 

36ـالمصدرنفسه،ص .117
37ـلسليماندنيا،األخالقعندالغزالي،ص .56
38ـالغزالي،ميزانالعمل،ص 136
39ـالغزالي،ميزانالعمل،ص.136 
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أمور.وتهي المالواألتهلوالعزوكر العشيرة،واليتماالنتفاعبشيءمنذلكإالبالنوعالخامس،وتهيالفضائلالتوفيقية،
وتهيأربعة:تهدايةهللاورشدهوتسديدهوتأييده،فهذه السعاداتبعدالسعادةاألخروية"40 .
الفضائل:
 لميحاولالغزاليبحثالفضائلبشكلهاالمطلقوالعنيبهامنحيثتهيمبادئوإنمامالإلىمعالجتهابصفتها
التطبيقية من جهة ارتباطها بالتعليم الديني ،فالفضيلة عنده ممارلسة تؤدي إلى تزكية النفس باعتياد األفعال الصادرة من
النفوسالزكيةالعاقلةحتىإذاصارذلكمألوفا ًبالتكراروبزمنمتقاربتشكلتمنهاملكةرالسخةفيالنفس،فهياعتدال
وولسطبينطرفينمنرذلينويؤكدذلكقائالً:"والمحمودتهوالولسطوتهوالفضيلةوالطرفانرذيلتانمذمومتان".41 
كماأنالغزالياليفرقبينكلمةفضيلة،وكلمةخلق،فهماعندهعبارةعنتهيئةالنفسوصورتهاالباطنة،فالفضيلة
حالةكمالللنفستنالهاإذااعتدلتقواتهافلمتجنحإلىاإلفراطأوالتفريط،وإذاكانللقوةالعاقلةلسيالسةالقوتيناألخريين.
تهذاالكمالإذاتمللنفسقربتمنهللاعزوجلبالمرتبةطبعاًالبالمكان،وذلكالسعادة.42 
والفضائلوإنكانتكثيرة،فيجمعهاأربع،تشملشعبهاوأنواعها،وإذاكانمنالمعروفأنللنفسثالثقوى،
كانتأمهاتالفضائلأربعاً؛تنشأثالثمنهامناعتدالكلقوةمنتهذهالقوى،وتكونالرابعةبانسجا تهذهالقوىبعضها
معبعضحتىالتبغىواحدةمنهاعلىاألخرى.وأصولتهذهالفضائل،التيتهيجماعكلخير،وتهي:الحكمة،والشجاعة،
والعفة،والعدالة. 
وقد نص على أنه يعني بالحكمة حالللنفس بها يدري الصواب من الخطأ في جميع األحوالاالختيارية .ويعني
بالعدلحالةللنفسوقوةبهاتسوسالغضبوالشهوةوتحملهماعلىمقتضىالحكمة.ويعنيبالشجاعةكونقوةالغضب
منقادةللعقلفيإقدامهاوإحجامها.ويعنيبالعفةتأدبقوةالشهوةبتأديبالعقلوالشرع. 
ولهذه األصول فروع ،كما يرى الغزالي ،"فمن اعتدال قوة العقل يحصل حسن التدبير ،وجودة الذتهن ،وثقاب
الرأي ،وإصابة الظن ،والتفطن لدقائق األعمال ،وخفايا أفات النفوس .وأما خلق الشجاعة فيصدر عنه :الكر  ،والنجدة
والشهامة،وكسرالنفس،واالحتمال،والحلم ،والثبات،وكظمالغيظ،والتودد .وأماخلقالعفةفيصدرعنه:السخاء،والحياء،
والصبر ،والمسامحة،والقناعة،والورع،واللطافة،والمساعدة،والظرف،وقلةالطمع.والعدالةفيأخالقالنفسوقواتها
يتبعهاالمحالةالعدلفيالمعاملة،وفيالسيالسة،وفيعامةالحاالت".43ويجبعليناتهناأننشيرإلىأنالعدالةجماعكل
فضيلة،كماأنالجورجماعكلرذيلة،وعلىتهذاالتكونالعدالةواحدةمنالفضائلاألربعبلتكونجملتهامعا ً.44 
درجات األخالق:
والسؤالالذييطرحنفسهتهنا:تهلفيمقدورالمرءلدىالغزاليأنيصلإلىأعلىدرجاتاألخالق؟ 
 ويجيبالغزاليعنذلكبقوله:"وكلمنجمعكمالتهذهاألخالقالستحقأنيكونبينالخلقملكاًمطاعاًيرجع
الخلقكلهمإليه،ويقتدونبهفيجميعاألفعال.ومنانفكعنتهذهاألخالقكلهاواتصفبأضدادتهاالستحقأنيخرجمن
بينالبالدوالعباد".45 
ويشيرالغزاليإلىأنالنبوةتهيالدرجةالعليامندرجاتاألخالق،والصوفيةفيمايرىيقربونمنتهذهالدرجة،
ي قولعنهمفيالمنقذمنالضالل:"لوجمعواعقلالعقالء،وحكمةالحكماء،وعلمالواقفينعلىألسرارالشرعمنالعلماء،

40ـالمصدرنفسه،ص136ـ.137
41ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،1.31 
42ـالغزالي،ميزانالعمل،ص.79 
43ـنظر:الغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص39ـ،40الغزالي،ميزانالعمل،ص64ومابعدتها .
44ـانظر:الغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص.78الغزالي،معارجالقدس،تحقيق:أحمدشمسالدين،دارالكتبالعلمية،بيروت،الطبعةاألولى،
، 1988ص.96
45ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص.54 
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ليغيروا شيئا ً من لسيرتهم وأخالقهم ،ويبدلوه بما تهو خير منه ،لم يجدوا إليه لسبيالً :فإن جميع حركاتهم ولسكناتهم ،في
ظاتهرتهموباطنهم،مقتبسةمننورمشكاةالنبوة،وليسوراءنورالنبوةعلىوجهاألرضنوريستضاءبه".46 
وبالتاليفقدامتازتنظرةالغزاليلمفهو ال ُخلقوتحليلهلهبأنهانظرةمنهجيةجامعةالتكتفيبالنظرةالجزئية
المبتسرة،وإنـماتنظرإلىالفكرةنظرةشاملةمستوعبة،تحدثمنخاللهاعنعناصرالفعلالخلقي،كمااتخذهمنطلقًا
لحديثهعنقبولالخلقللتغيير. 
كماأنهقد مفهومهللخلقمنخاللرؤيةإلسالميةأصيلةتؤكدأنهالبدمنأنيوزنالخلقبـميزانالشرعوالعقل،
وليسالعقلفقطكمانراهعندغيرهمنالفاللسفة.وتتفقنظرةالغزاليتهذهمعالموقفالفكريالعا له،والذييقو على
العالقةالوثيقةبينالعقلوالشرع،فالعقليهتديبالشرعالذييُع ِّ ّلمهمااليستطيعأنيصلبنفسهإلىعلمه،والشرعيُ ْف َهم
عنطريقالعقل،فالعقلكالبصر،والشرعكالشعاع،واليتمكناإلنسانمنالرؤيةإالبـهما،فإذااجتمعامعًافهمانورعلى
نور. 

الخاتمة:
انتهى البحثإلىأنالغزاليقد مفهومهللخلقمنخاللرؤيةإلسالميةأصيلةتؤكدأنهالبدمنأنيوزنالخلق
بـميزان الشرعوالعقل.وتتفق نظرةالغزاليتهذهمعالموقف الفكريالعا له ،الذييقو علىالعالقةالوثيقةبينالعقل
والشرع،فالعقليهتديبالشرعالذييُع ِّلّمهمااليستطيعأنيصلبنفسهإلىعلمه،والشرعيُ ْف َهمعنطريقالعقل،فالعقل
كالبصر،والشرعكالشعاع،واليتمكناإلنسانمنالرؤيةإالبـهما،فإذااجتمعامعاًفهمانورعلىنور .
امتازتنظرةالغزاليلمفهو الخلقوتحليلهلهبأنهانظرةمنهجيةجامعةالتكتفيبالنظرةالجزئيةالمبتسرة،وإنـما
تنظرإلىالفكرةنظرةشاملةمستوعبة،تحدثمنخاللهاعنعناصرالفعلالخلقي،كمااتخذهمنطلقًالحديثهعنقبول
الخلقللتغيير. 
يدلبحثالغزالي فياألخالقبصفةعامةوتعديلاألخالقخاصةعلىخبرةقويةبالنفساإلنسانية،تهذهاآلراء
التيتتفقوآراءالتربيةالحديثة. 


46ـالغزالي،المنقذمنالضالل،تحقيق:لسعدكريمالفقي،دارابنخلدون،اإللسكندرية.ص .39
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Abstract
The Lebanese economy depends on a free system based on private initiative and the
economic independence of individuals and their protection. The state has adhered to this
system when issuing various economic and financial legislations. It also indicates the
adoption of the principle of freedom of exchange, the movement of capital, and the
guarantee of deposits and investments, all as a policy to attract and invest capital in
Lebanon. Since the middle of 2000 and after the Israeli withdrawal from southern Lebanon,
Lebanon has witnessed good economic developments, especially since successive
governments have suffered from crises and political turmoil that affected the Lebanese
economy in all its aspects, which affected the economy’s contraction from an expected
growth rate of 6 percent by mid-2006 to 2-3 percent growth for the same year, and all these
crises and repercussions led to a noticeable decline in the Lebanese economy in the last two
decades.
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تطور االقتصاد اللبناني منذ العام  2000وحتى سنة 2020
سحر ماهود محمد
الباحثة ،رئاسة جامعة بغداد ،العراق

محمد حازم عبد الستار
الباحثة ،كلية الهادي الجامعة ،العراق

الملخص
يعتمد االقتصاد اللبناني على النظام الحر القائم على المبادرة الخاصة واستقاللية األفراد االقتصادية وحمايتها ،وقد التزمت
الدولة بهذا النظام عند إصدار مختلف التشريعات االقتصادية والمالية ،كما يؤشر على االقتصاد اللبناني اعتماد مبدأ حرية
الصرف وتحريك الرساميل وضمان الودائع واالستثمارات كل ذلك كسياسة لجذب رؤوس االموال واستثمارها في لبنان،
ومنذ منتصف عام  2000وبعد االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان شهد لبنان تطورات اقتصادية جيدة السيما وان
الحكومات المتعاقبة قد عانت من أزمات واضطرابات سياسية مست االقتصاد اللبناني بكل جوانبه مما اثر في انكماش
االقتصاد من معدل نمو كان متوقعا بنسبة  6في المائة بحلول منتصف عام  2006إلى  3 - 2في المائة نمو لنفس العام،
وكل تلك األزمات والتداعيات أدت الى تراجع االقتصاد اللبناني بشكل ملحوظ في العقدين األيخيرة.
الكلمات المفتاحية :اقتصاد ،لبنان ،استثمار ،رأس مال.
المقدمة
يتميززاالقتصتـاززاللالقاني،ززل،نذالماززا،لالقت ززت العززل ال1946الوحتاززاىالقآلنذاليمجموعززمالمززانالقا ززملصالوقاصـاززال
قامتمثنمالفنالجوق،بالعلةالويمكنالوـفهالعنىالقا،حوالقاتلان :ال

)(1

ال

 .1قعتمززللالقا،مززل القتصتـززلل القاح ز الوييززكنهالقانيي قاززنالقا ززل العنززىالقاميززلل ةالقاصلـززمالوق ززت ايمالق ف ز قلالقتصتـززلليمال
وحمليتهززلالولاززتالق ززت،للقالماززىالقامززللةال15المززنالقال ززتو القاني،ززل،ن)(2ذالوقاتززاق القالواززماليهززلقالقا،مززل الع،ززلالمـززلق المصتن ز ال
قاتي يعلصالقتصتـلليمالوقاملايم .ال
 .2قعتمللالصل،ونال يمالقامـل الوقتاتاق اليهالم،لالعل ال1956ال،م قالاملالح زهالذزلقالقا زل،ونالمزنالق،عكل زلصالميجلييزمالفزنال
جلبال ؤوسالق موق الوق تثمل ذلالفنالاي،لنذالوتطوي القا طلعالقامـ فنالوجعنهالم كاقالمصنيميلالولوايلالمهمل.
ال
 .3قعتمللالميلأالح يمالقاـ ذالوح يمالتحوي القا ،لالوتح تالقا لمي الوضملنالقاولق عالوقت زتثمل قصذالوعزل القاتعز
تحتيلطنالقالذبالفنالقامـ القام كا القاني،ل،نالعنىالقا غ المنالقاضغوطلصالوق املصالقاتنالم اليهلالاي،لن.
 .4لع الوتو يعاللو القا طلعالقاصل الفنالمجم القا،يلطالقتصتـلل ذالمعالتحليلاللو القا طلعالقاعل الفنالتوفي القاي،يمالقاتحتيمال
قاألاممالالع الوتيجيعالقا طلعالقاصل ال.
وم،لالم،تـ العل ال2000اليهلالاي،لنالتطو قصالقصتـلليمالجيلةذالملال جنصالمعم القامؤي قصالتح ،لًالمنحومزلًالوتحليزلقًال
يعلالقت ،زحلبالقت ز ق يننالمزنالقاج،زوب.الففزنالم ليز ال ،زيمال،مزوالح ي زنالينغزصال%1٫1العزل ال2000ذالينز القا،مزوال%3٫9العزل ال
2001الو%3٫4العل ال2002الوـوتًالقازىال%1٫7العزل ال2003ذالو%5٫06ال،هليزمال.2004الويزلاتذالوـز القا،زلتلالقامحنزنال
قإلجمززلانالاني،ززلنالماززىالحززوقاىال21المنيززل اللوت ال،هليززمالعززل ال2004الم لي ز ال17٫25المنيززل قًالعززل ال2000ذالكمززلال ززجنصالقافت ز ةال
2000ال–ال2004المتو طال،موالح ي يلًالين ال3٫03ال ،ويلًال)(1ال .ال
ويمكزنالا،زلالقنال،عطزنالينمحزمال ز يعمالعزنالقاوصزل عالوقتالحزلقلالصز القامزلةالمزنالعزل ال2000الوقازىال ز،مال2020القاتزنال
اص صاليلات نيلصالقا يل يمالوق م،يمالوقث صالييك ٍ القواليآص العنىالتطزو الو،مزوالقتصتـزللالقاني،زل،نالويمكزنالقجملاهزلالعنزىالقا،حزوال
قاتلان :ال
)(1

يخليللل دمشللقية نهللاد ،التكامللل الصللناعي السللوري-اللبناني(اإلمكانيللات والفللرط . 1 ،بيللروت :مركللز دراسللات الوحللدة العربيللة ،جللوان 2002

.ط. 39
) (2المادة  15من الدستور اللبناني " الملكية في حمى القانون فال يجلوز أن ينلزع علن أحلد ملكله إال ألسلباب المنفعلة العاملة فلي األحلوال المنصلوط
عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا ً عادالً ".
) (1اتحاد المصارف العربية االمانة العامة – ادارة الدراسات والبحوث ،موضوع منشور في موقع 2014-06-19 | 00:48
( التطورات االقتصادية والمالية في لبنان منذ العام  2000وحتى سنة ... 2014
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أحلقلالقغتيل ال يسالقاوا قءالقاني،ل،نالقا ليقال فيزقالقاح يز العزل ال2005ذالصلـزمالأنالقاح يز الصزلالتوازمالل وتزينال
ا ل مالقازوا قءالمزنالعزل ال-1992ال1998الوقاثل،يزمالمزنالعزل ال2000ال-ال:2004القازل الكزلنالقاضزلمنالق و الوق كيز ال
وم،يززعالقاث ززمالقالقصنيززمالوقاصل جيززمالاكز المززلاليتعنززقاليلتصتـززللالقاني،ززل،نالوقانيز ةالقاني،ل،يززم.الويؤيز العنززىالتنززتالقامززلةالقاتززنال
حلفمصالقاعمنمالقاني،ل،يمالعنىالق ت ق ذلالطوق ال ،وقصالفيملاليع الي يل مالق زت ق ال ،زل ال ،زيصالانح يز الحتزىالفزنال
قافت قصالقاتنالكلنالفيهلالصل جالقاحكومم)(2ال .ال
فنالتمواال2006ذالع،لملالصلمصالم ق ي اليعمنيمالقعتلقءالوق عمالقا،طلقالعنىالاي،لنال لقًالعنىالأ الحابالهللاالتث،زينالمزنال
ج،ولذلذالوقاتنالأطنقالعنيهلالق الح بالقاث ثمالوقاث ثيناليوملًال(12التموا14-الآبال)2006ذالمنالوجهمالقا،م القاملايمذال
فإنالكنفمالتلمي القاي،يمالقاتحتيمالص القاح بالقإل ز ق ينيمالعزل ال2006اليعزلل الحزوقانال سصمزسالمز قصالمزنالكنفزمالمعااازاللةال
قإلعمزززل اليعزززلالقاحاازززا بالق ذنيزززمالعزززل ال.1975الوي زززل نالعازززاللالقاماازززا،لا القامتضاازززا ةال(000ذ)100المزززاعالقازززاال
000ذ220الم،ا الكل،صالملم ةالفنالعل ال.1991الوت ل التكنفمالق ض ق القاتنالأـليصالقاميل،نالقا ك،يماليحوقانال،ـ ال
قاميلا القاتنالأ،ف صالعنىال يل زمالعزولةالقا،زلاحينال(حزوقانال3المنيزل اللوت اليزينالعزلمنال1993الو2002ال قجزعالقايزك ال
ص ال(1)1ال.ال
أث الق اممالقتصتـلليمالقاعلاميمال2008الفنالقصتـللالقاجمهو يمالقاني،ل،يمالعنىالص القامتوصعالق تفعصالقحتيلطزلصالقا ،زلال
ق ج،ينالفنالاي،لنالماىالأكث المنال25المنيل اللوت الفنال،هليمالآبال2008ذالكملالاقلصالقاولق زعالقامـز فيماليم زلق ال15.6ال
منيل اللوت الص القا يعمالأيه الق واىالمنالعل ال2009ذالويهلالاي،لنالمصيل ال يلحنالوق تم القا،يلطالقاع ل الوح كزمال
قاي،لءالواقلصالق عل الي ،يمال%20الفنالغلاييمالقام،لطقذالمعالحلولالق،صفل الطفي الفنالتحوي صالقاعزلمنينالفزناللو ال
قاصنيلالقاع ين). (3 ) (2
كملالتمهز الق،عكل زلصالقاـز قعالفزنال زو يلالييزك اليزل االفزنالقا طزلعالقاتجزل ذالملالتزالث صالقاتيزللتصالقاتجل يزمالفزنالمزلال
يص القا نعالوقاصزلملصذالويزل ص القا طزلعالقا زيلحنالقازل اليزهلالقالذزل الق ًالصيز الق امزم.الفني،زلنالقازل اليت ز القصتـزلل ال
ي طزلعالتجززل الوق زعذاليتززالث الييززك المنحزوماليل امززمالقا ززو يمذالازيسالف ززطالي زيبالقاززلو القاززل التنعيزهال ززو يلالكيز يتال
تجل الذل ذالي الأيضلال ،هلالتؤمنالقامم قصالقاتجل يمالقاتنالي تفيلالم،هلالاي،لن.الف لالتالث صالتنزتالقاممز قصالمازىالحزلالكييز ال
وتضززلعفصالقامصززلط العنززىالقاـززلل قصالفززنالمجززل القاصززلملصذالوت ززيملالفززنالصطززلعالقا ززيلحم.الكمززلاليتكيززلالاي،ززلنالص ززل ال
منمو ززمال،تيجززمالقت،صفززل القام ززتم الفززنالعززللالقاززاوق الم،ززلالعززل ال2010ال.وصززلاليززهلالقا،ـز الق و المززنالعززل ال2013ال
ت قجعلالحللقالفنالم توىالقا،يلطالقاتجل الوت يملالفنالملاليتعنقاليتيلل القام،تجلصالقاغلق يمالوقا نعالقت ته كيمذالاطلامزلال
كلنالاي،لنالي تو لالقاموقلالقاغلق يمالمنال و يلذالييلالأ،هال ج الأو الفل الاهالفنالمجزل التجزل ةالق غليزمالعزل ال2012ذمزلال
ت يبالفنالق تلقلقصالعك يمذالحيزلالألىالذزلقالقت تيزلتالفزنال،مزطالقا،يزلطالقاتجزل المازىال فزعالق زعل القامحنيزمالازيع ال
قا نعالق ل يم)(1ال .ال

ثانيا .اإشكالية البحث:
الوتزل،نالقا،مزوذالوقنالقافيز القازل القـزلبال
يعلالقصتـللال اي،لنالصز القاع زلينالقاملضزينالمتعثز قالفزنالمز الضزع القافز
القتصتـللالا التفنحالفنالتح يقالقا،موالقايلم القتم القال اليثي القات لؤ العنالقاعوق قال
قاحكوملصالقامتعلصيمال فنالصنقالوتح نالف
قاتنالحنصاليلتصتـللالقاني،ل،نالم،لالعل ال2000الوقال الكلنالمتليلبالقا،موالمتالث قاليعوقم اللقصنيمالوصل جيمال .ال
ال
ثالثا :فرضية البحث:
اغ

القايحلالعنالتطو القتصتـللالقاني،ل،نالم،لالعل ال2000ال،حتلجالقاىاليع

 .1ملذنالق

يلبالقاميلي ةالقاتنالألصالقاىالتليلبال،موالقتصتـللالقاني،ل،نال؟ .ال

القات لؤتص ال

) (2مقالة منشورة في موقع الجزيرة https://www.aljazeera.net/ebusiness/2005/2/24/
) (1مقالة منشورة في موقع ،الخــــاتمــــة :األراضي اللبنانية تحت و أة حرب تموز https://books.openedition.org/ifpo/6577 ،2006
)(2موضوع أثر األزمة االقتصادية العالمية  2008على اقتصادات الدول العربية،
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752863
) (1الملخلللللللللل التنفيللللللللللذي  -تقيلللللللللليم تللللللللللداعيات االزملللللللللل ة السللللللللللورية علللللللللللى الوضللللللللللع االقتصللللللللللادي واالجتمللللللللللاعي فللللللللللي لبنللللللللللان
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/LBN-ESIA%20of%20Syrian%20Conflict . EX%20SUMMARY%20ARABIC.pdfموقع المقالة

561

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

 .2ا اليع القتصتـللالقاني،ل،نالقت ت ق الوقا،موالقايلم الفنالقاع لينالقاملضينال؟.
 .3ملالذواللو القاحكوملصالقامتعلصيمالفنالوضعالقاحنو القاألاممالاصنقالقصتـللالم ت ؟ال.
 .4ذ التالث القتصتـللالقاني،ل،ناليالاملصالمحيطهالقتصنيمنالوقالوان؟ال.
رابعا :أهداف البحث:
 .1قاتع العنىالق يلبالقاتنالحنصاليلتصتـللالقاني،ل،نالص القاع لينالقاملضيينالوقلصالقاىالتليلبالفنال،مو ال .ال
 .2قاتوـ القاىاليع العوقم العل القت ت ق القتصتـلل الفنالقاع لينالقاملضيينال.
 .3كي العمنصالقاحكوملصالعنىالتم ي الاي،لنالمنالوطالةالق املصالوقامعوصلصال.
 .4ييلنالتالث القتصتـللالقاني،ل،ناليمحيطهالقتصنيمنالوقالوانال.
خامسا :أهمية البحث:
الفيهزلالقازىالأامزلصال
تي االأذميمالقايحلالفنالت نيطالقاضوءالعنىالقتصتـللالقاني،ل،نالص القاع لينالق صيز ةالوقاتزنالتعز
متتلايمال،تيجمالق حلقلالفنالمعممهلالـلقملصالوأاملصال يل يمالوطل فيمالوأحلقلالقص ىالقصنيميمالوعلاميمالوتيلوالم حنزمالقوقصز ال
عل ال2020الوملاليعلذلالذنالقتيلالوطالةالعنىالقت صتـللالقاني،ل،نالقاتناليمكنالقنالتوي القازىالق،حزلق الح ي زنالاز الييزهل الاي،زلنالمزنال
صي ال.ال ال
سادسا :منهجية البحث:
ززيت الم،لصيززمالموضززوعالقايحززلاليززلام،هلالقاوـززفنالقاتحنينززنالقعتمززللقالعنززىالقاح ززل قالوقتلاززماللقصالقتتـززل اليموضززوعال
قتصتـللالقاني،ل،نالص القاع لينالق صي ةالمنالقا نالقاحلانال.ال ال
ال
سابعا :خطة البحث:
القاواوجالفنالقايحلالتيلالمنالم،لصيمالمؤي قصالقتصتـللالقاني،ل،ناليعلالعل ال2000الفنالقاميحلالق و الويمكنالقنال
اغ
 ،مهالقاىالمطنيينالحيلاليمكنالقنال،،لصشالق املصالوقاـعلبالقاتنالحنزصالصز القاع زلينالق صيز ةالفزنالقامطنزبالق و الوت زنيطال
قاضوءالعنىالتلقعيلصالق املصالقا يل يمالوقتصتـلليمالص القاع لينالق صي ةالعنىالقتصتـللالقاني،ل،نالفنالقامطنزبالقاثزل،نذالقمزلال
قاميحلالقاثل،نالف،،لصشالفيهالقتصفلقالفنالقتصتـللالقاني،ل،نالفنالأع لبالحز بال2006الويمكزنالقنال،،لصيزهاليمطنيينذففزنالقامطنزبال
ق و اليمكنالقنال،تع العنىالقتصفلقالقاحكومنالفنالتصطنالق امزلصالمزلاليعزلالعزل ال2000ذالقمزلالفزنالقامطنزبالقاثزل،ناليمكزنالقنال
،ت،لو اليع القاـعويلصالقاتنالوقجهصالقتصتـللالقاني،ل،نالكملال،لصي،لالفنالقامطنبالقاثلالالتلقعيلصالتلذو القتصتـللالقاني،ل،ناليعلال
عل ال2019المعالقاصلتممالوقا،تل لالوقاتوـيلصال.الال ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
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المبحث األول :مؤشرات االقتصاد اللبناني بعد عام :2000
يهلالاي،لنالصز القاع زلينالق صيز ةالتطزو قصال يل زيمالوأم،يزمالوقصتـزلليمالمحنيزمالومصنيميزمالولوايزمذالأثفز صالفزنالتطزو ال
قتصتـلل الوقات،مو ذالومنالأذمهلالقغتيل ال فيقالقاح ي العل ال2005ذالوح بالتمواال2006الوق اممالقاملايزمالقاعلاميزمالعزل ال
2008ذالوـوتًالمازىالقاتحزوتصالقا يل زيمالقاتزنالتيزهلذلالقام،ط زمالم،زلال،هليزمالقاعزل ال2010الوت زيملالقاتطزو قصالقاتزناليزهلتهلال
و يلالوقاتنالتالث صاليهلالقالو القتصنيميماليضم،هلالاي،لنال.ال
المطلب األول :األمزمات والصعاب التي حلت خالل العقدين األخير :
وتعلالفت ةاليعلالقاح بال()2005-1991ذالقاتناليهلصالمعللةالي،لءالقاي،يزمالقاتحتيزمذالمازىالجل،زبالقإل،فزلقالقاجزل القاكييز ال
وق امتو عالوقاتعلفنالقايطنءالان ل ةالعنىالتوايلالقإلي قلقصذالماىالمايلالمزنالقتصزت تصالقاملايزمالوق تفزلعالقازلينالقاعزل .الاقلالعجزاال
قامياق،يمالمنال9.3ال%المنالقا،لتلالقامحننالقإلجملانالفنالعل ال1993الماىال20.6ال%الفنالعل ال1996الصي الأنالي،صف الماىال8.4ال
%الفنالعل ال2005ذاليي،ملالق تفعالقالينالقاعل القامحننذالعنىالوجهالقاصـو ذالك ،يمالم ويزمالمزنالقا،زلتلالقامحنزنالقإلجمزلانالمزنال
44.2ال%الفزززنالعزززل ال1993المازززىال86.5ال%الوال87.7ال%الفزززنالعزززلمنال1997الوال2005العنزززىالقاتزززوقان.المزززنالحيزززلالقا يمزززمال
قت ميمذالاقلالمجملانالقالينالقاعل المنال3.7المنيل اللوت الأم يكنالفزنالعزل ال1993المازىالحزوقانال32المنيزل اللوت الأم يكزنالفزنال
عززل ال.2003الواقلالقاززلينالقاعززل القاصززل جنالمززنال0.3المنيززل اللوت الأم يكززنالماززىالحززوقانال15المنيززل اللوت الأم يكززنالفززنالعززل ال
2003ال،تيجمالامؤتم اليل يسالقاثل،نالفنالعل ال2002ذالحيلالقات صالقاحكومماليمل،حيناللوايينالاطنبالقام لعلةالقاث،ل يمالوصفز ال
أ عل القافل لةالمنالص المعللةالذيكنمالقاتاقملصالقاليونالقامحنيمالقاتنالتتحم المعلتصالفل لةالأعنى.الت القاتعهلاليمين المجمزلانالصزل ال
4.4المنيل اللوت الأم يكنالفنالص و الملتهلال15العل ًملاليال عل المصفضمالالع الجهولالقاحكوممالاتصفزي القازلينالقاعزل المـز ال
اي،لن.التالتنالغلاييمالقالينالقاعل الفناليك اللينالعل المحننذالعنىالقا غ المنال لالقافجوةالمعالقازلينالقاعزل القاصزل جنالييزك المنحزومال
م،لالعل ال2000الوصلـمالم،زلالعزل ال. 2002المز التكزوينالقا ،زولالقاط ي زمالق ل زيمالاتمويز القامياق،يزمالمزعالمـزلق الوييزعالألونال
قاصاق،مالييك ال ي نالاني،وتالقاتجل يم).(1ال
ق،تي القاض القا،لج العنالح بالتمواال(يوايو)ال-الآبال(أغ طس)ال2006العنىال،طلقالوق زعالعيز العزللالمزنالقا طلعزلصال
قتصتـللي مذالواكنالييك الأكث الحلةالفنالقام زلكنالقا زك،يمالوقاي،يزمالقاتحتيزم.الواهزلقالآثزل العمي زمالعنزىالقإل،فزلقالقاحكزومنالوعجزاال
قامياق،يمذالفنالحينالأنالقاتكلاي القاميلي ةالوغي القاميلي ةالقام ل ةالتعلل ال46.4الفنالقامل زمالمزنالقا،زلتلالقامحنزنالقإلجمزلانالاعزل ال
.2005الذززلقالتالييززم القاتكززلاي الق ص ز ىالمثز التنززتالق ا،ليز مالعززنالقاص ززل ةالقالق مززمالاز أسالقامززل القاييز الوقت ززتثمل الوقاتززنال
يـعبالانغليمالتحليلذلالكميلً.الملقالكلنال ص الق م القامتحلةالقامزلكو ال زلي ًلالوذزوال15المنيزل اللوت الأم يكزنالأصز بالمازىالقاـزحمذال
فهلقاليعلل ال70.7الفنالقامل مالمنالقا،لتلالقامحننالقإلجملانالاعل ال.2005الذل ال ،يمالعلايمالييك الملذ ال((.)2
المطلب الثاني :تداعيات األمزمات السياسية واالقتصادية خالل العقدين األخير على االقتصاد اللبناني
ألصالق امززمال قاملايززمالومصفلصززلصالقا يل ززمالقا ززلي مالماززىالقعتمززللالقاحكومززمالقام كايززمالقاضززعيفمالوصتهززلالا ز يسالقاززوا قءال
قا ،يو ةذالوقال اليغ الم،ـبال يسالقاوا قءالم،لال19اليوايوال2005الماىال9ال،وفمي ال2009الحيلالقعتملالقعتمللقالكيي ً قالعنىال
ك القامل،حينالقالوايينذالوث وةالقامؤيلينالقايل اينذالاتمكي،هلالمنالمج قءالوت،فيلالمهممالمعللةالقإلعمل القاضصممالفنالمت،لو القايزل.ال
قحتلجصالقاحكوممالماىالمص،لعالقامل،حيناليالنالاليهلالقا ل ةالعنىالقا يل اليهل القامهممذالعنىالقا غ المنالأنالألق هلالقا ليقالغي الميجع.ال
وصلالتفلص الذلقالي يبالقتضط قيلصالقا يل يمالوعل القت ت ق .التضم،صالجهولالمعللةالقإلعمل اليعلالقاطزل المكو،زلصالقا طزلعينال
قاعززل الوقاصززل ذالعنززىالقاز غ المززنالأنالذززلقالأـززيحالمعت ًمززلالييززك المتاقيززلالفززناليع ز الق حيززلنالي ززيبالقام ززلذممالقاكييز ةالا فيززقال
قاح يز .الك ز يسالوا قءالانززي لالمززنال1992الماززىال1998ذالوم ز ةالأص ز ىالمززنالعززل ال2000الحتززىالق ززت لاتهالفززنال20الأكتززوي ال
2004ذالاعبالقاح ي اللو ً قالحل ًملالفيملاليتعنقاليجهولالقا طلعالقاعل .الكملالصللالجهزولالمعزللةالمعمزل القا طزلعالقاصزل القايزلمنمذال
قاتززنال،يززالصالمززنالث ثززمالأيعززلل:القمززت تالث ز وةاليصـززيمالذل نززم الكززلناليتمتززعاليمكل،ززماليصـززيمالكيي ز ةالصلـززمالمززعالقام ززتثم ينال

