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 رسالة المحرر 

 الذكاء االصطناعي مدخل إلثراء العلوم التربوية

 

ال شك أن الذكاء االصطناعي لم يعد حكًرا على شريحة مجتمعية معينة, بل أصبح في متناول الجميع, وقد تسلل فعليًا 

الغزو التكنولوجي السريع, الذي بدأ في خلق طفرة نوعية للعديد من مجاالت حياتنا اليومية. المدرسة بدورها لم تسلم من هذا 

التعلمية كافة، وفي طريقة تعاملهم مع التكنولوجيات الحديثة, لدرجة ازداد   -مهمة في سلوكيات المتدخلين في العملية التعليمية

ية. ماذا يقصد إذن بالذكاء  معها التخوف من حلول الذكاء االصطناعي محل المعلم)ة( والبرامج الرقمية محل المقررات الحال

 االصطناعي؟ وكيف أصبح يؤثر على التعليم؟ 

 ما الذكاء االصطناعي؟ 

فه بأنه "علم وهندسة صنع اآلالت الذكية"، 1956صاغ عالم الحاسوب "جون مكارثي" هذا المصطلح في عام  م, وعرَّ

الذكاء االصطناعي بأنه "قدرة   Michael Haenleinو"مايكل هاينلين"  Andreas Kaplanويعّرف "أندرياس كابالن" 

نظام معين على تحليل بيانات خارجية واستنباط قواعد معرفية جديدة منها، وتكييف هذه القواعد واستخدامها لتحقيق أهداف 

 ومهام جديدة".

ة فالذكاء االصطناعي إذن له خصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشري

وأنماط عملها, من أهم هذه الخصائص القدرة على التعلم واالستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في اآللة، ومع ذلك يبقى 

 هذا المصطلح جدليًا؛ وذلك لعدم توفر تعريف محدد للذكاء.

 آثار الذكاء االصطناعي على التعليم:
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( "ال يشكل الذكاء Christensen Instituteتنسن ، مؤلف في )معهد كريسThomas Arnettوفقا لتوماس أرنيت 

االصطناعي تهديدًا بقدر ما سيساعد على تبسيط مهام التدريس األساسية, ومساعدة مديري المؤسسات التعليمية على التصدي  

ي المجال للتحديات الرئيسة التي تواجه المدرسة, كالرفع من كفاءة المعلمين، وأن التقدم التكنولوجي سيشكل قفزة مهمة ف

 التعليمي؛ حيث سيمكن من االرتقاء بجودة التعليم في المستقبل القريب".

من جهة أخرى فقد أظهرت بعض الدراسات أن الطالب يميلون إلى اللجوء إلى األجهزة الذكية أكثر من المدرس 

مال تقييمهم سلبًا عند طلب التفسيرات لطرح األسئلة؛ وهذا يرجع إلى حقيقة أنهم يخافون من إزعاج المعلم, كما أنهم يتجنبون احت

 بشكل متكرر.

 الذكاء االصطناعي وإعادة تحديد دور المعلم)ة(:

 هنا يمكن أن نتساءل: هل سيحل الذكاء االصطناعي محل المعلم)ة(؟

سيكون دائًما من الصعب اإلجابة القطعية عن هذا التساؤل في الوقت الراهن، لكن أغلب الباحثين يرون أن دور المعلم 

موجودًا، لكنه سيختلف من حيث قيمته العملية والتربوية، ليصبح أكثر شمولية؛ بحيث سيهتم أكثر بالبعد االجتماعي الذي ال ولن  

تتمكن اآللة من تعويضه، فأصل المثابرة والتحفيز في المدرسة عند العديد من المتعلمين يبقى هو التفاعل اإلنساني واالتصال 

 البشري.

ما خلص إليه أيضا الكاتب األميركّي "جوردن شابيرو" الذي أشار إلى أن الذكاء االصطناعي سيوفر أدوات تمّكن  هذا

المعلمين من أداء رسالتهم بفاعليّة أكبر وجهد أقل؛ ألنّه سيؤمن جميع المعلومات التي سيحتاجها المعلم)ة( لتقييم أدائه وأداء  

 طاّلبه وتحسينهما بسرعة وفعالية.

 يقات الذكاء االصطناعي في التعليم:تطب

توفر الطبيعة الرقمية والديناميكية للذكاء االصطناعي مجااًل مختلفًا ال يمكن العثور عليه في البيئة التقليدية النمطية 

تقنيات للمدرسة في وقتنا الحالي؛ فتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم ستمكن من اكتشاف حدود تعلم جديدة, وتسّرع إنشاء 

 مبتكرة. ومن بين تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم نجد: 

 المحتوى الذكي:  -1

تهتم مجموعة من المنصات الرقمية حاليًا بإنشاء "محتوى ذكي"؛ وذلك من خالل تحويل الكتب التعليمية التقليدية إلى 

 ع دمج المحتوى بتمارين الممارسة والتقييم. كتب ذكية وثيقة الصلة بالغاية التعليمية، أو تقديم محتوى ذكي متكامل م

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 8 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) 

 

 أنظمة التعليم الذكي: -2

", هي أنظمة كمبيوتر ITS( المعروفة اختصاًرا بــ "intelligent tutoring systemsأنظمة التعليم الذكي )

عليمية تحتوي على مصممة لدعم وتحسين عملية التعلم والتدريس في مجال المعرفة، فالتعليم الذكي هو نظام يضم برامج ت

عنصر الذكاء االصطناعي؛ حيث يقوم النظام بمتابعة أعمال الطالب وإرشادهم كلما تطلب األمر, وذلك من خالل جمع 

معلومات عن أداء كل طالب على حدة، كما يمكن أن يبرز نقاط القوة والضعف لدى كل متعلم، وتقديم الدعم الالزم له في الوقت  

 المناسب.

 (:AR( والواقع المعزز )VRقع االفتراضي)تقنية الوا -3

تقنية الواقع االفتراضي عبارة عن محاكاة تفاعلية تتيح للمستخدم فرصة خوض تجارب مختلفة؛ حيث يمكن للمستخدم 

أن يكون جزًءا من هذه التجربة، كما يمكنه التنقل داخلها، والتفاعل أيضا من خالل أجهزة خاصة تساعده في االندماج بشكل 

 وهي في الغالب عبارة عن نظارات للواقع االفتراضي أو وحدات تحكم مع استشعار للحركة. كلي،

( فهي تختلف مع سابقتها في كونها تنقل المشاهد بعرض ثنائي أو ثالثي األبعاد ARأما بالنسبة لتقنية الواقع المعزز )

 ب.في محيط المستخدم، حيث يتم دمج هذه المشاهد أمامه، لخلق واقع عرض مرك
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ABSTRACT 

The current research aimed at developing prep stage advanced pupils' Self learning Skills and defining 

the effect of using Paul scheels strategy in such a Self-learning Skills improvement. 

 The researcher adopted an experimental methodology with a quasi-experimental design with one 

research group. The group consisted of 30 prep school advanced female pupils attending Beni 

Mohamed Shehabyah Prep School, Abnoub Directorate of Education, Assiut Governorate. The 

researcher used a scale of Self learning Skills dimensions relevant for advanced prep stage pupils, 

pupil's book, teacher's manual using Paul scheels strategy, a rubric for Self learning Skills of advanced 

prep stage pupils.  

The results indicated the effectiveness of Pual Scheel strategy in the development of self-learning 

skills. The differences were statistically significant at (0.01) in favor of the post-administration of the 

self-learning skills scale with a large effect size, the effectiveness of Paul scheels strategy in 

developing prep stage advanced pupils' Self learning Skills with effect size reaching 0.95. 

    The study recommended the need to pay attention to the category of advanced students in the 

various educational stages and to benefit from the strategy in the field of teaching advanced students 

in the Arabic language. 

Keywords: Paul scheels strategy, Activities, Enrichment, Self-Learning, The Ultimate. 
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 الملخص

إستراتيجية هدف البحث الحالي إلى تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى التالميذ الفائقين في المرحلة اإلعدادية, وتعرف أثر استخدام 

بول سكيل المدعومة باألنشطة اإلثرائية في تنميتها لديهم, واتبع البحث المنهج التجريبي, باستخدام التصميم شبه التجريبي ذي 

( تلميذة من التلميذات الفائقات بالصف الثاني اإلعدادي بمدرسة بني محمد 30المجموعة الواحدة, وتكونت مجموعة البحث من )

دية بنات التابعة إلدارة أبنوب التعليمية بمحافظة أسيوط, وقد قامت الباحثة بإعداد واستخدام قائمة بمهارات التعلم الشهابية اإلعدا

الذاتي المناسبة للتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي, وكتاب التلميذ ودليل المعلم للتدريس باستخدام إستراتيجية بول سكيل 

 ة, ومقياس مهارات التعلم الذاتي للتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي.المدعومة باألنشطة اإلثرائي

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات التالميذ مجموعة البحث في التطبيقين القبلي وأسفرت نتائج البحث عن      

, ووجود أثر كبير إلستراتيجية بول سكيل (0.01والبعدي لمقياس مهارات التعلم الذاتي ككل لصالح التطبيق البعدي عند مستوى )

المدعومة باألنشطة اإلثرائية في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى التالميذ الفائقين بالمرحلة اإلعدادية؛ حيث بلغت قيمة حجم األثر 

(0.95.) 

باالهتمام بالمتعلمين الفائقين في المراحل التعليمية المختلفة، واإلفادة من إستراتيجية بول سكيل واألنشطة اإلثرائية   ويوصي البحث    

في مجال تعليمهم في جميع مهارات اللغة العربية, وتدريب المتعلمين على التعلم الذاتي وتوعيتهم بأهميته, والعمل على تنمية مهارات 

 التعلم الذاتي لديهم.

 الفائقين. ،التعلم الذاتي ،اإلثرائية ،األنشطة ،: إستراتيجية بول سكيلالكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

اللغة العربية هي المقوم األول في بناء شخصية الطالب ولها دور أساسي في حياته؛ إذ يعبر الطالب بواسطة اللغة عن أفكاره  

هي وسيلة المدرسة لتحقيق وظائفها ومشاعره وميوله واحتياجاته من جهة, ويكتسب المعارف والعلوم من جهة أخرى, كما أن اللغة 

 .المتعددة

الحالي بالكم الهائل للمعلومات التي أصبح من الصعب على المؤسسات التربوية أن تزود المتعلم به نظرا لضيق  ويتميز العصر     

ال بد أن يمتلك المتعلم مجموعة الوقت؛ فوقت الحصة المدرسية ال يسمح بتقديم المعارف المختلفة لقضايا المجتمع المتعددة, لذلك كان  

م نفسه بنفسه ذاتيا داخل المدرسة وخارجها في محاول لمواكبة هذا التطور في المعارف من المهارات التي تمكنه من أن يعل

مهارة المشاركة بالرأي, والتقويم الذاتي، واالستعداد للتعلم، واالستفادة من التسهيالت المتوفرة في   :والمعلومات, ومن هذه المهارات

 [.121, ص1البيئة المحلية]

فرصة إليجابية المتعلم ونشاطه في العملية التعليمية؛ حيث يتيح له فرصة الحصول على المعلومات بنفسه, والتعلم الذاتي أتاح ال     

ويمكنه من اكتساب العديد من المهارات وتكوين االتجاهات اإليجابية نحو التعلم, وذلك من خالل توجيهه إلى القراءة, والبحث, 

 [.15, ص2لمتنوعة]واالطالع, والحصول على المعلومات من مصادرها ا

وتزداد أهمية التعلم الذاتي في الوقت الحاضر بسبب تعقد الحياة ومطالبها المتعددة, كما أن نقص الموارد وضخامة أعداد المقبلين       

كافيا لممارسة الفرد حياته بشكل  على التعليم أدى إلى أن التعليم التقليدي لم يعد كافيا الستيعاب هذه المشكلة, ولم يعد التعليم مطلبا 

اجح؛ فأصبح من الضروري إكساب المتعلم بعض المهارات التي تعينه على التوافق مع مستجدات العصر, ومن هذه طبيعي ون

, 3المهارات: النقد والتحليل والتركيب والربط, والمقارنة واالستمتاع بالحياة والقدرة على حل ما يواجهه من مشكالت وغيرها]

 [.32ص

هارات التعلم الذاتي للمتعلمين بصفة عامة وللمتعلمين الفائقين بصفة خاصة؛ تلبية للثورة العلمية  ولقد دعا التربويون إلى إكساب م      

والتكنولوجية وتزايد المعارف والمعلومات بسرعة رهيبة؛ حيث إن النظام التعليمي أيًا كانت إمكاناته لن يتمكن من تقديم كل المعارف  

نما يمكن التعلم الذاتي المتعلمين الفائقين من جمع المعارف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم إشباع حاجات الفائقين منهم, بيللمتعلمين، و

 من مصادرها المختلفة, وبذلك يلبي هؤالء المتعلمون حاجاتهم ومتطلباتهم التي قد ال تستطيع المدرسة أن تفي بها بمفرده.

تلك المقدمة للعاديين, بحيث تساعدهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى    فالطالب الفائقون يحتاجون إلى خدمات وأنشطة تختلف عن       

فما أحوجنا في تدريس اللغة العربية للطالب الفائقين إلى إستراتيجيات متنوعة تنمي التفكير واإلبداع والتفوق اللغوي , حد ممكن

 [.50ص ,4لديهم, وتجعل الطالب إيجابيا ونشطا يفكر ويحلل ويبدع في مواقف لغوية حقيقة]

للمتعلمين الفائقين إلى إستراتيجيات متنوعة فاعلة؛ تنمي المهارات اللغوية لديهم, وتساعدهم  وما أحوجنا في تدريس اللغة العربية        

  على تحقيق التفاعل مع المجتمع الذي يعيشون فيه، وتجعل المتعلم الفائق إيجابيًا ونشًطا, يفكر ويحلل, ويحصل على المعلومات بنفسه.

وهناك العديد من إستراتيجيات التدريس التي قد تسهم في استثمار طاقات الفائقين وقدراتهم, وتوجيهها التوجيه الصحيح، فتجعلهم      

قادرين على زيادة حصيلتهم اللغوية والتعبير عن أفكارهم، كإستراتيجيات التعلم التعاوني, والتعلم الذاتي, وغيرها من اإلستراتيجيات 

 .   الحديثة

وقد جاءت إستراتيجية بول سكيل" القراءة التصويرية" القائمة على التعلم الذاتي تتحدى قدرات الفائقين في الموقف الصفي الذي      

ي يسوده الحرية واالحترام المتبادل، مما يسهم في زيادة الفهم والمعرفة, ويشجع تفعيل عمليات التفكير الناقد واإلبداعي والتقييم الذات

 [.121, ص5هم]لدي
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وينبثق اإلطار الفلسفي إلستراتيجية بول سكيل )القراءة التصويرية( من النموذج المعرفي )الجشتالت(؛ إذ يرى علماء هذا النموذج      

أن التعلم يبدأ من الكل إلى الجزء, على اعتبار أن الكل أكبر من مجموع أجزائه؛ فالقارئ ال يستطيع أن يفهم النص إذا قسمه إلى 

حروف وكلمات، فإدراك الكل يسبق إدراك الجزء، ويؤكد هذا النموذج قوة وأهمية العمليات العقلية كاالنتباه, والتذكر, واإلدراك, 

 [. 178, ص 6العالقات]والتفكير, وحل المشكالت، ويؤكد أيًضا أهمية الخبرات السابقة وتوظيفها في إدراك 

الالوعي من العقل لدى المتعلم، وتتضمن الدخول في حالة استرخاء, وفيها يقرر المتعلم   إستراتيجية بول سكيل على مكون  وتعتمد     

المعرفة التي يريد اكتسابها من النص، ويطلق على هذه المرحلة مرحلة "تحديد الهدف"، ثم يقوم بإلقاء نظرة عامة للنص, بقراءة 

ة منه, والكلمات المفتاحية, واألسئلة الموجودة به, ثم يقوم المتعلم األجزاء المهمة منه, مثل عنوان النص, والفقرة األولى واألخير

بالجلوس بوضع مناسب, ويأخد نفسا عميقا, ويقرأ بتركيز ناظرا إلى الصفحة بصورة كلية بد ال من التركيز على الكلمات المفردة, 

كامل التي تم استدعاؤها من العقل الباطن من خالل كأنه يلتقط لها صورة فوتوغرافية, وبعدها يقوم المتعلم باستعراض المعلومات بال

القراءة التصويرية, ويقوم بقراءة الدرس قراءة فاحصة لإلجابة عن األسئلة التي يطرحها على نفسه, وفي نهاية الدرس يقوم المتعلم 

 [.4, ص7بقراءة متسارعة؛ للوقوف على ما فاته أو لالستزادة من المعلومات]

راتيجية بول سكيل المتعلم على القراءة بفهم أفضل للمادة المقروءة، وتحسين ذاكرته, وزيادة تركيزه وإنتاجيته، وبذلك تساعد إست     

المعلومات بأسرع وقت ممكن، وكيفية وتطوير أدائه الشخصي بشكل أفضل، وتحسين حاسة الحدس لديه، وتعلمه الحصول على 

 تحليل النصوص وتحقيق الغرض من قراءتها بفعالية.

التي هدفت إلى تعرف أثر طريقة "بول  Gabi,karesrlong& long   (2005)[8  ]نتائج دراسة جابي وكريستر ولنغ  وقد أكدت     

إيجابيا في زيادة سرعة سكيل" في زيادة سرعة القراءة لدى طالب الصفين الثاني والرابع األساسيين أن إلستراتيجية بول سكيل أثرا  

رية "بول [ التي هدفت إلى المقارنة بين القراءة التصويScheel (2006[ )9ة سكيلالقراءة واستيعاب المقروء. وتوصلت دراس 

سيكل" والقراءة السريعة من حيث السرعة، إلى نتيجة مفادها أن القراءة التصويرية قراءة سريعة, ولكنها تميزت عنها بأنها أكثر 

 استيعابًا للنص المقروء.

م المقروء [ التي استهدفت تعرف أثر إستراتيجية بول سكيل في السرعة القرائية وفه5] كما توصلت نتائج دراسة محمد محمود    

القرائية وفهم المقروء لدى   السرعةلدى الطلبة الفائقين في المرحلة األساسية في األردن إلى فاعلية بول سكيل في تنمية مهارات 

[ التي هدفت إلى تعرف أثر إستراتيجية القراءة التصويرية في تنمية الفهم القرائي  10] الطلبة الفائقين. وأكدت نتائج دراسة فبيو أرسن 

 الصف الثاني الثانوي بيكانبار فاعلية إستراتيجية القراءة التصويرية في تنمية الفهم القرائي لدى الطالب.في سرد النص لدى طالب  

متعلم معتمدا على ذاته, مستخدما نصفي الدماغ األيمن واأليسر, تحتاج إن خطوات إستراتيجية "بول سكيل" التي يسير فيها ال       

إلى توفير خبرات تعليمية متنوعة, يكون فيها المتعلم المحور الرئيس في عملية التعلم, وتتيح للتلميذ الفائق القيام ببعض الممارسات 

وله القرائية؛ لذا تم في هذا البحث دعم إستراتيجية بول سكيل واألنشطة التي تشبع رغباته واحتياجاته العقلية, وتثير تفكيره وتنمي مي

 ببعض األنشطة اإلثرائية.

واألنشطة اإلثرائية أحد العناصر األساسية للمنهج، وال يمكن االستغناء عنها في مجال اإلعداد والتخطيط للتربية، وتتعدد أهمية       

ى تلبي حاجات وخصائص الفائقين, وتنقل المتعلم إلى مواقف حقيقية مرتبطة االستعانة باألنشطة اإلثرائية في أثناء التدريس؛ فه

 [.462, ص11بالموضوعات التي يدرسها وتجعلها محببة لنفسه، وتغرس فيه روح التعاون ]

تعلمين؛ حيث وفي ميدان تعليم وتعلم اللغة العربية تعد األنشطة اإلثرائية إحدى الخبرات الضرورية التي يوفرها النظام التربوي للم

يحصلون من خاللها على زاد تربوي يشبع ما لديهم من طاقات كامنة، فهي جانب مهم في مجال رعاية المتعلمين وتدعيم قدراتهم 
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وتنمية معارفهم، كما تتيح لهم الفرصة لكي يتعاملوا مع أفكار جديدة وموضوعات مثيرة ومتنوعة غير تلك التي تعطيها المناهج 

، كما يستخدم لتنفيذ هذه األنشطة المصادر المتاحة كافة؛ إلثراء معارف المتعلمين وتقديمها بصورة جديدة ومحببة المدرسية المقررة

 [.314, ص12لديهم]

وبناء على ما أشارت إليه الدراسات السابقة من فاعلية  يتضح مما سبق أهمية تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى التالميذ الفائقين,      

ة بول سكيل القائمة على التعلم الذاتي, فإن الدراسة الحالية تسعى إلى توظيف هذه اإلستراتيجية مدعومة باألنشطة اإلثرائية إستراتيجي

 . في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى التالميذ الفائقين بالمرحلة اإلعدادية

 مشكلة البحث:

 :نبعت مشكلة البحث من خالل

: التي سعت إلى تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى المتعلمين وتوصياتها, ومنها دراسة  الدراسات السابقةاًلطالع على نتائج  أوًلا

 [. 17] [, وكفى كمال16] [, ومحمد فوزي15] [, وآية محروس14] [, نشوى فرحات13شحاتة أحمد]

د أكدوا ضرورة وأهمية تنمية مهارات التعلم وق  استشارة الخبراء والمختصين في مجال المناهج وطرق تدريس اللغة العربية؛  ثانياا:

 الذاتي لدى المتعلمين عامة والمتعلمين الفائقين خاصة.

لتحديد مشكلة البحث وتأكيد وجودها، قامت الباحثة باستطالع رأي عشرين موجًها ومعلًما من  نتائج التجربة اًلستطالعية: ثالثاا:

دادية بمحافظة أسيوط؛ وذلك بهدف تعرف مستوى مهارات التعلم الذاتي لدى  موجهي ومعلمي التالميذ الفائقين بالمرحلة اإلع

%( من الموجهين والمعلمين 65تالميذهم، واإلستراتيجيات المستخدمة في تعليمهم، وأشارت نتائج استطالع الرأي إلى أن نسبة)

التالميذ في مهارة تنظيم المعلومات  %( منهم يؤكدون ضعف58يؤكدون ضعف التالميذ في مهارة اإلفادة من مصادر التعلم, و)

%( من المعلمين يستخدمون طرائق 55%( يؤكدون ضعف التالميذ في مهارة التقويم الذاتي, كما أثبتت النتائج أن)70اللغوية, و)

لم الذاتي لدى تالميذ تدريس تلقينية ال تنمي لدى تالميذهم الفائقين مهارات التعلم الذاتي, وهذا ما يؤكد أن هناك ضعفًا في مهارات التع

 المرحلة اإلعدادية الفائقين.

وفي ضوء هذه الشواهد والنتائج تحددت مشكلة البحث في ضعف مهارات التعلم الذاتي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية الفائقين,     

 هارات التعلم الذاتي لديهم.ولعالج هذه المشكلة استخدمت الباحثة إستراتيجية بول سكيل مدعومة باألنشطة اإلثرائية لتنمية م

 أسئلة البحث:

 سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن السؤالين التاليين: 

 ما مهارات التعلم الذاتي المناسبة للتالميذ الفائقين بالمرحلة اإلعدادية؟ .1

الذاتي لدى التالميذ الفائقين ما أثر استخدام إستراتيجية بول سكيل المدعومة باألنشطة اإلثرائية في تنمية مهارات التعلم  .2

 بالمرحلة اإلعدادية؟ 

 مصطلحات البحث:

 إستراتيجية بول سكيل:

تُعرف إجرائيا بأنها: مجموعة من الخطوات واإلجراءات التي تتم في ضوء أنشطة متعددة تمكن التالميذ الفائقين بالصف الثاني      

 . ن ونصفي الدماغ ومهارات التعلم الذاتياإلعدادي من القراءة بسرعة ودقة, مستخدمين العقل الباط
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 األنشطة اإلثرائية:

تعرف إجرائيا بأنها: مجموعة من األنشطة والممارسات التي يتم اختيارها وتصميمها في ضوء أهداف محددة, وتمارس من قبل     

وتلبية حاجاتهم، وتتسم هذه األنشطة بأنها تالميذ الصف الثاني اإلعدادي الفائقين؛ بهدف تكثيف معلوماتهم اللغوية وتعميق خبراتهم 

 أكثر عمقا واتساعا من األنشطة العادية. 

 مهارات التعلم الذاتي:

كل ما يقوم به تلميذ الصف الثاني اإلعدادي الفائق من أداءات، وما يستخدمه من أساليب ووسائل وفق قدراته تعرف إجرائيا بأنها:      

 .إستراتيجيات وممارسات متنوعة, تمكنه من أن يعلم نفسه بنفسه وينمي مهاراته اللغويةواستعداداته وإمكانياته في ضوء 

 الفائقون:

 يعرف التلميذ الفائق إجرائيا بأنه: تلميذ الصف الثاني اإلعدادي الذي يمتلك مستوى عاليا من القدرات العقلية    

  ة بالعاديين.التي تجعله قادرا على أن يعلم نفسه ذاتيا وينمي معرفته مقارن 

 أهداف البحث:

 هدف البحث الحالي إلى: 

 تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية الفائقين. ▪

 تعرف أثر استخدام إستراتيجية بول المدعومة باألنشطة اإلثرائية لتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى تالميذ  ▪

 المرحلة اإلعدادية الفائقين.

 أهمية البحث:

تعلم فيد البحث الحالي في تقديم إطارا نظريا إلستراتيجية بول سكيل من حيث: المفهوم واألهمية والخطوات, والي األهمية النظرية:

  الذاتي من حيث: مفهومه, وأهميته, ومهاراته, والتالميذ الفائقين وخصائصهم, واألنشطة اإلثرائية وأهميتها.

 يفيد البحث الحالي كال من: األهمية التطبيقية: قد 

 تنمية مهارات التعلم الذاتي لديهم.: تقديم إستراتيجية قد تناسب قدراتهم بعيدة عن األساليب التقليدية, واإلسهام في التالميذ الفائقين

  : إمدادهم بإستراتيجية جديدة يمكن استخدامها في تدريس اللغة العربية.المعلمين

 موجهي اللغة العربية من خالل الوقوف على مدى توظيف معلمي اللغة  تطوير أداء  في قد يفيد الموجهين:

 . اإلثرائية المتنوعة في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى تالميذهم عند تقويم أداء المعلمينالعربية إلستراتيجيات التدريس واألنشطة 

المعلم وفق إستراتيجية بول سكيل المدعومة باألنشطة  بمهارات التعلم الذاتي, ومقياس لقياسه, ودليل بقائمة إمدادهم  :المناهج واضعي

 المنهج. عند تطوير العتبارا في األدوات والمواد هذه وضع اإلثرائية, ويمكن

قد يساعد البحث في فتح آفاق بحثية جديدة أمام الباحثين إلجراء مزيدا من الدراسات؛ لتنمية مهارات التعلم الذاتي في  :الباحثين

 .في دراسات جديدة المراحل التعليمية األخرى, مع إمكانية اإلفادة من أدوات البحث

 محددات البحث:

 التزم البحث الحالي بالمحددات التالية: 

 إدارة أبنوب التعليمية,   –بني محمد الشهابية اإلعدادية بنات  -مجموعة من التلميذات الفائقات بالصف الثاني اإلعدادي بمدرسة

بمحافظة أسيوط, وتم اختيار هذا الصف؛ ألنه منتصف المرحلة اإلعدادية, تتشكل فيه شخصية التلميذ وتظهر مالمح التفوق, وتم 
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%, واختبار المصفوفات 85وحصول التلميذ على نسبة تحصيل فوق  حكات التالية: "ترشيحات المعلمين,  تحديد التلميذات في ضوء الم

 المتتابعة لرافن". 

 عندى مستوى: اإلفادة من مصادر التعلم في تحصيل   مهارات التعلم الذاتي المناسبة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي الفائقين

 ( مهارة فرعية. 29لغوية ومعالجتها, والتقويم الذاتي, والبالغ عددها )المعرفة اللغوية, وتنظيم المعلومات ال

 .إستراتيجية بول سكيل المدعومة ببعض األنشطة اإلثرائية 

  أدوات البحث ومواده:

 بالصف الثاني اإلعدادي. قائمة مهارات التعلم الذاتي المناسبة للتالميذ الفائقين  •

 لــــرافن كأحد محكات الكشف عن التالميذ الفائقين بالمرحلة اإلعدادية.اختبار المصفوفات المتتابعة  •

 مقياس مهارات التعلم الذاتي للتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي.   •

 دليل المعلم وكتاب التلميذ وفق إستراتيجية بول سكيل المدعومة باألنشطة اإلثرائية. •

 منهج البحث: 

تم استخدام المنهج التجريبي لبيان أثر إستراتيجية بول سكيل المدعومة باألنشطة اإلثرائية في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى   

التالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي, وتم استخدام التصميم شبه التجريبي ذي المجموعه الواحدة والتطبيق القبلي والبعدي على 

 مجموعه البحث.

 اإلطار النظري للبحث

 الفائقون المحور األول:

الفائقون ثروة أية أمة؛ فهم قادة المستقبل ووسيلة األوطان لتحقيق ما ترنو إليه من تقدم في شتى المجاالت, فيجب االهتمام بهذه      

الفئة من أفراد المجتمع, وذلك من خالل اكتشافهم مبكرا وتقديم البرامج الخاصة بهم, والتي تتناسب مع ما يمتلكون من قدرات تميزهم 

من أبناء المجتمع, وعدم تركهم يقعون في المشكالت التعليمية واالجتماعية التي قد يكون سببها عدم العناية بهم, فمن بين عن غيرهم  

ابة أهم المعايير التي يقاس بها تقدم األمم ورقيها اهتمامها بغير العاديين من أبنائها, ومنهم الفائقون, فيعد االهتمام بالمفائقين استج

 ر.لمتطلبات التطو

ويعرف المتعلم الفائق بأنه من وصل في أدائه إلى مستوى أعلى من العاديين في مجال من المجاالت التي تعبر عن المستوى      

 [.30, ص 18العقلي الوظيفي للفرد, مقارنة مع الفئة العمرية التي ينتمي إليها]

  دافعية تميزه عن أقرانه, وهو يستوفي المبادئ التي اتفق عليها مجتمعهوالفائق هو المتعلم الذي يتمتع بقدرة استثنائية أو إنجاز, أو       

[19.] 