) (1عمر ،ايمن نور الدين ( ، 2019السياسة النقدية والخلل البنيوي في االقتصاد اللبناني ،المستقبل العربلي ،مجللد  ،42العلدد  ،489ط 106 – 87
.
( )2العظمللة ،شللادي ( ، 2018محللددات التطللور المللالي فللي سللورية ،لبنللان واالردن للفتللرة مللا بللين  ،2014 – 1995مجلللة جامعللة تشللرين للبحللوث
والدراسات العلمية – سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ،مجلد  ،40العدد  ،1ط . 100 – 87
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قا عوليين.الواليهالصل ةالكيي ةذالييك العل ذالعنىالجلبالقاتموي القالوان.الومعاللاتالا التكنالآايزلصالقاتمويز اليزينالقا طزلعينالقاعزل ال
وقاصل القاتنالكل،صالمهممالفنالقات عي،يلصالمتلحمالفناليلقيمالق افيماللوناللو المو عالانتي علصالقالوايمال( .)1ال
ذ،لتاليع القتاتيزلسالحزو القامينز القازل التز القاتعهزلاليزهالإلعزللةالمعمزل الاي،زلنالفزنالأع زلبالحز بال.2006الغلايًزلالمزلالتز ال
تضمينالقام زلعلةالق م،يزمال وقإل ،زل،يمالفزنالتعهزلقصالمعزللةالقإلعمزل ذالممزلالاقلالمزنالقت تيزلتالحزو القاميزلا القإلجملايزم.المزناليزينال
عمنيلصالمعللةالقإلعمل الوقت،تعلشالقتصتـزلل القا ي زيمذاليمكزنالتحليزلالقام زلذملصالقاتلايزم.الأوتًذالفزنالقجتمزلعالاجلمعزمالقازلو ال
قاع ييمالفنال20الأغ طسال/الآبال2006ذالتعهلصالقاممنكمالقاع ييمالقا عوليمال ال
(500المنيزززوناللوت الأم يكزززن)الوقاكويزززصال(300المنيزززوناللوت الأم يكزززن)اليإجمزززلانال800المنيزززوناللوت الأم يكزززنال
كم ززلعلقصالإلعززللةالقإلعمززل .الثل،يًززلذالجمززعالمززؤتم القامززل،حينالانتعززلفنالقاميك ز الي عليززمالق م ز القامتحززلةالفززنال ززتوكهوا الفززنال31ال
أغ طسال2006التعهلقصالي يممال940المنيوناللوت الأم يكنالمعالجاءالم،هزلالانم زلعلةالقإل ،زل،يمالقامو زعم.الأـز صالقاحكومزمال
قاني،ل،يمالعنىالأ،هلالتحتفماليلا يط ةالعنىالأ الم لعلةالملايماليت الت ليمهل.الثلاثًلذالصلمصالقاممنكمالقاع ييزمالقا زعوليمالوقاكويزصال1.5ال
منيل اللوت الالع القحتيلطيلصالاي،لنالفنالمحلوامالت ت ق العمنزمالقازي ل.الومزعاللازتذالتاليمكزنالم،فزلقالذزل الق مزوق ذالويلاتزلانالتال
يمكنالقعتيل ذلالم لعلةالإلعللةالقإلعمل .ال قيعًلذال لذ القامل،حونالمنالقا طزلعالقاصزل ذاليمزلالفزناللازتالـز،لليقالقت زتثمل المثز ال
تنتالقاتنالطو تهلالجمعيمالقاي،وتالقإل ميمذالأيضًلالفنالقاتموي .الومعاللاتذالا اليت الق تثمل الذل الق مزوق القاتجل يزمالفزنالق عمزل ال
قامل ةالانلص ذالوا الت لذ الفنالتموي التكلاي المعللةالقإلعمل الق ل يم.الصلم ً لذالأعننالقا يسالق م يكنالوصتهلذاليعلالأ يوعالمنال
وصز المطز قالقا،ززل ذالعززنالحامززمالم ززلعلقصالصيمتهززلال230المنيززوناللوت ذالاكززناللونالأناليززلك اليلاتفـززي المجز قءقصالقاـ ز .ال
لل لًذالأمه الحابالهللاالقا ل ةالعنىالاعباللو الصيلل الفنالمعللةالي،لءالقتصتـللذاليلع الملانالمنالمي قن)((1ال.الال ال

( )1فرحات ،فرحات اسعد ( ، 2019ازمة السياسة النقدية في لبنان وسبل الخروج منها ،المستقبل العربي  .مجلد  ،42العدد  ،490ط . 69 -47
) (1لبكللي ،بطللرس انطللوان ( ، 2009االزمللة االقتصللادية العالميللة وانعكاسللاتها علللى لبنللان وكيفيللة معالجللة تلللك االنعكاسللات ،مجلللة بحللوث اقتصللادية
عربية ،مجلد  ،16العدد  ،47ط . 154 – 127
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المبحث الثاني :االخفاق في االقتصاد اللبناني في أعقاب حرب 2006
وقجهصالاي،لنالعللًقالمنالقاض و قصالقتصتـلليمالقامنحمالفنالأع لبالح بالـي ال2006القاتزنالكل،زصالتتطنزبالق زتجليمال
يل يمالفعلام.التيك الذل القاض و قصالوقت تجليمالقا يل يمالجوذ الي ،لملالقاحكوممالانتعلفنالقتصتـزلل القازل التز الت ليمزهالفزنال
مؤتم اليل يسال3ال انمل،حين.القاض و قصالق ل يمالتتعنقاليملالينن:المعزللةالي،زلءالقاي،يزمالقاتحتيزم.المعلاجزمالق امزمالقاملايزمالوتز قك ال
قالينالقاعل القاضص القتذتمل اليلاض القايي نالوتيجيعالق،تعلشالقا يلحم الوتعايااللو القا طلعالقاصل ) . (2ال
المطلب األول :االخفاق الحكومي في تخطي األمزمات ما بعد عام 2000
 - 1البنية االساسية:
كل،صالمعللةالي،لءالقاي،يمالقاتحتيزمالانلوازمالأمز ً قاليزلا الق ذميزمالإلعزللةالي،زلءالقتصتـزللذالوتوحيزلالقازي لذالوتنييزمالقتحتيلجزلصال
قتجتملعيززمذالوتحفيززاالقا،يززلطالقاصززل ذالومعززللةالم،تززلجالقاـززلل قص.اليلام ل ،ززمالمززعالجهززولالمعززللةالقإلعمززل الفززنالقا طززلعينالقاعززل ال
وقاصل الفنالفت ةالملاليعلالقتفلقال قاطل ذالتحزصالصيزللةال زيسالقازوا قءالقاح يز ذالكل،زصالجهزولالمعزللةالقإلعمزل العنزىالقاـزعيلال
قاوط،ناليلافع اليلتًال منالقات كياالييك الأ ل زنالعنزىالييز وص الأكثز اليزفلفيم الومعاوازمالعزنالقاتزلص صالقا يل زيم.العنزىال زيي ال
قامثل ذالكلنالي،يغنالايللةالقات كياالعنىالق جاقءالق ف المنالقاي لالحيلالمنالقامحتم الأنالتؤل الايزللةالقازلص المزنالقإل،فزلقالعنزىال
قاي،يمالقاتحتيمالماىالأحلقلالتالثي المضلع الأكي ال،ليئالعنالقاتو عالقام تيطالفنالقإل،فلقالقت ته كن.الت القاتعهلاليلافع الفيملاليي،ه ال
يمين ال1.1المنيل اللوت الإلعللةالقإلعمل الواكنالكل،صالذ،لتالحلجزمالمازىالقامايزل.الومزعاللازتذالكل،زصالقاصطزوةالق وازىالذزنالوضزعال
ط ق قالاتطوي القاميل يعالوـ فهلذالوصزلالقصت حزصالقاحكومزمالقاني،ل،يزمالحي،هزلالأنالتتي،زىالقاينزلقنالميزل يعالمحزللةال-المثز القاطز قال
وقاج و القامحللة )(1ال .ال
 - 2أمزمة المالية العامة وعبء الدين العام:
ت ييصالقاح بالفنالص ل ةالميلي ةالينغصال،حزوال650المنيزوناللوت الأم يكزنالمزنالقاعل زلقصالقاتزنالتعزل التحـزينهل.الكمزلال
ت يبالفنالق،كملشالقتصتـللالمنالمعل ال،موالكلنالمتوصعلالي ،زيمال6الفزنالقامل زماليحنزو الم،تـز العزل ال2006المازىال2المازىال3الفزنال
قامل مال،موالاهلقالقاعل ذالممزلالت زيبالفزنالص زل الأصز ىالفزنالقإليز قلقصالتينز ال350المنيزوناللوت .الكزلنالقايزلي القاوحيزلالانحكومزمال
اتموي الذلقالقاعجزاالذزوالطيلعزمالقا ،زولالواكزنالذزلقال زيكونالازهالتزالثي الضزل العنزىالقاتضزص الوتزالثي ال زنينالعنزىالـزحمالقامياق،يزمال
قاعموميمالاني،تالقام كا .المنال،لحيمال أص ىذالفإنالتحم القامايلالمنالقاليونالاتموي القاعجاالمناليال،هالأناليزؤل المازىالتفزلص القازلينال
قاعل الاني لذالوذوالأعنىال،ـيبالانف لالفنالقاعلا ).(2ال ال
ثل،يًلذالقاحلجمالماىالمعللةالتموي القالينالقاعل القاحلانالقايلا ال36المنيل اللوت الأم يكزن.القمتنكزصالقاي،زوتالقاني،ل،يزمالقاصلـزمال
20المنيل اللوت المنال ذلقالقالينذالوصلالأيل صالماىالأ،هلال تعيلالتموينهل.ال تكونالقا ضيمالقا ي يمالذزنالق زتعلقلذ الان زملفاليفتز ةال
ملفاليالص ال ع الفل لة.ال يتطنبالقامين القامتي نالوصل ال16المنيل اللوت الأم يكزنالقام زلعلةالمزنالقازلق ،ينالقا زميينالوقاصلـزمال
قالوايينالوقاعم العنىالصطمالاتصفي القاليونذالعنىالقا غ المنالأنالذلقال يكونالمع لًق) . (3ال
قام الامالقاثلاثمالتتعنقالي طلعالقاكه يلء.التكن القإلعل،لصالقام لممالان طلعالقاحكوممالحزوقانالمنيزل اللوت الأم يكزنال ز،ويًلذال
أ الملاليعلل الحوقانال20الفنالقامل مالمنالمي قلقتهلالوحزوقانال5.3الفزنالقامل زمالمزنالقا،زلتلالقامحنزنالقإلجمزلان.اليزيناللعز القاكه يزلءال
وصلممالقالينذالت ،فقالقاحكوممالقاني،ل،يزمال،ـزفهلالقا ز،و القإليز قلقصذالممزلاليزؤل المازىالق زتيعللالقت زتثمل قصالق صز ىالفزنالقاي،يزمال
قاتحتيززمالأوالقإل،فززلقالفززنالقا طلعززلصالقتجتملعيززم.ال ززيؤل الم،هززلءاللعز القاكه يززلءالماززىالحززلولالـززلممالقصتـززلليمالومـززلعباليززينال
قاف قءالمملال يتطنباليلتًالم،هالي ،لملاللع الموجه.الذلقالذوال،وعالقاميلل ةالقاتناليمكنالأناليزؤل الفيهزلالتمويز القامز،حالقام لمزمالمزنال
قامل،حينالال ق لصالقاجلوىالوقام لعلةالقاف،يمالماىالأحلقلالتالثي المضلع الكيي ال)(1ال .ال
تطنيصالمعلاجمالقصت القاتوقانالقاملانالتح ي،لصالجوذ يمالعنىالجل،ينالقإلي قلقصالوقإل،فزلق.المزنال،لحيزمالقإليز قلقصذالتز ال
قا،م الفنالايللةالمعل الض ييمال قا يممالقامضلفمذالوملصل ال،مل الض ق باللص الأكث الكفزلءةالوتـزلعليم.الأعن،زصالحي،هزلالقاحكومزمال
) (2زريق ،محمد ( ، 2017الفساد االقتصادي علة لبنان المركزية،مجلة العلوم االقتصادية واالدارية والقانونية،مجلد ،1العدد  ،9ط. 62 – 47
)) (1عمر ،ايمن نور الدين ( ، 2019مرجع سابق .
) (2زريق ،محمد ( ، 2017مرجع سابق .
) (3فرحات ،فرحات اسعد ( ، 2021دور تركز الثروة واالحتكارات فلي اضلعاف االقتصلاد اللبنلاني ،المسلتقبل العربلي ،مجللد  ،44العلدد  ،508ط
. 131 – 115
) (1العظمة ،شادي ( ، 2018مرجع سابق .
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أ،هلالتصططالاايللةالقامعل الض ييمالقا يممالقامضزلفمالمزنال10الفزنالقامل زمالمازىال12الفزنالقامل زمالفزنالعزل ال2008الثز المازىال15الفزنال
قامل ززمالفززنالعززل ال.2010الويحنززو ال،هليززمالعززل ال2010ذالتوصعززصالقاحكومززمالأنالتكززونالعل ززلقصالضز ييمالقا يمززمالقامضززلفمالت ززلو ال
حوقانال2الفنالقامل مالمنالقا،لتلالقامحننالقإلجملان .الكملاليعزلالقإلـز فالقاضز يينالمزنالأذز القا يل زلصالوأكث ذزلالفلعنيزمالامعلاجزمال
ميكنمالقاعجاالوقاليونالفنالاي،لن.العنىال يي القامثزل ذالتمثز الضز ييمالق مز تالفزنالاي،زلنال3الفزنالقامل زمالف زطالمزنالقا،زلتلالقامحنزنال
قإلجملانالم ل ،مالياال4.5ال فنالقامل مالفناللو الم،مممالقاتعلونالقتصتـلل الوقات،ميم.الومنالث ذالفزإنالقإلـز فالقاضز يينالفزنالذزلقال
قامجل الاليهالقا ل ةالعنىالتح ينالقإليز قلقصالقاحكوميزمالييزك الكييز .المـزل الآصز المحتمز الا يز قلقصالقاضز يييمالقامو زعمالذزوال
قاض ييمالعنىاللص القافوق ل.الصططصالقاحكومزمالاايزللةالمعزل الذزل القاضز ييمالمزنال5الفزنالقامل زمالمازىال7الفزنالقامل زماليحنزو العزل ال
2008ذالوكلنالمنالقامتوصعالأنالتل العل لقصالتعلل الحوقانال5الفنالقامل مالمزنالقا،زلتلالقامحنزنالقإلجمزلان.الوذزلقالمز ةالأصز ىالاليزهال
قا ل ةالعنىالتعاياالقإلي قلقصالقاحكوميمالوت ني القاعجاالقاعل ذالاكنالقاحكوممالا التكنالعنزىالل قيزماليتزالثي القا زنينالقامحتمز العنزىال
جلبالقت تثمل القاصل جن ) .(2ال
الاتذالفإنالت يعالعمنيمالصـصـماليع القا طلعلصالقاعلممال-الصلـمالقتتـزلتصالوقاكه يزلءالكزلنالذزوالقاصيزل القآلصز ال
قاوحيلالأمل القاحكوممالامعلاجمالعجاالقامياق،يمالعنىالقاملىالقا ـي .القا ضزيمالقا ي زيمالذ،زلالذزنالق زتصلق الق مزوق القامتالتيزمالمزنال
قاصـصـززمالات نيزز الق اززلينالقاعززل الأوالق ززتصلقمهلالاتموي ز القإل،فززلقالقت ززتثمل .الكززلنالمززنالقامتوصززعالأناليززؤل المجمززلانالعوق ززلال
قاصـصـمالماىالق،صفل الفنالقاليوناليعلل ال15الفنالقامل مالمنالقا،لتلالقامحننالقإلجملان.الومنالث ذالفإنالقاصـصـمالذنالصطوةال
فنالقتتجل القاـحيحالات ني القالينالقاعل الوقاعجاذالواكناليجباللعمهلاليلاعليلالمنال يل لصالقإلـز حلصالقتصتـزلليمالوقاضز يييمال
ق صز ى.الومزعاللازتذالألصالحز بال2006ال مازىالتوصز العمنيزمالقاصـصـزمالي زيب:الق ضز ق القاتزنالاح زصاليلاعليزلالمزنالأـزو ال
قا طلعالقاعل الق،صفل القإلي قلقصالقاتنال تتح قالمنالييعالذل الق ـو الفنالذلقالقاوصص الص ل ةالعلممالانث مذالومصلط المتـزو ةال
أعنىالفنالقتصتـللالمنالصي القام تثم ينالقامحنيينالوق جل،بال) .(1ال
وفيملاليتعنقاليجل،بالقإل،فلقذالكلناليجبالقات كياالعنىالت ني القامـ وفلصالغي القام،تجزمالوقاموجهزمالييزك ال زيئذالفضز ًال
عنالمعلاجمالتكنفمالصلممالقالين.الفيملاليتعنقاليل و ذالوجبالمعطلءالق واويزمالاصفز اللعز القاكه يزلء.ال زيكونالازلاتالتزالثي ال زنينال
عنىالقاف قءالو يتطنبالوضعالتلقيي الم،ل يمالوذللفمال.الفنالمؤتم القامل،حينالييل يسال3ذالطنبالمنالقاحكوممالقاني،ل،يزمالأنالت،زلصشال
ي وةالانحـو العنىالمايلالمنالقاي وطالقامي ةالعنىالقا و القاحلايمالوقامحتمنزمالمزنالقام ضزينالوقامزل،حينالقازلوايين.الحيزلال
تمث الصلممالقاليونالق ت،اقفًلالكيي ً قالا ي قلقصالقاحكوميم.الوقحتلجاللاتالأيضًلالماىالأناليس تكم اليم لذممالطوعيمالمنالصيز القا طزلعال
قاصل القامحننذالوتحليلقًالقا طلعالقامـ فنذالات ني العبءالقافل لةالعنىالقالينالقاعل .الفمناليالنالقاصـصـزمالقا،لجحزمالأنالت زه ال
أيضًلالق،صفل القاحلجمالماىالقاحكوممالات لي القإلعل،لصالان طلعلصالقاتنالتتكيزلالص زل .الومزعاللازتذالحتزىالازوالتز الت،فيزلالجميزعالذزل ال
قإلجز قءقصالي،جززلفذالف ززو الي ززتغ قالق مز ال زز،وقصالعليززلةالاصفز ال ،ززيمالقاززلينالماززىالقا،ززلتلالقامحنززنالقإلجمززلانالماززىالم ززتوىال
م تلق ) .(2ال
 - 3األضرار البيئية والسياحة:
كززلنالصطززلعالقا ززيلحمالأحززلالقا طلعززلصالقا ي ززيمالقاتززنالتززالث صاليززلاح ب.الينعززبالقا طززلعاللو ً قالمه ًمززلالفززنالقتصتـززللال،مز ً قال
ت تيلطهالقا و الي طلعلصالقاصلملصالق ص ىالمث القا ،ز الوقاي،زلءالوقاع زل قصالوقاصزلملصالقامـز فيمالوقاملايزمالوتجزل ةالقاتجا زم.ال
ت لذ القا يلحمالييك الميلي اليملاليينال10الوال12الفنالقامل مالمنالقا،لتلالقامحننالقإلجملانذالوتوم الحوقانال300000اليص ذال
ثنززلالذززؤتءاليعمنززونالفززنالأعمززل التمززوين.ال2المنيززل اللوت المززنالقاعل ززلقصذالعك ززصالقات ززل القاكيي ز الفززنالقت ززت ق القتصتـززلل ال
وقا يل نالقال الح تهالقاي لالصي الق،لتعالقاح بالفنالم،تـ العل ال2006ال .ال
معالق،لتعالقاح بالحللالق،صفزل الكييز الفزنالأعزلقلالقا زل حينالي ،زيمال58.6الفزنالقامل زمالفزنالقا يزعالقاثلازلالمزنال2006ال
ماغلءالقامه جل،لصالوقاحف صالقامو ي يم.الومغز قالقامطزلع الوقاف،زللقالوقام ذزنالقانينيزمالوقام،تجعزلصالقايزلط يم.الوصزلالألىاللازتال
ماىالق،صفل المجملانالي ،يمال8.6الفنالقامل مالفنالأعلقلالقا ل حينالاأليه القات عمالق واىالمنال،فسالقاعل ) ) .(1ال
كاصالجهولالقإل،علشالقاميك الفنال،هليمالقاح بالفزنالم،تـز الأغ زطسال2006العنزىالت،ميز القات ز بالقا،فطزنالصيلازمال
قا لح القاني،ل،نالوماقامالقا ،لي ال غي القام،فج ة.الوذلقاليعكسالقاحلجمالمازىالمعزللةالتوايزلالذزلقالقا طزلعالوأذميتزهالقاكييز ةالانزي لالمزنال
) (2عمر ،ايمن نور الدين ( ، 2019المرجع السابق ط .106 - 87
)) (1لبكي ،بطرس انطوان ( ، 2009المرجع السابق ط . 154 – 127
)) (2عمر ،ايمن نور الدين ( ، 2019المرجع السابق ط  87وما بعدها .
) (1فرحات ،فرحات اسعد ( ، 2019المرجع السابق ط . 69- 47
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حيزلالقاتوميز الوقا،ززلتلالقامحنزنالقإلجمززلانالوتوايزلالقا ،زلالق ج،يززن.الومزعاللاززتذالاز التز،جحالقاززي لالفزنالجززلبالقا زيلفالوقت ززتثمل ال
وقاعل لينالي يبالعل التح يقال اللق اليينالمصتن القافـل القاني،ل،يمالومعالجي ق،هلالقإلصنيميين) )(2الال .ال
المطلب الثاني :بعض الصعوبات التي واجهت االقتصاد اللبناني
أوال :االقتصاد اللبناني في ظل جائحة كورونا
فنالم التـلعلالأاممالكو و،لالي،هليمالقاع لالقاثل،نالمنالقا نالقاعي ينالعنزقالاي،زلنالفزنالأامزلصالطل زمالوق زعمالقا،طزلق.ال
يوقجهالاي،لنالأاممالليونالصل ،م:القتفت قضلصالقا يلليمالقاتنالت الأصلذلالتـ القآلنالماىالملالي بالمنال٪160المزنالمجمزلانالقا،زلتلال
قامحنن.الكملاليوقجهالاي،لنالأاممال ملايم.المنالقام جحالأناليـ العجاالقامياق،يمالقال التوقجههالقالوامالمازىال ،زيمالملذنزمالتـز المازىال
٪15المنالقا،لتلالقامحننالقإلجملان.الع وةالعنىالذلتينالق امتينذاليوقجهالاي،لنالأيضًزلالأامزمالقاعمنزم.الق زت،فلصالقالوازمالقحتيزلطنال
قالوت اليلاكلم الت ييًلالوفنالقصتـللاليعتملالعنىالقالوت الي ،يمال70ال.٪العمنزمالاي،زلن:القانيز ةالقاني،ل،يزمالم يوطزماليلازلوت ذالاك،هزلال
ف لصالأكث المنال٪60المنالقا يممالقإلجملايمالفنالأ وققالقاـ .ال،تيجمالاهلقالقتصت ذالكلنالذ،زلتالتزالجيلالانتضزص .ال،مز ً قال نال
قاحكوممالقاني،ل،يمالت تو لالاغنبالقاموقلالقت زته كيمذالفه،زلتالقت زلعالفزنالعجزاالقاح زلبالقاحزلانالقامزامنذالويزالقلال زو ًءقالحيزلال
يلأصالقاتحوي صالقا نينمالفنالقا،ضوب.الوذلقاليؤل الماىالقا يبالقا ي نالاألامم:القا طلعالقامـ ) .(3ال
يسطنزقالعنزىالقا طزلعالقامـز فنالق ز القاكنزبالق و الفز نالقصتـزللالاي،زلن.ال،جززحالقا طزلعالفزنالجززلبالق مزوق المزنالمجموعززمال
وق عمالمنالقامـلل المملالألىالماىالت اي العللال كلنالاي،لن.الت الجمعالذل الق موق المنالجميعالأ،حلءالقاي قالق و ط.الجع الصلعلةال
ولق عهالفنالمـزل الاي،زلنالعزللةال2.5المازىال3الأضزعل القاحجز القإلجمزلانالا صتـزللالقاني،زل،ن.الكثيز قالمزلالتز القاث،زلءالعنزىالقاي،زتال
قام كا القام مىالمـ الاي،لنالي يبالقاتحفمالقاحل القال الأمه .اللذبالمـ الاي،زلنالايـزيحالقاحزاق القا،لصز القازل اليمزو ال
قالوامالقاني،ل،يمالمنالص الق تصلق القاي،وتالقامحنيمالمنالص الت لي المعزلتصالفل زلةالمضزلعفم.الومزعاللازتذالحتزىالمزعالوجزولالمثز ال
اللقصالقالص القام تفعذالفإنالجميعالقاي،وتالقامحنيمالصلالقعن،صالقف هلال)((1ال .ال
ذل القاف
وقفقالمجنسالقاوا قءالقاني،ل،نالعنىالت لي الم لعلقصالملايمالاجميزعالق ز اللقصالقازلص القامز،صف الوكزلاتال وا زتالقازلينال
ف لوقالومل فه الي يبالفي وسالكو و،لال19ذالكلنالحوقانال٪33الف طالمنالمجمزوعالقا زكلنالقاني،زل،ييناليعييزونالتحزصالصزطالقاف ز .ال
فنال،ي لنال/الأي ي ال2020الق،صف الملالي بالمنال٪50المنالقاني،ل،يينالتحصالصطالقاف ).(2ال ال
ثانيا :واقع االقتصاد اللبناني بعد 2020
الالحيلاليؤي القاىالقنالذ،لتال ،الفنالقا،موالقتصتـلل الم و ً،زلاليل تفزلعالمعزلتصالقايطلازمالوق،صفزل التزلف لصالعل زلقصال
قاعمنم.الوـنصالق اممالقاملايمالماىالل وتهلاليعلالق،لتعالقحتجلجزلصالعنزىالم زتوىالقازي لالي زيبالقاف زللالو زوءالقإللق ةالمزنالصيز ال
قاطي ززلصالقا يل ززيم.الألصال ذززل القتحتجلجززلصاليززلو ذلالماززىالمغ ز قالجميززعالقاي،ززوتالوكززلاتالي ز القا صليززمالعنززىال أسالقامززل العنززىال
قا حويلصالقا ،ليمالماىالجل،بالقاتحوي صالقا ،ليم الأثل اللاتالمصلو الييالنالقامولعينالقالينالتين الملص قته اليلالوت الق م يكزن.ال
ف لصالقاني ةالقاني،ل،يمالحتىالقآلنال٪ 60المنالصيممالقاني ةالقاني،ل،يمالعنىالقالوت الق م يكنالفنالقا وقالقا ولقء.الفنالوصصال ليقالمنال
مل سال2020ذالمعالتفلص الأاممال في وسالكو و،لذالأعن،صالقاحكوممالقاني،ل،يمالأ،هلالاز التعزلالصزلل ةالعنزىال زلقلالقا ز و القاصل جيزمال
.القا طلعالق كث التض قالمنالأاممالفيز وسال
قاتنالأصلتهلالوذلقاليمث الأو ال عجاالعنال لقلالقاني،ل،يينالعنىالقإلط قالا لقلالقا
كو و،لالذوالصطلعالق غليمالوقامي ويلص.القاتنالكل،صالعمللالقتصتـللالقاني،زل،ن.الفزنالقافتز ةالمزنال زيتمي المازىالق و المزناللي زمي ال
منالعل ال2019ذالت المغ قالملالي بالمنال800المؤ مالاألغليمالوقامي ويلصالممزلالألىالمازىالف زلقنال25000اليزص ال(٪17ال
منالقاعلمنينالفنالصطلعالق غليمالوقامي ويلص)الومل فه .الفنالي،لي القاتلانذالت المغ قال200المؤ مالمضلفيم) .(1ال
وف ًلالاأل،ملطالقاعلاميمذالأمز صالقاحكومزمالقاني،ل،يزمالأيضًزلاليزإغ قالجمزلعنالفزنالم،تـز اليزه المزل س.الأمز صالقاحكومزمال
يزإغ قالقامطزل القاززلوانالقاوحيزلالفززنالاي،زلنذالوكززلاتالمغز قالجميزعالقام،لفززلالوقامعزلي القاي يززمالامزلةال14اليو ًمززلذال ذ،زلًاليم قجعززلصال
) (2زريق ،محمد ( ، 2017المرجع السابق ،ط . 62 – 47
)) (3كركي ،علي رضا ( 2021ازمات لبنان  ،2020والمقارنة التنموية الضرورية إلعادة النهوض ،المستقبل العربي ،مجللد  ،43العلدد  ،504ط
. 167 – 153
) (1الرفاعي ،ليال عبد السالم ( ، 2020قلق المستقبل لدى الشباب الجامعيين في ظلل جائحلة كورونلا واالزملة االقتصلادية فلي لبنلان ،اوراق ثقافيلة:
مجلة االدب والعلوم االنسانية ،مجلد 2
 ،العدد  ،9ط . 129 – 80
) (2كركي ،علي رضا ( ، 2021المرجع اسابق ،ط . 77 – 62
) (1كركي ،علي رضا ( ، 2021المرج السابق ،ط  153وما بعدها .
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قاتمليل.العنىالعكسالقاينلقنالق ص ىالفنالحلامالقإلغ قذالحيلالمنصالجميعالقاي،وتالمفتوحمذالص صالقاجمعيمالقامـ فيمالقاني،ل،يمال
تحل الق وقم القاحكوميمالقاميلي ة.الأغن صالقاـ،لعمالقامـ فيمالاملةالأ يوعين:الكلنالذلقالجهلًقالوقض ًحلالمنالأجز القاحفزلمالعنزىال
قحتيلطيلصالقا يوامالاليهل.الع وةالعنىاللاتذالمعالمغ قالك الينءذالانالتتمكنالقاحكوممالمنالقامضنالصل ًملالوتحـزي القاضز ق بذال
مملال يايلالمنالعجاالقامياق،يمال) .(2ال
فنالحينالأنالقاعليلالمنالقاينلقنالصضعصالقاىالقإلغ قالقإلجيل الغي المحللالقاملةالقاتنال ي تغ صهلالذلقالقإلغ قذاليعت زلال
طنزبالمزنالقا،زلسالقاعمز المزنالقام،زا ذاليي،مزلال س
معم القا،لسالأ،هال يكونال وصزلصالغيز المحزللة.ال س
طنزبالمزنالقآلصز يناليي زلطمالعزل ال
قاعمز .اليوقجززهالقاعززلا الحمز ال ززف العلاميًززلذالوماغزلءالجميززعالق حززلقلالقا يلضزيمالقاكيز ىالوحمز ً قالصل ًمزلالعنززىالقا ززل،ونالانتجمعززلصال
قاكيي ة.الفنالقاينلقنالقاتنالتكونالفيهلالو ل القا ،القاعل اليل عمذال س
طنبالمنالقا،لسالعل الق تصلق الو ل القا ،القاعل الوكزلاتالتج،زبال
جميعالق ملكنالقاعلممذالوقاتنالتيم القامطلع الوقامتلح الوحتىالم قكاالقات وق.الأطن صالمتلج القاي لامالأيضًلالصوقعلالـل ممالمنال
ص القا ملفالف طالاعللالمعينالمنالق يصل اليلالقص اليلإلضلفمالماىالقاحزلالمزنالقاضز و يلصالقاتزنالييزت يهلالقا،زلس.الي،زل ًءالعنزىال
ذل القاعوقم ذالتالث صالجميعالصطلعزلصالقتصتـزللالقاني،زل،ن.المزعالقإلغز قاليكلمز الصوتزهذالكل،زصالذ،زلتالت زل ي العزنالت نز القإل،فزلقال
قات لي المنالصي القام تهنكينالقا لي ينالييك الكيي ) ((3ال
يمكزنال ؤيزمالذزل القاميززلك العنزىالأ،هزلالأ زوأالييززك الصزل الفزنالصطلعزلصالقاضززيلفم.التالي تـز الق مز العنزىالأنالأعضززلءال
ـ،لعمالقا ف القاعلاميم:القاف،للقالوي كلصالقاطي قنالوغي ذلاليوقجهونالتصفيضلصالأوالتوصفًلالفنالقا،يلط الوكلاتالمتزلج الق حيزلءال
قاـغي ة.التعتي اليي وصالمنالأيه القاوجهلصالقا يلحيمالواكنالجميعالقاوجهلصالقا يلحيمالمهجزو ةالقآلن.القاز ح صالتالت نزعذالكمزلال
ت الماغلءالجميعالقاع و القاتجل يم.التوصفصالقاحيلةالقانينيمالقايهي ةالفنالييز وصالتمل ًمزلالي زيبالقإلغز ق.المزعالعزل الوجزولال زل حينال
وعل الوجولال كلنالمحنيزينالا زتمتلعذالتعزل،نالجميزعالق عمزل القاتجل يزمذالويزلا،م المازىالق امزمالقتصتـزلليمذالفزإنالقاعليزلالمزنال
قامز تالم يززلونالويحتززلجونالماززىالت ز يحالصززوته القاعلمنززمالقاتززنالتايززلالمززنالق امززمالقتصتـززلليمالقامتـززلعلةالو ،ز الق مززوق الفززنال
اي،لن).(1ال ال
ال
المطلب الثالث :تداعيات تدهور االقتصاد اللبناني بعد عام 2019
م،لالأوقص العل ال2019ذاليعل،نالقاني،ل،يونالمنالوقحلةالمنالأ وأالق املصالقتصتـلليمالفنالقاعلا .الق،صف القا،لتلالقامحنزنال
قإلجملانالي ،زيمال58الفزنالقامل زمالفزنالعزل ال2021المازىال21.8المنيزل اللوت ال(16.6المنيزل الج،يزهالم زت اي،ن)ذالمزنالحزوقانال52ال
منيل اللوت ال(38المنيل الج،يهالم ت اي،ن)الصي العلمينالف طال-الوذوالقت،كملشالقاوحينالال جمالأ،هال"ي تيطالعللةًاليلاـز قعلصالأوال
قاحز وب"ذالوف ًززلالاني،ززتالقاززلوان ).(2الصنفيززمالذززل الق امززمالذززنالصز ق المززلاليعززلالقاح ز بالق ذنيززمالي ز يطالقاعمنززمالقاني،ل،يززماليلاززلوت ال
ق م يكن.الفنالأوقص القات عي،يلصذالوعلالقاي،تالقام كا اليالنال1507الاي قصال ت لو اللق ًملال1اللوت الأم يكن.الا ،وقصذالكل،صال
قاي،وتالصلل ةالعنىالجلبالملاليكفنالمنالقالوت قصالان ملفال ـحلبالقاح ليلصاليلاتيلل اليهلقالقامعزل ذالواكزناليعزلالعزل ال2011ذال
ع،لملالألصال قاحز بالقا زو يمالقامجزلو ةالوقاتزوت قصالفزنالجميزعالأ،حزلءالقام،ط زمالمازىالميطزلءالتزلفقالقت زتثمل قصالقالوت يزمالمازىال
اي،لنذالاجالوقالماىالتكتيكلصالأص ىال) (4ذالفنالملاليـزفهالقاكثيز ونالقآلناليال،زهالمصطزطاليزو،ا ال)(3ذاليزلأصالقاي،زوتالفزنالت زلي الأ زعل ال
فل لةالم تفعمالييك الغي الم تلق ذالمنالحوقانال15الماىال20الفنالقامل مذال وا تالقازلينالي زعلوناليإيزلقعالأمزوقاه الفزنالاي،زلن.الاكزنال
قا ،لالالفعالقاعل لالعنىالذل القاولق عالا اليكنالموجولًقال-الويلتًالمناللاتذالت اللفعهالمنالولق عالقام تثم ينالقاجللال).(4ال ال
فنالـي العل ال2019الق،هل الييصالقازو ق.الكل،زصالعمنيزلصال زحبالقازلوت المحزلولةذالوألصالقتحتجلجزلصالضزلالقا،صيزمال
قا يل يمالقافل لةالفنالاي،لنالماىالمغ قالقاي،وت.الع،لملالأعيلالفتحهزلذالاز اليزتمكنالقا،زلسالمزنال زحبالأمزوقاه .اليزع صاليلازلع المزنال