ويمكن تعريف الفائق إجرائيا بأنه: المتعلم الذي يمتلك قدرات واستعدادت تؤهله للتعلم بشكل أسرع والتفوق في مجال معين من      

 بأقرانه.مقارنة , وذلك المجاالت المختلفة التي يقدرها مجتمعه

 خصائص التالميذ الفائقين:

يتمتع التالميذ الفائقون بخصائص عقلية, واجتماعية, وأكاديمية, ووجدانية, وانفعالية تجعلهم يتميزون عن غيرهم من العاديين, ومن   

 [359, 23[ ]360, ص22[ ]31, ص21[ ]74, ص20هذه الخصائص: ]
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كبيرة مقارنة بأقرانهم في العمر نفسه, وكذلك في المستوى األكاديمي والفني   ارتفاع درجة األداء العقلي المعرفي لديهم بنسبة •

 والرياضي والجوانب االجتماعية في مجاالت التفوق المختلفة. 

 الذاكرة القوية والقدرة على مناقشة األفكار, واستكتشاف الجديد والمختلف والمعقد والمفاجئ, والقدرة على االبتكار.  •

 الجسمي أسرع من أقرانهم في العمر.الوصول إلى النضج  •

أن قدراتهم الحركية أكثر مالءمة ولديهم مهارات حركية متقدمة, ولديهم تكامل أفضل في وظائف النصفين الكرويين للمخ,   •

 ويستطيع المخ لديهم استدعاء الخبرات المخزونة وقت الحاجة إليها في أسرع وقت.

 ة عالقات اجتماعية محدودة مع غيرهم. الهدوء النفسي والسيطرة على العواطف وإقام •

 التمتع بدرجة عالية من التوافق النفسي واالجتماعي, ولديهم ثبات انفعالي وإتزان نفسي وثقة بالنفس. •

الميل إلى المشاركة في ممارسة األنشطة المدرسية, مثل: القراءة, والتردد على المكتبة بانتظام, واالشتراك في جماعة   •

 أصدقاء المكتبة, واالشتراك في النادي العلمي. 

االجتماعية  الحاجة إلى تحقيق الذات, وإدراك العالقات االجتماعية الجيدة, والقدرة على القيادة والقدرة على حل المشكالت •

 والبيئية, واالهتمام الكبير بالقيم المثالية كالعدالة والحق. 

 قوة المالحظة لكل ما هو مهم وكذلك رؤية التفاصيل المهمة.   •

 يستمتع بتعلم كل جديد وعمل األشياء بطريقة جديدة, ولديه حافز داخلي للتعلم والبحث.  •

ن للسعادة, ويعتمدون على أنفسهم, ولهم آراؤهم وشخصيتهم الشخصية مرحة وحضور البديهة, فهم اجتماعيون ويميلو •

 المميزة, ولديهم حب كبير لالستطالع, ويمتلكون إرادة قوية.

 النشاط الذهني العالي والذي يظهر عند اختالف وجهات النظر. •

قديم البرامج الخاصة وأساليب وتحتاج هذه الخصائص إلى اإللمام الدقيق بها من جانب المعلم والوالدين, وتشجيعها من خالل ت     

الرعاية المختلفة, التي تناسب صفات هؤالء التالميذ المتفوقين, وتعمل على تنميتها بشكل جيد وتحقيق مزيد من التفوق والتميز. كما 

يست الصفة أن هذه الحضائص ليست من سمات المتفوقين فقط, فيشترك فيها المتفوق والعادي ولكن الفارق بينهما الكيف والدرجة ول

 نفسها.

وقد أكدت العديد من الدراسات ضرورة االهتمام بالفائقين في المراحل التعليمية المختلفة والعمل على تلبية حاجاتهم وصقل مهاراتهم 

 [.26إسماعيل][, وفتحي  25[, وعبدالرحيم عبد الهادي, ووليد أحمد]24( ](Çetinkayوقدراتهم, ومن هذه الدراسات دراسة كل من:

 المحور الثاني: إستراتيجية بول سكيل 

جاءت إستراتيجية بول سكيل والتي تسمى "القراءة التصويرية ومنظومة العقل المتكامل" لتلبي ما دعا إليه التعلم الحديث من      

 استخدام شقي المخ األيمن واأليسر, واالستفادة من العقل الالواعي في تحسين عملية التعلم.    

وينبثق اإلطار الفلسفي للقراءة التصويرية من النموذج المعرفي )الجشتالت(؛ إذ ينظر علماء هذا النموذج إلى التعلم على أنه يبدأ      

من الكل إلى الجزء على اعتبار أن الكل أكبر من مجموع أجزائه؛ فالقارئ ال يستطيع أن يفهم النص إذا قسمه إلى حروف وكلمات, 

بق إدراك الجزء, ويؤكد هذا النموذج قوة وأهمية العمليات العقلية كاالنتباه والتذكر واإلدراك والتفكير وحل المشكالت, فإدراك الكل يس

           [.78, ص27ويؤكد أيضا أهمية الخبرات السابقة وتوظيفها في إدراك العالقات]
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, 28درجة استيعاب عالية وبوقت أقل بتوظيف القدرات العقلية ]وتعرف إستراتيجية بول سكيل بأنها: قراءة أكبر كم من الكلمات ب     

[ بأنها القراءة السريعة والرأسية والصامتة, وقراءة ما بين السطور وفهم األفكار 147, ص29[. ويعرفها مدحت محمد]67ص

 وقت ممكن.    المنبثقة من المادة المقروءة, مع التركيز الشديد للوصول إلى فهم سريع للمادة المقروءة في أقل 

ويمكن تعريف إستراتيجية بول سكيل بأنها: مجموعة من اإلجراءات التي  يقوم بها المتعلم ذاتيا مستخدما العقل الباطن ومجموعة     

من األنشطة المتنوعة, مما يمكنه من استيعاب النص المقروء بدرجة عالية وفي وقت أقل, واالستفادة من المعلومات التي تعلمها في 

 مواقف الحياتية. ال

 خطوات إستراتيجية بول سكيل: 

 تتكون إستراتيجية بول سكيل من خمس خطوات رئيسة, هي:

قبل البدء في القراءة على القارئ أن يحدد الهدف من الموضوع الذي يود قراءته؛ وذلك ليزيد من تركيزه وتنشيط ذهنه,   اإلعداد:  -1

ويتم ذلك من خالل طرح األسئلة على نفسه, وبعد التفكير في إجابة هذه األسئلة يدخل القارئ في حالة استرخاء جسدي وتركيز 

ركة العين وتوسيع الرؤية البصرية للمقروء, فتصل المعلومات إلى العقل الباطن ثم العقل كله لالنتباه فيما يقرأ, وذلك من خالل ح

 [.217, ص29]ويتم معالجتها

وتسمى هذه الخطوة النظرة الشاملة, وتعني استكشاف المادة المقروءة قبل الغوص في التفاصيل وتعرف خريطة التهيئة:  -2

يم المعلومات, مما يجعل القارئ يتآلف مع المادة بوضوح والسير قدما نحو تحقيق الهدف الكتاب, ومعرفة أسلوب المؤلف وهيكلية تنظ

 [.34, ص30من القراءة ]

وهي تسمح للقارئ بالحصول على فكرة عامة حول الموضوع أو كتاب معين وكيفية تنظيمه من خالل النظر إلى الفقرة األولى     

لخاتمة, ويسأل القارئ نفسه األسئلة اآلتية: ما عنوان الموضوع؟ عن ماذا يتكلم؟ ماذا أو الجملة األولى من كل فقرة, والنظر إلى ا

   أعرف عنه؟

فالقراءة التصويرية تتضمن الجلوس بوضع مناسب لقراءة الموضوع, وتحديد الهدف منه وما يتوقع اكتسابه,   القراءة التصويرية:  -3

يعمل نصف العقل األيمن ويتهيئ للمعلومات, فالقراءة التصويرية عبارة عن فيأخذ القارئ  نفسا عميقا ويسترخي ويقرأ بتركيز, و

 [. 46, ص31نظرة سريعة للصفحة بأكملها في آن واحد, وفهم الغرض منها]

يدخل في هذه المرحلة عملية استعراض المعلومات بالكامل, والتي تم استدعاؤها من العقل الباطن من خالل القراءة  التنشيط: -4

ية ويقوم القارىء بقراءة الموضوع قراءة فاحصة متأنية لمعرفة مدى إلمامه بهدف الدرس, ثم رسم خريطة ذهنية للموضوع, التصوير

وهي وسيلة تقوم على ربط المعلومات المقروءة في النص بواسطة رسومات وكلمات على شكل خريطة وتسمى "التشجير" فالقارئ   

 [.68, ص30]مات مختصرة ممزوجة باألشكال واأللوانيقرأ األفكار في النص ثم يحولها إلى كل

بعد أن استرجع القارئ ما قرأه يمكنه أن يقرأ النص قراءة متسارعة؛ بهدف الوقوف على ما قد فاته أو  القراءة المتسارعة: -5

القراءة التصويرية يمكنه أن االستزادة من المعلومات التي وضعها في الخريطة الذهنية في أثناء القراءة, وبعد أن ينتهى القارئ من 

يسأل نفسه بعض األسئلة, مثل: ما األهداف التي تحققت مقارنة باألهداف الموضوعة؟ ما مدى فعالية اإلستراتيجية؟ كيفية االستفادة 

الكلمات  من المعلومات في الخبرات الحياتية؟ والقراءة المتسارعة هي قراءة للنص من البداية وحتى النهاية  بقراءة  مجموعة من

 في النظرة الواحدة مستخدما القلم أو إصبع اليد دون توقف ويتم تغيير سرعة القراءة حسب صعوبة المادة وأهميتها.
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 أهمية إستراتيجية بول سكيل:

ترجع أهمية إستراتيجية القراءة التصويرية في أنها تساعد القارى على: زيادة الذاكرة والفهم, وتعزيز الثقة بالنفس, وزيادة سرعة     

ئ  القراءة, وزيادة دافعية الفرد للتعلم والقراءة, كما تساعد إستراتيجية بول سكيل على زيادة مهارات القراءة لدى القارئ, وتساعد القار

 [.199, ص5اكتشاف مواهبه الذاتية, تجعل القارئ أكثر شغفا بالمقروء, وبذلك تصبح القراءة أكثر تحفيزا]على 

وقد أكدت نتائج عدة دراسات فاعلية إستراتيجية بول سكيل في تنمية المهارات والجوانب المختلفة لدى المتعلمين, مثل     

 Ghorab, M. (2013 [33.][, )5(]2010محمود )[ ومحمد 32]Guastello, E. , & Lenz, C,(2005)دراسة

وتبرز أهمية إستراتيجية بول سكيل للمتعلم في اهتمامها بالمتعلم كمحور لعملية التعلم وفيما توليه اهتمام وأدوار عليه القيام بها      

راءة العنوان والفقرة األولى كتحديد هدفه من الدرس، ومدى أهمية الموضوع بالنسبة له, وقراءة الدرس قراءة أولية سريعة؛ بق

واألخيرة من النص قراءة سريعة؛ للحصول على الكلمات المفتاحية والرئيسة للموضوع, وإعادة صياغة أهدافه بعد القراءة طارحا 

على نفسه بعض األسئلة, وقراءة الدرس قراءة فاحصة لإلجابة عن أسئلته, ثم رسم خريطة ذهنية للدرس وقراءة النص قراءة  

رعة مرة أخرى؛ للوقوف على ما فاته أو لالستزادة من معلومات, وغيرها من األدوار التي تجعل المتعلم نشطا وفاعال في متسا

 عملية التعلم. 

 المحور الثالث: األنشطة اإلثرائية

لتعليمية, وتهدف إلى إحداث  األنشطة اإلثرائية مدخل مهم في التعليم؛ إذ إنها تركز على المتعلم, وتجعله محورا مهما في العملية ا     

تغيرات في السلوك المعرفي والوجداني والمهاري للمتعلم, من خالل ما تتيحه له من خبرات جديدة غير تقليدية تتسم بالعمق واالتساع 

 والمرونة, وتتطلب منه المشاركة الفعالة خالل الحصة المدرسية.  

ة بأنها: مجموعة من األنشطة العلمية ذات طبيعة أكاديمية شيقة, تستثير [ األنشطة اإلثرائي270, ص34ويعرف حمدان محمد ]     

في التالميذ الرغبة في دراسة المادة من ناحية, وحبها واالبتكار فيها من ناحية أخرى, كما أنها أنشطة غير روتينية, تهدف إلى إمداد 

 التالميذ ببيئة تعلمية نشطة, تتحدى قدراتهم, وتنميها.

ة تختلف عما يقدم للمتعلين في المنهج العادي, تعمل على تعزيز تعلمهم المفاهيم الجديدة وتطوير ما لديهم من خبرات, فهي أنشط     

وتشعرهم بالمتعة عند تطبيقها على أرض الواقع, كما أنها تنمي التفكير الناقد واإلبداعي لدى المتعلمين وتمكنهم من حل المشكالت 

  [.1, ص35]العمل الجماعي وتنمية احترام الذات ومهارات

ويمكن تعريف األنشطة اإلثرائية بأنها مجموعة من الممارسات التعليمية التي يتم إدخالها في المقرر المدرسي ليناسب قدرات      

ومهارات التالميذ الفائقين, وتتسم هذه الممارسات بالسهولة والعمق. وتسعى هذه األنشطة إلى زيادة أو تكثيف المهارات أو المعلومات 

لتعليمية المقدمة للتالميذ, مما يعزز لديهم اكتساب تلك المهارات وتطبيقها في حياته اليومية, وتنمية مهارات التواصل أو الممارسات ا

االجتماعي بين التالميذ واآلخرين من أفراد مجتمعه, ومن أهم أشكال األنشطة اإلثرائية: األلغاز التعليمية, استخدام شبكة اإلنترنت, 

 كليف التالميذ بعمل مطبوعات من ملصقات, وإعالنات, ومجالت علمية أو نشرات توعية.تالتطبيقات الحياتية, 

 أهمية األنشطة اإلثرائية: 

 [ 19, ص37[ ]75, ص36وتتمثل أهمية األنشطة اإلثرائية في أنها: ]

واكتشاف قدراته وميوله فيراعيها تستوعب الفروق الفردية بين الطالب بحيث يجد كل منهم في نشاط يقوم به فرصة الختبار نفسه .1

 وينميها, كما أنه يستوعب جميع التالميذ دون تفرقة أو تمييز.
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 تساعد التلميذ على التخطيط والعمل في فريق حيث يحتاج النشاط إلى التخطيط والتعاون. .2

العلوم واآلداب ويعمق فهم تساعد على التحصيل, حيث إنه يمد الطالب بمجموعة من المعلومات والمعارف في مختلف الفنون و.3

 الطالب لمحتوى المادة التي يدرسونها. 

 تساعد التلميذ على تخطي الخوف والرهبة, وتقلل من الحواجز النفسية. .4

 تسد الفجوة بين الدارسة النظرية والتطبيقات العملية..5

 أقل الخطط من حيث التكاليف االقتصادية وأكثرها واقعية. .6

 يع المجاالت حيث تفتح باب المعرفة والحقائق والمعلومات.ترفع مستوى التحصيل في جم.7

 تهدف إلى تحقيق بعدين: البعد الرأسي, والبعد األفقي, حيث توسع الطريق أمام المتعلم لزيادة معلوماته. .8

 تنمية روح التعاون والمهارات االجتماعية بين الطالب وبعضهم البعض وبيئتهم ومجتمعهم. .9

لتحديات والمشكالت الحياتية وتحمل المسئولية وتقدير الوقت والعمل, والتخلص من المناهج التقليدية التي  إعداد الطالب لمواجهة ا .10

 تسبب للمتعلم الملل والنفور منها.  

فاألنشطة اإلثرائية من أهم الوسائل التي تسعى المدرسة من خاللها إلى إكساب المتعلم المهارات المختلفة للتعامل مع البيئة        

لمحيطة به, وتكمن أهميتها في جعل الموقف التعليمي شبيه بالخبرات التي يمر بها الفرد في حياته, وأنها تكسب المتعلم العديد من ا

الصفات اإليجابية مثل روح التعاون, والثقة بالنفس, وتقدير الذات من خالل معرفة قدراته, كما أنها تخلق جوا من المرح, وغيرها  

 تجعل األنشطة اإلثرائية وسيلة لجعل التعلم باق األثر وليست هدفا لحظة معينة.من المميزات التي 

وقد أكدت العديد من الدراسات فاعلية األنشطة اإلثرائية وأهميتها في تنمي الجوانب المتعددة لدى المتعلمين, مثل دراسة: محمد  

 [.26[ وفتحي إسماعيل]42[, وسعيد محمد]41أحمد] [, وبدوي40[, وأحمد رشوان وعقيلي محمد]39[, وداوود الحدبي]38لطفى]

 

 المحور الرابع: التعلم الذاتي 

التعلم الذاتي من أســاليب التعلم المهمة التي تعمل على توظيف اإلســتراتيجيات التربوية المختلفة  في العملية التعلمية؛ لتناســب      

يها قدرات المتعلمين المختلفة، حيث إنها تنقل عملية التعلم من التركيز على المادة التعليمية إلى التركيز على المتعلم، فيسير المتعلم ف

 سرعته الخاصة، مما يسهم في تنمية المتعلم معرفيًا وسلوكيًا ووجدانيًا.   وفق

ويعرف التعلم الذاتي بأنه: نشــاط تعليمي يعتمد على جهد المتعلم في تحصــيل المعرفة، واكتســاب المهارات واالتجاهات من خالل 

 [.167, ص43م ]قراءاته الحرة الموجهة نحو تحقيق األهداف التعليمية تحت إشراف وتوجيه المعل

[ التعلم الذاتي بأنه: نشــاط تعليمي ذاتي التوجيه نحو أهداف ذاتية يمارســه المتعلم بنفســه في 160, ص44ويعرف محســن على]  

 الوقت الذي يختاره، والطريقة التي يختارها والسرعة التي تالئمه مستقال دون أن يلقى مساعدة.

وب التعليمي الذي يعتمد على نشـاط المتعلم وجهده في تحصـيل المعرفة، فيسـير فيه وفق ويمكن تعريف التعلم الذاتي بأنه: األسـل     

 قدرته الذاتية مستخدًما أنواع مختلفة من األنشطة التعليمية؛ لتحقيق أهداف تربوية محددة.
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 خصائص التعلم الذاتي:

 [360, ص45يتميز التعلم الذاتي بجملة من الخصائص. منها: ]

م في التوجيه واإلرـشاد، ومتابعة وتـشجيع المتعلمين في اختيار واـستخدام الوـسائل المتاحة ومساعدتهم على تحديد دور المعل •

 اإلفادة مما اكتسبوه من معارف ومعلومات في مواقف الحياة داخل المدرسة وخارجها.

دارس ل • ا، وبين ـحاـجة اـل ارات المراد تعلمـه اهيم والمـه اد التوافق بين المـف ه يعـمل على إيـج ارات،  أـن اهيم والمـه ل ـهذه المـف مـث

 فحيث أن هذه المفاهيم والمهارات تتغير وفق لقدرات الدارس.

توفير دافعية قوية للمتعلم من خالل التنويع  في المواد التعليمية واألنشــطة واألهداف، ويعود المتعلم االعتماد على نفســه؛  •

 مما يقوي شخصيته ويولد لديه الميل لالبتكار.

 الصلة بين المعلم والمتعلم, يساعد على التغلب على التكرار الممل الذي يالزم التعليم الجماعييوثق  •

 يعود المتعلم مواجهة المشكالت، والعمل على حلها؛ مما يؤثر إيجابيًا على نمو المتعلم.   •

اعد  • ه يـس عي المتعلم في الحصـول على المعلومة بنفـس التعلم الذاتي يؤدي إلى التقدم في التعليم، واختصـار الوقت، كما أن ـس

 على زيادة التركيز، واالحتفاظ بالخبرة المتعلمة في ذاكرته. 

من الثقة واألمن بعيدًا  يوفر خصــوصــية أخالقية لعملية التعلم، بحيث يتلقى كل متعلم التوجيه والرعاية واإلرشــاد في جو  •

 عن التشهير والتجريح.

 قيام المتعلم باالستجابة والنشاط أثناء عملية التعلم, واطالع المتعلم فوًرا على نتيجة عمله. •

 يشمل التعلم الذاتي النشاط المعرفي والوجداني والحسي والحركي بشكل كامل. •

 مهارات التعلم الذاتي: 

ــاليب الم  ــاعده على التقدم معرفيًا، التعلم الذاتي من األسـ ــاب المتعلم مجموعة من مهارات التعلم التي تسـ ــعى إلى إكسـ همة التي تسـ

 ووجدانيًا، ومهاريًا في ضوء مجموعة من الخطوات التي يسير عليها التعلم الذاتي؛ لجعل المتعلم مسايًرا لمتطلبات عصره.

لعمليات العقلية لدى المتعلم التي تســاعده أثناء التعلم الذاتي، وال يتم ومهارات التعلم الذاتي مجموعة اإلجراءات والممارســات وا    

ــتعداد  ــاركة بالرأي، التقويم الذاتي، االس ــابها أو تنميتها لدى المتعلم مثل مهارات المش التعلم الذاتي دون التمكن منها، كما يمكن إكس

 [21, ص46للتعلم ]

 [638, ص47] ومن أهم مهارات التعلم الذاتي:

ارات معرفية: تتعلق بعمل العقل والتوظيف المعرفي للعمليات العقلية وبخاصـــة مهارات التفكير، وحل المشـــكالت، ومعالجة مه -

 المعلومات.

 مهارات دراسية: التي يستخدمها المتعلم كالقراءة والكتابة.  -

الدافعية والتوجيه الذاتي والضــبط الذاتي، مهارات شــخصــية: وتتعلق بالجوانب االنفعالية، واالتجاهات، واألهداف، والرغبات، ك -

 واإلرادة والعزيمة، وبناء األهداف.

 مهارات الحياة: مثل اتخاذ القرار، االتصال، التفاوض، المواجهة، إدارة الوقت، التكيف. -

طيط، ومن أهمها مهارات مهارات فنية عملية: تتعلق بالكفاءة في استخدام األدوات، وإستراتيجيات التعلم، وتعزيز الخبرات، والتخ -

 التعامل مع التكنولوجيا.
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ــع     ــاـعد الطالب على تعلم ليس فقط المحتوى ولكن تعلم كيفـية التعلم من خالل تـحدـيد األـهداف ووضــ فمـهارات التعلم اـلذاتي تســ

ــباط الذا ــبهم االنضـ ــهم يكسـ ــتراتيجية والمراقبة الذاتية والتقييم الذاتي، كما أن تعلم التالميذ بأنفسـ تي والدافعية للتعلم والمثابرة اإلسـ

 وتحمل المسئولية، ويساعد التالميذ على حل مشكالتهم والتفاعل مع بيئتهم.

 :مهارات التعلم الذاتي والفائقون 

الفائقون قيمة كبيرة للمجتمع؛ فهم القادرون على تنميته وحل مشكالته بما لديهم من قدرات وإمكانات خاصة؛ لذا يجب االهتمام    

بهم وتعرف متطلباتهم وحاجاتهم, فهم بحاجة إلى خبرات تعليمية تتناسب مع قدراتهم العقلية ومستوى تحصيلهم, وكذلك إلى مهارات 

 دى الحياة وتحقيق إنجاز يتناسب مع ما لديهم من قدرات عالية ودافعية قوية للتعلم.تساعدهم على التعلم م

[ إلى أن التالميذ الفائقين يحتاجون إلى تنمية مهارات التعلم الذاتي واستثمار مصادر التعلم 56, ص48ويشير يحيى ماضي]     

غالبا ما يفضلون االعتماد على أنفسهم, واستخدام مجاالت  [ حيث يرى أن الفائقين28, ص49والمعرفة, وهذا ما يؤكده محمد مسلم]

 تهم.التعلم الذاتي؛ وذلك ألن التعلم الذاتي يشبع لديهم السرعة في التعلم, والتقدم في إنجازهم وفق المعدل الذي تسمح به قدراتهم وإمكانا

مكن بواسطتها مواجهة التزايد المعرفي والتغيرات السريعة,  فالتعلم الذاتي من أهم وسائل التربية المستمرة؛ حيث إنه الوسيلة التي ي    

ويقوم فيه المتعلم بالدور األكبر في الحصول على المعرفة, ويسير فيه وفق قدراته ودافعيته للتعلم, فهو من يقرر متى وأين يبدأ؟ 

 ومتى ينتهي؟ وأي الوسائل والبدائل يختار؟

لفائق على السير في تعلمه طبقا لسرعته الذاتية؛ وتكسبه القيم والعادات والممارسات التي ومهارات التعلم الذاتي تساعد التلميذ ا    

تجعله متعلما ذاتيا يبحث عن العلوم والمعارف, ويستفيد منها في تطوير ذاته بصورة مستمرة وفقا لقدراته وإمكاناته؛ حيث تحرر 

 عملية التعلم ممتعة له, دون أن تقيده بزمان أو مكان. المتفوق من قيود المنهج المدرسي وطرائقه التقليدية, وتجعل

 إجراءات البحث

: قائمة مهارات التعلم الذاتي المناسبة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي الفائقين.  أوًلا

 تم إعداد قائمة مهارات التعلم الذاتي المناسبة للتالميذ الفائقين باتباع الخطوات التالية: 

تمثل الهدف من إعداد القائمة في تحديد مهارات التعلم الذاتي المناسبة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي تحديد الهدف من القائمة:  -أ

 الفائقين, والتي استهدف البحث الحالي تنميتها لديهم.

 تمثلت مصادر إعداد القائمة في: مصادر إعداد القائمة:  -ب

سابقة التي تناولت مهارات التعلم الذاتي, وكذلك خصائص تالميذ المرحلة اإلعدادية, ومن هذه  مراجعة األدبيات والدراسات ال 

 [.17[, كفى كمال]16[ محمد فوزي]15[ آية محروس]14[ نشوى فرحات]13شحاتة أحمد] الدراسات:

  آرائهم. مقابلة بعض المختصين في مجال المناهج وطرق تدريس اللغة العربية؛ وذلك لإلفادة من 

في ضوء المصادر السابقة تم التوصل إلى قائمة مهارات التعلم الذاتي, ووضعها في صورة قائمة القائمة في صورتها األولية:  -ج

وتضمنت القائمة في صورتها األولية: مقدمة توضح الهدف من إعداد القائمة, والتعريف   أولية؛ وذلك لعرضها على السادة المحكمين,

ات التعلم الذاتي , والمطلوب من المحكمين إبداء الرأي فيه, والمهارات  المراد تحكيمها مقسمة إلى مهارات رئيسة اإلجرائي لمهار

وشملت القائمة ثالث مهارات  وفرعية وأدائية, ومالحظات للمحكمين في نهاية كل مهارة رئيسة فيما يتعلق بأية مالحظات أخرى.

( مهارة 33تحصيل المعرفة اللغوية, تنظيم المعلومات اللغوية ومعالجتها, والتقويم الذاتي, و)  رئيسة, هي اإلفادة من مصادر التعلم في

وقد ُطلب من المحكمين قراءة قائمة مهارات التعلم الذاتي, وإجراء التعديالت الالزمة وفقاا لما يرونه مناسبا, وذلك من  أدائية.

ة والفرعية المنبثقة منها, ومدى مناسبة كل مهارة أدائية من مهارات التعلم مدى اتساق كل مهارة أدائية مع المهارة الرئيسحيث: 
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الذاتي لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي, ومدى سالمة الصياغة العلمية واللغوية لكل مهارة أدائية, وإضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه 

 ضروريا لضبط القائمة. 

( محكًما من المختصين في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية, 37ها األولية على )تم عرض القائمة في صورتتحكيم القائمة:  -د

وبعض موجهي اللغة العربية ومعلميها؛ وذلك بهدف التوصل إلى القائمة في شكلها النهائي, واألخذ بآرائهم فيما يتعلق بالتعديل أو 

 الحذف أو اإلضافة. 

, كما بالجدول وزان النسبية لنسب اتفاقهم على المهارات الرئيسة والفرعية بالقائمةوبعد عرض القائمة على المحكمين, تم حساب األ

 التالي:

 : نسبة االتفاق لكل مهارة من مهارات التعلم الذاتي (1) جدول
 المناسبة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي الفائقين في الصورة األولية للقائمة

المهارة 

 الرئيسة

المهارة 

 الفرعية 

 النسب المئوية المهارة األدائية

 للمهارة

 

 

اإلفادة من 

مصادر 

التعلم في  

 تحصيل

المعرفة  

 اللغوية 

 

 

 

البحث 

الذاتي  

 الستخالص

 المعلومات

 %97.3 محددة. زمنية فترة  في التعلم عملية من لبلوغه يسعى الذي الهدف يحدد

 %94.6 .بموضوع التعلميستخدم المعاجم في الحصول على المعلومات المرتبطة 

مراجع( المناسبة لموضوع  –)موسوعات علمية يحدد مصادر التعلم 

 البحث.

97.3% 

 %78.4 يميز بين أنواع المصادر األولية والثانوية المرتبطة بالموضوع. 