) (2كركي ،علي رضا ( ، 2021المرج السابق ،ط  62وما بعدها .
) (3الرفاعي ،ليال عبد السالم ( ، 2020مرجع سابق ،ط . 129 – 80
) (1كركي ،علي رضا ( ، 2021المرج السابق ،ط  153وما بعدها
) (2عبد العزيز ،مصطفى ( ، 2021ازمة لبنان والمأزق ،المتعددة الى اين ،شؤون عربية ،العدد  ،185ط . 60 – 46
)  4موسى ،محمد ( 2021االزمة االقتصادية اللبنانية :االسباب والحلول ،مجلة دراسات شرق اوسطية ،مجلد  25العدد  ،96ط . 164 – 157
) (3مخطط بونزي ( : Ponzi Schemeهو نظام بيع هرمي وشكل من أشكال االحتيال ،يجذب المسلتثمرين علن ريلق تقلديم الوعلود بتحقيلق عائلد
كبير دون مخا ر ،حيث يعتمد هذا
المخطط على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين السابقين ،مما يؤدي إلى كسب ثقتهم. https://hbrarabic.com.
) (4فرحات ،فرحات اسعد ( ، 2019المرجع السابق ط  47وما بعدها .
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ع ملصالقاتصن العنالقا لقلالومه صال وقال ولقءالاني ةذالولص الاي،لنالفناللوقممالتضزص المفز طالمزنالث ثزمالأ صزل .الوفزنالوصزصال
ليقالمنالقاعل القاجل ذالوـ ال ع القا وقالقا ولقءالماىال33الأا الاي ةالانلوت ال)(1ال.ال ال
ق تفعصالتكنفمالق زتي قلالقاوصزولالوقاكه يزلءالوقاغزلقءالمازىالاي،زلنالييزك الكييز .التيصز صالقا وقتزبالوقامزلص قصاليزينالعيزيمال
وضززحلذل.الق،طفززالصالأضززوقءالقايززوق عذالوتمززألالقام ززلعلقصالقالوايززمالقآلنالقاعليززلالمززنالقاصززلملصالقاعلمززمالقاتززنالتالت ززتطيعالقالواززمال
ت ليمهل.الكثي الممنالق تطلعوقالقامغلل ةالغلل وق.الفزنالعزل ال2020ذالألىالتفيزنالجل حزمالفيز وسالكو و،زلالوقت،فجزل الفزنالمي،زلءال
يي وصذالوقال الأ ف العنالم ت الأكث المنال200اليص الوتلمي الم لحلصاليل عمالمنالقاملي،زمذالمازىالمايزلالمزنالق امزماليزلاي ل.ال
ملالي بالمنال80الفنالقامل مالمنالقا كلناليعييونالقآلنالتحصالصطالقاف ذالوف ًلالاألم القامتحلة ) .(2ال
أـيحصالقام لذنالوقاحل،لصالوقامطلع الوقاف،للقالقافلت،مالقامتي يمالماىالحلالكيي القحتيلطيًزلالاألث يزلءالأوالأوا زتالقازلينالازليه ال
ممكل،يمالقاوـو الماىالح ليلصالمـ فيمالأج،ييم.الف لالاجالالقا،لسالماىالجمزعالقا ملمزمالووضزعالع مزلصالعنزىالق قضزنالمزنالأجز ال
قاي لءالعنىالصيلالقاحيلة) .(3ال
يتفلو الاي،لنالحلايًلالعنىالـف مالم ،للالمعالـ،لوقالقا ،لالقالوانذالاكنالقاجمولالقاحكومنالحتىالقآلناليع،زنالأنالقا نيز المزنال
قا،لسالملالاقاوقاليالمنونالفنالقاتوـ الماىالح الص ييًل.الويلامث ذالفإنالجهولالقاي،تالقام كا الق صي ةالاضخالقالوت قصالفزنالقا زوقال
اتح يقالقت ت ق الفنالقاني ةالي ،م المايهزلالمزنالصيز القاكثيز ينالعنزىالأ،هزلالصطزوةال يل زيمذالممزلاليايزلالمزنالق زت،اق القتحتيلطيزلصال
قا،لل ةالاك بالقاتالييلالصي القت،تصليلصالقام ينم)(4ال.ال ال
ال
الخاتمة:
أث ز صالق امززمال قاملايززمالومصفلصززلصالقا يل ززمالقا ززلي مالماززىالقعتمززللالوقصززعالقصتـززلل اليـززعبالعنززىالقاحكومززلصالقام كايززمال
قاضعيفمالقامتعلصيمالمزنالقجز قءالقـز حلصالح ي يزمالتمزسالقتصتـزللالقازل القصزلاليزلات قجعالي زيبالقتضزط قيلصالقا يل زيمالوعزل ال
قت ت ق القاعل ذالو كل،صالمعللةالي،لءالقاي،يمالقاتحتيمالانلوامالأم ً قاليلا الق ذميزمالإلعزللةالي،زلءالقتصتـزللذالقتمز القتصز الف زلالت زييصال
قاح بالفنالص ل ةالميلي ةالينغصال،حوال650المنيوناللوت الأم يكنالمنالقاعل لقصالقاتنالتعل التحـينهل.الكملالت يبالفنالق،كمزلشال
قتصتـللالمنالمعل ال،موالكلنالمتوصعلالي ،يمال6الفنالقامل ماليحنو الم،تـ العل ال2006الماىال2الماىال3الفنالقامل مال،موالاهلقالقاعزل ذال
كملالقنالق ض ق القايي يمالا طلعالقا يلحمالأحلالقا طلعلصالقا ي يمالقاتنالتزالث صاليزلاح ب.القاتزنالاعيزصاللو ً قالمه ًمزلالفزنالقتصتـزللال
،م ً قالت تيلطهالقا و الي طلعلصالقاصلملصالق ص ىذالوك التنتالق املصالوقاتلقعيلصالألصالقاىالت قجعالقتصتـزللالقاني،زل،نالييزك ال
منحومالفنالقاع لينالق صي ةال .ال
ال
النتائج:
من خالل استعراض مجريات البحث يمكن تشخيص النتائج التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

التعلالفت ةالمعللةالمعمل القاطل اليعلالقاح بال()2005-1991ذالألصالمعللةالي،لءالقاي،يمالقاتحتيم .ال
ق تفلعالقالينالقاعل ذالاقلالعجاالقامياق،يمالمنال9.3الفنالقامل مالمنالقا،لتلالقامحننالقإلجملانالفزنالعزل ال1993المازىال20.6الفزنال
قامل مالفنالعل ال1996الصي الأنالي،صف الماىال8.4الفنالقامل مالفنالعل ال2005ال .ال
الوقجهصالاي،لنالعللًقالمنالقاض و قصالقتصتـلليمالقامنحمالفنالأع لبالح بالـي ال2006ال.
أث صالق اممالقتصتـلليمالقاعلاميمال2008الفنالقصتـللالقاجمهو يمالقاني،ل،يمالعنزىالصز القامتوصزعالق تفعزصالقحتيلطزلصالقا ،زلال
ق ج،ينالفنالاي،لنالماىالأكث المنال25المنيل اللوت الفنال،هليمالآبال2008ال.
كملالتمه الق،عكل لصالقاـ قعالفنال و يلالييك اليل االفنالقا طلعالقاتجزل ذالملالتزالث صالقاتيزللتصالقاتجل يزمالفزنالمزلاليصز ال
قا نعالوقاصلملصذالويل ص القا طلعالقا يلحنالقال اليهلالقالذل قًالصي الق امم.الفني،لنالقال اليت ز القصتـزلل الي طزلعالتجزل ال
وق عال.

) (1عبد العزيز ،مصطفى ( ، 2021مرجع سابق  .ط  46ومابعدها .
) (2فرحات ،فرحات اسعد ( ، 2019مرجع السابق ط . 69- 47
) (3موسى ،محمد ( ، 2021ط  157وما بعدها .
) (4عبد العزيز ،مصطفى ( ، 2021المرجع السابق  .ط  46ومابعدها .
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 .6فنالم التـلعلالأاممالكو و،لالي،هليمالقاع لالقاثل،نالمنالقا نالقاعي ينالعنقالاي،لنالفنالأاملصالطل زمالوق زعمالقا،طزلقالوذزنال
أامززمال ليززونالصل ،ززمالوالقتفت قضززلصالقا ززيلليمالقاتززنالتز الأصززلذلالاتـ ز القآلنالماززىالمززلالي ز بالمززنال٪160المززنالمجمززلانالقا،ززلتلال
قامحنن.
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المراجع:
قا فلعنذالايل العيلقا ال(.)2020الصنقالقام ت ي الالىالقاييلبالقاجلمعيينالفنالم الجل حزمالكو و،زلالوق امزمالقتصتـزلليمالفزنال
اي،لن.الأو ققالث لفيم:المجنمالقآللقبالوقاعنو القإل ،ل،يمذالمل2ذالع9ذال80ال-ال .129ال
قاعمممذاليلل ال(.)2018المحللقصالقاتطو القاملانالفنال و يمذالاي،لنالوق لنالانفت ةالملاليينال1995الو.2014المجنمالجلمعزمال
تي ينالانيحولالوقال ق لصالقاعنميمال-ال ن نمالقاعنو القتصتـلليمالوقا ل،و،يمذالمل40ذالع1ذال87ال-ال .100ال
ا يقذالمحملال(.)2017القاف للالقتصتـلل :العنمالاي،لنالقام كايم.المجنمالقاعنو القتصتـلليمالوقإللق يمالوقا ل،و،يمذالمل1ذالع9ذال
47ال-ال .62ال
عيلقاعاياذالمـطفىال(.)2021الأاممالاي،لنالوقامآاقالقامتعللةالماىالأين.اليؤونالع ييمذالع185ذال46ال-ال .60ال
عم ذالأيمنال،و القالينال(.)2019القا يل مالقا ،ليمالوقاصن القاي،يو الفنالقتصتـللالقاني،ل،ن.القام ت ي القاع ينذالمزل42ذالع489ذال
87ال-ال .106ال
ف حلصذالف حلصالأ علال(.)2019الأاممالقا يل مالقا ،ليمالفنالاي،لنالو ي القاص وجالم،هزل.القام زت ي القاع يزنذالمزل42ذالع490ذال
47ال-ال .69ال
ف حززلصذالف حززلصالأ ززعلال(.)2021اللو الت كززاالقاث ز وةالوقتحتكززل قصالفززنالمضززعل القتصتـززللالقاني،ززل،ن.القام ززت ي القاع يززنذال
مل44ذالع508ذال115ال-ال .131ال
ك كنذالعننال ضلال(.) 1/2021التالثي الجل حمالكو و،زلالعنزىالقإل،تلجيزمالقاملليزمالوقتجتملعيزمالفزنالقام،يزالةالقاـز،لعيمالقاني،ل،يزم.ال
أو ققالث لفيم:المجنمالقآللقبالوقاعنو القإل ،ل،يمذالمل3ذالع12ذال153ال-ال .167ال
ك كنذالعننال ضلال(.)2/2021الأاملصالاي،لنال2020الوقام ل يزمالقات،مويزمالقاضز و يمالإلعزللةالقا،هزو
مل43ذالع504ذال62ال-ال .77ال

.القام زت ي القاع يزنذال

ايكىذاليط سالق،طوقنال(.)2009الق اممالقتصتـلليمالقاعلاميمالوق،عكل لتهلالعنىالاي،لنالوكيفيمالمعلاجمالتنتالقت،عكل زلص.المجنزمال
يحولالقصتـلليمالع ييمذالملال16ذالعال47ذال127ال-ال .154ال
مو ىذالمحملال(.)2021الق امزمالقتصتـزلليمالقاني،ل،يزم:الق
157ال-ال .164ال

زيلبالوقاحنزو .المجنزمالل ق زلصاليز قالأو زطيمذالمزل25ذالع96ذال

ال
ال
ال
ال
ال
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Abstract
The year 1984 remarkable the starter of new aspect of injustice for the African native who
had been slave and prevented of the riches people of their country progenitor of today's
Afrikaners those who rejected to represent the natives have the same rights of them because
they were black. They, thus formally performed apartheid.
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Introduction:
Colonization is represented substantial for the solidification of a modernistic colonizer
ethical system. This system seems to be a pretext for segregation versus African natives, let
down, reject their rights and venerations. In " One Day- Lily- One Day ", a short story from
Beverley Naido's , the novelist portrays apartheid from the little Afrikaner and colonized
girl- Lily point of view, whose her father is political activist. The brutal instance of her
apartheid community gradually refuses Lily, who exceeds the color line and is restricted
with African natives.
This research will discuss the problem of apartheid from the segmentation of point -of
view into the "psychological", and "ideological" while discussing the short story. The
pertinent aspects of the different points of view in the short story will be studied because the
short story is told from the point of view of a “participating character", this type of narration
will be emphasized on.
Lily starts her narration with a memory that appears her trial with apartheid when
she was six , when the policemen have gone to hold her father has been unclear to her as
Lily confess, who is then too little, is unaware of the strict laws of apartheid according to ,
politically active people, just like her father which compels of '' I still don't understand
everything that happened that day. Perhaps I never will'' (Naido '' Time-Line'',2001, 53), is
confirmed when she asks her uncle (Max) the best friend of her family to go with him to the
park and he rejects.
On that day of the Sharpeville slaughter there are many people inclusive young boys
shoot or wounded, according to this instance Lily says'' '' I still don't understand everything
that happened that day. Perhaps I never will'' (Naido '' Time-Line'',2001, 53) , Lily who is not
aware of apartheid progressively knows about it’s disaster , which reflects through its
abrogation of human rights and people respect. Thus through the study of point of view
which emphasize to the nonverbal characteristics to the text , which refer to body language
such as face and eye signals ,voice register, the research will follow Lily's increasing
investigation of apartheid and it's effect on her comprehension of, her relation with the other
white people who divided into two kinds , the first part who reflects the white people who
support the apartheid represented by policemen, Carolin's mother who have the bad effect
on Lily's personality, because of their savages manner according to African natives, as
contrast to the second type of people who are uncle Max and Janey , good effect on Lily's
personality that represented by their humanity manner .
Recalling of her memories when she was six Lily give us a description about her first
experience with apartheid ''At first I thought it was a nightmare and cried for Mommy , but
when she didn't come , I ran to my parents' bedroom '' (Naidoo, ''One'',2001,41). According
to the first part of people , the hold of her father creates bad feelings inside her according to
apartheid effects on her perception according to the white(other) or colonizer. Lily's
(Ideological point of view) representing the oppressors or the white people is expressed in
side her by using ( lexical register) such verbs'' snatched …..away '', '' thumping'' and ''
shouting '' that reflect the signal of apartheid violence, while Lily is illiterate to the reality of
apartheid, her ( Ideological point of view )reflects her opinion about the colonizer world who
represent the government agents by using a language of pure violence.
The policemen's hardness spaces Lily's father away from his family. In state of going to
her father who was '' stooped over the bed surrounded by men in long coats and dark cats'',
Lily and her brother Mark stand watching them '' from the corridor outside'' (Naidoo,
''One'',2001, 41). This attitude reflects the policemen harshness according to use the power
against her father by the policemen who are the government tool which both defeats and
degrades the political activists who are against apartheid violence. As soon as Lily's father is
done packing his suitcase, the policemen '' bundled him out of the front door into the back
of the car'' (42). The policemen's use of violence to subdue their opponents and tread on
www.ijherjournal.com
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their dignity is prominent to Lily, who employs the verb (bundled… out) to stress the
policemen's power to carry her father out of the house into the car. This reflect the effect of
apartheid on her realization of the white colonizer who exemplified by the policemen whom
seems to her a symbol of savage and drastic.
To go far of her distress, Lily shows a distinct rapprochement between herself and her
brother (Janey) , when he was speechless '' I stood beside him , sobbing enough for the two
of us '' (41), Lily's '' psychological point of view'' discovered by using her evaluative
statement, '' sobbing enough for the two of us'' this statement reflects her sorrow and
depression according to her father's hold.
The fear and grief of the, have been translated into a feeling of hatred for them. Lily's
antipathy wards the policeman who has forbidden her mother from handing her husband a
razor, while packing the suitcase he will take to prison is dressed through her lexical choice
of the verb, "grunted", to describe his manner of speaking and the image, "his moustache
[...] was thick as a carpet-brush": "Forbidden, he grunted through his moustache that was
thick as a ''carpet-brush" (41). Lily recalls her feelings and thoughts while watching the car
carrying her father away to prison disappear in the dark: "I stood on our steps clutching on
to Mommy with a terrible fear. If those men could just walk into Mommy and Daddy's
bedroom and grab him away, they could do anything they liked" (42). The "evaluative
adjective", "terrible", used to describe "fear", is indicative of the terror that grips Lily and
arouses in her the need for maternal protection, expressed through the "deictic" verb
phrase, "clutching on to Mommy", suggestive of spatial proximity.
Lily's belief that the policemen's power is extensive accounts for her anxiety about the
evil that can be brought on by them, as revealed through the conditional sentence: "If those
men could just walk into Mommy and Daddy's bedroom and grab him away, they could do
anything they liked." As the proposition in the main clause depends on the conditional
subordinate clause, the realization of the condition in the latter indicates that the former
can also be realized, as the "epistemic" modal auxiliary, "could", indicative of ability and a
high degree of possibility, conveys. Later, Mark tells Lily that "police might come and take
Mommy too." Unlike Mark's use of the "epistemic" modal, "might", which shows uncertainty
in the proposition he is making, Lily's employment of the "epistemic" modal, "could", reveals
a high degree of certainty about the policeman's reaching, injurious ability. Lily, who is
more shaken by her father's arrest than Mark, strongly believes that the policemen will
bring her more evil in The future; such a conviction indicates that apartheid has started to
forge her character negatively.
Recalling to the memories of Lily with her uncle Mark reports the reader about her
relation with Uncle Max previous to the starting of the narration ; therefore '' the temporal
point of view'' shows her '' psychological point of view'' according to uncle Max and her clear
portraying of her real friend points that different memories according to the policemen,
which steadfast in her mind because it is related with her father's hold, the memories of all
these characters still alive in her mind because of the particular status they hold in lily's
heart.
The depiction that Lily uses to depict Uncle Max emerges her '' ideological point of
view'' representing the African native people by comparing him with "a huge tree" and his
"strong brown arms" to "the branches ready to catch [her] if [she] fell off", Lily points to her
feelings of protecting with him. The statements revealing of straight position , "sit me on his
shoulders", "like being on top of a huge tree" reflect Lily's feeling of towering with Uncle Max,
versus the statement ''was stooped over '' that Lily used to describe the policemen's manner
when he use his power to attack her father down. This creates the clear contrast between
her ''ideological point of view'' as unfavorable to that of the policemen ''colonizer'' while the
native represent the safe world where she feels preserved, while the other rigorous one
which makes the native people down , all these elements impact on her personality
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physically and psychologically, living in apartheid community makes Lily feel isolated and
marginalized.
In another hand Lily describe her relation with her best friend Caroline at school,
despite the deep friendship between both of them , but Carolin's mother which reflects
apartheid community , so she puts limitations on her relation with Lily. Thus when Lily
calls Carolin for her house , Carolin's mother give an excuse that they are working, but in
reality she wants to keep Caroline away from Lily because the parents of the latter are
political activist whose repute is dishonor. Lily who clearly notice Caroline's mother dislike
to her , she tries to describe her facial expressions when she speaks of her hatred towards
her, by using the “evaluative adjectives", "tight", “little" to portrait her smile at her: '' Her
mom used to give me a tight little smile whenever she saw us holding hands''(44) .
To express her depression at the strong breakdown of their friendship , so she
replaced the words when she describes her relation with Caroline by using this statement ''
we crashed down'' (48), by the using the adverb ''down'' , Lily portraits the reality of the
''colonizer'' or '' The white'' and their treatment to the decent '' African '' people as a ''law'' or
''down'' class citizen . from this point Naidoo openings by discovering the personal instances
to reach palatial ones, she improves that the one type of discrimination will guide to another
oppression and apartheid.
When Caroline's mother prevented her daughter to visit Lily's house
under the
pretext of working, Lily already notice the hatred of Carolin's mother according to her family
as colonized or'' African native'' . Lily's description to Carolin's mother physical occurrence
clarifies her excessive despondency '' she was out of breath and tottered on her high heels
from running , her face was flushed and her voice was higher and faster'' (50)
Affected by apartheid, Carolin's mother the African natives and the political activists
such as ( Lily's family) as a impedance that has to be limited '' Well, you spoil them and this
is what they do!'' Her statement implies that her '' ideological point of view'' typifies that of
the colonizer who regards the natives as (terrorists) (Pieterse,1992 ,106-107), apartheid
which Lily connects with isolation and sorrow, changes Lily's attitude and progressively lose
desire in Carolin's life which support this oppressed and strict regime
Straight away I knew that by ''them'' and ''they'' she meant
Africans not only that , but she was also talking about my
parents and their politics. I should have told her and
Caroline 'No thank you'.
lift.(Naidoo,''One'',2001,50-51)