 %94.6 ندوات(.  –إنترنت –مجالت -ينوع أساليب الحصول على المعلومات)كتب

 %86.5 للمعلومات. كمصدر اإلعالم ووسائل المحلية البيئة من يستفيد

 توظيف

مصادر 

  في التعلم

استخالص 

 المعلومات

 %94.6 جديدة. أفكار إنتاج في الحديثة التقنيات من المكتسبة المعلومات توظيف

 %86.5 .يمارس أنشطة تعليمية متنوعة تعين على تعلم اللغة ومهاراتها

 %75.7 .اختيار وسائل التعلم المناسبة لقدراته ولموضوع التعلميشارك في 

 

 

تنظيم 

المعلومات 

اللغوية 

 ومعالجتها

تفسير 

 المعلومات 

 %97.3 .ا للمعلومات التي تم تفسيرهاا مناسبً يضع عنوانً 

 %94.6  .يستنبط معاني المفردات اللغوية ومضاداتها وجموعها

 %91.9 .اا منطقيً للمعلومات من خالل تفسيرها تفسيرً يستخلص معاني جديدة 

 

تحليل ونقد 

 المعلومات 

 %81.1 . يحدد العناصر الرئيسة بصورة واضحة

 %86.5 .يوظف خبراته في التوصل إلى معلومات جديدة

 %97.3 .ا مدى الترابط بينهاينقد المعلومات موضحً 

 %89.2 .إليها والتأكد من صحتهايراجع المعلومات التي تم التوصل 

 %83.8 .يقارن بين المعلومات وبعضها البعض

 %91.9 .يرتب المعلومات والبيانات التي تم التوصل إليها بتسلسل منطقي

عرض  

المعلومات 

بصورة 

 مكتوبة 

 %83.9   .يكتب العناصر الرئيسة والفرعية للموضوع المقدم له

 %94.6 .بصورة وافية يلخص الموضوع كتابةً 

 %81.1 .على المعلومات واألحداث المرتبطة بالموضوع يعلق كتابةً 

 %86.5 .يربط بين المعلومات الجديدة والسابقة كتابةً 

 %78.4  .يكتب الفكر بتسلسل منطقي

 

 

التقويم 

 الذاتي 

الحكم على  

مدى صحة  

المعلومات 

التي تم 

 %94.6  .يحدد مدى صحة المعلومات التي توصل إليها

 %100 . يميز بين الحقيقة والخيال من بين المعلومات اللغوية التي تم التوصل إليها

 %97.6 .يقارن بين األدلة التي توصل إليها

 %91.9 . لموضوعهيختار المعلومات المناسبة 
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المهارة 

 الرئيسة

المهارة 

 الفرعية 

 النسب المئوية المهارة األدائية

 للمهارة

التوصل  

 إليها 

 %83.9 .يقيم مصادر الحصول على المعلومات

الحكم الذاتي 

على مدى  

تقدمه ونموه 

في 

الحصول  

على  

 المعلومات 

 %97.6 .ا ذاتيًا على مدى تقدمه في الحصول على المعلومات اللغويةيصدر حكمً 

 %70.3   .يرجع المعلومات اللغوية إلى مصادرها األصلية

 %83.9 . أثناء عملية التعلمفي يحدد صعوبات التعلم التي واجهته 

 %89.2 .للمشكالت والصعوبات التي واجهته يجد حلوال

 %94.6 .يحدد ما تم تحقيقه من أهداف تعلم

 

المعلومات اللغوية ومعالجتها، وقد اتفق المحكمون على المهارات الرئيسة)اإلفادة من مصادر التعلم في تحصيل المعرفة اللغوية، تنظيم  

( مهارات لم تصل نسبة االتفاق عليها إلى 4التقويم الذاتي( دون تعديل أو حذف، أما المهارات األدائية فقد تم تعديل بعضها, وحذف )

ناسبة لقدراته يميز بين أنواع المصادر األولية والثانوية المرتبطة بالموضوع", و"يشارك في اختيار وسائل التعلم الم" %، هي:80

 ولموضوع التعلم, و"يكتب الفكر بتسلسل منطقي", و"يرجع المعلومات اللغوية إلى مصادرها األصلية".

بعد تعديل عبارات القائمة وفقا آلراء المحكمين بالتعديل والحذف, أصبحت قائمة مهارات التعلم الذاتي في صورتها النهائية:  -ه

 تضح بالجدول التالي: القائمة في صورتها النهائية, كما ي

 األوزان النسبية لمهارات التعلم الذاتي المناسبة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي الفائقين في الصورة النهائية للقائمة: (2جدول)

 

 تنظيم, اللغوية المعرفة  تحصيل في  التعلم مصادر  من  اإلفادة هي, رئيسة مهارات ثالث على صورتها النهائيةفاحتوت القائمة في 

 أدائية. مهارة( 29)و, الذاتي والتقويم, ومعالجتها اللغوية المعلومات

المهارات  المهارات الفرعية  المهارة الرئيسة         

 األدائية 

 النسب المئوية من

 العدد الكلي 

 اإلفادة من مصادر التعلم  

في تحصيل المعرفة  

 اللغوية 

 %17,2 5 البحث الذاتي الستخالص المعلومات 

 %6,9 2 توظيف مصادر التعلم في استخالص المعلومات 

تنظيم المعلومات اللغوية 

 ومعالجتها 

 %10,3 3 تفسير المعلومات 

 %20,8 6 تحليل ونقد المعلومات 

 %13,8 4 عرض المعلومات في صورة مكتوبة والتعليق عليها 

الحكم على مدى صحة المعلومات التي تم التوصل  التقويم الذاتي 

 إليها 

5 17,2% 

الحكم الذاتي على مدى تقدمه ونموه في الحصول  

 على المعلومات 

4 13,8 % 

 %100 29 7 المجموع         
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 بينما, [13أحمد] شحاتة  ودراسة, [50سالم] بن علي دراسة في الوارد الذاتي التعلم مهارات تصنيف مع التصنيف هذا ويتفق    

 التجارب وإجراء, للمعرفة الواقعي التطبيق: مهارات خمس إلى فيها المهارات تقسيم تم حيث [؛16فوزي] محمد دراسة مع يختلف

 . الذاتي والتقويم, األفعال وردود االنفعاالت وإدارة, الوقت وإدارة, العلمية

 بالمرحلة الفائقين للتالميذ المناسبة مهارات التعلم الذاتي ما: "ونصه البحث, أسئلة من األول السؤال تمت اإلجابة عن وبذلك   

 ". اإلعدادية؟

 اإلثرائية:  باألنشطة مدعومةال ثانيا: كتاب التلميذ وفقا إلستراتيجية بول سكيل

ثرائية؛ بهدف تنمية مهارات التعلم قامت الباحثة بإعداد كتاب التلميذ في ضوء إستراتيجية بول سكيل المدعومة باألنشطة اإل      

الذاتي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي الفائقين، وتّكون الكتاب من قسمين أولهما "نظري" ويشمل: المقدمة، واألهداف المرجوة،  

ادر التعلم، ودور التلميذ في إستراتيجية بول سكيل، وتوجيهات عامة للتلميذ, واآلخر"تطبيقي" ويشمل: اإلهداف اإلجرائية، مص

 محتوى الدرس، األنشطة اإلجرائية، التقويم. 

وقد ُروعي عند إعداد المحتوى: االعتماد على قائمة مهارات التعلم الذاتي المناسبة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي الفائقين,  

موضوعات المحتوى في تنمية هذه المهارات, ومناسبة موضوعات المحتوى لخصائص التالميذ الفائقين، ومراعاة        وتوظيف 

 واهتماماتهم, إتاحة الفرصة إليجابية المتعلم.حاجاتهم وميولهم 

 بصورة التالميذ يؤديها والتي الدروس،  داخل الفائقين للتالميذ المناسبة والتقويمية اإلثرائية األنشطة من مجموعة تحديد وتم    

 .الدروس أهداف تحقيق بهدف المعلم؛ وتوجيهات بإشراف فردية وبصورة تعاونية جماعية

في ضوء هذه النقاط تم إعداد كتاب التلميذ، وقد تكون من ستة موضوعات تعليمية، تمت معالجتها وفقًا ألنشطة إستراتيجية بول     

 سكيل؛ بهدف تنمية المهارات المحددة بالبحث الحالي. 

 عرض الصورة األولية لكتاب التلميذ على المحكمين: ❖

مجموعة من المحكمين المختصين في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بلغ تم عرض الصورة األولية لكتاب التلميذ على  

 ( محكما؛ للوقوف على تعديالتهم وآرائهم، وذلك من خالل بيان ما يلي:29عددهم)

 مدى سالمة صياغة المحتوى النظري من الناحية التربوية في ضوء األهداف المرجوة من الدراسة. ▪

 التعليمية. الصحة العلمية لصياغة األهداف   ▪

 .بول سكيل إلستراتيجية الكتاب مناسبة ▪

 مدى مناسبة الوسائل التعليمية لألهداف التعليمية المنشودة. ▪

 مدى مناسبة األنشطة اإلثرائية لمحتوى الدرس. ▪

 مدى مناسبة أساليب التقويم لألهداف التعليمية المحددة. ▪

 هدافه. تعديل أو حذف أو إضافة ما يرونه مناسبًا للمحتوى لتحقيق أ ▪

 الصورة النهائية لكتاب التلميذ: ❖

تم إجراء التعديالت التي أشار إليها المحكمون؛ حيث تم تعديل صياغة بعض األهداف اإلجرائية في بعض الدروس, وحذف بعض 

ح كتاب األنشطة التي ال تتناسب مع الوقت المخصص للدرس, وإضافة بعض األنشطة اإلثرائية التي تتناسب مع نواتج التعلم، وأصب

 -اإلستراتيجية المستخدمة في تدريس المحتوى -األهداف العامة والخاصة للمحتوى -التلميذ في صورته النهائية مشتماًل على: مقدمة
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موضوعات البرنامج, وقد تضمن كل موضوع من الموضوعات عنوان الدرس, واألهداف   -توجيهات وإرشادات عامة للتالميذ

 مي للدرس, والوسائل واألنشطة اإلثرائية, والتقويم.اإلجرائية له, والمحتوى العل

 ثالثا: دليل المعلم الستخدام إستراتيجية بول سكيل.

 وفقًا لما يلي:المعلم الستخدام إستراتيجية بول سكيل المدعومة باألنشطة اإلثرائية تم إعداد دليل 

مقدمة, وأهداف الدليل وأهميته, فلسفة الدليل,  صورته األولية على: واشتمل الدليل في  إعداد دليل المعلم في صورته األولية: -أ

تدريس, والوسائل واألدوات الفي    ة بول سكيلمصطلحات ومفاهيم أساسية, مقترحات يمكن االسترشاد بها, وخطوات تنفيذ إستراتيجي

 , وأساليب التقويم المتبعة.موضوعاتواألنشطة التعليمية, والخطة الزمنية لتدريس ال

تم عرض دليل المعلم في صورته األولية على مجموعة من المحكمين  عرض دليل المعلم في صورته األولية على المحكمين: -ب

 , وإبداء الرأي في: مدى الصحة ؛ وذلك للتأكد من صدقه( محكما29بلغ عددهم )  المختصين في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية

 التعليمية الوسائل سكيل, ومناسبة بول إستراتيجية خطوات مع الدروس تخطيط مناسبة , ومدىالتعليمية األهداف لصياغة العلمية

 . المحددة التعليمية لألهداف التقويم أساليب الدرس, وكذا لمحتوى التعليمية األنشطة مناسبة المنشودة, ومدى التعليمية لألهداف

  دليل المعلم في صورته النهائية:  -ج

 الزمن   وتحديد,  الدروس  بعض  في  المستهدفة  التعلم  نواتج  بعض  صياغة  تعديل  تم  حيث  ؛بناء على آراء المحكمين تم إجراء التعديالت

جاهزا للتطبيق على مجموعة   , وأصبح دليل المعلم في صورته النهائيةالدروس في الواردة اإلثرائية األنشطة لبعض المخصص

 البحث.

 رابعا: مقياس مهارات التعلم الذاتي لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي الفائقين.

تطلب البحث الحالي وضع مقياس في مهارات التعلم الذاتي للتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي, وقد هدف المقياس إلى تعرف 

 لمحددة بالبحث لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي الفائقين قبل تطبيق البحث وبعده.مدى تنمية مهارات التعلم الذاتي ا 

 مصادر بناء مقياس مهارات التعلم الذاتي: اعتمدت الباحثة في بناء المقياس على عدة مصادر, منها:

 التي تم التوصل إليها. الصف الثاني اإلعداديالمناسبة لتالميذ مهارات التعلم الذاتي قائمة   •

 وآية, [14فرحات] ونشوى, [13أحمد] شحاتة, كدراسة األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت مهارات التعلم الذاتي •

 [.17كمال] [, وكفى16فوزي] ومحمد [15محروس]

 االستعانة ببعض المختصين في مجال المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية. •

 الذاتي  التعلم مهارات تعريف مقدمة،: تضمن وقد للمقياس، أولية صورة وضع تم سبق,ما  ضوء الصورة األولية للمقياس: في

وقد تم  ( مهارة,29الذاتي البالغ عددها ) التعلم ومهارات, للمعلم وتعليمات للتلميذ، تعليمات المقياس، من الهدف توضيح إجرائيًا،

 ومقترحاتهم, وأصبح المقياس صالًحا للتطبيق على التجربة االستطالعية.إجراء التعديالت الالزمة في ضوء آراء المحكمين 

 التجربة االستطالعية للمقياس:

بعد التوصل إلى الصورة األولية للمقياس, تم تطبيقه على مجموعة استطالعية من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة النيل 

 ه وثباته, وحساب زمن تطبيقه.( تلميذة؛ وذلك للتأكد من صدق20اإلعدادية قدرها )

 :مقياسصدق ال
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 :)؛ تم عرضه على مجموعة من الُمَحكمين المختصين في مقياسللتأكد من صدق ال الصدق المنطقي )صدق الُمَحكمين

صادق بعد العرض على المقياس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية وبعض موجهي اللغة العربية ومعلميها, وقد تم التأكد من أن 

 المحكمين وإجراء التعديالت الالزمة وفقًا آلرائهم ومقترحاتهم.

  :االتساق الداخلي لمقياس مهارات التعلم الذاتي, تم تطبيق المقياس على مجموعة  لالطمئنان على صدق االتساق الداخلي

( تلميذة, وتم حساب معامل ارتباط "بيرسون" بين كل فقرة من فقرات المقياس, والدرجة الكلية للمهارة الرئيسة 20استطالعية قدرها )

 الكلية  والدرجة  للمهارة الرئيسة  الكلية  والدرجة  المقياس  فقرات  تدرجا  بين  االرتباط  معامالت  التي تنتمي إليها, واتضح أن جميع قيم

 ( مما يدل على االتساق الداخلي للمقياس.0.05, 0.01المقياس كانت دالة عند مستويي داللة ) على

 وقد بلغت قيمة معامل  باستخدام معادلة "ألفا كرونباخ",مقياس مهارات التعلم الذاتي  ثباتمعامل تم حساب  :مقياسال ثبات

(, وهي نسب مرتفعة تدل على صالحية المقياس للتطبيق 0.01( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )  0.88الثبات للمقياس ككل )  

 على مجموعة البحث.  