I

should

have

said

that

I

didn't

want

their

Another instance that reflects strictness of the colonizer regime exemplifies in
Carolin's mother attitude with Janey (Lily's brother), we can notice how the colonized try to
turn down the native's dignity when Carolin's mother manner of speaking with Janey over
the phone brings , she used the statement '' your madam'' to reflect the superiority of
colonizer when Carolin's mother appoints Janey to thread her message to Lily's mother.
Caroline's mother's sharping question: "Do you understand?" shows that the white
colonizer simply eradicates the native's dignity through a groundless ion that the natives are
stupid, irresponsible subjects. The white colonizer's absolute refusal to regard the native as
an equal, highlighted Caroline's mother's manner of addressing Janey as well as her voice
register, which Lily describes by using the "evaluative adjective",(sharp) becomes Lily's
epiphany moment. The horror of Lily's discovery engenders in her feelings of extreme fear,
conveyed through her use of the evaluative adjective", "frightening", "shivery", which
describe her inner mind.
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This instance has the deep effect on Lily's personality from (psychological point of
view), Lily finds the comfort and safe with the natives such as (Janey, Uncle Max) in
contrast of her feelings with the whites (colonized), who are the cause of her depression and
sorrow '' Janey, would find a way of making me feel better'' (52).
This clarifies her
realization to the '' other'' that reflects the African as contrast to her realization according to
the ''other'' that reflects the ''colonizer'' while the native makes her feel in safe and comfort
while the latter makes her feel in threat and misery.
As a result the conflict between the two friends begins, exemplifying the controversy
between the two contrast environments ,to exception Lily's family friendly attitude to build
the bridge or the contact zone to hide the gab that exist between the two environments Lily's
world and Carolin's world.
The instance of talking to Janey, Lily portrays Carolin's mother sound by using ''
evaluative adjective'', (sharp) to give us an image about her hatred for mother's friend
(colonizer) or white people and her apartheid instance according to the native or (colonized),
at the same time reflect Lily's (psychological point of view) through her sorrow and
depression as a young girl under the effect of apartheid community which is exemplified
through Lily ideology and interior emotions after her separate with Caroline. The bad effect
of apartheid on Lily's relation with the ''other'' shows how it confused her thinking because
of her absorption with hateful expectation about Caroline instance, Lily extract her
marginalization and depression.
Lily have recourse to her native environment and escaping from her disorganize
thought to Janey who tries to calm down the pain of Lily because of the apartheid
I felt Janey's hand resting lightly on y shoulders.
' One day, Lily , it will come right'
' I think so , Lily'. (58)
Janey's smooth contact removes Lily's pain by using the '' temporal phrase'' ''one day''
, creates a kind of hope inside Lily's heart and help to remove the depression, sorrow and
bad ideas that exist in her mind'' I keep Janey's words hanging inside my head'' Lily's last
phrase shows that part of the deadlock of existing under apartheid is think that the coming
days must bring them freedom: '' I tell myself that if Uncle Max, Janey, Mommy and Daddy
all believe in it , I should try too'' (58) as her use of the modal auxiliary '' should'' ,
indicative of obligation conveys through this statement by Lily.
Conclusion
To conclude the story “One Day, Lily, One Day'' we explain that apartheid or racial
discrimination which has firstly been ambigous to Lily, has gained different aspects for her.
Lily, who has progressively understood to combine apartheid with oppression, sorrow,
fright, and depression, understands that apartheid turns down the natives' rights and roots
their respect, her comprehension of the "other", the colonizer and colonized. Thus, while Lily
realizes the "other" colonizer, who achieves apartheid, as an origin of sorrow, she shows the
"other", the colonized, a sacrificed of apartheid. The deep contraindication between the two
environments affects Lily's situation according to future . Behind the two worlds Lily's most
cherished hope, may be realized "one day" when the color discrimination is surpassed, and
apartheid is removed through a cross dignity respect of the humanity in general, especially
in the people of Africa.
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SCIENTIFIC ACTIVITY IN ANDALUSIA, THE ERA OF THE KINGS OF SECTS, AS A MODEL
Ahmed Nagy NAYYEF1
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Abstract
The first period of the Islamic presence in Andalusia witnessed severe turmoil in political
affairs and the outbreak of conflict between the Qaisi and Yemeni fanatics. Of course, these
local disputes did not leave much time to care for the development of mental and scientific
life in Andalusia, despite the political decadence and military weakness that the Muslims of
Andalusia suffered in The era of the kings of the sects, and that one of the reasons that
helped in the scientific development in Andalusia is the mixture between the Latin and Arab
civilizations, and from it produced the first roots of the Andalusian civilization, and then
helped the prosperity of the Andalusian civilization, including the Arab science. The
scientific life in that era was strong and prosperous, and that is why many writers
considered the fifth century AH – the eleventh century AD – the golden age for the scientific
life, when the scientific movement reached its peak and apogee at that time among the
Muslims of Andalusia. And since the topic of the research is: focusing on scientific activity
in Andalusia in the era of the cults kings, and that the space is not wide enough to delve
into all branches of science, so the focus will be on some branches of science, including
medicine and pharmacology, and with reference to some of the biographies of scholars who
emerged until the end of the era of cult kings.
Key words: Scientific Activity, Andalusia, The Era of The Kings of Sects.
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النشاط العلمي في األندلس عصر ملوك الطوائف انموذجا
أحمد ناجي نايف
د ،.جامعة ديالى ،العراق

الملخص
شهدت الفترة األولى للوجود اإلسالمي في األندلس اظطرابا ً شديدا ً في الشئون السياسية واندالع الصراع بين العصبيتين
القيسية واليمنية ،وبطبيعة الحال لم تترك هذه المنازعات المحلية كثيرا من الوقت للعناية بتنمية الحياة العقلية والعلمية في
األندلس ،وبالرغم من االنحطاط السياسي والضعف العسكري الذي منى به مسلمو األندلس في عصر ملوك الطوائف ،وان
من األسباب التي ساعدت في التطور العلمي في األندلس هو االمتزاج بين الحضارتين الالتينية والعربية ومنه اثمر المنابت
األولى للحضارة األندلسية ،ومن ثم ساعد على ازدهار الحضارة األندلسية بما فيها العلم العربي .فقد كانت الحياة العلمية في
ذلك العصر قوية ومزدهرة ولهذا عد كثير من الكتاب القرن الخامس الهجري –الحادي عشر الميالدي – العصر الذهبي
بالنسبة للحياة العلمية حيث بلغت الحركة العلمية الذروة واالوج وقتذاك عند مسلمي األندلس .ولما كان موضوع البحث هو:
التركيز على النشاط العلمي في األندلس عصر ملوك الطوائف وان المساحة ال تتسع للخوض في كل فروع العلم،لذلك سيتم
التركيز على بعض فروع العلم منها الطب والصيدلة وباإلشارة إلى بعض من سير العلماء الذين برزوا حتى نهاية عصر
ملوك الطوائف.
الكلمات المفتاحية :النشاط العلمي ،عصرملوك الطوائف ،األندلس.
المقدمة
ً
ً
أصبحت قرطبة على عهد األمير عبد الرحمن األوسط مركزا حضاريا عظيـمـا وغـدت حـاضـرة المسلمين في
األندلس مركزا ً لالزدهار العلمي والـتـقـدم اإلداري والنشاط الفكري ،ثم لم تلبث أن تنشط في األندلس فمنذ عهد الخليفة
عبد الرحمن الناصر وبفضل تشجيعه ان تزايد نشاطها األدبي والفكري بتأثير مشرقي ايضا ،فاصبح هذا الخليفة بحق
حامي العلوم واآلداب ،ثم تزايدت هذه الحركة األدبية والعلمية في عهد خلفه الحكم المستنصر الذي أبي إال أن يكن هو نفسه
من العلماء ،فارسل من خيرة رجال األندلس إلى أنحاء العالم اإلسالمي البتياع الكتب أو استنساخها ،ووفق في جمع مكتبة
غاية في الثراء تقدر محتوياتها بأربعمائة الف كتاب ،كما كانت فهارس كتبها تمأل اربع واربعين جزءا .وكانت من نتائج
هذه النهضة العلمية أن عصر ملوك الطوائف وبفضل علماءها دخل األندلس الكثير من مؤلفات المشارقة فتدارسوها
واضافوا اليها .وقد استمر ازدهار اآلداب والعلوم حتى بعد سقوط الخالفة األموية ويمكن القول أنها ((الحركة العلمية ))
نشطت عن ذي قبل ،فاستكثر ملوك الطرائف في مختلف دويالتهم من مهاد الحضارة الخصبة ،وعلى الرغم من تبـعـيـة
األندلس لدولة المرابطين بالمغرب إال أنها لم تقف عثرة دون تقدم العلوم واالزدهار فاستمرت الحركة العلمية في تقدم
وازدهار .
ولما آلت األندلس إلى دولة الموحدين بالمغرب لم يتوقف النشاط العلمي األندلس ،بل استمر حتى ايام مملكة بني
نصر في غرناطة ،وأن الدور الهام الـذي اضطلع به األندلس كان قد وصل إلى غايته ،ويمكن القول أن سر النهضة العلمية
لهذا القطر اإلسالمي تكمن وراء تكريم الخلفاء واألمراء للعلم والعلماء واإلعالء من شأنهم ولما كان موضوع البحث هو
تسليط الضوء على النشاط العلمي في األندلس عصر ملوك الطوائف وأن المجال ال يتسع للكتابة في كل فروع العلم ،فأننا
سوف نقصره على بعض فروع العلم ،الطب والصيدلة والفلك ،وذلك باستعراض تاريخ بعض العلماء والوقوف من خالل
مصنفاتهم عن النتاجات العلمية بوجه عام في األندلس .
ففي مجال الطب يمكن القول أن الذين نقلوا هذا العلم من المشرق إلى األندلس هم األطباء النصارى ،يذكر ابن
جلجل ((أنه لم يكن في األندلس لغاية اميرها عبدالرحمن بن الحكم اال اطباء نصاري يعتمدون في علمهم ودراستهم على
كتاب مترجم من كتب النصارى ،يقال له االبريشم ومعناه المجمـوع )) ،ويرجح أنه كتاب الفصول  Aphorismiالبقراط).
(جلجل .)92 ،1955،وهذا يؤكد على دخول الكتب الطبية من المشرق في هذا العصر ،واستفادة العلماء منها ،فابن جلجل
نفسه ينقل في كتابه ((طبقات األطباء والحكماء)) ،اقواالمن كتب ابقراط وجالينوس وغيرهما ،وليس من المستبعد أنه ينقل
عن الترجمات العربية التي وصلت اليه من المشرق .هذا وقد ورد في ترجمة اسحاق الطبيب أنه لما (( ظهرت دولة
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الناصر لدين هللا عبد الرحمن بن محمد ،فتتابعت الخيرات في أيامه ،ودخلت الكتب الطبية من المشرق وجميع العلوم وقامت
الهمم وظهر الناس ممن كان في صدر دولته من األطباء المشهورين)) ( ،جلجل.)97 ،1955،
وهناك من الدالئل التي تؤكد على دخول كتب العلوم إلى األندلس في عصر متقدم ،فكتاب الحشائش لديسقوريدس
( )Dioscoridesبترجمة اصطفن بن باسيل واصالح حنين بن اسحق ،كـان مـعـروفـا ً عنـد األندلسيين إلى عصر عبد
الرحمن الناصر ،يذكر ابن جلجل في مقدمة كتابه(( تفسير اسماء األدوية المفردة )) ،ان كتاب الحشائش في اصله اليوناني
دخل في األندلس وكان معروفا ً(جلجل ،)22 ،1955،ذلك أن هذا الكتاب ترجم إلى العربية في بغداد،غير أن المترجم له
واسمه اصطفن بن باسيل لم يترجم إلى العربية سوى جزءا من اسماء االدوية لعدم معرفته بما يقابل اليونانية فيها ،ولهذا
ظلت اسماء باقي النباتات على صورتها اليونانية بحروف عربية(العبادي .)388 ،1986،وعندما ورد هذا الكتاب األصلي
بلغته اليونانية هدية من امبراطور بيزنطة ارمانيوس  Romanusإلى الخليفة الناصر،هدية مع هدايا أخـرى ،ارسل له
االمـبـراطـور الـبـيـزنطى بعـد ذلك راهبـا ً يدعى نيقوال ،الذي وصل إلى قرطبة وقام بترجمة الكتاب مرة اخرى باالشتراك
مع بعض اطباء بالط الناصر منهم حسـدای بن شـبـروط االسرائيلي ،وقد اعتنى بذلك الكتاب جميع من ألف في المفردات
الطبية عناية كبيرة مابين شرح وتفسير واستدراك وتصحيح من األندلسيين منهم ابن جلجل في کتاب ((تفسير اسماء األدوية
المفردة من كتاب ديسقوريدس)) ،والشريف االدريسي ،في كتابه ((الجامع لصفات اشتات النبات)) واستدرك فيه على ما
اغفله ديسقوريدس وضياء الدين بن البيطار ،الذي استوعبه في كتابه ((الجامع في األدوية المفردة)) (جلجل.)22 ،1955 ،
باإلضافة إلى دخول كتب العلوم المشرقية إلى األندلس ،فقد كان لرحالتاألندلسيين لطلب العلم إلى مشرق العالم اإلسالمي
األثر الكبير في نمو الحركة العلمية في األندلس ،ففي عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر رحل إلى بغداد اخوه الحراني وهما
أحمد بن يونس واخوه عمر ،وتأدبا ً في بغد بالطب ،ثم انصرفا إلى األندلس ودخالها في خالفة الحكم المستنصر فالحقهم
لخدمته بالطب واسكنهما مدينة الزهراء ،ومات عمر بعلة في المعدة ،وبقى أحمد الذي كان بصيرا ً باألدوية المفردة وصانعا ً
لها(جلجل .)22 ،1955 ،فتولى إقامة خزانة بالقصر الخالفي للطب لم يكن قط مثلها ،ورتب لها اثنى عشر صبيا ً طباخين
لألشربة ،وصانعين لها ،واستأذنه أن يعطى منها من احتاج من المساكين والمرضى فأباح له ذلك(جلجل.)22 ،1955 ،
 وفي القرنين الخامس والسادس الهجريين /الحادي عشر والثاني عشر الميالديين ،برز في األندلس اسرة من كبار
األطباء األندلسيين هي اسرة بني زهر ،التي انجبت سلسلة كاملة من مشاهير الطب ،وأول شخصية مشهورة من هذه
األسرة ،هو ابو مروان عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر األيادي االشبيلي ،المولود في مدينة اشبيليه وكان قد رحل
إلى المشرق فدخل القيروان ثم مصر وتطبب هناك زمنا ،ثم رجع إلى األندلس والتحق بخدمة مجاهد العامري صاحب دانية
بالطب ،وذاعت شهرته في مدينة دانية بتقدمه في صناعة الطب ،ثم انتقل إلى مدينة اشبيلية زمن بني عباد(ابي
اصيبعة ،)481،1958،وقد تطبب على يده عدد من المرضى لفطنته في التشخيص وبصيرته النافذة ،فضالً عن خبرته
الطويلة في هذا المجال والستخدامه على وجه الخصوص أدوية فعالة ،وظل بمدينة اشبيلية إلى وفاته (ابن ابي
اصيبعة.)1958،518،،
 وثاني شخصية من هذه االسرة الطبيب ابي العالء زهر بن ابی مروان عبد الملك محمد بن مروان الذي حظي في
دولة المرابطين بمكانة كبيرة ،ومنزلة رفيعة ،اشتغل بصناعة الطب وهو صغير منذ أيام المعتمد باهلل ابی عمرو عباد بن
عباد ،ثم خدم بعد ذلك زمن المرابطين بعد تبعية األندلس لها ،وصنف العديد من كتب الطب منها :كتاب الخواص ،وكتاب
األدوية المفردة ،وكتاب االيضاح بشواهد االفتضاح في الرد على ابن رضوان فيما رده على حنين بن اسحق في كـتـاب
المدخل إلى الطب ،وكـتـاب حل شكوك الرازي على كتب جالينوس ،ومجريات ،ومقاله في الرد على ابن على بن سينا في
مواضع من كتاب االدوية المفردة(ابي اصيبعة.)517 ،1958،
 وثالث شخصية من هذ األسرة أبو مروان عبد الملك بن أبي العالء زهر بن أبي مروان عبد الملك مروان بن زهر،
الذي تعلم على يد أبيه في صناعة الطب ،وكان جيد االستقصاء في األدوية المفردة والمركبة ،حسن المعالجة ،وقد ذاع
صيته في االندلس ،الف في الطب ،واعانت مؤلفاته اطباء األندلس في تفهم هذه الصنعة ،حتى أنه لم يكن في زمانه من
يماثله في مزاولة اعمال صناعة .خدم ابو مروان دولة المرابطين بالطب ،وحظى بمكانة مرموقة لديهم ،خدم بعد ذلك دولة
الموحدين على عهد عبد المؤمن بن علي ،الذي قرب إليه أهل العلم وأكرمهم ،وتمتع أبو مروان بمنزلة خاصة لديه فقد((
كان مكنيا عنده  ،عالى القدر ،متميزا ً على كثير من ابناء زمانه))( ،ابي اصيبعة .)520 ،1958،كما أشار أبو مروان إلى
قيمة التجربة مثل والده أ بو العالء ،وقد تتلمذ عليه الدارسين في صناعة الطب منهم أبو الحسن بن اسدون ،وأبو بكر بن
الفقيه القاضي أبی الحسن قاضي اشبيليه ،وابو محمد الشذوني ،والفقيه الزاهد ابو عمران بن ابي عمران (ابي
اصيبعة.)520 ،1958،
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اما الشخصية الرابعة واألخيرة من اسرة بني زهر التي اشتهرت بمهنة الطب ،هو ابو بکر محمد بن ابی مروان بن
ابی العالء بن زهر ،ولد في اشبيليه سنة  504هـ١١١٠/م ،ونشأ بها ،وتميز في العلوم ،وباشر أعمالها ،وكان صائب الرأي
حسن المعالجة ،جيد التدبير ،وقد حظى بثقة الخلفاء الموحدين ،ومن مصنفاته کتاب الترياق الخمسيني الذي الفه للمنصور
الموحدي ،ورسالة في طب العيون ( ،ابي اصيبعة.)520 ،1958،
وفي نهاية القرن الخامس الهجري ،نشطت حركة االسترداد في شرق األندلس ،فاضطر عدد من علماء األندلس إلى
الهجرة إلى المغرب ومن بين هؤالء ابي اسحق بن طملوس المولود في جزيرة شقر ،تعلم الطب على يد الطبيب ابی محمد
عبد هللا بن ابي الوليد محمد بن احمد بن رشد ،رحل ابو اسحق إلى مراكش والتحق بخدمة الخليفة الموحدى الناصر بالطب،
ثم عاد إلى األندلس( ،ابي اصيبعة.)530 ،1958،
وفي غرناطة ،برز بعض االطباء ،مثل ابن السراج ،وكان طبيبا للسلطان محمد الثاني الفقيه ،نال شهرة فريدة
لنزاهته ،فنال ثناء كل من ترجم له ،إذ حرص على عالج الفقراء بالمجان (العسقالني ،)315 ،1929،كما وهب لهم ثلث
دخله .والطبيب محمد فرج الصفار الذي التحق بخدمة سالطين بني نصر بالطب ،فاتخذوه طبيبا لهم في بالطهم ((بوادي
آش)) ،فـقـد كـان جـراحـا مـاهرا وعـشـابا بارزا(ابن الخطيب .)180 ،1972،ويالحظ ايضا في هذا العصر االهتمام
بالمعارف الجديدة في مجال الطب ،تمثل في مداومة الرحلة العلمية إلى مشرق العالم اإلسالمي لالطالع واالستزادة من تقدم
الطب هناك ،فعلى سبيل المثال سافر ابو تميم غالب الشقوري إلى القاهرة لالستزادة من تقدم الطب هناك (.ابن
الخطيب )180 ،1972،كما برز ايضا في غرناطة عدد من األطباء الذين تمتعوا بشهرة منهم ابو زكريا يحيى ابن هذيل،
وكان من شيوخ لسان الدين بن الخطيب(ابن الخطيب )258 ،1972،وصفه ابن الخطيب بأنه ((درة بين الناس معطلة.
وخزانة على كل فائدة مقفلة))( ،عنان .)468 ،1966،والطبيب عبد هللا محمد اللخمي الشقوري حفيد أبو تميم غالب
الشقوري،من جزيرة شقر ومارس الطب في البالط الغرناطي على عهد كل من يوسف األول ومحمد الخامس الغني باهلل ،ثم
اضطر إلى الهجرة إلى المغرب فأقام في تلمسان ،كتب عدة رسائل في الطب منها رسالة في الطب الشعبي ،ومجربات في
الطب .ومن المؤلفات الطبية االندلسية المشهورة ،الكتاب الذي ألفه لسان الدين بن الخطيب وعنوانه ((عمل من طب لمن
حبه)) ،وهو مؤلف طبي كبير ،تناول فيه ابن الخطيب األمراض المختلفة ،مع ذكر أسباب كل مرض ،وأعراضه وطرق
عالجه ،وتحوطاته ،ونظام الغذاء الذي يناسبه ،كما يتحدث عن مختلف أعضاء الجسم ،وطرق العناية ،ذكر ابن الخطيب في
مقدمة الكتاب ((إنه لم يجد لخدمة السلطان أبي سالم المريني أفضل من الطب ،فألف له هذا الكتاب تعبيراً عن حبه لهذا
السلطان))(،ابن الخطيب .)76 ،1972،إلى جانب ثالث رسائل اخرى البن الخطيب نذكر منها على سبيل المثال ال
الحصر وهي عن الوباء الكبير الذي عصف باألندلس عـام،األولى بعنوان(( :مقنعة السائل في المرض الهايل )) ،الذي
يصف فيها أعراض المرض الكبير.والرسالة الثانية من تأليف ابی جعفر خاتمة االنصاري بعنوان (( تحصيل غرض
القاصد في تفصيل المرض الوافد)) ،يصف فيها عصف الوباء ،وسيره بمدينة المرية .أما الرسالة الثالثة واألخيرة كتبها
الشقوري عن نفس المرض بعنوان ((تحقيق النبأ عن أمر الوبا ))( ،ابن الخطيب.)86 ،1972،

التطور العلمي في عصر ملوك الطوائف
مما ال شك فيه أن تلك النهضة العلمية في األندلس ،التي وصلت إلى مستوى مرموق في كثير مجاالت العلم
والمعرفة لم تنشأ من فراغ كما لم تكن وليدة يومها أو ليلتها وإنما جاءت نتيجة عدد من العوامل التي تضافرت على تهيئة
المناخ المناسب لها ومن ثم النهوض بها ...ومن أهم هذه العوامل:
أوال -حث الدين اإلسالمي جميع المسلمين على التعلم وطلب العلموقد تأصل هذا المبدأ عند مسلمي األندلس منذ أن
اسـتـقـرت األمور في األندلس بعد أن فتحها المسلمون ،حيث استشعر الجند الفاتحون أن مهمتهم ليست مقصورة على الفتح
العسكري ،بل هي إلى جانب ذلك فتح حضاري ،كما استشعروا أن مسئوليتهم ال تنتهي بمجرد هزيمة العدو ،وتثبيت أقدامهم
في البلدان بل إنها من هنا تبدأ وتتأكد ،وأن عليهم توفير حرية االعتقاد للناس بكل ما تتطلبه هذه النقلة من مسؤوليات
ومهام،ـ ولتحقيق هذا الغرض اصطحب أولئك الجند معهم حين عبروا إلى األندلس عددا من العلماء والدعاة وذلك لدعوة
الناس إلى اإلسالم ولبيان حقيقة ما يدعون إليه فقد ذكر ابن عذارى أن موسى بن نصير بعث مع جيش طارق الذي دخل
األندلس سبعة عشر رجالً من العرب ليعلموهم القرآن واإلسالم وتضمن الجيش مجموعة من الجند الفقهاء كما ضم كبيراً
من التابعين الذين دخلوا األندلس مع طالئع المسلمين وأصبحوا دعاة إلى هللا يعلمون الناس اإلسالم واللغة العربية (ابن
الخطيب )278 ،1972،وبعد أن ثبت المسلمون أقدام تلك الديار لم يغفلوا عن متابعة نشر اإلسالم وتعليم الناس ،وكان من
المهتمين بهذا األمر الخليفة األموي عمر بن عبد العزيز و بعث عشرة من التابعين إلى أفريقية ليعلموا أهلها ،وقد عبروا
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البحر لمواصلة المهمة وهم عبد هللا بن زيد المعافري األنصاري وحبان بن جبلة وأبو بكر بن سودة الجزامي ،وكانوا يعدون
أحد كبار الفقهاء التابعين.وقد ظلت المسيرة العلمية في بالد األندلس مستمرة دون تعثر أو تأخر ولهذا ازداد النشاط العلمي
شيئا ً فشيئا ً في بالد األندلس منذ أن دخلها المسلمون تسير جنبا ً إلى جنب (( ،الحجي .)211،1602،و كانت الحركة العلمية
تزداد وانتشاراً ،كما أخذ الناس بمختلف فئاتهم يقبلون على العلم والتعلم،ونجد هذا في المجتمع اإلسالمي مثاالً محبا ً للعلم
وأهله ونشأ أبناؤه على ذلك ،ألن العلم فرض كما هي العقيدة اإلسالمية فرض على كل مسلم ومسلمة ،ولما كان المجتمع
األندلسي في عصر ملوك الطوائف عصر االزدهار العلم ...مجتمعا متصالً بما قبله حيث لم ينشأ في أيامهم فقط إنما هو
تاريخ حافل بالعلم والعلماء في األندلس ،فقد أفاد ذلك الميراث الثقافي الذي خلفه لهم المسلمون خالل القرون الماضية حيث
اقتات العلماء األندلسيين على ما غرسه األوائل في انفسهم ،فبقوا مستمرين في حب العلم والتعلق به ويعتبر مصدر فخر
لهم ،وهذا دليل على تأصل هذا االتجاه عند مسلمي األندلس .حيث أصبح الناس في ذلك العـصـر على الرغم من الفوضى
السياسية والضعف العسكري واالنهزام النفسي الذي منى به الكثير منهم يقدرون العلم والتعليم ويسعون في طلبه مهما كان
واقعهم السياسي والفكري حيث تعددت حلقات العلم كما انتشر العلماء وتوفرت الكتب في كل أنحاء بالداألندلس.
-

الميراث الثقافي الضخم الذي ورثه ملوك الطوائف:

كانت الحياة العلمية باألندلس قد بلغت مستوى جيدا في جميع مجاالت العلم والمعرفة ال سيما في آخر عهد الخالفة
وخالل حكمي عـبـد الرحـمن الناصـر،وابنه الحكم المسـتنـصـر،حيث عمال على تهيئة األجواء المناسبة للعلم والتعليم كما
قاما بمتابعة حلقات التعليم وتفقدها (ابن االبار.)295 ،1963،ثم رعى بعدهما هذه المسيرة المنصور بن أبي عامر الذي
اهتم بالعلوم والمعارف عند توليه سياسة الدولة األموية حيث لم يكن يشغله هذا األمر سوى جهاده ضد النصارى  .وقد
تمخضت عن هذه الجهود نهضة علمية جيدة حيث أصبحت قرطبة في آخر عصر الدولة األموية منارة للعلم يؤمها آالف
العلماء وطالب العلم وصفها ابن بسام بقوله (( وكانت منتهى الغاية ومركز الراية نجوم األرض وأعالم العـصـور وفرسان
النثر والنظم وبها أنشئت التأليف الرائقة وصنفت التصانيف الفائقة ومن أفقها طلعت))( ،الشنتريني )34 ،1339،وقد تجلت
هذه النهضة العلمية في عصر الخالفة في العديد من المظاهر ومنها
 كثرة الرحالت العلمية بين األندلس والمشرق وذلك من أجل تحصيل العـلم والمعارف ومقابلة علماء المشرقواألخذ عنهم ،ونقل كتبهم ومصنفاتهم .وكان العلماء المشارقة الذين يفدون على األندلس يلقون من لدن أهلها كل احترام
وتقدير لما كان أصحاب السلطة هناك يهيؤون لالجواء العلمية المناسبة (عيسى.)128 ،1982،
 -احترام العلماء وتقديرهم من قبل كافة شرائح المجتمع األندلسي و االهتمام بأماكن التعليم حيث لم تعد قاصرة على
التعليم بالمساجد فقط تعـدتـهـا إلى أماكن أخرى حيث أنشأت الدولة مكاتب للتعليم في مدن قرطبة لكي يتعلم فيها أوالد
الفقراء مجاناً( ،ابن عذارى.)132 ،1983 ،
 -العناية بالكتب والمكتبات تأليفا ً وجمعا ًففي ميدان التأليف شجع حكام الدولة األموية من يقوم بهذه المهمة ولو كان
خارج حدود األندلس فـقـد كـانـوا يـعـفـون من الغزو والمشاركة في المعارك ،من يقوم بتأليف کتاب كما كانوا يبذلون
الجوائز والمنح لمن يضطلع بهذه المهمة (ابن بشكوال.)133 ،1955،هذا وفي مجال جمع الكتب وإنشاء المكتبات نشطت
هذه الحركة إبان تلك الفترة حيث أظهر الناس ((ولعا ً شديدا ً بجمع الكتب والتنقيب عن نفائسها ونوادرها حتى قيل إنهم أشد
الناس اعتناء بذلك وصار ذلك من سمات النبل والفضل والرياسة لديهم ولو كان جامعها وشاريها ال يقرأ وال يكتب ،ولقد
كان من أهم المكتبات التي أنشئت في ذلك الوقت مكتبة الحكم المستنصر والتي قيل عنها إنها كانت تحفة ،وباإلضافة إلى
هذه المكتبة فقد كان هناك العديد من المكتبات الخاصة التي عنى بها عدد من الوزراء والعلماء الذين اشتهروا بمكتباتهم
الضخمة(،ريبيرا . )112 ،1903،ومن االسباب التي ساعدت في حركة التاليف والترجمة،كثرة العلماء والمثقفين من ابناء
المجتمع انذاك في األندلس حيث كثرت الكتب المؤلفة وفي مختلف فنون العلم والمعرفة  .كانت هذه أهم مظاهر النهضة
العلمية في المجتمع االندلسي عصر ملوك الطوائف ،ومما يجدر ذكره أن هذه النهضة العلمية لم تكن محصورة في جانب
معين من جوانب العلم بل مجاالت العلم والمعرفة مما جعلها ميراثا ً ضخما ورصيد نادرا أفاد منه ،من جاء بعدهم ،ذلك أن
ملوك الطوائف لما ورثوا أشالء الدولة األموية بعد سقوطها وأقاموا على أنقاضها دويالتهم المتعددة ،انما ورثوا ،أيضا ً ذلك
الرصيد العلمي الذي كان قد نما وازدهر في عصر الخالفة فقد تفرق العلماء في بالد األندلس حيث تنافس ملوك الطوائف
في اجتذابهم نحو ممالكهم كما أصبحت قصورهم منتديات عامرة ومجامع للعلوم واآلداب كما توزع العلماء في بالد
األندلس  ،فقد انتشرت الكتب من المكتبات الخاصة والعامة التي جمعت كتبها في عصر الخالفة انتشرت جميعها في مدن
األندلس فكانت بمثابة إشعاع عم األندلس جميعها وذلك لتوفر الكتب والمؤلفات في كل أنحاء األندلس مما أحدث نشاطا ً
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متميزا متمثل بتوفر الكتب على مدى علميا ً واسعا ً(البشري )120 ،1414 ،من هذا يبدو لنا مدى ما كان لعصر الخالفة من
أثر علمي قوي في عصر ملوك الطوائف(( ،فلو أن ...الحركة العلمية في عصر الخالفة كانت خاملة ضعيفة لكان يصعب ..
ان نرى ازدهار وتطورا ً في النشاط العلمي في عصر الطوائف خاصة أن الفترة التي استغرقها هذا العصر كانت ال تتجاوز
تقريبا ً ستين سنة ) (البشري)120 ،1414 ،
 اهتمام ملوك الطوائف بالعلم والعلماء:
أولى ملوك الطوائف العلم والعلماء اهتماما ً كبيرا ً حتى غدت قصور الكثير منهم منتديات علمية وفي هذا يقول
الشقندي « :ولما ثار بعد انتشار هذا النظام ملوك الطوائف وتـفـرقـوا في البالد كان في تفـرقـهـم اجتماع على النعم لفضالء
العباد إذ أنفقوا على سوق العلوم وتباروا في البذخ غلى العلم والعلماء والتاليف والترجمة واألدب منه (( المنثور ،المنظوم
)) فما كان أعظم مباهاتهم إال قول "العالم الفالني عند الملك الفالني والشاعر الفالني مختص بالملك الفالني وليس منهم إال
من بذل وسعه في المكارم وهكذا تنافس ملوك الطوائف في اجتذاب أرباب الفكر حتى أصبح عددا ً رجالهم ومستشاريهم
ووزرائهم من العلماء واألدباء مايقارب خمسة أالف(،الحجي.)113 ،1402 ،
وقد تحدث المؤرخون عن هذا األمر حيث ذكروا أن ملوك الطوائف كانوا يتنافسون في اجتذاب العلماء واألدباء إلى
ممالكهم فقد ذكر ابن خاقان حينما تحدث عن أبي عبيد البكرى أن ملوك الطوائف كانوا (( يتهادونه تهادى المقل للكرى
واآلذان للبشرى)) كما يذكر ابن بسام أنه حينما قدم الغنى الحـصـرى إلى األندلس ((تهـادته ملوك الطوائف تهـادي
الرياض للنسيم ،وتنافسوا فيه تنافس الديار في األنس القديم))(،البشري )120 ،1414،فأهتم ملوك الطوائف  -برعاية
النواحي العلمية ،واالهتمام بالعلماء وانهم في كل عصر كانوا عامل استقرار وإصالح ،لمن يأخذ برأيهم ويعطيهم مكانتهم
الالئقة بهم هكذا تنافس ملوك الطوائف في تكريم العلم والعلماء ويدرك المتتبع لهذه الظاهرة في عصرملوك الطوائف أن
مبعث هذا االهتمام يعود كون كثير من ملوك الطوائف قد اشتهروا بأنهم من طالب العلم ،وممن يذكر هنا على سبيل المثال
المقـتـدر باهلل بن هود ،صاحب سرقسطة الذي كان آية في علوم الفلسفة والهندسة ،والمظفر ابن األفطس ،ملك بطليوس الذي
ألف في فنون األدب كتابا ً قوامه مائة مجلد ولم تشغله الحروب وال الملك عن همة العلم واألدب أيضا ً ـ ومجاهد العامري،
صاحب دانية فقد كان أديب وبرع في علم القرآن وعلم اللسان ـ ولم يشغله من العلم كثرة ما مارس من الحروب براً وبحراً
ـ حتى صارت المعرفة احدى اركان اهتماماته( ،ابن بسام.)21 ،1339،
 كـمـا اشـتـهـر بنو عباد في أشبيلية بحب العلم والعلماء حيث وصف الحميدي محمد بن إسماعيل بن عباد ،مؤسس
دولة بني عباد في أشبيلية بقوله ((كان له في العلم واألدب باع ،ولذوى المعارف عنده سوق آله وارتفاع ،وباإلضافة إلى
هؤالء اشتهر عدد من ملوك الطوائف بهذه النزعة العلمية كبني ذي النون في طليطلة ،وبنى صمادح في المرية وبني حمود
في مالقة وبنى زيرى في غرناطة وغيرهم(،عنان.)430 ،1389،
 ومما ال شك فيه أن هذه الروح العلمـيـة التي اتسم بهـا عـدد من ملوك الطوائف جعلتهم يحرصون على خدمة العلم
وتشجيع العلماء ،كما دفعت الناس على الحرص في االنتماء إلى شريحة العلماء تأسيا ً بزعمائهم وذلك ألن "السلطان سوف
يجلب إليه ما ينفق لديه" ولعل المناظرة التي جرت بين ابن حزم وأبى الوليد الباجي توضح بجالء أهمية العلم والعلماء في
عصر ملوك الطوائف حيث قال أبو الوليد الباجي البن حزم ":أنا أعظم منك همة في طلب العلم ألنك طلبته وأنت معان
عليه ،وتسهر بمشكاة الذهب ،وطلبته أنا أسهر بقنديل بائت السوق ،حزم :هذا الكالم عليك ال لك ،ألنك إنما طلبت العلم وأنت
في تلك الحال رجاء تبديلها بمثل حالي ،وأنا طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته فلم أرج به إال علو القدر العلمي في الدنيا
واآلخرة ،فأفحمه " (المقري.)77 ،1388،
المكانة العالية التي تبوأها العلماء في المجتمع األندلسي
 إن علماء األمة يشكلون شريحة هامة من شرائح المجتمع اإلسالمي فهم قادة األمة الحقيقيون وحسب فتاواهم
وتوجيهاتهم يسير الناس ،وإذا جنح الناس إلى الفوضى والخروج عن طاعة القيادة السياسية حينما يلحظون عليها انحرافا ً أو
تقـصـيـرا فـإن هذا ال يكون بالنسبة لقـادة الفكر الذين ينطلقون في توجيهاتهم لألمة من منطلقات شرعية ولقد أنعم هللا على
مسلمي األندلس في عصر ملوك الطوائف بأن قيض لهم علماء ناصحين رفعوا الراية وحاولوا نشر العلم بين الناس
مستفيدين في ذلك من الفرص التي أتيحت لهم والتي كان من أهمها الحرية في طرح ما يريدون فضال عن فرص التنقل بين
بلدان ملوك الطوائف دون قيد أو مضايقة ولو حاولنا تتبع هذااألمر لطال بنا المقام ولكننا سنذكر نماذج لهؤالء العلماء لنرى
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من خالل ما نذكـره مـدى االحترام الذي حظوا به آنذاك ،وما تمخض عن هذا االحـتـرام من فرص كثيرة أفادوا منهاحيث
كان من هؤالء العلماء أبو الوليد الباجي احد علماء األندلس المشهورين ال سيما بعد عودته من المشرق حيث كان يطوف
بالعدوة األندلسي متنقال بين مدنها وأقاليمها المختلفة مثل سرقسطة ،وبلنسية ،ودانية ،وبطليوس وكاس خالل تجواله يقيم
حلقات تعليم في مدن مختلفة كما كان يقابل ملوك الطوائف وغـيـرهـم من قادة األندلس ويدعوهم إلى لم الشمل وجـهـاد العـد
(ابن االبار )91 ،1963 ،وقد ذكر المؤرخون أن الباجي على الرغم من كونه استغل تلك الفرص لدعوة ملوك الطوائف إلى
نبذ الفرقة وجمع الكلمة وهو أمر غير محبذ عندهم إال أنهم أظهروا له االحترام والتقدير تماشيا مع ما تفتضيه الحال آنذاك
من احترام العلماء وتقديرهم.
وفي الحقيقة فإن ملوك الطوائف لم يكتفوا بهذا األمر بل إنهم كانوا يسعون لكسب رضاه ،كما كانوا يتباهون
بانحيازه إلى أحدهم حيث يذكر ابي خاقان أن المقتدر باهلل بن هود ،كان يباهي بالحاشية إلى سلطانه وإيثاره لحضرته
باستيطانه ،ومن العلماء الذين أظهر ملوك الطوائف احترامهم له أبو محمد بن حزم على الرغم من النقد الالذع والقوى الذي
وجهه إليهم وأن وجودهم أمر غير طبيعي ،بل هو من الحوادث الغربية في التاريخ كما ذكر بأن واقعهم فضيحة لم يقع في
العالم مثلها (ابن حزم )37 ،1987 ،ولم يقف ابن حزم عند هذا الحد بل إنه حمل على ملوك الطوائف بعنف حيث قال،
(( وهللا لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها ،فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم
المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بالدهم ...وربما أعطوهم المدن والقالع طوعا فأخلوها من اإلسالم
وعـمـروها بالنواقيس)) ومما ال شك فيه أن هذا الرأي الذي أبداه ابن حزم إزاء ملوك الطوائف كان له أثر قوى في موقف
الناس منهم إذ أنه يمثل وجهة نظر عالم مفكر من خيرة علماء األندلس ومفكريها ،ومع أن ما ذكره كان ضربة قوية ضد
ملوك الطوائف إال أنه لم يمسه أذى منهم بل بقى حرا طليقا يجوب بالد األندلس ويغشى جميع المنتديات العلمية ،وهذا بال
شك دليل واضح على المكانة العالية التي تبرأها العلماء(،ابن خلكان.)219 ،1967،ويأتى موقف ملوك الطوائف من ابن
حيان دليال آخر على علو المنزلة التي نالها العلماء في ذلك العصر ،فبالرغم من نقده القوى ورأيه الواضح في ملوك
)) مما أتاح لهم حرية الكلمة والترحال،
الطوائف ،إال أنهم أظهروا له التقدير واالحترام حيث سماهم ((بأمراء الفرقة الهمل 
لس.ولم يسلم من نقـده حتى ابن جـهـور والذي يعد بحق من أفضل ملوك
وهذا مما هيا مناخا ً علميا ً جيدا ً في عموم األند 
الطوائف حيث يذكر ابن سعيد أن ابن حيان ثلب أبا الحزم بن جهور وذكر عدم صالحيته للملك فلما بلغ أبا الحزم ما قاله
قال (( ،وهللا لقد صدق وإني وهللا ما أصلح لهذا األمر ولكن مكرها لزمته ،وحلف عبد الملك بن جهور أن يسفك دمه
فأحضره أبو الوليد وقال ،وهللا إلن طرأ على ابن حيان أمر ال أخذ أحدا فيه سواك أتريد أن يضرب بنا المثل في سائر
البلدان بأننا قتلنا شيخ األدب والمؤرخين ببلدنا تحت كنفنا مع أن ملوك البالد القاصية تداريه وتهاديه ؟ وأنشد له نظما وقال
جعله إذا نثر في السماء وإذا نظم تحت تخوم الماء ))(،ابن سعيد .)117 ،1376 ،وباإلضافة إلى هؤالء العلماء فقد كان
هناك مجموعة أخرى رفعوا الراية نفسها حيث طافوا ببالد األندلس للتوجيه والتعليم والنصح واإلرشاد من أمثال عبد البر،
وأحمد بن حجاف ،ومحمد بن طاهر ،وابن بسام وابن عسال وغيرهم ،ولقد لقى هؤالء جميعا ً كل احترام وتقدير من لدن
ملوك الطوائف بل من كافة شرائح المجتمع األندلسي ،وهذا بال شك مما هيأ لهم الفرصة جميعا ً للتجوال في الممالك
األندلسية لنشر علمهم بين الناس ،وقد كان لهذه الميزة التي حظى بها علماء األندلس آنذاك أثرها الواضح على الحياة العلمية
بكل صورها وأشكالها.
 هذا عـرض مـوجـز ألهم عوامل ازدهار الحـيـاة العلمية في عـصـر ملوك الطوائف ،وما من شك في أن هذه
العوامل قد تضافرت جميعا ً للنهوض بالحياة العلمية في ذلك العصر فالمجتمع اإلسالمي باألندلس وقد تأصل لدى غالب
السكان الندلسيين حب العلم والسعي في طلبه منطلقا ً في هذا من منطلقـات علمية ادبية ،وهذا مما هيأ استعداداً نفسيا ً قويا ً
لدى أولئك القوم فأقبلوا على العلم ،وطلبه بكل جد ومثابرة .وقد أعانهم على هذا األمر ذلك الميراث الثقافي الضخم الذي آل
إليهم بعد سقوط الدولة األموية فـاسـتـفـادوا منه حيث هيأ لهم مناخا ً علميا جيدا ،كما ساعدهم في الوصول إلى ما يريدون من
وسائل العلم والتعليم ومتطلباته .كما كان موقف القادة من العلم والتعليم يعد عامال قويا ساهم في دفع الحياة العلمية آنذاك
وما من شك في أن النزعة العلمية عند أولئك الزعماء فضال عن الحرص والتنافس في تكريم العلماء هي التي أوجدت ذلك
الموقف المشرف والذي يعتبر سمة حضارية ازدان بها عصرهم على الرغم من فرقتهم السياسية التي ضربت أطنابها
بينهم.وقد ساعد على ذلك أيضا ً تلك المكانة العالية التي نالها العلماء عند كافة فئات المجتمع األندلسي مما جعلهم ينطلقون
في التعليم والتوجيه بكل ما أوتوا من قوة وجهد مستندين إلى تلك األهداف الشرعية وإلى المكانة العالية وعامة الناس.

www.ijherjournal.com

584

Volume 4, Issue 4, August 2022

المصادر والمراجع
الشنتريني :ابو الحسن علي بن بسام (1339ه) ،الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة،ط ،2دار الثقافة بيروت ،لبنان.
ابن بشكوال :ابو القاسم خلف بن عبد الملك1966( ،م) ،كتاب الصلة،الدار المصرية للتاليف والترجمة،مصر.
ابن حزم االندلسي:ابو محمد علي بن احمد 1987(،م) ،رسائل ابن حزم االندلسي،ط ،2المؤسسة العربية للدراسات
والنشر،بيروت.
ابن الخطيب :ابو عبد هللا محمد 1956(،م)،اعمال االعالم في من بويع قبا االحتالم من ملوك االسالم.ط ،2دار
الكشوف،بيروت.
البشري:سعد عبد هللا 1414(،ه) ،الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في االندلس،مؤسسة الملك فيصل ،الرياض.
الحجي :عبد الرحمن علي 1402(،ه)،التاريخ االندلسي من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة،ط ،2دار القلم ،دمشق.
العبادي:احمد مجمد مختار 1986(،م) ،دراسات في تاريخ الحضارة االسالمية العربية،ط،2دار السالسل ،الكويت.
المقري:شهاب الدين ابو العباس احمد 1942(،م) ،ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض،
تحقيق ،مصطفى االبياري .القاهرة.
جلجل:ابي داوود حسان االندلسي 1955(،م) ،طبقات األطباء والحكماء ،تحقيق فؤاد السيد،مطبعة المعهد العلمي الفرنسي
لالثار الشرقية،القاهرة.
صيبعة(:د،ت) ،عيون النباء في طبقات االطباء ،دار الحياة،بيروت
ريبيرا :خوليات ،التربية االسالمية في األندلس اصولها المشرقية وتاثيراتها الغربية ،دار المعارف ،القاهرة.
عنان ،محمد عبد هللا 1389(،ه) ،دولة االسالم في االندلس،ط ،2مكتبة القاهرة ،مصر.
عيسى:محمد عبد الحميد 1982(،م) ،تاريخ التعليم في االندلس ،ط،1دار الفكر ،مصر.

585

www.ijherjournal.com

IJHER

International Journal of Humanities and Educational Research
ISSN: 2757-5403
Volume 4, Issue 4, August 2022

Received: 09/06/2022

Accepted: 27/06/2022

Published: 01/08/2022

INFO MEDIA AND ITS EFFECTIVENESS IN DESIGNING EDUCATIONAL INTERIOR
SPACES
Zainab Hashem ALWAN
Researcher, University of Baghdad, Iraq

Wisam Hassan HASHIM1
Dr, University of Baghdad, Iraq

Abstract
The interior space is the vital space in which all activities related to different people’s
activities take place, and the design of the interior space must be adaptive and compatible,
kinetically and psychologically with the occupant of the space. Our internal environment
affects every aspect of urban life.
In our world today, it is not possible to imagine modern human activity without one of the
most important technological achievements in the twentieth century, which is the computer
and the interactive technologies associated with it and the capabilities provided by
computers and their applications in all fields, especially educational spaces.
Therefore, the current research proceeded from a research problem by asking the following
question: (What are the applications of info media that are compatible with the educational
space and the modern) , while the importance of the research includes clarifying some
concepts related to informatics and its impact on interior design by finding a theoretical
base for informatics and its impact on the design of educational spaces, while The aim of the
research study was to reveal the reality of the use of info media (information media) in the
design of training interior spaces, especially in educational institutions. Educational. The
researchers also used the descriptive approach in the research procedures. At the end of the
research, the researchers presented the conclusions of the research, perhaps the most
important of which are: Modern education is linked through digital technologies and
informational means, including its effectiveness, as it is not possible to access the developed
world through it, and this can only be done by the presence of an internal space that
contains and takes into account these activities In design, therefore, the internal
educational space represents the vital space through which all educational activities take
place.
Key words: Info Media, Interior Design, Educational Spaces.
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االنفوميديا وفعاليتها في تصميم الفضاءات الداخلية التعليمية
زينب هاشم علوان
جامعة بغداد ،العراق

وسام حسن هاشم
د ،.جامعة بغداد ،العراق

الملخص
يعد الفضاء الداخلي الحيز الحيوي الذي تقوم فيه كل النشاطات المتعلقة بفعاليات الناس المختلفة ويجب ان يكون تصميم
الفضاء الداخلي متكيف ومتوافق حركيا ً ونفسيا ً مع شاغل الفضاء وبدون هذه البيئات التكيفية التي هي مزيج من
التخصصات مثل الهندسة المعمارية والوسائط الرقمية والفن " والتصميم الداخلي " ،تتشابك االنفوميديا في بيئتنا الداخلية
وتؤثر في كل جانب من جوانب الحياة الحضرية.
في عالمنا اليوم ال يمكن تخيل النشاط البشري الحديث بدون أحد أهم اإلنجازات التكنولوجية في القرن العشرين اال وهو
الكمبيوتر وما ارتبط به من التقنيات التفاعلية والقدرات التي توفرها أجهزة الكمبيوتر وتطبيقاتها في كافة المجاالت السيما
الفضاءات التعليمية.
لذلك شرع البحث الحالي من مشكلة بحثية من خالل طرح التساؤل التالي( :ماهي تطبيقات األنفوميديا التي تتوافق مع
الفضاء التعليمي والحديث) بينماتتضمن أهمية البحث توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالمعلوماتية وتأثيرها على التصميم
الداخلي من خالل أيجاد قاعدة نظرية للمعلوماتية وتأثيرها في تصميم الفضاءات التعليمية ،في حين كان هدف الدراسة
البحثية الكشف عن واقع حال توظيف أالفوميديا ( الوسائط المعلوماتية) في تصميم الفضاءات الداخلية التدريبية السيما في
المؤسسات التعليمية ،كما شملت الدراسة على مبحثين ،حيث تضمن المبحث األول :فعالية الوسائط المعلوماتية في
الفضاءات التعليمية ،بينما تضمن المبح ث الثاني :تصميم الفضاءات الداخلية التعليمية .كما استخدم الباحثان المنهج الوصفي
في إجراءات البحث وفي نهاية البحث عرض الباحثان استنتاجات البحث ولعل اهمها :يرتبط التعليم الحديث من خالل
التقنيات المرتبطة بالرقمية والوسائل المعلوماتية بما تتضمن من فاعلية كما أليمكن الولوج في العالم المتطور من خاللها
وهذا اليمكن إال بوجود فضاء داخلي يحوي هذه النشاطات ويراعيها في التصميم ،ولذلك يمثل الفضاء الداخلي التعليمي
الحيز الحيوي الذي من خالله تجري كل النشاطات التعليمية.
الكلمات المفتاحية :االنفوميديا ،تصميم داخلي ،الفضاءات التعليمية.
المقدمة
يتم توظيف الوسائط المعلوماتية في العديد من النشاطات االنسانية باالضافة إلى كافة المجاالت إذ تعمل أجهزة
عرض الوسائط المتعددة وادواتها التفاعلية من أالنظمة والبرامج على تسهيل وحل معظم المشكالت التي كانت موجودة من
قبل ،كما يتم التغلب على المشكالت المتعلقة بالمعلومات ونوعها والتواصل بين اقطاب العملية التربوبة وتحقيق أهدافها.
لذلك ال يمكن تخيل النشاط البشري الحديث بدون أحد أهم اإلنجازات التكنولوجية في القرن العشرين اال وهو
الكمبيوتر وما ارتبط به من التقنيات التفاعلية فضال عن القدرات التي توفرها أجهزة الكمبيوتر من خالل تطبيقاتها في كافة
المجاالت السيما الفضاءات التعليمية)( A.V. Fedorova. 2009. p. 10
لذلك يعد الفضاء الداخلي الحيز الحيوي الذي تقوم فيه كل النشاطات المتعلقة بفعاليات الناس المختلفة كما يجب ان
يكون تصميم الفضاء الداخلي متكيف ومتوافق حركيا ونفسيا مع شاغل الفضاء وبدون هذه البيئات التكيفية التي هي مزيج
من التخصصات مثل الهندسة المعمارية والوسائط الرقمية والفن " والتصميم الداخلي " ،تتشابك االنفوميديا في بيئتنا
الداخلية وتؤثر في كل جانب من جوانب الحياة الحضرية.
مشكلة البحث
اليقتصر توظيف االنفوميديا في الفضاءات الداخلية للمؤسسات التعليمية االستناد على البيئات المعلوماتية كمستوى
أعلى من التنظيم بل واعتبارها أنموذج لتطوير بيئة المعلومات الخاصة للنظام التعليمي بشكل عام من خالل تنفيذ األنشطة
الرئيسية كالتدريب والتعليم والتنمية ،وفي ضوء هذه المتغيرات تبرز مشكلة البحث الحالي من خالل طرح التساؤل التالي:
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( ماهي تطبيقات األنفوميديا التي تتوافق مع الفضاء التعليمي والحديث)
أهمية البحث
 -1تكمن اهمية البحث في محاولة لتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالمعلوماتية بحيث يكون لها تأثير واضح على التصميم
الداخلي من خالل أيجاد قاعدة نظرية للمعلوماتية مما ينعكس ذلك في تصميم الفضاءات التعليمية.
 -2تكمن اهمية البحث على الصياغة بشكل جديد لمفهوم العملية التصميمية في عصر المعلوماتية والذكاء الصناعي وكذلك
االتصاالت والمعرفة.
 -3تكمن اهمية البحث على دراسة مدى تأثر العملية التصميمية بعناصر المعلوماتية مع بيان نوع الفائدة العملية لتلك
العناصر على كل مرحلة.
هدف البحث
 الكشف عن الواقع الحال من أجل توظيف الالفوميديا ( الوسائط المعلوماتية) في تصميم الفضاءات الداخلية التدريبيةللمؤسسات التعليمية.
حدود البحث:
 -1الحد الموضوعي :االنفوميديا وفعاليتها في تصميم الفضاءات الداخلية التعليمية
 -2الحد المكاني :الفضاءات الداخلية التعليمية التي توظف الوسائط المعلوماتية في فضاءتها التعليمية
 -3الحد الزماني:لغاية 2022
تحديد المصطلحات
االنفوميديا info media
لغويا-:
كون المصطلح معرب لم تجد الباحثان تعريفا ً لغويا ً
"هو مصطلح التيني يتكون من شطرين ،الشطر األول الـ ) (infoتعني مختصر لكلمة ( )informationالمعلومات
أو( )Informaticsالمعلوماتية ،أما الشطر الثاني من المصطلح ( )mediaيعني وسائط إعالمية حاملة للمعلومة عبر
الشاشات االلكترونية .و لذلك كال ( الشطرين) يطلق عليها الوسائط المعلوماتية "( هدى 2017 ،م ،ص. )4
اصطالحا-:
 عرفة أسماعيل بأن االنفوميديا هو " التقارب التقني بين المعلوماتية والوسائط االلكترونية كما يتألف من مجموعةالتقنيات وهي الحوسبة واالتصاالت وكذلك االلكترونيات االستهالكية " (أسماعيل ،2006 ،ص . )74
 كما عرفه حبيب " بأنها تمثل استخدام معطيات تكنولوجيا المعلومات تزامنيا ً مع وسائط االتصاالت واالعالم ،ويتركزاهتمام المعلوماتية ووسائطها حول إنتاج المعلومات ووسائط خزنها وكذلك طرق تداولها وانتشارها " (حبيب ،سنة
 ،2018ص. )355
تعريف التصميم
 عرفة جبران " التصميم ( :ص م م)  ..مصدره من ص َّمم وهو جمع تصاميم ،كما يمثل مخطط للعمل يضعه رجلاإلدارة أو رجل الحكم أو رجل األعمال أو رجل العلم ليسير ومن يعملون معه على هدية( " ،جبران ،د.ت،ص. )405
اصطالحا-:
 عرفة الراوي " هو الصياغة الشكلية للفكرة المتحققة ماديا في الفضاء الداخلي ضمن تقنيات أدائية للتأكيد علىانعكاسات جمالية "( الراوي ،1999،:ص. )37
 كما عرفة االمام التصميم " بأنه تخطيط وتنظيم وتصميم الفضاءات الداخلية من خالل إيجاد بيئات فيزياوية تلبيالحاجات األساسية من مأوى وحماية ،بحيث تؤثر في شكل فعاليات مستخدميها وأدراكهم لها ،فضالً عن تأثيرها في
شعورهم وأمزجتهم وشخصياتهم"( األمام،2014،:ص. )21
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تعريف الفضاء Space
أ -لغويا-:
ضى بيده إلى
ضى) بمعنى خ ََر َج إلى الفضاء و يقال أ ْف َ
 عرف الرازي" الفضاء السَّاحة وما اتسع من االرض .وقد ( أ ْف َس ُجود"( الرازي 1982 ،ص. )506
االرض اي بمعنى َم َّس َها بباطن َرا َحته في ُ
ب -اصطالحا-:
 عرفها  " Chingبانه الحيز المغلق الذي تفصله عن الفضاء الخارجي مجموعة من العناصر والمحددات المادية تتمثل(بالمحددات العمودية واالفقية) التي تعطي التصميم الداخلي هيئته . ).1987.p161،F.D.،Ching
تعريف التعليمية
أ -لغويا
 عرف ابن منظور كلمة " التعليمية في اللغة من مصدر صناعي لكلمة تعليم ،وهذه األخيرة جاءت على صيغة المصدرالذي وزنه ( تفعيل) وهو أصل من اشتقاق ( تعليم) من ( علم) ،وجاء في لسان العرب بخصوص هذا المفرده بمعنى( :
علم وفقه وكذلك علم األمر وتعلمه وأتقنه) "( أبن منظور،2003 ،ص. )416
ب  -اصطالحا
 بينما عرف (بشير) التعليمية بأنها " الدراسة العلمية لطرائق التدريس وتقنياته ،كما تتضمن أشكال تنظم حاالت العلمالتي يخضع لها المتعلم بغية الوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة كما إنه تخصص يستفيد من عدة حقوق معرفية مثل:
اللسانيات ،وعلم النفس ،واالجتماع "( بشير،2001 ،ص. )12كما عرفها (سمث) بأنها":خالصة المكونات والعالقات
بين الوضعيات التربوية بحسب موضوعاتها ووسائطها ،وهو علم تتعلق موضوعاته بالتخطيط للمواضيع التربوية من
خالل كيفية تنفيذها ومراقبتها وتعديلها عند الضرورة "( مباشري،2002 ،ص . )127
التعريف االجرائي ( الفضاءات التعليمية) :
على انه ذلك الحيز الداخلي المحدد فيزيائيا وتقوم بداخله مجموعة من النشاطات التي تتطلب التوافق الذي يحققه
المصمم للفضاء الداخلي بمكوناته وعناصره من أجل تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية.
اإلطار النظري المبحث األول:
 1-2فعالية الوسائط المعلوماتية في الفضاءات الداخلية التعليمية
تعد معلوماتية التعليم بكونها مجال نشاط بشري علمي وعملي يهدف إلى استخدام التقنيات ووسائل جمع المعلومات
من خالل تخزينها ومعالجتها ولذلك لنشرها ،مما يضمن تنظيم المعارف الموجودة وتكوين المعرفة الجديدة في مجال التعليم
من أجل تحقيق األهداف النفسية والتربوية للتدريب والتعليم والتي تحول هذه التكنولوجيا إلى مكون كامل للمعلوماتية في
التعليم.
إن تفاعل المعلومات التربوية يعني كقاعدة عامة ،منح المتعلمين المدارس والمعلمين ،الفرصة للتفاعل بنشاط مع
هذه األدوات .بقصد التفاعل وتحقيق حوار تربوي فاعل ،بين المشاركين فيه من خالل الوسائل المعلوماتية
كمايعد التفاعل أحد أهم فوائد أدوات الوسائط المتعددة .كما يسمح التفاعل ،ضمن حدود معينة ،بالتحكم في عرض
المعلومات إذ يمكن للطالب تغيير اإلجراءات بشكل فردي ،من خالل دراسة النتائج ،وكذلك االستجابة لطلبات البرنامج
حول تفضيالت المستخدم المحددة .بحيث يمكن للطالب مثالً تعيين معدل التغذية وعدد التكرارات والمعلمات األخرى
لتناسب احتياجاتهم التعليمية الفردية .مما يبين مرونة تقنيات الوسائط المتعددة.
 1-1-2تقنيات البيئة المعلوماتية وعالقتها بالعملية التعليمة
نظرا لصفاتها المتأصلة في التفاعل والمرونة من خالل تكامل أنواع مختلفة
تعد الوسائط المتعددة تقنية تعليمية فعالة ً
من المعلومات التعليمية ،فضالً عن القدرة على مراعاة الخصائص الفردية للطالب والمساعدة في زيادة دافعهم.نتيجة لذلك،
يمكن لمعظم المعلمين استخدام الوسائط المتعددة كأساس ألنشطة المعلومات التعليمية الخاصة بهم ،كما ان التقنية تلبي
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إجراءات تطوير وتشغيل واستخدام أنواع مختلفة من أدوات معالجة المعلومات وهي كاالتي مصدر معلومات تم إنشاؤه
على أساس تقنيات معالجة وتقديم المعلومات من مختلف األنواع.
 .1برامج الكمبيوتر ،التي يرتبط عملها بمعالجة وعرض المعلومات من مختلف األنواع.
 .2أجهزة الكمبيوتر ،والتي من خاللها يصبح من الممكن العمل مع المعلومات من أنواع مختلفة.
كما تجمع المعلومات من المصادر المرئية الثابتة التقليدية وهي (النصوص والرسومات) والمعلومات الديناميكية من
أنواع مختلفة (الكالم والموسيقى وأجزاء الفيديو والرسوم المتحركة وما إلى ذلك)
وبالتالي تتكون تقنيات البيئة المعلوماتية من مجموعة متكاملة ذات تقنيات المعلومات التي تستخدم برامج وأجهزة
متنوعه من أجل التأثير األكثر فاعلية على المستخدم (الذي أصبح قارئًا ومستمعًا ومشاهدًا
نظرا للتأثير المتزامن لمعلومات الرسم
كما يفضل استخدام الوسائط المتعددة وذلك باالعتماد على أدوات المعلوماتية ً
والصوت والصور والفيديو ،حيث تتمتع هذه األدوات بشحنة عاطفية كبيرة ويتم تضمينها بنشاط في صناعة الترفيه
وممارسة المؤسسات المختلفة باالضافة إلى الترفيه المنزلي و التعليم.
كما أحدث ظهور أنظمة الوسائط المتعددة ثورة في العديد من مجاالت النشاط البشري .كان أحد أوسع مجاالت
تطبيق تكنولوجيا الوسائط المتعددة في مجال التعليم ،حيث يمكن ألدوات المعلومات القائمة على الوسائط المتعددة ،في
بعض الحاالت ،زيادة فعالية التعلم بشكل كبير
2-1-2ميزات تقنيات الوسائط المتعددة.
توفر أدوات وتقنيات الوسائط المتعددة فرصة لتكثيف التعليم المدرسي من أجل زيادة تحفيز المتعلميين على التعلم
من خالل استخدام األساليب الحديثة لمعالجة المعلومات السمعية والبصرية ،مثل(2005.p.102-،Grigoriev S.G.
: )104
 التحكم بحركة المعلومات المرئية
 التنوع من خالل االعتماد على معلومات سمعية بصرية مختلفة.
 المؤثرات مثل الرسوم المتحركة.
 منتجة المعلومات المرئية.
 العرض المنفصل للمعلومات السمعية والبصرية.
 التصغير والتكبير للجزء المختار من المعلومات المرئية لحركته الالحقة أو اعتباره.
 تمثيل متعدد النوافذ للمعلومات السمعية البصرية على شاشة واحدة مع القدرة على تنشيط أي جزء من الشاشة (على
سبيل المثال ،في "نافذة" واحدة  -فيلم فيديو ،أو نص) ؛
 عرض العمليات الحقيقية واألحداث في الوقت الحقيقي بشكل (فيلم فيديو) .
كما ان هناك العديد من المفاهيم المتعلقة بالوسائط المتعددة من خالل استخدام أدوات المعلومات المناسبة في التعليم.
على وجه الخصوص
ومن خالل أدوات الوسائط المتعددة ،يمكن تقديم الرسوم التوضيحية في شكل أمثلة (بما في ذلك النص) ،وكذلك
صور رسومية ثنائية وثالثية األبعاد مثل (رسومات ،صور فوتوغرافية ،رسوم بيانية ،رسوم بيانية ،رسوم بيانية ،أجزاء
صوتية ،رسوم متحركة ،أجزاء فيديو ).وهذا ال يعني ظهور أنواع جديدة من الرسوم التوضيحية في الوسائط التعليمية
المتعددة رفضًا تا ًما للطرق السابقة المستخدمة في نشر الكتب المدرسية التقليدية على الورق السيما في مجال الرسم
التوضيحي وتصميم الطباعة للكتب المدرسية التقليدية للتعليم الثانوي العام ومن خالل ذلك تراكمت خبرة كبيرة ،والتي
بموجبها يتم تحديد
ميزات التجميع المكاني لعناصر المنشور ،مع التركيز على (االختيار المرئي) للعناصر الفردية مع دراسة الجوانب
الفسيولوجية لإلدراك وعوامل أخرى .كما يتم تطبيق هذه التجربة أيضًا بنجاح في تطوير أدوات الوسائط المتعددة الحديثة
لتعليم أطفال المدارس.
في الوقت الحاضر ،تم إنشاء موسوعات متعددة الوسائط في العديد من التخصصات المدرسية والمجاالت التعليمية.
كما تم تطوير محاكيات ظرفية للعبة وأنظمة تدريب متعددة الوسائط تسمح بتنظيم العملية التعليمية باستخدام طرق تدريس
جديدة (. )Dzhadzha V.P. 2005.p 180p
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 3-1-2أجهزة وبرامج الوسائط التعليمية المتعددة
يشير النهج الرسمي لتعريف أدوات الوسائط المتعددة المستخدمة في المدرسة إلى أنها يمكن أن تكون تقريبًا أي
وسيلة يمكنها اعتماد أنواع مختلفة من المعلومات من أجل التدريب على أنواع أخرى من األنشطة التعليمية .وفي هذه
الحالة ،يمكن أن تندرج أيضًا الوسائل التعليمية التناظرية القديمة ،والتي أصبحت تقليدية ،ضمن مفهوم أدوات الوسائط
المتعددة
ومع ذلك ،تشتمل الوسائط المتعددة في أغلب األحيان على أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية المرتبطة والمنشور
عبر اإلنترنت ،ومن المنطقي سرد األدوات الرئيسية ،والتي يتيح استخدامها في المدرسة للمدرسين والطالب التعامل ليس
فقط مع النصوص أو الصور ،ولكن أيضًا مع الصوت أو الفيديو أو غير ذلك من وسائل التواصل المباشر.
وعلى مر السنين ،تغلغلت وسائل مختلفة في التعليم المدرسي ،مما أدى ظهورها إلى رفع الدعم المعلوماتي لنظام
التعليم الثانوي العام إلى مستوى جديد نوعيًا ،والذي كان له في كل مرة تأثير إيجابي على فعالية التعليم.
وحاليًا ،في المدارس يمكنك أن تجد:





وسيلة لتسجيل وإعادة إنتاج الصوت مثل (أجهزة إلكترونية ،مسجالت أشرطة ،مشغالت أقراص مضغوطة)،
أنظمة ووسائل االتصاالت الهاتفية والتلغراف والراديو وكذلك (الهواتف وأجهزة الفاكس والطباعة عن بعد
والمبادالت الهاتفية وأنظمة االتصاالت الالسلكية)،
أنظمة ووسائل البث التلفزيوني واإلذاعي (كأجهزة االستقبال التلفزيونية واإلذاعية والتلفزيون والراديو التعليمي
ومشغالت ،)DVD
معدات التصوير الفوتوغرافي واألفالم الضوئية واإلسقاطية (الكاميرات ،وكاميرات األفالم ،وأجهزة العرض
العلوية ،وأجهزة عرض األفالم ،واألقراص الالصقة) (. ) Polat E.S. 2003.p 272كما في الشكل()1

شكل رقم ( )1يوضح أجهزة وبرامج الوسائط التعليمية المتعددة في الفضاءات التعليمية
المصدرhttps://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text :

 4-2البيئة الداخلية المعلوماتية:
يتميز العصر الحالي بانتشار التقنيات واألجهزة المبتكرة،المستخدمة في التدريس ،من خالل إدخال التقنيات الرقمية
في العملية التعليمية ،مما يبين التحول في أساليب وتقنيات عمل المعلمين مع الطالب ،باالضافة إلى التغيير في متطلبات
عملية التعلم نفسها ونتائجها .كما تحتوي المقالة على تقييم فاق ومخاطر التحول الرقمي ،باالضافة إلى أنه يحلل محتوى
مفهوم الرقمية المبنية على أساس التعليم ،كذلك يعطي وصفًا لألشكال واألفكار التطورية الكامنة وراء الرقمية والتعليم .مما
يدفع المصمم الداخلي البحث في تأثير التقنيات الرقمية على العملية التعليمية.
لقد اصبحت البيئة التعليمية االتصالية تتشكل بنشاط في السنوات القليلة الماضية.وفقًا للوثائق التنظيمية الحالية،
بحيث اكتسبت البيئة المعلوماتية اليوم مكانة مهمة لكونها تمثل من األدوات التعليمية الحديثة االكثر شيوعا كما " يصف
غالبًا األنواع المتعدده من األنشطة التعليمية باعتبارها شكل من اشكال التعلم اإللكتروني ،أو من خالل التعلم باستخدام التعلم
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عن بعد وذلك من خالل االعتماد على التقنيات والتدريب وذلك باستخدام المعلومات والتقنيات اإللكترونية(A.V. ،Butova
)2020. p. 92-95
وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أن مصطلح البيئة المعلوماتية في عدد من الدراسات العلمية التربية "ال تحتوي في
تفسيرها على أنواع تعليمية ذات أنشطة .وهذا يرجع إلى االستخدام الواسع النطاق للرقمية التقنية مما يساهم في عملية
تحسين نماذج األعمال .في البحث العلمي ،المتعلقة باالبتكار التجاري ،كما يتم تحديد التعليم الرقمي بـ مفهوم "التحول
الرقمي" والخصائص المصاحبة لهذا المفهوم .وخصوصا فيما يتعلق بمشاكل تفسير مصطلح "التعليم الرقمي"،لذلك يبدو
هناك ضرورة تحديد تعريف لهذا المفهوم ،إذ يمكن من خالل هذه المعرفة تطوير العمليات التربوية والتعليمية ،والتي تتميز
بوجود مجموعة متنوعة من الوسائل والطرق االلكترونية الخاصة بها حيث تستخدم لتقليل مقدار الوقت الذي يقضيه في
التدريب من أجل رفع مستوى المعرفة والقدرات والمهارات المكتسبة .لذلك يتم استخدام الوسائل إلكترونية في التعليم وذلك
باستخدام الوسائل المعلوماتية المبنية على اساس التعليم وهي كاالتي(:أجهزة الكمبيوتر ،موارد اإلنترنت ،الدورات التدريبية
عبر اإلنترنت) ،التحكم (كأنظمة التحكم الخاصة بالتعليم ،وأنظمة التعلم المختلطة) ،وكذلك المعلومات والمراجع مثل
(القواميس على اإلنترنت ،وقواعد البيانات على اإلنترنت) ،والنمذجة المعتمدة على (تقنيات إضافية وافتراضية الواقع) و
كذلك التظاهر بواسطة (الوسائط المتعددة) التي تستند على المواضيع التعليمية (كألعاب كمبيوتر تعليمية) ،بينما تعتمد في
أوقات الفراغ على (تقنيات الذكاء االصطناعي ،الروبوتات) والبرمجيات(. ) T.Yu. 2020. - p. 205-208،Zalavina
وبالتالي ،يمكن القول أن مفاهيم التعلم عن بعد ،التعلم عبر اإلنترنت ،التعلم اإللكتروني ،والرقمي وكذلك التعلم دون اتصال
باإلنترنت هي عناصر من التعليم الرقمي ،وقد تسمح مجموعة متنوعة من األنظمة اإللكترونية بتوسيع فاعليتها على
مستوى أوسع من التعلم.
 5-2التحول الرقمي في مجال التعليم
لقد برز التحول الرقمي في مجال التعليم من خالل االعتماد على التقنيات الجديدة وأجهزة التدريس ،باالضافة إلى
إدخال التقنيات الرقمية في العملية التعليمية مما ساهم في تحويل أساليب وتقنيات العماللمعلمين مع الطالب.كما تغيير
متطلبات عملية التعلم بما تتضمن من النتائج والنتائج.من خالل االتي:
 )1وصف الجوانب المختلفة للرقمنة التعليم.
 )2عرض تعريف التعليم الرقمي.
 )3مراعاة المراحل من خالل تطور التعليم الرقمي وتأثيره على قطاع التعليم ككل.
 )4التقييم وتحديد ايجابيات وسلبيات النظام
 )5التقويم وتحديث التقنيات
 6-2االتجاهات المعتمدة لتطوير التعليم من خالل البيئية المعلوماتية
على مدى العقود الماضية ،برز التعليم الرقمي على عدة مراحل من التطور.واليوم ،يمكن تمييز أربع مراحل على
األقل.حيث ترتبط المرحلة األولى ارتبا ً
مباشرا ببدء استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر في العملية التعليمية .وتعتبر هذه
طا
ً
المرحلة ،مختلفة من ناحية تمارين الكمبيوتر التي ساهمت في تكوين المهنية للمهارات المرتبطة غالبًا وذلك باستخدام أنظمة
الكمبيوتر و أنظمة اإلنتاج .بينما تميزت المرحلة الثانية بالمزيد من انتشار تكنولوجيا الحاسوب مع توافر البرامج التدريبية.
لذلك ومن خالل التدريب ،بدأ تطبيق تقنيات المعلومات المختلفة على أساس جديد من خالل التعليم في أنشطة التعلم.
بينما تضمنت المرحلة الرابعة بكونها انتقالية ومرتبطة بـنشر فكرة نهج التعلم الفردي المتمركز حول الطالب .لذلك يمكن أن
تكون وسائل تنفيذ هذه الفكرة بمثابة التطور الحالي لزمن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي والشبكات العصبية.كما أصبحت
المراحل المذكورة معبرة عن التطورات الممكنة من خالل اختراق التقنيات الرقمية من خالل تعليم الكبار في المجال
التربوي لمؤسسات التعليم العالي وفيما بعد في المجال تعليم بشكل عام .مما يشير كدليل واضح على أصالة هذا التطور في
التعليم الرقمي بحيث يمكن أن تكون بمثابة اتجاهات في التعليم الرقمي(. ) 2017.p.320،Derina N.V

www.ijherjournal.com

592

Volume 4, Issue 4, August 2022

 7-2تقنيات الوسائط المتعددة وارتباطها باألنشطة التعليمية
يمكن استخدام الوسائط المتعددة في سياق مجموعة متنوعة من أساليب التعلم ويمكن إدراكها من قبل مجموعة
متنوعة من الناس :حيث يفضل البعض التعلم من خالل القراءة ،والبعض اآلخر من خالل االستماع ،بينما يفضل البعض
اآلخر من خالل مشاهدة مقاطع الفيديو ،وما إلى ذلك.
وبالتالي ،فإن استخدام أدوات الوسائط المتعددة عالية الجودة يجعل من الممكن جعل عملية التعلم مرنة السيما فيما
يتعلق باالختالفات االجتماعية والثقافية بين الطالب بحسب أنماطهم الفردية بحسب وتيرة التعلم واهتماماتهم .ويمكن أن
يكون الستخدام الوسائط المتعددة تأثير إيجابي على العديد من جوانب العملية التعليمية في المدرسة.
كما تساهم الوسائط المتعددة على تحقيق االتي: ).Kudryashova T.G.2004.p.94-101( :
 .1تحفيز الجوانب المعرفية للتعلم ،مثل اإلدراك والوعي بالمعلومات.
 .2زيادة دافعية للدراسة.
 .3تنمية مهارات العمل الجماعي واإلدراك الجماعي.
 .4تحقيق نهج أعمق للتعلم لدى المتعلمين ،وبالتالي ،يستلزم تكوين فهم أعمق للمادة الدراسية.
باإلضافة إلى ذلك ،تشمل مزايا استخدام الوسائط المتعددة ما يلي:
 االستخدام المتزامن لعدة قنوات إلدراك الطالب اثناء عملية التعلم ،والتي بفضلها يتحقق تكامل المعلومات التي
تقدمها عدة حواس مختلفة.
 القدرة على محاكاة تجارب حقيقية معقدة أو باهظة الثمن أو خطيرة ،والتي يصعب أو يستحيل إجراؤها في المدرسة.
 تصور المعلومات المجردة من خالل التمثيل الديناميكي للعمليات.
 تصور كائنات وعمليات العاملين على المستوى الجزئي والكلي.
 فرصة لتطوير الهياكل والتفسيرات المعرفية للمتعلمين ،مع تأطير المادة التي تتم دراستها في سياق تعليمي
واجتماعي وتاريخي واسع ،مع ربط المواد التعليمية بتفسير الطالب.
 يمكن استخدام أدوات الوسائط المتعددة لتحسين عملية التعلم ،سواء في مجاالت موضوعية محددة أو في
التخصصات التي تقع عند تقاطع العديد من مجاالت التعليم المدرسي.
لذلك تتأثر فعالية نظام التعليم إلى حد كبير بالبيئة التي تتم فيها العملية التعليمية .ويتضمن هذا المفهوم دراسة هيكل
العملية التعليمية وشروطها مع إمكانية الوصول إليها من خالل (المجتمع ،المكتبات ،مراكز موارد الوسائط المتعددة،
مختبرات الكمبيوتر ،إلخ) .
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المبحث الثاني:
 2 -2تصميم الفضاءات الداخلية التعليمية
يعد التصميم الداخلي بالنسبة للمؤسسة التعليمية موضوعًا مه ًما للغاية في العالم الحديث .وقد اصبح بشكل متزايد
وأكثر وضو ًحا ،حيث بدأ ال ناس يفهمون أن الخصائص الجمالية والوظيفية للبيئة التي يوجد فيها الشخص لها تأثير مباشر
على الحالة النفسية والفسيولوجية للشخص ،وعلى وجه الخصوص من خالل التأكيد في القدرة على التعلم ،فضال عن
عوامل مختلفة تؤثر على نجاح الفضاءات التدريبية ،وهي مقسمة إلى داخلية ،مرتبطة مباشرة بشخصية شاغل الفضاء،
وكذلك خارجية،وهي مستقلة عن الطالب .كما تشمل على دراسة المصمم للعوامل الخارجية كالظروف االجتماعية،
والوضع السياسي ،والبيئة االجتماعية ،فضالً عن الظروف المادية والتنظيمية والبيئة المحلية(،Grozhan D.V
 ،)2007.p67كذلك ال يمكن ا لتقليل من أهمية العاملين األخيرين ،فالفضاء الداخلي المنظم بشكل صحيح لمؤسسة تعليمية
تسمح للطالب بتلقي التعليم األكثر اكتماالً ،مما يساهم في اكتساب المهارات العملية الالزمة.
1-2-2أنواع الفضاءات الداخلية
يعتمد تصمم الفضاءات الداخلية على وظائف متنوعه ،وهي مقسمة إلى رئيسية (عامة) وثانوية (نفعية) ،لذلك عند
تصميم الفضاء الداخلي ،يقوم المصمم بتحليل العمليات الوظيفية والتكنولوجية التي تحدث في المبنى من خالل دراسة
ترابطها وتمايزها وتسلسلها ،ويعتبر هذا العمل التحضيري هو جوهر التنظيم الوظيفي للفضاء الداخلي مع تحديد العالقة بين
الفضاءات الداخلية الفردية (أو ضمن مجموعات) مع الحفاظ على تمييزها الواضح.
نظرا الن الطالب يقضون معظم األوقات بعيدًا عن المنزل
أمرا مه ًما ً
كما يعد تصميم مباني المؤسسات التعليمية ً
بسبب نمط الحياة الحديث لذلك غالبًا ما يرغب المتعلمين في أن يكونوا في جو من الراحة والجمال ،ومن خالل ذلك يتطلب
التصميم الداخلي للفضاءات العامة عدد من الميزات التي تختلف عن تطوير التصميم في الفضاءات الخاصة ،والتي تعد
مهمة جدًا السيما في المؤسسات التعليمية،اذ ان الهدف الذي يسعى إليه المصمم الداخلي هو تصميم فضاء داخلي يمكن
للمتد ربين والمعلمين بالتفاعل االيجابي من خالل التنظيم الموضوعي ذات البعد التصميمي،بحيث يكمن مفهوم التصميم
الداخلي لهذا المبنى في سهولة الحركة التي يتحقق من خالل عدد من اإليقاعات واالتجاه الواضح للحركة فيه ،مع دراسة
المرونة في تغير التصميم ضمن الفضاء الداخلي ،السيما ان نراعي التغيير في دخول الطالب وحركتهم ،مع فهم حجم
التفنيات المعلوما تية بحسب تطور ادواتها ( ).Loganina V.I2006. p67كما في الشكل()2

شكل رقم ( )2يوضح الوظائف التعليمية ضمن احد الفضاءات الداخلية التعليمية
المصدر=https://yandex.ru/images/search?text :
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 2-2-2المعايير النموذجية في تصميم الفضاءات الداخلية التعليمية
تلتزم هندسة البناء والتصميم الداخلي بالمعايير والقواعد المنصوص عليها في الوثائق التنظيمية والموصفات
المعتمدة ،يتم تنفيذ التصاميم الداخلية للمبنى إذا كان الهيكل يتوافق تما ًما مع جميع المعايير المعتمدة ،إذ يتطلب االلتزام بهذه
القواعد من أجل التشغيل اآلمن للمبنى طوال فترة االستخدام ،وقد تشمل مجموعة من اإلجراءات المعيارية ذات الطبيعة
الفنية واالقتصادية والقانونية المعتمدة من قبل السلطات التنفيذية التي تنظم تنفيذ أنشطة التخطيط الحضري( Gelfond
 ،)p83،A.L.2007فضال عن مجموعة من القواعد والمعايير التي يجب مراعاتها وتشمل بناء وتصميم األجزاء الداخلية
للمباني والهياكل العامة وال تستثني الفضاءات المجاورة لها وصوال إلى استخدام األثاث المريح في الفضاءات التعليمية ،مع
دراسة المؤشرات الكمية و النوعية.
كما يعد عملية بناء التصميم الداخلي لمؤسسة تعليمية عملية معقدة ،لذلك يجب من خاللها مراعاة عوامل تضمن
الصحة الجسدية والنفسية لفئات متعددة من المتعلمين التي تساعد على اتخاذ القرار الصحيح عند تطوير التصميم الداخلي
للمبنى التعليمي ،فضال عن مراعاة جميع متطلبات التصميم الحديث للفضاءات الداخلية العامة ،مثل السالمة والجماليات
باإلضافة إلى اختيار األداء المناسب للمعدات التقنية.
كما يشجع المصمم الداخلي في تصميم الفضاءات الداخلية للمؤسسات التعليمية التعاون في المجال التعليمي من
خالل إنشاء تصاميم داخلية تسهل وتبسط نقل المعرفة من خالل بيئة تعلم مناسبة ،كما يأخذ المصمم الداخلي في االعتبار
جميع الجوانب ،بما في ذلك التهوية الطبيعية وتبريد المبنى ،باالضافة إلى توفير ممرات مناسبة ،فضالً عن الحماية من
العوامل البيئية ومناطق التظليل ،مع تحديد فراغات مفتوحة باالضافة إلى ضمان التدفق الحر لضوء النهار( Novikova
 . )E. B..1984. p94كما في الشكل()3

شكل رقم ( )3يوضح المعايير النموذجية في تصميم احد الفضاءات الداخلية التعليمية
المصدرhttps://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text :

كما يعد الفضاء الداخلي بكونه مساحة ألداء عملية محددة من النشاط االجتماعي ،أي بمعنى يصبح الفضاء الداخلي
المنظم ذات عقالنية مؤثرة على نفسية شاغليه ،كما يشارك في تنمية ذوق الفرد وتفكيره ،أي ان الفضاء الداخلي هو بيئة
ادراك يخرج عن نطاق البيئة الداخلية المدركة بل إنه يقوم أيضًا بتغيير البيئة ذاتها ،مع تكوين بيئة يعبر فيها عن أفكاره
حول العالم والمجتمع .مما يعني ان الوظائف الرئيسية الداخلية ألي مبنى هي جمالية ونفعية.
كما يعطي التنظيم الداخلي اتجاه لحركة مرتادي المبنى تصورا تصميميا للفضاء عند الشروع بدخول المبنى ثم عند
التحرك للداخل فعند دخول اي مؤسسة تقودنا الممرات كفضاءات انتقالية توجه الزائر وحركته داخل المبنى إلى الفضاءات
التي تعني بصورة مباشرة لقاصديها(). p205،Rostov. D.2006
كما يعد التوازن من خالل توظيف الضوء واللون في الفضاءات التعليمية أهمية في تصميم مساحة إبداعية مشتركة
لشاغلي الفضاء التدريبي ،ويجب أيضًا إيالء اهتمام كبير لتصميم اإلضاءة واالستفادة من ضوء النهار في الفضاء التعليمي
المصمم من خالل استخدام اإلضاءة االصطناعية والطبيعية كما في الشكل( )4
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شكل رقم ( )4يوضح استخدام اإلضاءة االصطناعية والطبيعية في تصميم احد الفضاءات الداخلية التعليمية المصدر:
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text

باالضافة إلى ذلك يتم توفير اإلضاءة العلوية بواسطة أنظمة اإلنارة المتعددة ،والتي تساهم في تحديد الحركة
المطلوبة بالشكل المطلوب مما يجعل التصميم الداخلي أكثر ديناميكية ،كما يسمح التخلص من اإليقاعات الرتيبة وإضافة
إيقاعات جديدة ،باالضافة إلى انه يتم استخدام الضوء بدفء ما بين أبيض بارد وضوء أبيض طبيعي ،كما يجب أن تكون
اإلضاءة على الجدران والسقوف في االفضاءات التعليمية بصورة عامة ما بين ( 400لوكس) على األقل وفي القاعات
التدريبية ما ال يقل عن(  500لوكس) ،بينما تكون في الفضاءات الدراسية وغرف المعلمين ما بين ( 300لوكس) على
األقل ،بينما تكون في الممرات والمرافق الصحية بحدود (  150لوكس) كحد ادنى(. )Popov A.D.2014. p 134كما في
الشكل()5

شكل رقم ( )5يوضح استخدام اإلضاءة االصطناعية في سقوف احد الفضاءات الداخلية التعليمية
المصدرhttps://yandex.ru/images/search?from=tabbar&textcontent :

استنتاجات الدراسة:
 .1يمثل الفضاء الداخلي الحيز الحيوي الذي من خالله تجري كل النشاطات التعليمية ذات التطبيقات الحديثة.
 .2تتوافق الوسائل المعلوماتية وتصمم فضاء داخلي لتحقق جودة التعليم وفعاليته.
 .3يرتبط التعليم الحديث بالتقنيات المرتبطة بالرقمية والوسائل المعلوماتية وذلك بحسب فاعليتها واليمكن الولوج في العالم
المتطور من خاللها وهذا اليمكن اال بوجود فضاء داخلي يحوي هذه النشاطات ويراعيها في التصميم الداخلي.
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 .4تعتمد كفاءة الفضاء الداخلي التعليمي على مايحويه من مكونات فيزيائية مثل االثاث الذي يتوافق مع متطلبات شاغلي
الفضاء فضال عن الزمن الذي يقضوه في الفضاء.
 .5تحدد الفضاءات االنتقالية المؤدية للفضاء التدريبي مسار المتدربين فضال عن توفير الدخول والخروج بسهولة ويسر.
 .6تمثل االلوان واستخدامها السيما االلوا ن الفاتحة وما تمثله من حيوية ومناسبة بصورة عامة فضال عن الوضوح الذي
توفرة خالل استخدام التقيات المعلوماتية.
 .7تتكمل الوسائل المهلوماتية في الفعل االدائي والفضاء الداخليالذي يصمم وفق متطلباتها وشروطها.
 .8تتناسب االنارة وتصميمها مع سعة الفضاء المعلوماتي والنشاطات القائمة فيه.
 .9تشكل تقنيات الوسائل المعلوماتية ووسائلها العاملة في الفضاء الداخلي كشرط يفرض نفشه في تصميم الفضاء والعالقة
من مكمالته االدائية االخرى في المحددات االفقية والعمودي كل حسب ادائه.
 .10تعد المرونة في تصميم وتوزيع المكونات في الفضاء الداخلي من خالل امكانية تعديلها من العوامل المؤثرة في حيوية
الفضاء وقدرته على التعديل الجزئي حسب النشاط القائم.
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Abstract
The e-learning revolution is considered one of the revolutions that brought about and will
create positive future changes in the field of education and education, which made countries
spend a lot of money on ways to benefit from it, as statistics indicate that the size of the elearning market in the world is estimated at [11] billion annually. Between 60 -70% of them
are in the United States of America, and the volume of Arab spending on e-learning during
the past few years is estimated at $ 15 million, and is expected to rise to [50-60] Million in
the next two years, and the United Arab Emirates comes at the forefront of the Arab
countries in terms of spending and investment in e-learning, as the size of the e-learning
market in it reached about [6] million dollars during 2003 and is expected to increase
during the next five years to reach [24] million dollars at the end of 2008.
In 1996, the United States Secretary of Education announced the first National Plan for
Educational Technology, which aims to prepare America's students to face the challenges of
the twenty-first century.
This plan includes the effective use of technology in primary and secondary schools in order
to prepare a better education to respond to the
requirements of the new labor market and the American economy. Modern trends
emphasize the necessity of moving from learning methods based on memorization to those
that depend on stimulating the work of the learner's mind, capabilities, skills and
development in a way that makes him a partner in the process of creating learning, which is
called elearning.
The researchers have noted by working in teaching And supervision and educational
pamphlets and generalizations on some teachers with the presence of many problems and
shortcomings in many aspects, including reliance on traditional methods in the teaching
process, which depends on memorization and memorization without understanding and the
lack of participation of the learner in that process, which makes him feel bored, we need to
use effective educational methods that contribute to Increase their motivation to learn and
develop their different thinking skills. As a result of a survey, it was found that the elearning system sometimes refuses and accepts others, and many expect that e-learning will
replace formal education or complementarity between them.
The idea of this study emerged from a complete conviction of the importance of e-learning.
And to what it can play a very important role in facilitating the educational process as well
as the effort and time it provides for the student and the teacher together. More clearly, the
importance of the study appears in making students demonstrate their basic scientific
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capabilities and skills, from observing, comparing, classifying, linking, inquiring,
investigating, applying, and discovering in mathematics, which are the capabilities that
contribute to improving their academic achievement by relying on activities, small
educational projects and formative tests extracted from the book of mathematics away from
Indoctrination and diction in traditional teaching methods.
The researcher recommends the following: Adopting the application of the e-learning
strategy in schools to teach mathematics. And holding training and guidance courses on the
role of e-learning in teaching mathematics. And directing consideration in universities and
the Department of Educational Sciences about the role of e-learning in teaching
mathematics.
It is clear from the results of the current research that using the electronic learning method
in dealing with mathematical errors for middle school students has a positive effect in
increasing academic achievement, and this increase in achievement as a result of using the
electronic learning method as a therapeutic method for errors and investing students
’talents electronically in the study of mathematics Through the establishment of electronic
workshops.
Key words: E-Learning, Mathematics, The Middle Stage.
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أثر استخدام التعليم اإللتترن ي
في تدريس مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة
ميسون كمال جالل
د ،.كلية التربية ابن الهيثم ،جامعة بغداد ،العراق

الملخص
تعتبر ثورة التعلم اإللتترن ي ناحدة من الثورات التي أحدثت نستحدث تغييرات مستقبلية إيجابية في مجال التعليم نالتعليم،
مما جعل الدنل تنفق التثير من األموال على طرق االستفادة منها ،كما تشير اإلحااييات إلى أن حجم سوق التعلم
اإللتترن ي في العالم يقدر بـ [  ]11مليار سنويا .يوجد ما بين  %70-60منهم في الواليات المتحدة األمريتية ،نيقدر حجم
اإل فاق العربي على التعلم اإللتترن ي خالل السنوات القليلة الماضية بنحو  15مليون دنالر ،نمن المتوقع أن يرتفع إلى
[ ] 60-50مليون في العامين المقبلين ،نتأتي دنلة اإلمارات العربية المتحدة في طليعة الدنل العربية من حيث اإل فاق
ناالستثمار في التعليم اإللتترن ي ،حيث بلغ حجم سوق التعليم اإللتترن ي فيها حوالي [  ]6مليون دنالر خالل عام ،2003
نمن المتوقع أن يزداد خالل السنوات الخمس المقبلة لتال إلى [ ]24مليون دنالر في هاية عام  .2008في عام ،1996
أعلن نزير التعليم األمريتي عن الخطة الوطنية األنلى لتتنولوجيا التعليم ،نالتي تهدف إلى أعداد الطالب األمريتيين
لمواجهة تحديات القرن الحادي نالعشرين .تتضمن هذه الخطة االستخدام الفعال للتتنولوجيا في المدارس االبتدايية نالثا وية
من أجل أعداد تعليم أفضل لالستجابة لمتطلبات سوق العمل الجديدة ناالقتااد األمريتي .تؤكد االتجاهات الحديثة على
ضرنرة اال تقال من أساليب التعلم القايمة على الحفظ إلى تلك التي تعتمد على تحفيز عمل عقل المتعلم نقدراته نمهاراته
نتطوره بطريقة تجعله شريك أ في عملية إ شاء التعلم ،نالذي يسمى التعلم اإللتترن ي .نقد الحظ الباحثون من خالل العمل
في التدريس ناإلشراف نالتتيبات التعليمية نالتعميمات على بعض المعلمين مع نجود العديد من المشتالت نالعيوب في
كثير من الجوا ب ،بما في ذلك االعتماد على األساليب التقليدية في عملية التدريس ،األمر الذي يعتمد على الحفظ نالحفظ
دنن فهم نعدم مشاركة المتعلم في هذه العملية ،مما يجعله يشعر بالملل ،حتاج إلى استخدام طرق تعليمية فعالة تساهم في
زيادة دافعهم للتعلم نتطوير مهاراتهم المختلفة التفتير .تيجة المسح ،نجد أن ظام التعلم اإللتترن ي يرفض أحيا ا ً اآلخرين
نيقبلهم ،نيتوقع التثيرنن أن التعلم اإللتترن ي سيحل محل التعليم الرسمي أن التتامل بينهما .شأت فترة هذه الدراسة من
قناعة تامة بأهمية التعلم اإللتترن ي .نلما يمتن أن تلعبه دنرا ً مهما جدا في تسهيل العملية التعليمية نكذلك الجهد نالوقت
الذي توفره للطالب نالمعلم معا ً.
بشتل أنضح ،تظهر أهمية الدراسة في جعل الطالب يظهرنن قدراتهم نمهاراتهم العلمية األساسية ،من المالحظة
نالمقار ة نالتانيف نالربط ناالستفسار نالتحقيق نالتطبيق ناالكتشاف في الرياضيات ،نهي القدرات التي تساهم في
تحسين أكاديميتهم اإل جاز من خالل االعتماد على األ شطة نالمشاريع التعليمية الاغيرة ناالختبارات التتوينية المستخرجة
من كتاب الرياضيات بعيدا عن التلقين نااللقاء في طرق التدريس التقليدية .الباحث بما يلي - .:اعتماد تطبيق استراتيجية
التعلم اإللتترن ي في المدارس لتدريس الرياضيات .نعقد دنرات تدريبية نتوجيهية حول دنر التعلم اإللتترن ي في تدريس
الرياضيات .نتوجيه النظر في الجامعات نقسم العلوم التربوية حول دنر التعلم اإللتترن ي في تدريس يوصي الرياضيات.
يتضح من تايج البحث الحالي أن استخدام طريقة التعلم اإللتترن ي في التعامل مع األخطاء الرياضية لطالب المدارس
المتوسطة له تأثير إيجابي في زيادة التحايل األكاديمي ،نهذه الزيادة في التحايل تيجة الستخدام أسلوب التعلم
اإللتترن ي الطريقة العالجية لألخطاء ناستثمار مواهب الطالب إلتترن يا في دراسة الرياضيات من خالل إقامة نرش
عمل إلتترن ية.
التلمات المفتاحية :التعليم اإللتترن ي ،مادة الرياضيات ،المرحلة المتوسطة.
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المقدمة
إن كثيرا ً من األساليب ناألدنات المستخدمة في التعليم التقليدي لم تعد تفي بحاجات الطالب معرفيا ً ننظيفيا ً نحياتيا ً،
نأ ه البد من نجود تعليم عاري فعال يعتمد على استخدام آليات االتاال الحديثة من حاسب نشبتاته ننسايطه المتعددة
من فيديو نفالش نصوت نصورة ،نرسوم ،نآليات بحث ،نمتتبات إلتترن ية ،نكذلك بوابات اإل تر ت سوا ًء كان عن بعد
أن في الفال الدراسي ،باورة تمتن من إدارة العملية التعليمية نضبطها ،نقياس نتقويم أداء المتعلمين.
نيعد التعليم اإللتترن ي احد افرازات التقدم التتنولوجي التي يمتنها ان تساهم في اثراء عمليتي التعليم نالتعلم
خاصة في ظل ما واجه االن من زيادة الطلب على التعليم نالزيادة المستمرة في أعداد الطالب نالحاجة إلى إتاحة فرص
اضافية للتعليم .نالرغبة في زيادة دافعية الطالب نحثهم على اكتساب نتوظيف المعرفة العلمية بأ فسهم نجعل المتعلم
محور للعملية التعليمية نإعادة تشتيل مراكز ماادر التعلم نالمعرفة نظهور صبغ جديدة للتعلم مثل معلم عن بعد ،نمتعلم
عن بعد ،نكتاب إلتترن ي ،نامتحان إلتترن ي ،نالتواصل اإللتترن ي ،نالاف اإللتترن ي]1[ .
نتعتبر ثورة التعليم اإللتترن ي من الثورات التي أحدثت نستُحدث تغيرات مستقبلية إيجابية في مجال التربية
نالتعليم ،جعلت الدنل تنفق التثير من األموال في سبيل االستفادة منه ،إذ تشير اإلحااييات إلى أن حجم سوق التعليم
اإللتترن ي في العالم يقدر بـ[ ]11مليار دنالر سنويا ً ،تتركز سبة ما بين  % 70- 60منها في الواليات المتحدة األمريتية،
نقدّر حجم اإل فاق العربي على التعليم اإللتترن ي خالل األعوام القليلة الماضية ب] [15مليون دنالراً ،نمن المتوقع أن
يرتفع إلى ] [60 -50مليون خالل العامين القادمين ،نتأتي دنلة اإلمارات العربية المتحدة في مقدمة الدنل العربية من حيث
اإل فاق ناالستثمار في التعليم اإللتترن ي ،حيث أن حجم سوق التعليم اإللتترن ي فيها بلغ حو [ ]6ماليين دنالر أمريتي
خالل عام  2003نمن المتوقع أن يزيد خالل السنوات الخمس القادمة ليال إلى [ ]24مليون دنالر بنهاية عام ]2[ .2008
ففي عام  1996أعلن نزير التربية في الواليات المتحدة األمريتية الخطة القومية األنلى لتتنولوجيا التربية ،نهي
ترمي إلى تهيئة طالب أمريتا لمواجهة تحديات القرن الحادي نالعشرين .نتتضمن هذه الخطة استعماالً فعاال للتتنولوجيا
في المدارس االبتدايية نالثا وية من أجل أعداد تربوي أفضل لالستجابة لمتطلبات سوق العمل ناالقتااد األمريتي الجديد.
نفى عام  1999تمت مراجعة جذرية لتلك الخطة القومية ،نأعلنت نزارة التربية األمريتية التزامها تحقيق األهداف
الجديدة اآلتية:
 - ١جميع الطالب نالمعلمين سيستخدمون تتنولوجيا االتاال في أقسامهم نمدارسهم نمنازلهم.
 - ٢جميع المعلمين سيستعملون التتنولوجيا باورة فعالة لمساعدة طالبهم على بلوغ مستويات أكاديمية رفيعة.
 - ٣جميع الطالب سيتتسبون مهارات تتنولوجيا االتاال في المدارس االبتدايية نهو ما أسمته الخطة بـ (محو
األمية الحاسوبية).
 - ٤يتطلع البحث العلمي نالتقويم بواجب تحسين الجيل القادم من التطبيقات التتنولوجية في التعليم نالتعلم.
نفي الفترة األخيرة أصبح هناك اهتمام متزايد من قبل القايمين على التعليم في المملتة العربية السعودية بالتعليم
اإللتترن ي اتضح من خالل بعض التحركات نالتطورات ضمن سياسة التعليم العام في البالد نسط اهتمام ملحوظ من قبل
الشركات العالمية المختاة في أ ظمة المعلومات نالحاسبات اآللية نالمعالجات .نتوقعت دراسة حديثة صادرة عن
مجموعة آي دي سي ألبحاث السوق أن التطورات الحديثة ترشح أن يبلغ حجم سوق التعليم اإللتترن ي في السعودية 500
مليون لاير [ ]133.3مليون دنالر بحلول عام  ،2008مشيرة إلى أن سوق التعليم اإللتترن ي ينقسم إلى  3قطاعات
رييسية ،تشمل موفري التقنيات نموفري المحتوى نموفري الخدمة ،مما يتيح فرصا ً ناسعة للطالب السعوديين.
نقد أعلنت شركة إ تل العالمية ا تهايها من تدريب معلمين في السعودية ،حيث التزمت أمام الحتومة السعودية
بالمشاركة الفاعلة في تطوير القطاع التعليمي المحلي ،السيما من الناحية التقنية نالحاسوبية ،مؤكدة أ ها ستوفي استحقاق
تدريب حو  50ألف معلم سعودي بمجال الحاسب اآللي خالل السنوات الثالث المقبلة .نأفاحت الشركة عن عملها حاليا ً
على تجهيز معمل متتامل متخاص لتهيئة الدراسات ناألبحاث المتعلقة بالتقنية ،نذلك في جامعة الملك فهد للبترنل
نالمعادن بالمنطقة الشرقية.
نلهذا يجب أن يابح التعليم اإللتترن ي جزءا ً ال يتجزأ من العمل في مدارس التعليم األساسي ال ه أصبح هناك
سهولة نبساطة في استخدام االجهزة اإللتترن ية]3[ .
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 - 2مشتلة الدراسة
تؤكد االتجاهات الحديثة على ضرنرة اال تقال من أساليب التعلم المعتمدة على التلقين إلى تلك التي تعتمد على
تنشيط عمل عقل المتعلم نقدراتة نمهاراته نتنميتها بطريقة تجعله شريتا ً في عملية إحداث التعلم نهو ما يسمى بالتعليم
اإللتترن ي  .نقد الحظ الباحثون من خالل العمل في التدريس ناإلشراف نالنشرات التربويه نالتعميمات على بعض
المعلمين بوجود العديد من المشتالت نالقاور في كثير من الجوا ب منها االعتماد على الطرق التقليدية في عملية التدريس
نالذي يعتمد عل ى الحفظ ناالستظهار دنن الفهم نعدم مشاركة المتعلم في تلك العملية مما يشعره بالملل ،فنحن بحاجه إلى
استخدام طرق تعليميه فعاله تساهم في زيادة دافعيتهم للتعلم نتنمي مهارات التفتير المختلفة لديهم .ن تيجة لدراسه
استطالعية تبين ان ظام التعلم اإللتترن ي يرفض أحيا ا ً نيقبل احيا ا ً أخرى ،نيتوقع التثيرنن ان يحل التعلم اإللتترن ي
محل التعليم النظامي أن التتامل بينهما.
أ  -اسئلة الدراسة
ما أثر استخدام التعليم اإللتترن ي في تدريس ماده الرياضيات في المرحله المتوسطه ؟
نيتفرع منه االسئله األتية:
 - 1هل توجد فرنق ذات دالله احاايية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية نطالب المجموعة الضابطة
على االختبار البعدي في استخدام التعليم اإللتترن ي على مستوى التحايل الدراسي في مادة الرياضيات تعزى للبر امج ؟
 - 2هل توجد فرنق ذات دالله احاايية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية نطالب المجموعة الضابطة في
التطبيق البعدي لالتجاه في مادة الرياضيات تعزى للبر امج ؟
 - 3هل توجد فرنق ذات دالله احاايية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي نالبعدي
على مقياس االتجاه حو مادة الرياضيات تعزى للبر امج ؟
ب  -أهمية الدراسة
ا بثقت فترة هذه الدراسة عن اقتناع كامل بأهمية التعلم اإللتترن ي .نإلى ما يمتن أن يقدمه من دنر بالغ األهمية في
تيسير العملية التعليمية فضالً عما يوفره من جهد ننقت للتلميذ نالمعلم معا ً.
نبشتل اكثر نضوحا ً تظهر أهمية الدراسة في ما يلي:
 - 1ج عل التالميذ يظهرنن قدراتهم نمهاراتهم العلمية األساسية من مالحظة نمقار ة نتانيف نربط ناستنتاج ناستقااء
نتطبيق ناكتشاف في مادة الرياضيات نهي القدرات التي تسهم في تحسين التحايل الدراسي لديهم نذلك باالعتماد على
األ شطة نالمشاريع التربوية الاغيرة ناالختبارات التتوينية المستخرجة من كتاب الرياضيات بعيدا ً عن التلقين نااللقاء في
طرق التدريس التقليدية.
 - 2يعد التعلم اإللتترن ي أكثـر أمنـا ً نسالما ً من التعليم التقليدي ،نخاصة في مجال تعليم نتعلم التجارب الخطرة التـي
ياعب تنفيذها على أرض الواقع ،الذي يتوقع منه أن يحقق تعليما ً نتعلما ً متقنا ً فيه تعانن على درجة كبيرة بين المتعلمين،
حيث يعتمد التعلم اإللتترن ي على استخدام الوسايط اإللتترن ية المتعددة في االتـاال ،ناسـتقبال المعلومـات ،ناكتـساب
المهارات ،نالتفاعل بين المتعلم نالمعلم نبين المـتعلم نالمدرسـة نبـين المـتعلم ننسايل التعليم اإللتترن ية المختلفة ،نقدرته
على تمتين المتعلم من التقدم في تعلمه بالطريقة التي تتاليم مع قدراته ناستعداداته ،كما أ ه يمنح المتعلم الفرصة
للتركيزعلى األفتار المهمة ناالستفادة من عامل الوقت ،نهذا النوع من التعليم ال يلغـي دنر المعلم نإ ما يطور دنره من
مقدم للمعلومات إلى منـسق نمـدير للعمليـة التعليمية فهذه البرمجيات حليفة للمعلم نليست خليفة له]4[ .
 - 3قد تفيد المعلمين في تاميم درنس إلتترن ية تساعدهم في تدريس ماده الرياضيات.
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ج  -أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسه لتحقيق األهداف األتية:
 - 1أثر استخدام التعليم اإللتترن ي على مستوى التحايل ماده الرياضيات في المرحلة المتوسطة.
 - 2أثر استخدام التعليم اإللتترن ي على اتجاه ماده الرياضيات في المرحلة المتوسطة.
 - 3أساليب التقويم المناسبة عند استخدام التعليم اإللتترن ي في تدريس ماده الرياضيات في المرحلة المتوسطة.
د  -مصطلحات الدراسة
 - 1التعليم اإللتترن ي :هو تعليم يعتمد على استخدام الوسايط اإللتترن ية في االتاال ناستقبال ناكتساب المهارات
نالتفاعل بين المعلم نالمتعلم نال يستخدم مبا ي أن صفوف مدرسيه نيرتبط هذا النوع بشبتة المعلومات الدنلية]5[ .
نيعرفه  ]6[ Barryبأ ه بيئة تعلم إلتترن ية تعتمد على أساليب التفاعل التزامني اإللتترن ي نيتم من خالله تبادل االراء
نالمقترحات نتقديم التغذية الراجعة نالتقويم.
نيمتن تعريف التعليم اإللتترن ي اجراييا ً بأ ه الدرجة التلية التي يحال عليها المستفيد من خالل مقياس التعليم اإللتترن ي.
 - 2مادة الرياضيات :هي مادة دراسية تحتوي في جوهرها على المفاهيم األساسية لعلم الرياضيات نلتن لتبسيطها حتى
تاليم خاايص المتعلم الذي يمر بمرحلة معينة نتناسب خلفيتة الرياضية حيث يتون المهم ان يتتسب المعلم كيفية إجراء
العمليات االستيعابية البسيطة التي يمتن بواسطتها اشتقاق بعض النتايج من معلومات رياضية متاحة لدية]7[ .
 - 3المرحلة المتوسطة :بأ ها المرحلة الوسطى ِمن سلم التعليم بحيث يسبقه التعليم االبتدايي نيتلوه التعليم الثا وي ،نيشغل
فترة زمنية تمتد من الثا ية عشرة حتى الخامسة عشرة من العمر]8[ .
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الفصل الثا ي :بذه تاريخية عن التعليم اإللتترن ي نبدايته نتطويره
بدأ التعليم عن بعد في القرن التاسع عشر فيما عرف بالتعليم بالمراسلة ،حيث كان الهدف منه ربحيا ً إذ تقوم
المؤسسات التعليمية بتاميم المحتويات التعليمية الالزمة لألساليب غير التقليدية للتعلم تلبية لرغبة التعلم لدى فئات من
المجتمع ال تتمتن من اال تظام في الفاول الدراسية التي يتطلبها التعليم التقليدي .ففي ذلك الوقت كان المحتوى التعليمي
يرسل عن طريق البريد نيتألف من (المواد المطبوعة عموما ،ندليل الدراسة ،نالمقاالت المتتوبة نالمهام نالوظايف
األخرى) .نقد ا تشر التعليم بالمراسلة عام  1873بمساعدة من التنايس المسيحية من أجل شر التعليم بين األمريتين .نفي
عام  1883قامت كلية Chautauqua College of Liberal Artفي يويورك بأعداد درجات علمية عن طريق التعليم
بالمراسلة .نفي عام  1892تأسست في جامعة شيتاغو أنل إدارة مستقلة للتعليم بالمراسلة نبذلك اصبحت الجامعة األنلى
على مستوى العالم التي تعتمد التعليم عن بعد .نلقد أتاح التعليم عن بعد الفرص للطالب التبار كما أ ه أعطى للطالب
اإلحساس بالمسؤنلية تجاه تعلمهم .فقد كان الطالب يرسلون ناجباتهم نالوظايف بالبريد ثم ياححها المعلمون نيعيدنن
إرسالها بالدرجات إلى الطالب نكان التحتم بنظام الفحص يتم عن بعد .في السبيعينات  1970الجامعة المفتوحة بدأت في
استخدام التقنية مثل التلفاز نالراديو نأشرطة الفيديو في هيتلة التعلم عن بعد ،نفي العقدين األخيرين تأسست أربع جامعات
في أنرنبا نأكثر من عشرين حول العالم تطبق تقنية التعليم عن بعد .نتعتبر جامعة ( )NYSESأنل جامعة أمريتية
مفتوحة تأسست تلبية لرغبات المتعلمين في جعل التعليم العالي متاحا لهم عبر الطرق غير التقليدية .نفي عام  1999كا ت
التربويات التلفازية حيث يتم تقديم الدنرات عن طريق التلفاز فيما عرف ب" "tele coursesمن أ جح الوسايل التي
استخدمتها الجامعات البريطا ية المفتوحة نخاصة تلك التي تأسست في الواليات المتحدة األمريتية تحت اسم United
 .The States Open Universityنلقد حقق التعليم عن بعد فعالية أكثر باعتماد أشرطة الفيديو كعامل مساعد مع التتب
المدرسية ندليل الدراسة]9[ .
على الرغم من حداثة ماطلح التعلُّم اإللتترن ي اإال أ ه كان موجودا ً منذ عدة عقود نلتن لم يتن يسمى في ذلك
الوقت بهذا االسم ،ففي صيغته األنلياة كان عبارة عن معلومات تعرض على شتل كتابة خضراء ( )Monocromتعرض
أمام المستخدم نتخزن في حاسوب مركزي ضخم تتال معه عدة حواسيب من هايات مختلفة ،نتستطيع الحاول على تلك
المعلومات بشتلها االخضـر .نمع التقدم التقني الحاصل في مجال الحاسبات نصناعة أنل حاسوب شخاي ( Personal
كبير في مجال
 )Computerنكذلك مع التطور الحاصل في برامج متافحات الشبتة ( )Web Browsersحال تقدم
ٌ
تقنيات التعلم.
أخذت بعض المؤسسات ناألشخاص على عاتقهم هذه التقنيات الحديثة ،نكان للمؤسسات الدنر األكبر في اإلفادة
القاوى من هذه التقنيات نقطعت شوطا ً كبيرا ً نأخذت منهم الوقت التثير نالدراسة الواسعة إلى أن استطاعت استغاللها
بالشتل االمثل نذلك من خالل اإلفادة من متو ات الحاسبة المادية نالبرمجية ( )Softwear & Hardwearنمساحات
التخزين إل جاح العملية ،نهذا بالنتيجة يعني أ ه في أي نقت سوف تتوافر تلك التقنيات سواء أكا ت حديثة أم كا ت قديمة
في االستخدام ،نقد ساهمت في توسيع حدند الوسايط المتعددة من تقنيات مسموعة نمريية ،نمنه تطورت عملية اإلفادة من
التقنيات الموجودة في أجهزة الحاسوب نغيرت كثيرا ً من نجه التعلم اإللتترن ي]10[ .
معايير التعليم اإللتترن ي
هي مجموعة قواعد توجيهية لتطوير المحتوى اإللتترن ي نالتاميم التعليمي نكذلك اال ظمة التي تدعم التعليم
اإللتترن ي حيث تسمح لمطور المقرر اإللتترن ي أن معلمه بأستيراد نتادير نمشاركة للمحتويات ناأل شطة التعليمية
اإللتترن ية نبالتالي يمتن قل تلك المحتويات ناأل شطة من مناة تعليم إلتترن ية إلى أخرى بشرط دعم كليهما لهذه
المعايير نتوجد بعض المعايير األخرى لتسهيل نصول ذني االعاقات إلى المحتوى اإللتترن ي .ن تطوير المحتويات
نالمقررات نالمتو ات التعليمية اإللتترن ية تتلف المؤسسات التعليمية نالتدريبية أمواالً طايلة نهذا األمر يدفع المعنيين
بالتعليم اإللتترن ي إلى التفتير بأمتا ية مشاركة تلك المحتويات نتبادلها بدل تترار تطوير تلك المتو ات آالف المرات
نهذا األمر فوق تقليلة من كلفة اإل تاج فأ ه يسمح بأ تاج متو ات عالية الجودة يستفيد منها قطاع ناسع كما أن خسارة هذه
المؤسسات لمنتجاتها التعليمية بسبب تغيير مناة العرض كان دافعا ً اضافيا ً للبحث عن حل يمتنها من إعادة استخدام
محتواها التعليمي السابق على مناة جديدة .كل ذلك دفع المعنيين بالتعليم اإللتترن ي إلى إصدار مبادئ توجيهية نتطوير
معايير مشتركة لتتنولوجيا التعليم ألجل االلتزام بها من القايمين على تطوير برمجيات التعليم اإللتترن ي من أجل تطوير
ظم تسمح بدعم منتجات تعليمية يمتنها ان تتون توافقية نتسهل الوصول إليها نتمتن من إعادة استخدامها نمن إمتا ية
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تطويرها بأدنات متنوعة .نفي عار ا الحاظر فأن اغلب الاناعات لها معايير نصناعة محتويات التعليم اإللتترن ي
نبرمجياتة تحتاج معايير خاصة بها نهي متوفرة االن نأن كا ت مازالت لم تال إلى مستوى معيار عالمي شامل من
األيزن ( )ISOرغم نجود معيار جديد من األيزن لتنه ال يشمل كل جوا ب التعليم اإللتترن ي .ن لخص دنافع المنظمات
العالمية في نضع مواصفات لتلك المتو ات في توفير الجهد نالوقت نالمال في عملية تطوير هذه المتو ات نالتي هي
ركيزة المقررات اإللتترن ية نفي تسهيل البحث عنها نتبادلها نتنقلها بين النظم المختلفة نالواقع إن اغلب المعايير ترتتز
على ما يسمى المتو ات التعليمية نهي الوحدات التعليمية الرقمية ( )Learning Opjects Digitalإلتي يمتن إعادة
استخدامها في التعليم ن التعلم نتتتون من النص نالاوت نالاورة نالرسوم الثابتة نالمتحركة نلقطات الفيديو نمقاطع
الفالش نالخرايط ناألشتال نالمحاكاة التفاعلية ناالختبارات نعادة هي صغيرة نلتنها كثيرة نغالبا ما يتم تقسيم المحتوى
إلى األجزاء بناء على تحقيق هدف تربوي ناحد لتل منها نهي تشتل اللبنات األساسية لبناء المحتوى اإللتترن ي نتاميم
المقررات اإللتترن ية نمن خااياها أ ها قايمة بنفسها (اي مستقله بحد ذاته) نيمتن تخزينها في قواعد بيا ات نهي قابلة
للفهرسة نالبحث نيسهل قلها نإعادة استخدامها ما بين البرمجيات التعليمية المختلفة.
معايير أم مواصفات نتوجيهات:
يرى بعض الباحثين أن ماهو متعارف عليه بمعايير التعليم اإللتترن ي ال ترقى إلى درجة معيار ماادق عليه من
قبل منظمة المعايير العالمية األيزن نهي التزال بمثابة مواصفات أن إرشادات أن مقاييس نذلك يعود إلى أن مجال التعليم
اإللتترن ي نما يشتمل عليه من ظام إدارة تعلم نالمحتوى التعليمي اليزال في مرحلة مو متسارعة أدت إلى إحداث
تغييرات متالحقة نمتسارعة في المجال بينما المعايير ترتتزعلى االستقرار نهي درجة لم يال إليها التعليم اإللتترن ي
إلى اآلن نذلك بالرغم من الجهود الحثيثة من قبل المنظمات ناللجان نالمؤسسات نأجهزة التطوير للمعايير في هذا الادد
نبدأ من مراحل مبترة منذ 1988على سبيل المثال جمعية أي آي سي سي ( )AICCنصوال إلى مبادرة التعليم الموزع
المتطور نمعيارها ستورم ( )ADL SCORMنالتي بدأت أعمالها في عام  1997نالمتتبع ألعمال الرناد العالميين في
معايير التعليم اإللتترن ي جميعهم يؤكدنن على عدم نصول مايطلق عليه معايير في التعليم اإللتترن ي ماادق عليها من
قبل منظمة المعايير العالمية األيزن بل ال يزال المجال في طور النمو نلتن نجود المعايير في صيغتها الحالية نالاادرة
من منظمات مهنية في مجال التعليم اإللتترن ي يفضل التقيد بها من قبل مطوري خدمات التعليم اإللتترن ي نمزندية.
نرغم ذلك شرت منضمة المعايير العالمية االيزن معيارا ً ماادقا ً عليه تحت رقم ( )IEC/ISO24751:2008في
مجال تتنولوجيا المعلومات بشأن التتيف الفردي نسهولة الوصول إلى مجال التعليم اإللتترن ي نالتعليم نالتدريب هو
يتتون من ثالثة أجزاء نهو يقدم اطارا ً ن موذجا ً مرجعيا ً باإلضافة إلى مقياس "الوصول للجميع" بناء علئ االحتياجات
نالتفضيالت الشخاية ننصف الموارد الرقمية.
إن المعيار اإللتترن ي يهدف إلى تلبية احتياجات المتعلمين في سياق العجز تيجة لعدم تطابق حاجات المتعلم أن
تفضيالتة مع التعليم أن التعلم المعطى نعلى سبيل المثال فأن الفرد الضرير ال يتون معوقا ً عندما يقدم الدرس مع الاوت
في حين ان الفرد الذي ليس لدية المعرفة األساسية الالزمة لفهم الدرس أن اللذين يستمعون إلى الدرس في بيئة صاخبة
يعتبرنن معوقين نان كا وا أصحاء.
نهذا المعيار يتتون من األجزاء األتية:
األنل :يوفراطارا ً مشتركا ً لوصف حاجات المتعلم نافضلياتة نتحديدها مقابل نصف موارد التعليم الرقمية حيث
يمتن مطابقة تفضيالت المتعلم الفردية ناحتياجاتة مع أدنات ماليمة لواجهة االستخدام نكذلك مع الموارد التعليمية الرقمية.
الثا ي :يقدم موذجا ً مشتركا ً للمعلومات لوصف كيف يمتن للمستخدم الوصول إلى محتوى التعليم اإللتترن ي
المباشر  -عبر اإل تر ت  -نإلى التطبيقات ذات الالة يشمل كيف يمتن أن تتون االحتياجات ناألفضليات ذات أنلوية.
الثالث :يوفر لغة مشتركة لوصف جوا ب ظام التمبيوتر (بما في ذلك ظم الشبتات) التي تتون ماليمة الحتياجات
المتعلمين نتفضيالتهم في سهولة التافح كما ياف هذا الجزء أيضا سيناريوهات تطبيق المعلومات .عموما ً ال رى ضيراً
في استخدام ماطلح معايير التعليم اإللتترن ي لشهرتها.
ان الغرض من تطوير معايير التعليم اإللتترن ي ال يمتن فهمها دنن فهم المشاكل التي يعا ي منها المشتركون في
التعليم اإللتترن ي فالدارسون ال يمتنهم بسهولة العثورعلى المقررات التي يحتاجو ها نمؤلفو المقررات يجدنن صعوبة في
الجمع بين المحتوى ناألدنات من موردين مختلفين نمديرن المقررات ال يمتنهم قل المقررات نكل منها يحتوي مئات
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الملفات من ظام إدارة تعليم إلى ظام آخر نالدارسون ذنن اإلعاقة ال يمتنهم اخذ المقررات فهم يحتاجون لمقررات
ماممة خاياا ً لهم.
منظمات المعاييرعالجت هذه المشاكل بطرق عديدة فقد نضعت المعايير التي تعزز بناء التعليم اإللتترن ي من
األجزاء التي يعاد استخدامها نالتي تساعد على الحد من االعتماد على بايعين خاصين نعلى منتجات معينة .نلتن يجب أن
يتون معلوما ً ان االمتثال للمعيار ال يضمن تحقيق الهدف المنشود من المعايير فشهادة األيزن لمانع ال تضمن ا ه لن ينتج
بأستمرار منتجات غير مفيدة مثلما ان درجات الطالب العالية في امتحان التوجيهي لن تضمن عدم اخفاقة في الجامعة.
نمن أهم أهداف المعايير اإللتترن ية:
التوافقية :عدم الحاجة لتعديل المتو ات التعليمية مع كل تغيير في برمجيات إدارة التعليم أن تغيير في ظام التشغيل.
ان تقليل االعتماد على منتجات فردية نبايعين بأعينهم اي عندما يتم شراء مقررات إلتترن ية أن أدنات يجب النظر
في استراتيجية "الخرنج" أي كيف العمل في حال إغالق البايع أن في حال نجود منتجات أفضل في المستقبل ؟ أن المعايير
تعد بتسهيل الهجرة إلى أية أداة أنمقرر أن بايع افضل حيث ان مهمة المعايير المقدسة هي قابلية التشغيل أن التوافقية اي
التشغيل المتبادل بين ادنات التأليف نالمحتوى ن ظم اإلدارة .ن يمتن تغيير ظام إدارة التعليم بآخر ذي قدرات متشابهه دنن
الحاجة إلى إعادة تطوير أن إعادة تجميع المقرر .ان ميزة قابلية التشغيل هي سماحها باختيار افضل المنتجين ناألدنات
نالمحتوى ن ظم اإلدارة نتبديل اي منهم دنن الحاجه إلى إعادة عمل اي شيء آخر.
إمتا ية إعادة االستخدام :يمتن إعادة استخدام المتو ات التعليمية المعدة مسبقا ً ضمن مجموعة كبيرة من أجهزة
الحاسوب نالبرمجيات نمناات التعليم اإللتترن ي ن ظم التشغيل المتنوعة.
أن مؤلفي المقررات اإللتترن ية يمتنهم إعادة استخدام المحتوى على جميع المستويات نليس فقط على كامل
المقررات نالتتب اإللتترن ية نلتن ايضا على الوحدات االصغر ان مفهوم البناء من أجزاء يعاد استخدامها في التعليم
اإللتترن ي تعمل ضمن هرمية حيث يجمع المنهج التعليمي من مقررات يمتن إعادة استخدامها نالتي يتم إعادة تجميعها من
الدرنس يمتن إعادة استخدامها نالمتو ة من الافحات يمتن إعادة استخدامها نالمتجمعة من المتو ات التعليمية الممتن
إعادة استخدامها ( )Learning Objects Reusableنيتون إعادة استخدام هذه العناصر ألغراض مختلفة في مشاريع
مختلفة نهذا يعني أ هم ال يحتاجون لتطوير كل المحتوى لمشرنع معين ذلك أن العناصر يمتن استخدامها في عدة مشاريع
ى أصليآ فإن التتاليف تتون أقل ألن هذا المحتوى يمتن إعادة
حين اال تهاء منها نبالتالي فحتى نإن كا وا يطورنن محتو ٌ
استخدامه في مشاريع الحقا.
إمتا ية الوصول من قبل الجميع بعض النظر عن اإلعاقة :يقول مدير اتحاد شبتة الويب العالمية ( )W3Cنمخترع
شبتة الويب "إن قوة اإل تر ت هو في عالميتها نفي إمتا ية الوصول إليها من قبل الجميع بغض النظر عن اإلعاقة " لقد
غيرت الويب كيفية عمل كثير من الناس نتعليمهم نسرعان ما أصبح الويب جزءا ً اليتجزأ من مجتمعنا نبالتالي البد من
إمتا ية الجميع الوصول للتعليم اإللتترن ي حيث يمتن القيام بعمليات البحث نالفهرسة نالتعقب للمتو ات التعليمية حسب
الطلب.
االستمرارية :إمتا ية تطوير المتو ات التعليمية نالتعديل عليها ناستخدامها بواسطة عدة أدنات تطوير مختلفة دنن
االضطرار إلى استخدام فس النظم التي يتم التطوير بواسطتها]11[ .
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أهداف التعليم اإللتترن ي
ألن التعليم اإللتترن ي ظهر لتسهيل نمساعدة عملية التعليم كان البد من نضع أهداف التعليم اإللتترن ي لتبين مدى
أهميته نضرنرة تواجده في جميع المؤسسات التعليمية التي تسعى إلى مواكبة التطور نأحدث أساليب التعليم ،نمن هذه
األهداف:
 -1خلق بيئة تفاعلية من خالل االجهزة نالتقنيات اإللتترن ية الجديدة ننجود تنوع في ماادر المعلومات نالخبرة.
 -2دعم نتحسين عملية التواصل بين الطالب نالمعلمين ن المساعدين من المناقشات الهادفة باالستعا ة بقنوات االتاال
اإللتترن ية.
 -3عدم ضرنرة الحضور في المتان فسه من خالل التعلم عن بعد نهذا من أهم أهداف التعليم اإللتترن ي.
 -4إكساب المعلمين المهارات التقنية الستخدام األجهزة الحديثة نالتقنيات اإللتترن ية التي تساعد في عملية التعلم الجماعي
نالتعلم الذاتي.
 -5إكساب الطالب المهارات التقنية الالزمة الستخدام نسايل االتاال اإللتترن ية الالزمة في عملية التعليم اإللتترن ي.
 -6تطوير دنر المعلم في بيئة العملية التعليمية حتى يواكب التطور العلمي نالتتنولوجيا المتالحقة نالتي تستمر بالتغير.
 -7توسيع دايرة اتااالت الطالب من خالل شبتات االتااالت العالمية نالمحلية نعدم االعتماد على المعلم كمادر نحيد
للمعلومات نالمعرفة.
 -8تقديم التعليم بما يتناسب مع الفئة العمرية التي يقدم لها نمراعاة الفرنق الفردية بين الطالب]12[ .
الدراسات السابقة
▪ دراسة التميمي ( :)2007التي هدفت إلى إظهار مدى أهمية نتوفر معايير  NCTMالمتعلقة بتدريس الرياضيات
من ن جهة ظر معلمي الرياضيات ناجراء مقار ة علمية للبرمجيات التعليمية المستخدمة في تدريس الرياضيات في الدنل
المختارة ،ناجراء مقار ة علمية عن مدى توفر البيئة التحتية الالزمة الستخدام التعليم اإللتترن ي بالدنل المختارة ،نقد
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي نتتو ت عينة الدراسة ( 3مدارس ن 17معلما ً ن 5برمجيات) في السعودية ن( 7مدارس
ن19معلما ً ن 5برمجيات) في األردن ( 3مدارس ن 16معلما ً ن 3برمجيات) في ماليزيا نيتون المجموع ( 13مدرسة ن 52
معلما ً ن 13برمجية) نكا ت أداة الدراسة أعداد استبيا ات تحددت محانرها نفق أسئلة الدراسة ،نقد توصل الباحث إلى عدد
من النتايج من أهمها مايلي :نجود نعي بأهمية معايير  NCTMلدى معلمي الرياضيات في الدنل الثالث نافضلية لدى
معلمي الرياضيات بماليزيا في توفر هذه المعايير .نتوجد بعض االختالفات الدالة احااييا ً في الدنل الثالث نناقع البيئة
التحتية يميل لاالح المملتة العربية السعودية من حيث التجهيزات نسرعة نحدة المعالجة المركزية ( )cpuناالجهزة
الملحقة بالحاسب اما ناقع البرمجيات في المملتة العربية السعودية فقد حازت البرمجيات المنتجة محليا نالبرمجيات
الجاهزة لمادة الرياضيات على أعلى عدد ،نفي األردن مجال البرمجيات المنتجة من قبل الطالب على أعلى عدد ،اما في
ماليزيا فقد حال مجال البرمجيات الجاهزة على أعلى عدد ،اما برمجيات التعليم اإللتترن ي المستخدمة في السعودية كا ت
السبورة اإللتترن ية نالتتاب اإللتترن ي ،نفي األردن كا ت االيديويف نالتتاب اإللتترن ي نفي ماليزيا كا ت الفيديو
التفاعلي نالمقرر اإللتترن ي نالتتاب اإللتترن ي ن ظام ( )ssmsنتنوعت خطوط اإلتاال في الدنل الثالث من
خطوطDSLنالقمر الاناعي نالهاتف نالتيبل اما الشبتات فنالحظ تميز األردن نماليزيا بتوفير شبتة مرتبطة بالوزارة.
▪ دراسة الجرف (2007م) :التي هدفت إلى التعرف علـى استخدام التعليم اإللتترن ي في زيادة مستوى التحايل
للطالب في التتابة نالتعرف على مدى فعالية استخدام التعليم اإللتترن ي من المنزل كمقرر مساعد إلى جا ب التعليم
التقليدي المقدم في الفال نالمعتمد على التتاب المقرر في تعليم اللغة اال جليزية كلغة اجنبية لطالبات المستوى األنل في
كليات اللغة نالترجمة في جامعة الملك سعود.
إن دراسة الجرف هدفت إلى تحديد الخطوات الالزمة لال تقال من التعليم التقليدي إلى التعليم اإللتترن ي مع التركيز
على خطوات تدريب معلمي اللغة اإل تليزية على استخدام اال تر ت في تدريس مقررات اللغة اإل تليزية ناقتراح بر امج
تدريبي لتطوير قدرة معلمي اللغة اال تليزية على استخدام الحاسوب ناال تر ت في التدريس]13[ .
▪ دراسة جون :التي هدفت لتقويم المعرفة المتتسبة بين مطين من أ ماط التعليم هما التعلم اإللتترن ي نالتعلم داخل
الفاول ،نقد تم تطوير ثالث فرضيات ألستتشاف مدى جدنى ما استفاده المشاركون في الفاول أن البيئة اإللتترن ية.
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نتم تطبيق اختبار قبلي نبعدي على عينة ممثلة من مختلف أ حاء الواليات المتحدة .نأظهرت تايج الدراسة نجود فرنق
بين مجموعتي التعلم في المعرفة القبلية .كما كشفت االختبارات البعدية ان المتعلمين من خالل التمبيوتر قد استفادنا أكثر
من أنلئك المتعلمين داخل الفاول]14[ .
▪ دراسة فرا سرنث :التي هدفت إلى معرفة أثر برمجية حاسوبية قايمة على المرن ة التفاعل ن موذج التعلم القايم
على المشتلة لطالب قسم الرياضيات بالمستوى الخامس .قام الباحث بتاميم برمجية حاسوبية تتميز بالمرن ة نالتفاعل
نتحتوي على عدد من المستويات لتناسب جميع الطالب ،نتم إ تاج هذه البرمجة بالتعانن بين رنسيا نالواليات المتحدة
األمريتية من خالل فريق عمل مشترك تحت إشراف نتمويل الجمعية الوطنية للعلوم  .NSFطبقت الدراسة على عينة
متو ة من ( )24طالبا ً نطالبة من كلية ترايتون اإلقليمية بالواليات المتحدة األمريتية .بحيث كا ت المجموعة التجريبية
متو ة من( )17طالبا ً نطالبة درسوا في معامل الحاسوب اآللي من خالل الشبتة المحلية نيقدم البر امج مجموعة من المهام
نالمواقف نالمشاكل التي يمتن حلها بإيجابية الطالب بدنن تدخل المعلم نبتوظيف المعلمات الرياضية في المواقف الحياتية.
أما المجموعة الضابطة فتان عددها ( )17طالبا ً نطالبة درست بطريقة المحاضرة المعتادة .نقد دلت تايج الدراسة إلى
مساعدة البرمجة على فهم الطالب للمبادئ نالمعادالت الرياضية]15[ .
▪ دراسة العبد التريم :التي هدفت إلى تقويم تجربة التعليم اإللتترن ي بمدارس البيان النموذجية للبنات بجدة
بالمرحلتين المتوسطة نالثا وية .نلتحقيق هذا الهدف حانلت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرييسي التالي :ما الوضع الراهن
لتجربة التعليم اإللتترن ي بمدارس البيان النموذجية للبنات بجدة ؟ نبناء على هدف الدراسة ناسئلتها استخدمت الباحثة
المنهج الوصفي لماليمته الدراسة .نشملت العينة جميع طالبات نمعلمات الفاول اإللتترن ية في مدارس البيان النموذجية
للبنات نالبالغ عددهن ( )41معلمة ن( )162طالبة يدرسن بطريقة التعليم اإللتترن ي في المرحلتين المتوسطة نالثا وية.
نبينت النتايج الخاصة بمدى استفادة الطالبات من التعليم اإللتترن ي نجود فرنق بسيطة سبيا ً لاالح الطريقة اإللتترن ية
نذلك عند مقار ة تحايل الطالبات في التعليم اإللتترن ي بأ فسهن نبزميالتهن في الفاول التقليدية]16[ .
التعقيب على الدراسات السابقة
من خالل االطالع من قبل الباحث للدراسات السابقة يتضح أ ها تتشابة مع الدراسة الحالية في تنانل
موضوع التعليم اإللتترن ي نكيفية االستفادة منه إذ أشارت غالبية الدراسات السابقة إلى أن استخدام التعليم اإللتترن ي كان
له تايج ايجابية على أداء الطلبة ،لذلك البد من دراستة نتطبيقة في المجال التربوي.
أنجه االستفادة من الدراسات السابقة
تدلل الدراسات السابقة على أهمية الدراسة نموضوعها نقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في
العديد من الجوا ب منها:
 - 1صياغة اإلطار النظري للدراسة
 - 2المساعدة في تحديد مشتلة الدراسة نبيان أهمية نمبررات إجرايها
 - 3توجية الباحث في تاميم أداة الدراسة
 - 4توجية الباحث حو العديد من ماادر المعلومات المفيدة ذات العالقة بمشتلة الدراسة
في هذا السياق فقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في اآلتي:
البحث في أثر التعلم اإللتترن ي على تحايل طلبة الافوف األساسية لمادة الرياضيات مقار ة بالطريقة التقليدية
نالتعرف على فاعلية التعلم اإللتترن ي في تحايل طلبة الافوف األساسية لمادة الرياضيات نفق متغيري الطريقة
نالجنس من هنا تأتي الدراسة الحالية ألستتمال الجهود البحثية التي تمت على هذا الاعيد حيث جاءت هذه الدراسة
متملة للدراسات السابقة.
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منهجية الدراسة
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث يعد هذا المنهج األسلوب المناسب في هذه الدراسات نتم توزيع استبا ة
خاصة على مجتمع الدراسة نكذلك تم الرجوع للبحوث نالدراسات السابقة ،نتم جمع البيا ات من خالل استبا ة تم توزيعها
لهذا الهدف نقد تم قياس عبارة كل مقياس من خمس فقرات لإلجابة على النحو التالي :موافق جدا ،موافق ،محايد ،معارض،
معارض جدا.
التوصيات
يوصي الباحث بما يلي:
 تبني تطبيق استراتيجية التعليم اإللتترن ي في المدارس لتعليم الرياضيات. عقد الدنرات التدريبية ناإلرشادية حول دنر التعليم اإللتترن ي في تدريس الرياضيات. -توجية النظر في الجامعات نفي قسم العلوم التربوية حول دنر التعليم اإللتترن ي في تدريس الرياضيات.
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الفصل الثالث :إجراءات البحث
 -1أعداد الخريطة االختبارية (جدنل المواصفات)
تعد الخريطة االختبارية من المتطلبات االساسية في أعداد االختبارات التحايلية ،ال ها تتضمن توزيع فقرات
االختبار على االفتار الرييسية لمحتوى المادة الدراسية ناالهداف السلوكية التي يسعى االختبار لقياسها .لذا تم أعداد خريطة
اختبارية تتضمن محتوى المادة للفاول الخمسة نعدد الحاص نالوقت بالدقايق معتمدين في تحديد زمن تدريس كل فال
من الفاول على مجموعة من مدرسي الرياضيات للافوف المتوسطة.
جدنل ()1
الخريطة االختبارية لفقرات االختبار التحصيلي نتوزيعها على الموضوعات الدراسية بالنسبة إلى عدد الحصص
نالوقت بالدقائق
األهمية
النسبية