 رقه  زمن المقياس: من خالل التجربة االستطالعية تم تحديد زمن المقياس, وذلك عن طريق حساب متوسط الزمن الذي استغ

أسرع تلميذ تمكن من االنتهاء من اإلجابة عن مفردات المقياس باإلضافة إلى الزمن الذي استغرقه أبطأ تلميذ انتهى من اإلجابة عن 

 ( دقيقة.30مفردات المقياس, ووجد أن الوقت الالزم لتطبيق المقياس هو )

المناسبة للمقياس في ضوء آراء المحكمين ومالحظاتهم ونتائج الصورة النهائية لمقياس مهارات التعلم الذاتي: بعد إجراء التعديالت 

التجربة االستطالعية, وبعد التأكد من ثبات المقياس وصدقه, أصبح المقياس في صورته النهائية جاهزا للتطبيق على مجموعة 

 النهائية. صورته في لفائقينا اإلعدادي  الثاني الصف لتالميذ الذاتي التعلم مهارات مقياس البحث, والجدول التالي يوضح وصف

 (: وصف مقياس مهارات التعلم الذاتي لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي الفائقين في صورته النهائية3جدول )

عدد األبعاد  البعد الرئيس

 الفرعية 

أرقام فقرات المقياس 

 الممثله له 

 النسبة المئوية

اإلفادة من مصادر التعلم في تحصيل المعرفة  

 اللغوية

 %24,1 7: 1من  2

 %44,8 20: 8من  3 تنظيم المعلومات اللغوية ومعالجتها

 %31,1 29: 21من 2 التقويم الذاتي 

 %100 29 المجموع

 

( مفردة، جاءت في صورة عبارات تقريرية على لسان التالميذ، تعبر عن مدى ممارستهم لمهارات التعلم 29فتكون المقياس من )

 (.                   1, 2, 3, 4الذاتي, وتم تحديد أربع مستويات لقياس تلك المفردات, هي: دائما, غالبا, أحيانا, أبدا, تأخذ الدرجات )

 رابعا: تجربة البحث:     

بعد االنتهاء من إعداد أدوات البحث ومواده، والحصول على الموافقات اإلدارية الالزمة لتطبيق تجربة البحث، قامت الباحثة     

وعة بتطبيق تجربة البحث بمدرسة بني محمد الشهابية اإلعدادية بنات التابعة إلدارة أبنوب التعليمية بمحافظة أسيوط، وقد اتخذت مجم

 من الخطوات لتنفيذ التجربة، وهي:

 :تحديد مجتمع البحث  ❖

( تلميذة من تلميذات الصف الثاني اإلعدادي الفائقات, وقد اشتقت هذه العينة من بين أفراد مجتمع 30تكونت مجموعة البحث من)     

( تلميذة من تلميذات الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة بني محمد الشهابية اإلعدادية بنات بإدارة أبنوب 286البحث البالغ عددهم)

 (.2019/ 2018يوط, للعام الدراسي)التعليمية بمحافظة أس
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 مجموعة البحث، وتوصيفها، ومسوغات اختيارها: ❖

تم في هذا البحث تحديد أفراد مجموعة البحث باستخدام بعض المحكات المتفق عليها في دراسات وبحوث الكشف عن الفائقين, واعتمد 

 البحث على هذه المحكات:

o فأكثر.85من تكون نسب تحصيلهم من  الرجوع لنتائج االختبارات التحصيلة، واختيار % 

o  فأكثر. 85تطيبق اختبار "المصفوفات المتتابعة" لـــ "رافن" للتلميذات الحاصالت على % 

o .ترشيحات المعلمين للتلميذات الفائقات 

[, وأمل 52[,  ومحمد السيد]51وقد اتفق البحث الحالي في اعتماده على هذه المحكات مع دراسة كل من: حشمت عبدالصابر]   -1

 [.54[, ومراد علي]53محمد]

 من حيث التحصيل: -2

( تلميذة 286(, وذلك لمجتمع البحث )2018/  2017استخدمت الدرجات التحصيلية المتحان الصف األول اإلعدادي للعام الدراسي )

فظة أسيوط, وتم اختيار ( فصول بمدرسة بني محمد الشهابية اإلعدادية بنات التابعة إلدارة أبنوب التعليمية بمحا5والموزع في)

 ( تلميذة.48%( فأكثر من المجموع الكلي, وبلغ عددهن) 85التلميذات الحاصالت على)

 من حيث الذكاء:  -3

تم اختيار اختبار المصفوفات المتتابعة لــ"رافن"؛ بهدف تحديد المستوى العقلي العام للتالميذ مرتفعي التحصيل الدراسي", أي 

 فأكثر".% 85الحاصلين على نسبة 

ويعد اختبار "رافن" من أكثر اختبارات ومقاييس الذكاء شيوعا واستخداما في قياس القدرة العقلية العامة, وهو من النوع الذي     

( بتقنينه على البيئة المصرية, ووضع معايير 1988يطلق عليه "االختبارات غير المتحيزة للثقافة", وقد قام أحمد عثمان صالح)

 ( سنوات إلى ما فوق الثالثين. 6من سن ) عمرية له تبدأ

 وصف اًلختبار:

مفردة, وبالتالي يكون المجموع الكلي  12يتكون االختبار من خمس مجموعات, هي: "أ, ب, ج, د, ه" وكل مجموعة تتكون من    

( مفردة, بواقع درجة واحدة لكل مفردة صحيحة, وتتتابع المجموعات الخمس حسب الصعوبة, وتعد الدرجة 60لمفردات االختبار )

 درة العقلية للفرد. الكلية في االختبار مؤشرا على الق

وقد تم تطبيق االختبار على التلميذات, ووفقا للمعايير المئينية الختبار المصفوفات المتتابعة, فإن التلميذة الذي تقع درجتها عند    

 ( تلميذة.30( أو أعلى منه تكون فائقة, وعليه أصبح عدد أفراد عينة الدراسة وفق هذا  اإلجراء)75المئيني)

 ات المعلمين:من حيث ترشيح -4

والذين   بمدرسة بني محمد الشهابية اإلعدادية بنات, قامت الباحثة بإجراء مقابالت مع معلمي تلميذات الصف الثاني اإلعدادي    

( 9يقومون بتدريس المقررات المختلفة للتلميذات الالتي أظهرت نتائج المحكات السابقة أنهن تلميذات فائقات, وبلغ عدد المعلمين )

ن, وقد أكدوا أن هؤالء التلميذات بالفعل تلميذات فائقات, ويتميزن بالمشاركة الفعالة في الحصص, وأن مستوى تحصيلهن معلمي

 مرتفع, كما أن درجاتهن دائما مرتفعة في االختبارات الشهرية, وأنهن يمتلكن قدرات عقلية تميزهن عن بقية زمالئهن.

حديد التلميذات الفائقات من بين تلميذات الصف الثاني اإلعدادي, وقد أظهرت النتائج وفي ضوء المحكات الثالث السابقة تم ت     

وقامت الباحثة بتطبيق البحث على مجموعة البحث من التلميذات خالل  ( تلميذة فائقة, هن تلميذات مجموعة البحث الحالي.  30وجود)
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ياس مهارات التعلم الذاتي على مجموعة البحث قبلياً، وبعد م, وتم تطبيق مق2019/ 2018الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 التدريس بإستراتيجية بول سكيل ثم التطبيق بعدياً, وتفريغ البيانات ومعالجتها إحصائياً ورصد النتائج.

"  SPSSحصائي "تم إجراء المعالجة اإلحصائية لبيانات البحث الحالي عن طريق استخدام البرنامج اإل  األساليب اإلحصائية المتبعة:

معادلة   وقد استلزم البحث استخدام:(. Statistical Package for Social Sciences)الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

حساب نسبة االتفاق, ومعامل الثبات, ومعامل الصدق, ومعادلة حساب زمن تطبيق االختبار, والمتوسط الحسابي, واالنحراف 

 .                                 ومعادلة حجم األثر, واختبار "تالمعياري, 

 نتائج البحث وتفسيرها:           

لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث, ونصه: "ما أثر استخدام إستراتيجية بول سكيل المدعومة باألنشطة اإلثرائية في 

 قين بالمرحلة اإلعدادية؟" تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى التالميذ الفائ

تم حساب الفروق بين متوسطات درجات التالميذ مجموعة البحث في مقياس مهارات التعلم الذاتي ككل, لإلجابة عن هذا السؤال،  

 (.30كما يوضح الجدول التالي, حيث )ن =

 (: المتوسط الحسابي واًلنحراف المعياري وقيمة "ت" 4جدول )

 ين القبلي والبعدي لمقياس مهارات التعلم الذاتي ككلومستوى الدًللة في التطبيق 

 

 ة المهارة  الفرعي

عدد  

 المجموعة

 )ن(

 التطبيق البعدى التطبيق القبلي

 قيمة "ت"

مستوى 

الداللة  

0.01 

المتوسط 

الحسابي 

 )م(

االنحراف 

 المعياري

 )ع(

المتوسط 

 الحسابي

 )م(

االنحراف 

 المعياري

 (ع)

اإلفادة من مصادر  

التعلم في تحصيل  

 المعرفة اللغوية  

 دالة  15.021 1.725 24.030 3.591 16.07 30

تنظيم المعلومات 

 اللغوية ومعالجتها  
 دالة  15.821 1.750 46.20 4.934 31.73 30

 دالة  13.390 2.246 31.70 3.475 22.83 30 التقويم الذاتي 

مقياس مهارات 

 ككل  التعلم الذاتي
 دالة  22.533 4.521 102.20 9.394 70.63 30

 

يتضح من الجدول السابق وجود فرق بين متوسطي مجموع درجات تلميذات مجموعة البحث في مقياس مهارات التعلم الذاتي 

(، 70.63التعلم الذاتي ككل )للتطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي؛ حيث بلغ المتوسط في التطبيق القبلي لمقياس مهارات 

( لصالح التطبيق البعدي، مما يؤكد حدوث تحسن واضح 31.57(، وكان متوسط الفرق بينهما )102.20بينما بلغ في التطبيق البعدي )

 في مهارات التعلم الذاتي لدى تلميذات مجموعة البحث بعد تطبيق إستراتيجية بول سكيل المدعومة باألنشطة اإلثرائية.

كما يتضح وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات التلميذات مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس مهارات      

( وهي قيمة دالة عند ذلك  22.533(؛ حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة )0.01التعلم الذاتي لصالح التطبيق البعدي عند مستوى )

 سنًا واضًحا في مهارات التعلم الذاتي ككل لدى مجموعة الدراسة بعد تطبيق اإلستراتيجيةالمستوى، وهذا يدل على أن هناك تح

 المدعومة باألنشطة اإلثرائية.
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 كما يتضح من الجدول السابق ما يلي:

 :بلغ متوسط درجات التلميذات مجموعة الدراسة في  بالنسبة لمهارات اإلفادة من مصادر التعلم في تحصيل المعرفة اللغوية

(، 24.030(، بينما بلغ متوسط درجات مجموعة الدراسة في التطبيق البعدي للمهارات نفسها )16.07التطبيق القبلي لهذه المهارات )

( وهذه القيمة دالة عند مستوى 15.021(، كما يتبين أن قيمة "ت" المحسوبة لتلك المهارات بلغت )7.96وكان متوسط الفرق بينهما )

(، وبحساب قيمة "ت" وداللتها يتضح وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات التلميذات مجموعة الدراسة في التطبيقين 0.01)

لح التطبيق البعدي، مما يشير إلى أن هناك تحسنًا ملحوًظا في مهارات اإلفادة القبلي والبعدي لمهارات اإلفادة من مصادر التعلم لصا 

 من مصادر التعلم لدى مجموعة الدراسة من التلميذات بعد تطبيق البحث.

ويرجع هذا التحسن إلى تكليف التلميذات في أثناء التدريس بالبحث عن المعلومات والمعارف حول محتوى الدروس, وإرشادهن      

االستعانة بمصادر المعرفة المختلفة, كالمراجع, والمعاجم, ومواقع اإلنترنت التي يمكن من خاللها االستزادة من المعلومات  إلى

بأنفسهن, باإلضافة إلى أن إستراتيجية بول سكيل المستخدمة في دراسة الموضوعات تقوم على مبادئ التعلم الذاتي, مما نمى لدى 

طواتها مهارات البحث والتقصي حول المعرفة اللغوية المستهدفة؛ فكان لذلك أثر كبير في تحسن التلميذات  التلميذات من خالل تطبيق خ

 في مهارات اإلفادة من مصادر المعرفة.

وأعلى تحسن لدى التلميذات في مهارات اإلفادة من مصادر المعرفة جاء في مهارة "يحدد هدف التعلم المراد تحقيقه من عملية      

في فترة محددة"؛ حيث إن من خطوات إستراتيجية بول سكيل الرئيسة أن تقوم التلميذة في بداية دراسة كل موضوع من البحث 

الموضوعات بتحديد الهدف من دراسته بإشراف من المعلم ثم تنفيذ بقية خطوات اإلستراتيجية لتحقيق هذا الهدف, كما تم تعويد 

 نشطة اإلثرائية االلتزام بالوقت المحدد لتنفيذ هذه األنشطة وتحقيق الهدف منها.التلميذات من خالل ممارسة العديد من األ

وأقل المهارات تحسنا لدى التلميذات كان في مهارة "يوظف البيئة المحلية ووسائل اإلعالم في الحصول على المعلومات"؛ حيث     

مصادر في البيئة المحيطة بهن في الحصول على  إن بعض التلميذات لم يحرصن على توظيف وسائل اإلعالم وما حولهن من 

المعلومات ذات الصلة بالدروس واكتفوا بالرجوع إلى مصادر المعرفة األخرى؛ فلم يكن أدائهن في هذه المهارة على المستوى 

 المطلوب. 

 :ة في التطبيق القبلي لها بلغ متوسط درجات التلميذات مجموعة الدراس بالنسبة لمهارات تنظيم المعلومات اللغوية ومعالجتها

(، 14.47(، وكان متوسط الفرق بينهما )46.20(، بينما بلغ متوسط درجات المجموعة في التطبيق البعدي للمهارات نفسها )31.73)

(، وبحساب قيمة "ت" 0.01( وهذه القيمة دالة عند مستوى )15.821كما يتبين أن قيمة "ت" المحسوبة لتلك المهارات بلغت )

ا يتضح وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات التلميذات مجموعة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لمهارات وداللته

تنظيم المعلومات اللغوية ومعالجتها لصالح التطبيق البعدي، مما يشير إلى أن هناك تحسنًا ملحوًظا في مهارات تنظيم المعلومات 

 لتلميذات بعد تطبيق البحث.اللغوية لدى مجموعة الدراسة من ا

ويُعزى هذا التحسن إلى إتاحة الفرصة للتلميذات في أثناء عملية التعلم للربط بين خبراتهن السابقة عن الموضوع وبين المعلومات     

ها في تنفيذ األنشطة الجديدة الواردة فيه ومعالجتها, وكذلك القيام بتحديد أهم ما ورد في الموضوع من كلمات رئيسة وأفكار, واإلفادة من

اإلثرائية التي تتطلب منهن ذلك, باإلضافة إلى قيام التالميذ بعد االنتهاء من دراسة الموضوع بإعداد ملخص كتابي أو رسم خريطة 

 ذهنية تتضمن المعلومات اللغوية التي تم التوصل إليها؛ وذلك وفقا لخطوات إستراتيجية بول سكيل المستخدمة في التدريس.
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تعد مهارة "يكتب العناصر الرئيسة والفرعية للموضوع المقدم له" أعلى المهارات تحسنا لدى التلميذات في هذا الجانب؛ حيث و     

إنه وفقا إلستراتيجية بول سكيل يُطلب من التلميذات في نهاية دراسة كل موضوع إعداد ملخص أو رسم خريطة ذهنية حوله, متضمنة 

, وكذلك العالقات بين هذه العناصر, ثم عرضها على المعلم للتأكد من صحتها وتقويمها في ضوء ما العناصر الرئيسة والفرعية به

 ورد بالدرس من معلومات لغوية.

أما أقل المهارات تحسنا لدى التلميذات فكانت مهارة "ينقد المعلومات موضحا مدى الترابط بينها"؛ حيث تمكنت التلميذات من     

المعلومات اللغوية من خالل األنشطة اإلثرائية التي قمن بتنفيذها, إال أنهن لم يصلن إلى درجة عالية من الدقة  الربط بين العديد من 

 في نقد هذه المعلومات بطريقة موضوعية دون تحيز أو تأثر بآراء اآلخرين ممن حولهن.

 :(، بينما بلغ 22.83في التطبيق القبلي لها ) بلغ متوسط درجات التلميذات مجموعة الدراسة بالنسبة لمهارات التقويم الذاتي

(، كما يتبين أن قيمة 8.87(، وكان متوسط الفرق بينهما )31.70متوسط درجات المجموعة في التطبيق البعدي للمهارات نفسها )

يتضح وجود (، وبحساب قيمة "ت" وداللتها 0.01( وهذه القيمة دالة عند مستوى )13.390"ت" المحسوبة لتلك المهارات بلغت )

فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات التلميذات مجموعة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لمهارات التقويم الذاتي لصالح 

 التطبيق البعدي، مما يشير إلى أن هناك تحسنًا ملحوًظا في مهارات التقويم الذاتي لدى مجموعة الدراسة بعد تطبيق البحث.

تحسن إلى قيام التلميذة في أثناء دراسة الموضوعات وفقا إلستراتيجية بول سكيل بتقييم عملية تعلمها؛ من خالل ويرجع هذا ال     

طرح عدد من األسئلة على ذاتها, مثل ما جودة ما فعلت؟ وكيف يمكن االستفادة مما تعلمت في المواقف الحياتية األخرى؟ وبناء على 

احها في تحقيق الهدف من عملية التعلم من عدمه وبناء على ذلك تتخذ اإلجراءات الالزمة, هذا  إجابتها عن هذه األسئلة تحدد مدى نج

باإلضافة إلى األنشطة اإلثرائية التي مارستها التلميذة بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة بنفسها, والتي عودتها كيفية الحكم على 

 وع.مدى صحة المعلومات الواردة فيها ومناسبتها للموض

وأعلى مهارات التقويم الذاتي تحسنا لدى التلميذات مهارة "يحدد صعوبات التعلم التي واجهته في أثناء عملية التعلم"؛ حيث إنه       

من خالل إستراتيجية بول سكيل تقوم التلميذة بتحديد األهداف من عملية التعلم في بداية دراسة الموضوع, ثم تحديد مدى تحقق هذه 

هاية دراستها, مشيرة إلى أهم العقبات والصعوبات التي واجهتها, والتي قد تكون سببا في عدم تحقيقها لهذه األهداف, وقد األهداف بن

حرصت الباحثة في أثناء التطبيق بتهيئة بيئة تعليمية تتسم بالود والشعور باألمان؛ مما أتاح الفرصة للتلميذات للمشاركة والتعبير عن 

 اجههن من صعوبات في أثناء تعلمهن دون تردد.كل ما مررن به وما و

ويتضح من خالل نتائج التطبيق البعدي لمقياس مهارات التعلم الذاتي أن مهارة "تنظيم المعلومات اللغوية ومعالجتها" هي أكثر      

رة "التقويم الذاتي"؛ ويرجع المهارات الرئيسة تحسنا مقارنة بمهارة "اإلفادة من مصادر التعلم في تحصيل المعرفة اللغوية", ومها

ذلك إلى توفير بيئة تعليمية تشجع المتعلم على الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة, وإالفادة من هذه المعلومات في 

 ممارسة أنشطة إثرائية متنوعة تعينه على الربط بين المعلومات الجديدة التي توصل إليها والخبرات السابقة لديه, وكذلك إلى 

إستراتيجية بول سكيل التي حفزت التلميذات على البحث بأنفسهن عن الكلمات المفتاحية بالدرس, وتحديد أهم ما ورد فيه من معلومات 

وأفكار, ثم إعداد ملخص كتابي أو رسم خريطة ذهنية يتم فيها تنظيم المعلومات اللغوية التي تم التوصل إليها والربط بين أفكار  

 الفرعية. الموضوع الرئيسة و
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وبحساب حجم أثر اإلستراتيجية مدعومة باألنشطة اإلثرائية في الجانب األدائي لمهارات التعلم الذاتي ككل والمهارات الفرعية    

لها, ُوجد أن قيم حجم األثر دالة بصور كبيرة، مما يؤكد فاعلية إستراتيجية بول سكيل مدعومة باألنشطة اإلثرائية في تنمية مهارات 

    كما يتضح من الجدول التالي:التعلم الذاتي، 
لدى تلميذات  قيم حجم األثر إلستراتيجية سكيل بول المدعومة باألنشطة اإلثرائية في تنمية مهارات التعلم الذاتي: (5جدول)

 المرحلة اإلعدادية الفائقات

 داللة حجم األثر قيمة حجم األثر المهارة

 دال بصورة كبيرة 0.89 اإلفادة من مصادر التعلم في تحصيل المعرفة اللغوية  

 دال بصورة كبيرة 0.90 تنظيم المعلومات اللغوية ومعالجتها

 دال بصورة كبيرة 0.86 التقويم الذاتي 

 دال بصورة كبيرة 0.95 مهارات التعلم الذاتي ككل

 

تتضح من الجدول السابق قيم حجم األثر لإلستراتيجية وداللتها فيما يتعلق بمهارات التعلم الذاتي؛ حيث بلغت قيم حجم األثر       

 – 0.89التقويم الذاتي( بالترتيب ) –تنظيم المعلومات اللغوية  –للمهارات الفرعية لمهارات التعلم الذاتي)اإلفادة من مصادر التعلم

( وهي قيمة دالة بصورة 0.95وجميعها قيم دالة بصورة كبيرة، وبلغت قيمة حجم األثر لمهارات التعلم الذاتي ككل )  (0.86  –  0.90

كبيرة؛ مما يدل على أن لإلستراتيجية أثًرا كبيًرا في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى التلميذات مجموعة الدراسة بعد تطبيقها، وهذا  

 ية إستراتيجية بول سكيل مدعومة باألنشطة اإلثرائية في تنمية مهارات التعلم الذاتي. األثر يُعد دلياًل على فاعل

 ويمكن تفسير تلك النتائج كما يلي:

   خطوات إستراتيجية بول سكيل القائمة على التعلم الذاتي ركزت على تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى التلميذات؛ ففي الخطوة

من قراءة الدرس مما يزيد من تركيزه وتنشيط ذهنه للحصول على المعرفة بنفسه, وفي الخطوة  األولى لها يحدد المتعلم هدفه

الثانية تقوم التلميذة بقراءة الدرس قراءة أولية, والربط بين المعلومات الواردة فيه وبين خبراتها السابقة, ومن خالل النشاط  

احصة, تستطيع التلميذة أن تقارن بين المعلومات وبعضها, وأن ترتب ما االسترخائي الذي يقوم به المتعلم, وقراءة الدرس قراءة ف

تم التوصل إليه من معرفة برسم خريطة ذهنية تضم العناصر الرئيسة والفرعية, ثم تقوم في نهاية خطوات اإلستراتيجية بتقويم 

م ال؟ وكيف يمكن االستفادة من ذلك عملية تعلمها من خالل اإلجابة عن بعض األسئلة, مثل: هل توصلت للهدف من الموضوع أ

 في حياتها؟ وما الصعوبات التي واجهتها؟ كل ذلك في جو تعليمي يحيط به االسترخاء والهدوء النفسي وبعيدا عن المشتتات.    

 كز على إستراتيجية بول سكيل من إستراتيجيات التعلم التي يسير فيها المتعلم معتمدا على ذاته, ووفق قدراته الخاصة؛ حيث تر

جعل التلميذ محور عملية التعلم, وتأكيد دوره اإليجابي فيها, مما زاد من فرص مشاركته وإظهار مهاراته اللغوية في تنفيذ المهام 

 التعليمية المخطط لها من خالل إستراتيجية بول سكيل.

  الحياتية, وتحقيق التفاعل والتواصل مع تركيز األنشطة اإلثرائية على توظيف المعلومات التي يحصل عليها المتعلم في المواقف

اآلخرين لتبادل الخبرات, وكذلك البحث عن المعرفة واالستزادة منها في مصادرها المختلفة, كل ذلك أسهم في تنمية مهارات 

 التعلم الذاتي لدى التالميذ.

 اتهم؛ حيث إنها تعد من الطرائق المستخدمة في  إن األنشطة اإلثرائية تناسب التالميذ الفائقين وتشبع رغباتهم وتنمي قدراتهم وإمكان

رعاية الفائقين, فممارستها وإعطاء التالميذ الوقت الكافي لتنفيذها ومناقشتهم فيما توصلوا إليه من خاللها يكسب التالميذ مهارات 

 التعلم الذاتي. 
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 يذات على المشاركة مما كان له أثر في خلق  الحرص في أثناء تطبيق البحق على استخدام أساليب التعزيز المناسبة، وتحفيز التلم

جو من التنافس بين التلميذات، شجعهن على البحث والمشاركة بصورة فعالة لتحقيق التفوق والتقدم وإثبات الذات، مما أسهم في 

 تحقيق األهداف المحددة من البحث.

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت أنه يمكن تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى المتعلمين إذا ما تم      

التخطيط لذلك, وتوفير بيئة تعليمية تحث على التعلم الذاتي عن طريق استخدام إستراتيجيات تدريس فعالة ومناسبة, كدراسة: شحاتة 

 [.17[, وكفى كمال ]15[ ومحمد فوزي ]14آية محروس][، و13أحمد]

 التوصيات والمقترحات

 توصيات البحث: في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:

 اتهم وتشجعهم االهتمام بالتالميذ الفائقين من خالل تدعيم المناهج الدراسية باألنشطة المتنوعة المالئمة لمستوياتهم والتي تنمي قدر

 على المشاركة الفعالة. 

  االهتمام بتدريب معلمي اللغة العربية على كيفية إكساب تالميذهم مهارات التعلم الذاتي؛ حتى يتمكنوا من مواصلة تعلمهم ذاتيًا

 والحصول على المعارف المتنوعة وعدم االقتصار على المقررات الدراسية. 

 على األنشطة اإلثرائية في عملية التعليم والتعلم. االهتمام بتكثيف التدريبات والتطبيقات 

 .اعتماد إجراءات التعلم الذاتي وتشجيع التالميذ على التعلم في الوقت المناسب لهم 

  تشجيع المعلمين على وضع األنشطة اإلثرائية في اللغة العربية وتعريفهم بأهميتها وكيفية اختيار المناسب منها لطالبهم مما يعود

 فائدة.عليهم بال

 .استخدام إستراتيجيات تدريس متنوعة تتناسب مع التالميذ الفائقين وتراعي االختالفات بينهم 

  االهتمام أثناء وضع المناهج الدراسية على مهارات التفكير، ومهارات التواصل الجيد، ومهارات حل المشكالت، ومهارات التعلم

 فوق.الذاتي من أجل تنوير التالميذ وتحقيق مزيدا من الت

 ثانيا: مقترحات البحث: في ضوء نتائج البحث يمكن اقتراح دراسة الموضوعات التالية.

  .دراسات مماثلة لتعرف فاعلية إستراتيجية بول سكيل مع عينات أخرى من الطالب, وفي مراحل دراسية أخرى 

  ى طالب المرحلة الثانوية. برنامج قائم على المنهج اإلثرائي لتنمية اإلبداع اللغوي ومهارات التعلم الذاتي لد 

  .استخدام إستراتيجية بول سكيل لتنمية مهارات التفكير االستداللي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية الموهوبين لغويًا 

  اإلعدادية. برنامج قائم على إستراتيجية بول سكيل لتنمية بعض مهارات التفكير اإلبداعي لدى التالميذ المتفوقين في المرحلة 
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 .28-1, 4, المجلد6, اليمن, العددالمجلة العربية لتطوير التفوقالتاسع األساسي, 

ترحة في اللغة العربية قائمة على بعض األنشطة اإلثرائية في تنمية (. أثر استخدام وحدة مق2013[ أحمد محمد رشوان, وعقيلي محمد)40]

 .  1, المجلد10, العددمجلة تربية الواديالقيم الخلقية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي, 

مجلة دراسات   ( تنمية مهارات إلقاء النصوص الشعرية لطالب المرحلة اإلعدادية من خالل أنشطة إثرائية,2014[ بدوي أحمد محمد.)41]

 .  250-217, 46, العدد3, الجزءعربية في التربية وعلم النفس

(. فاعلية نموذج بايبي البنائي المدعوم بأنشطة إثرائية في تحصيل مادة العلوم وتنمية مهارات ما وراء 2014[ سعيد محمد صديق.)42]

 .30- 1,  3, المجلد3, مصر, العددلة الدولية التربوية المتخصصةالمجالمعرفة لدى التالميذ الموهوبين علميا في الصف الثاني اإلعدادي, 

 ، أسيوط: دار مكتبة اإلسراء للطبع والنشر والتوزيع.إستراتيجيات تدريس العلوم(. 2013[ محمد السيد علي)43]

 ، عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع.التعلم أنماط ونماذج حديثة(. 2016[ محسن علي عطية)44]

 ، القاهرة: عالم الكتب.تعليم الجغرافيا وتعلمها في عصر المعلومات(. 2005الدين عرفة محمود)[ صالح 45]

(. فاعلية استخدام موقع قائم على الويب وفق النظرية البنائية والسلوكية في تنمية مهارات التعلم الذاتي 2012[ نبيل السيد محمد)46]

، 3التعليم، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، رابطة التربويين العرب, بنها, مصر، الجزءواالتجاه نحوه لدى طالب تكنولوجيا  

 . 51-12، ص ص 27العدد

 .664-   631، ص ص  99(. التعلم الذاتي: ما له وما عليه، مجلة كلية اآلداب, جامعة بغداد، العراق، العدد2012[ محمود حبيب شالل)47]

 ., عمان: دار ديبونو للنشر والتوزيع2، طلمتفوقون وتنمية مهارات التفكير في الرياضياتا(. 2011[ يحيى ماضي)48]

اإلسكندرية: دار الوفاء عالمية(،  الموهوبون والمتفوقون أساليب اكتشافهم ورعايتهم )خبرات(. 2007[ محمد مسلم حسن وهبة)49]

 للطباعة والنشر. 