المستويات المعرفية
المجموع

تطبيق

استيعاب

معرفة

%...:

%20:

%45 :

%35

الوقت
بالدقايق

عدد
الحاص

محتوى
المادة

12

3

5

4

24%

9000

20

الفال
االنل

6

1

3

2

13%

495

11

الفال
الثا ي

14

3

6

5

27%

990

22

الفال
الثالث

9

2

4

3

19%

720

16

الفال
الرابع

9

2

4

3

17%

630

14

الفال
الخامس

50

11

22

17

100%

3735

83

المجموع

 -2صدق االختبار
إن االختبار التحايلي يتون صادقا ً إذا جح في قياس مدى تحقق االغراض السلوكية للمادة التي نضع من اجلها
نمن اجل التحقق من صدق االختبار استخدم الباحث ما يأتي:
أ -الادق الظاهري
ب -صدق المحتوى
أ -الصدق الظاهري :هو التبار في مضمون كل سؤال من اسئلة االختبار ،نالحتم على عالقتها بمحتوى المادة
الدراسية المعنية من قبل المختاين أن السادة الخبراء .نقد تم تحقيق الادق الظاهري لألختبار بعرضه على مجموعة من
المختاين في الرياضيات نطرايق تدريسها ،لمعرفة مدى صالحية فقراته في قياس المحتوى في ضوء االغراض
السلوكية .نبعد جمع آرايهم حالت الموافقة على الفقرات جميعها بدنن حذف بأستثناء تعديل بعضها ناقرنا صالحيتها لما
افترض ان تقيسه في حدند المحتوى المقرر دراسته.
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جدنل (( 2
قيمة مربع كاي (كا)2

الداللة

دالة احااييا ً

الجدنلية

المحسوبة

84،3

14

درجة
الحرية

1

مستوى
الداللة
05،0

غير
موافقون

موافقون

-

14

29،10

1

13

14،7

2

12

الفقرات

،14 ،13،2،1
،17 ،16 ،15
،20 ،19 ،18
،23 ،22 ،21
،26 ،25 ،24
،29 ،28 ،27
،34 ،32 ،31
،38 ،37 ،35
،41 ،40 ،39
44 ،42
،9 ،6 ،5 ،8 ،3
،36 ،47 ،33
50
،11 ،10 ،8 ،7
،43 ،30 ،12
46 ،45

تعد الفقرة صالحة إذا حالت على موافقة ( )%85فما فوق نتم حاول الموافقة على فقرات االختبار بذلك فأن
فقرات االختبار حققت الادق الظاهري.
ب -صدق المحتوى :هو الدرجة التي يقيس فيها االختبار محتوى مضمون معين .نالتحقق من صدق المحتوى
مسألة ذات صلة نثيقة بأعداد الخريطة االختبارية (جدنل المواصفات) نيعد خطوة اساسية في بناء االختبارات التحايلية
نبهذه الناحية يضمن بأن االختبار حار الموضوعات نحدد مدى أهمية كل منها ،نذلك لتمثيلها في االختبار بما تتناسب مع
اهميتها نحار السلوك المرغوب فيه .لذا قام الباحث على أعداد خريطة اختبارية (جدنل المواصفات) كما في الجدنل ()1
الذي تم على اساسه تحديد عدد الفقرات لتل مستوى من المستويات لمحتوى الفاول الخمسة حيث تم أعداد ( )50فقرة
اختبارية موزعة على ( )182غرضا ً سلوكيا ً
 -3صياغة فقرات االختبار
بناء على التوزيع الحاصل في الخريطة االختبارية صيغت ( )50فقرة اختبارية ناختبرت من وع االختبار
من متعدد نهذا النوع من االختبارات يمتاز باعوبة بالغة في بنايه فأ ه في غاية األهمية اال ا ه يقلل من فرص التخمين
لوجود اربعة بدايل ثالثة منها خاطئة نبديل ناحد صايب فقط.
نهذا النوع من االسئلة يتثر استعماله في اختبارات الرياضيات نذلك (لقدرته على قياس كثير من االهداف
المختلفة نفي موضوعات مختلفة نعند مستويات عقلية مختلفة).
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 -4صياغة تعليمات االختبار
تم أعداد تعليمات عامة لالختبار ،ناضحة نمفهومة نمناسبة لمستوى طلبة صفوف المرحلة المتوسطة ،نأن
توفر هذه الخاايص تسهم في رفع معامالت الادق نالثبات نموضوعية االختبار ،ناشتملت التعليمات على:
 الهدف من االختبار. عدد فقرات االختبار. زمن االختبار. طريقة اإلجابة عن االسئلة من خالل اعطاء مثال. اإلجابة عن الفقرات جميعها. تعد الفقرات خاطئة إذا احتوت على اكثر من اختيار. تعطي للفقرة الاحيحة ( )1نالخاطئة (صفر). في حالة ترك اإلجابة تعد الفقرة خاطئة.تفسير النتائج
يتبين من النتايج التي توصل اليها البحث الحالي ان استخدام طريقة التعلم اإللتترن ي في معالجة األخطاء الرياضية
لطلبة المرحلة المتوسطة له اثر ايجابي في زيادة التحايل الدراسي ،نهذه الزيادة الحاصلة في التحايل تيجة استخدام
طريقة التعلم اإللتترن ي بتو ة أسلوبا ً عالجيا ً لألخطاء.
قد يعزى رأي الباحث إلى األسباب األتية:
 -1ان معالجة األخطاء يعد تغذية راجعة يفاد منها في تحديد األخطاء نمعالجتها مما ينعتس ايجابيا ً على استيعاب الطالب
للمادة نهذا بالتالي ينعتس على تحايلهم الدراسي.
 -2ان أسلوب المعالجة المتمثل بالتعليم اإللتترن ي يؤدي إلى تفاعل الطلبة فيما بينهم نيتيح المجال لهم للتساؤل بغية
الوصول إلى قناعة ،كما ان عرض األخطاء بين أعضاء المجموعة يؤدي أيضا ً إلى ان يحال كل الطلبة على تعليم إضافي
ألخطايهم نأخطاء زماليهم مما يعزز حالة االستيعاب لديهم نهذا ما أنضحته تايج االختبار التحايلي النهايي اذ ظهر ان
الفرق لاالح المجموعتين التجريبتين مقار ة بالمجموعة الضابطة.
 -3ان المعالجة عن طريق التعلم اإللتترن ي تتون بواسطة الافوف االكترن ية الن الطلبة الذين يعتمدنن معالجة اخطايهم
على اساس تفاعلهم مع زماليهم الذين يعالجون هذه األخطاء نيتاح لتل منهم الفرصة للوقوف على الخطأ نمعرفة سبب
الخطأ من خالل السؤال دنن حرج كو هم من مستوى عمري ناحد نكو هم زمالء في الاف اإللتترن ي كما ان الطالب
المعالج يشعر بأن مسؤنليته تحتم عليه جعل الطلبة البقية يستوعبون اكثر ،كما يعتقد الباحث ان هذه الطريقة تتيح فرصه
للمنافسة اكبر بين الطلبة نيشعر كل منهم ا ه سيتون هو المعالج في الفرصة القادمة.
 -4ان تحقيق العالقات االيجابية بين الطلبة للمجموعة الواحدة في الافوف اإللتترن ية ادى إلى االستمتاع في هذا األسلوب
العالجي باإلضافة إلى التعليم.
 -5تتتسب ذني التحايل العالي في هذه العملية تقدما ً اكاديميا ً ،الن العمل اإللتترن ي بوضعه مدرسا ً خاوصيا ً يتطلب
التفتير بعمق اكبر في عالقة االفتار بعضه ببعض في موضوع معين نهذا المدرس الخاوصي له خاايص تختلف عن
غيره ال ه مدرس يشارك الطلبة اهتمامهم نميولهم نلغتهم الشبابية.
 -6استخدام الباحث التعلم اإللتترن ي لطريقتين مختلفتين من بين األ ماط (الطرايق) االكثر جاحا ً.
 -7نمن األنجه المهمة للمعالجة الجمعية هو احتفاء طلبة الاف اإللتترن ي نالمجموعة بعملهم فالشعور بالنجاح نالتقدير
ناالحترام هو الذي يبني االلتزام بالتعلم نالحس بالتفاية الذاتية عند نصول المعلومة إلى مداركهم نعلى االخص التحايل
المنخفض.
 -8التعزيز للمجموعات اإللتترن ية نليس للفرد عند اتمام المجموعة إلى مهمتهم على اكمل نجة قد يتون من األسباب التي
تؤدي إلى زيادة التحايل.
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 -9من خالل قيام الباحث بالدراسة اإللتترن ية الحظ شعور الطالب تجاة مادة الرياضيات بتو ها مادة صعبة نلتن قد تتون
مادة اإلثارة نالتفتير معا ً ،نقد تشبع كثيرا ً من ميولهم الفطرية تيجة رنح التعانن نحرية التعبير نالسؤال ناالستفسار بدنن
قلق بالنسبة إلى فهمهم الخاطئ ،نقد يتون السبب في زيادة التحايل.
 -10حل مشتلة الفرنق الفردية من خالل الوصول بالطلبة المتأخرين دراسيا ً إلى مستوى التحايل المطلوب.
 -11استثمار مواهب الطالب إلتترن يا ً في دراسة مادة الرياضيات من خالل ا شاء نرشات عمل إلتترن ية.
االستنتاجات
 -1تفوق العالج اإللتترن ي (الافوف اإللتترن ية) على العالج اإللتترن ي (المذكرات).
 -2تفوق العالج اإللتترن ي (الافوف اإللتترن ية) على المجموعة الضابطة.
 -3تفوق العالج اإللتترن ي (المذكرات) على المجموعة الضابطة.
 -4امتا ية استخدام العالج اإللتترن ي بطرقه المختلفة في المرحلة المتوسطة.
التوصيات
 -1استخدام طريقة التعليم اإللتترن ي بوصفة أسلوب عالجي للظرنف ناألخطاء لما له من اثر في التحايل الدراسي
للطلبة.
 -2اقامة دنرات تدريبية لمدرسي نمدرسات مادة الرياضيات حول كيفية استخدام التعليم اإللتترن ي في تدريس مادة
الرياضيات في المرحلة المتوسطة.
 -3استخدام التعليم اإللتترن ي كو ه أسلوب عالجي لألخطاء إلى حد اتقان المادة العلمية في الرياضيات.
 -4تحديد أخطاء طلبة المراحل المتوسطة له اثر ايجابي في سير عملية التعليم اإللتترن ي بشتل سليم.
 -5من الضرنري القيام بأ شاء قاعات نصفوف إلتترن ية لتخطي اي ظرف طارئ بالعملية التعليمية.
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رسالة ماجستير ،جامعة الملك سعود ،كلية التربية ،قسم نسايل نتتنولوجيا التعليم ،الرياض.
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