لتعلم الذاتي في أنشطة كتاب اللغة العربية للصف العاشر األساسي في سلطنة عمان،  (، مهارات ا2010[ علي بن سالم بن سليمان)50]

 كلية اآلداب، جامعة مؤتة، األردن.  رسالة ماجستير غير منشورة،

على تنمية   2,0(. فاعلية برنامج إثرائي في الرياضيات قائم على النظرية التواصلية باستخدام الويب2014[ حشمت عبدالصابر)51] 

رسالة ماجستير فكير المتفتح النشط والوعي بهوية الرياضيات المصرية والتحصيل المعرفي لدى الطالب الفائقين بالمرحلة اإلعدادية، الت

 كلية التربية، جامعة سوهاج. غير منشورة،

دى المتفوقين دراسيا من تالميذ (. قلق الذكاء وعالقته بدافع اإلنجاز في مادة الدراسات االجتماعية ل2014[ محمد السيد محمد حسنين)52]

 , كلية التربية, جامعة اإلسكندرية.رسالة ماجستير غير منشورةالمرحلة اإلعدادية, 

(. فاعلية برنامج تدريبي باستخدام الكمبيوتر في تحقيق التكامل الوظيفي بين نصفي المخ الكرويين لدى  2016[ أمل محمد حسن )53]

 .265-  226, ص ص 77, المجلد107, جامعة بنها, العددجلة كلية التربيةمالمتفوقين بالمرحلة اإلعدادية,  
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(. فعالية برنامج إثرائي قائم على التعليم المتمايز في ضوء إستراتيجية السقالة التعليمية ما وراء المعرفية 2016[ مراد علي عيسى)54]

لموهوبين من طالب الصف الثاني اإلعدادي، مجلة التربية الخاصة  في تنمية بعض مهارات التعلم المنظم ذاتيًا وعادات العقل المنتج لدى ا

 -80، ص ص 3، المجلد11والتأهيل, مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل, مصر، العدد
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the difficulties facing academics in Palestinian universities and ways to 

overcome them from the viewpoint of academics themselves, according to variables: (gender, 

educational qualification, academic rank, years of service, age, type of university). The study followed 

the descriptive analytical method. The sample of the study consisted of (80) faculty members working 

in four Universities in Hebron (Hebron University, QOU, Palestine Polytechnic University, Palestine 

Technical University (Aroub Branch)). A questionnaire consisting of two fields and (26) items, (16) 

items, was used to measure administrative and financial difficulties, and (10) items were used to measure 

academic difficulties. The results of the study indicated that the difficulties facing academics in 

Palestinian universities in the Hebron Governorate are generally high, and administrative and financial 

difficulties came in the foreground, followed by academic difficulties. The results of the absence of 

statistically significant differences showed the difficulties facing academics in Palestinian universities in 

the Hebron Governorate attributable to the variables: (gender, and years of service), while the presence 

of statistically significant differences showed the difficulties facing academics in Palestinian universities 

in the Hebron Governorate attributable to the qualification variable Scientific and in favor of masters, 

and the presence of differences according to academic rank and in favor of an associate professor and 

professor doctor, and the presence of differences according to age and in favor of those who were their 

age (from 50 years or more), as well as the presence of differences by type of university and in favor of 

public universities. The results indicated several suggested ways to overcome these difficulties, such as 

applying justice and equality in dealing with academics and providing full academic freedom to faculty 

members. The study came out with a number of recommendations, including: (limiting bureaucracy and 

routine in implementing administrative decisions, allocating sufficient budgets for scientific research, 

adopting the system of external scholarships and sabbatical, flexibility and humility in dealing with 

faculty members, analyzing the reality of academic work and the difficulties it suffers from). 

Key words: difficulties, academic, universities. 
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 الملخص

هدفت الدراسة إلى تعرف الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية وسبل التغلب عليها من وجهة نظر       

(. اتبعت الدراسة  العمر، نوع الجامعة اديميين أنفسهم، وفقاً لمتغيرات: )الجنس، المؤهل العلمي، الرتبة األكاديمية، سنوات الخدمة،األك

( عضو هيئة تدريس يعملون في أربع جامعات في محافظة الخليل: )جامعة 80لي. وتكونت عينة الدراسة من )المنهج الوصفي التحلي

المفتوحة، جامعة بوليتكنك فلسطين، جامعة فلسطين التقنية فرع العروب(. تم استخدام استبانة مكونة من مجالين  الخليل، جامعة القدس

( فقرات لقياس الصعوبات األكاديمية. وأشارت نتائج الدراسة إلى  10اإلدارية والمالية و)( فقرة لقياس الصعوبات 16منها) ( فقرة26و)

يين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل مرتفعة بشكل عام, وجاءت الصعوبات اإلدارية والمالية أن الصعوبات التي تواجه األكاديم

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصعوبات التي تواجه األكاديميين صعوبات األكاديمية.  كما أظهرت  في المقدمة تلتها ال

يل تعزى لمتغيري: )الجنس، وسنوات الخدمة(، في حين تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخل

محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح حملة الماجستير، يين في الجامعات الفلسطينية في  بين الصعوبات التي تواجه األكاديم

ك وأستاذ دكتور، ووجود فروق حسب العمر ولصالح من كانت أعمارهم )من ووجود فروق حسب الرتبة األكاديمية ولصالح أستاذ مشار

النتائج عدداً من السبل المقترحة للتغلب  لصالح الجامعات الحكومية. وبينتعاما فأكثر(، وكذلك وجود فروق حسب نوع الجامعة و 50

فير الحرية األكاديمية الكاملة ألعضاء هيئة التدريس. على تلك الصعوبات، كتطبيق العدالة والمساواة في التعامل مع األكاديميين، وتو

رية، وتخصيص موازنات كافية الحد من البيروقراطية والروتين في تنفيذ القرارات اإلداوخرجت الدراسة بعدد من التوصيات، منها: )

تحليل و ة،ل مع أعضاء الهيئة التدريسيالمرونة والتواضع في التعامو واعتماد نظام البعثات الخارجية والتفرغ العلمي،للبحث العلمي، 

 واقع العمل األكاديمي والصعوبات التي يعاني منها(.

 : الصعوبات، األكاديمي، الجامعات.الكلمات المفتاحية
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 :مقدمةال

 المستقبلية، اتهوتطلع آماله وتحقيق ثقافته أجل نشر من وذلك, فيها ثقته المجتمع يضع التي التربوية المؤسسات أهم من الجامعات تعد  

 وهو أجله من أنشئت الذي الهدف إلى إضافة والسياسية، واالجتماعية والتعليمية النشاطات الثقافية مسرح هي الجامعة أن اعتبار على

يس ويعتبر عضو هيئة التدر  .واالستشارات الفنية البحث طريق عن مباشرة اإلنتاج في تسهم إنتاجية مؤسسة الجامعة أصبحت التعليم، حيث

أساسية للحصول على اإلنتاج المنشود من نقل للمعرفة ونشرها وتوظيفها التوظيف الفعال. وحتى يقوم عضو  عنصرا أساسيا وركيزة

 المطلوب منه على أكمل وجه، فيجب توفير البيئة المناسبة له، وكذلك تذليل العقبات التي تعترض قيامه بمهامه. هيئة التدريس بالدور

 سئلتها:الدراسة وأ مشكلة

 الحجر باعتبارهم فيها والعاملين الهيئات التدريسية االعتماد على من بد ال المجتمع، في القيادي الدور تؤدي أن الجامعة تستطيع حتى

ً  العملية التعليمية التعليمة، الرئيس في والعنصر األساس  امعةتلك الج توفره ما على األولى بالدرجة يعتمد جامعه أي وتقدم نجاح بأن علما

، وحتى يتمكن عضو هيئة التدريس من تحقيق الكفاءة في عمله، وتحقيق الكفاءة [1]تدريس هيئة أعضاء من  عالية كفاءة ذات من عناصر

ج، فإن ذلك يحتم على إدارات الجامعات تذليل العقبات والصعوبات التي تعترض عمله، لذا فإنه يمكن تحديد مشكلة الدراسة من في اإلنتا

   ل الرئيس التالي:خالل السؤا

 ما الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل وسبل التغلب عليها؟

 السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:وينبثق عن هذا 

 ( ما الصعوبات اإلدارية والمالية التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل؟ 1س

 ( ما الصعوبات األكاديمية التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل؟2س

( في الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في α≤ 0.05مستوى) عند إحصائية داللة ذات فروق ( هل توجد3س

 بة األكاديمية، سنوات الخدمة في الجامعة، العمر، نوع الجامعة(؟محافظة الخليل باختالف: )الجنس، المؤهل العلمي،  الرت

 الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل؟  ( ما سبل التغلب على الصعوبات التي تواجه األكاديميين في4س

 متغيرات الدراسة:

 أوالً: المتغيرات الديموغرافية والمستقلة:

 . الجنس، وله مستويان: )ذكر، أنثى(.1

 علمي، وله مستويان: )ماجستير، دكتوراه(.ؤهل ال. الم2

 مشارك، أستاذ دكتور(.. الرتبة األكاديمية، ولها أربعة مستويات:)محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ 3

 15سنة، من    15أقل من    -10سنوات، من    10أقل من    -5سنوات، من    5. سنوات الخدمة في الجامعة، ولها أربعة مستويات: ) أقل من  4

 أكثر(.سنة ف

 كثر(.عاما فأ 50عاما، من  50أقل من  -40عاما، من  40أقل من  -30عاما، من  30. العمر، وله أربعة مستويات: ) أقل من 5

 . نوع الجامعة، ولها مستويان: )حكومية، عامة(.6

 لخليل".الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة ا"ثانياً: المتغير التابع: 
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 : الدراسة أهداف

 : إلى تعرف الحالية هدفت الدراسة

 األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في الخليل. . الصعوبات اإلدارية والمالية التي تواجه 1

 . الصعوبات األكاديمية التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في الخليل.2

 الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في الخليل حول الدراسة أفراد عينة استجابات بين اختالف وجود . درجة3

 غيرات الديموغرافية والمستقلة.للمت تبعا

 . وضع المقترحات والتوصيات التي تسهم في التغلب على الصعوبات التي تواجه األكاديميين.4

 فيما يأتي:يمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة  أهمية الدراسة: 

تواجه األكاديميين في الجامعات للعمل على  نتائج هذه الدراسة قد تفيد المسئولين في الجامعات الفلسطينية في تعرف الصعوبات التي . 1

 تالفيها.

 . اقتراح اآلليات الالزمة لتذليل العقبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية. 2

 على الحدود اآلتية: الدراسة  تقتصر هذه حدود الدراسة:

 الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل وسبل التغلب عليها.الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الحدود الموضوعية:  -

 تقتصر الدراسة على األكاديميين المتفرغين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل.  الحدود البشرية: -

 (.2019/2020أجريت الدراسة خالل الفصل األول من العام الجامعي )الحدود الزمنية:  -

الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل، وتشمل: )جامعة الخليل، جامعة بوليتكنك فلسطين، جامعة فلسطين  المكانية:لحدود ا -

 التقنية)العروب(، جامعة القدس المفتوحة(.

 لحات الدراسة:فيما يلي تعريف لبعض مصط مصطلحات الدراسة:

ات )اإلدارية والمالية، واألكاديمية( التي تواجه أعضاء هيئة التدريس خالل يعرفها الباحث إجرائياً بأنها العقبات والمعوق الصعوبات: -

 عملهم في الجامعة. 

ً بأنه من يقوم بإعطاء المحاضرات للطلبة الجامعيين, ويحمل مؤهل الماألكاديمي:  - اجستير فأكثر في أحد  يعرفه الباحث إجرائيا

 .غمتفر بشكل التدريس بمهام التخصصات األكاديمية, ويقوم

ً بأنها عبارة عن الجامعات الفلسطينية: - مؤسسات أكاديمية تضم في جنباتها مجموعة من الطلبة الذين يتلقون  يعرفها الباحث إجرائيا

ات، وتشمل: )جامعة الخليل، جامعة بوليتكنك فلسطين، جامعة فلسطين العلوم المختلفة، بواسطة أعضاء الهيئات التدريسية في تلك الجامع

 العروب(، جامعة القدس المفتوحة(.التقنية)

 األدب التربوي:

 بدور يقوم فهو التعليمية، العملية األركان الرئيسة في أحد باعتباره الجامعة، في التدريس هيئة عضو يلعبه الذي الدور ألهمية نظراً   

 والتنمية التطوير عمليات في ويسهم ,المجتمع مشكالت حل في يسهم إنتاج علمي يقدمه من ما على عالوة والمستشار، روالخبي الباحث

 الطلبة، مع بإعطاء المحاضرات، والتفاعل يقوم فهو الجامعة، داخل ومسئولياته التدريس هيئة عضو أدوار تعدد الشاملة، باإلضافة إلى

 يقوم فهو كله ذلك عن وفضال العلمية، والبحوث على الرسائل العلمية واإلشراف الدرجات ومنح سية،الدرا  والمقررات المناهج ووضع

 [. 2الحسنة لطالبه ] والمربي، والقدوة المعلم، بدور
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في تلك الجامعات،    ويعاني األكاديميون في الجامعات الفلسطينية بشكل عام من مشكالت أكاديمية وإدارية أدت إلى شعورهم بعدم الرضا عن العمل      

 .من الجودة كما قللت من تحقيق الجامعات مستويات أفضل من الجودة والنوعية, رغم سعيها الحثيث لبلوغ مستويات متقدمة  

 ماهية المشكالت األكاديمية: أوالً:  

عامة( في محافظة الخليل، من نقص أنظمة  تتمثل المشكالت األكاديمية فيما يواجهه أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية )حكومية أو  

 ا األكاديمي. هنية, تقلل من فرص تحقيق األهداف في بعده وإمكانات وتجهيزات وتقنيات وخدمات لوجستية وتدريب وممارسات م 

 أهم المشكالت األكاديمية: 

 ؤثر سلباً على مستوى أدائه, وتتمثل فيما يلي: تتنوع المشكالت األكاديمية بما يتعلق بطبيعة الدور المتوقع من عضو هيئة التدريس، مما ي   

 . غياب الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في مجال الحاسب اآللي. 1

 . قلة توفير الدوريات العلمية المتخصصة ألعضاء هيئة التدريس.  2

 . ضعف التواصل العلمي بينهم ونظرائهم في الجامعات العربية. 3

 ئة التدريس في متابعة ما يستجد في اختصاصه. عة بالجديد لمساعدة عضو هي . قلة تزويد مكتبات الجام 4

 [. 3. غياب الرحالت العلمية ] 5

 التدريس.  هيئة  عضو  جهود  من  يضاعف  للطالب  ألكاديمي ا  اإلرشاد  . ضعف 6

 وأكاديمية.  إدارية  مهام  بين  التدريس  هيئة  عضو  مهام  . تعدد 7

 يتوافق وبرامج الجودة.   . قلة تجاوب الجامعة لتطوير برامجها بما 8

 .غياب الجدية لدى الطلبة في عملية التعليم والتعلم. 9

 [. 4الحتياجات أعضاء هيئة التدريس األكاديمي ] . بطء تلبية الجامعة  10

 ثانياً: المشكالت اإلدارية: 

يفتقرون إليه من إمكانات وتجهيزات وأنظمة تعمل  تتمثل المشكالت اإلدارية فيما يواجهه أعضاء الهيئة التدريسية من صعوبات وتحديات تتمثل فيما    

 تمثلة في أهداف المؤسسة. هم والم على الحد من قدرتهم على اإلنجاز، وتحقيق أهداف 

   أهم المشكالت اإلدارية: 

 [: 4تتنوع المشكالت اإلدارية فتشمل الجوانب التي تؤثر على أداء أعضاء الهيئة التدريسية كافة, وتتمثل فيما يلي ] 

 ز القاعات الدراسية باألجهزة والوسائل التعليمية لعملية التدريس. تجهي   .عدم 1

 نظافة في قاعات الدراسة. . تدني التكييف واإلضاءة وال 2

 . قلة توافر المراجع الالزمة للمقررات الدراسية. 3

 . قلة تقديم تعويضات لهم. 4

 . تفشي روتين العمل اإلداري. 5

 . عدم توفير غرف مناسبة لهم. 6

 شراكهم في صنع القرارات الصادرة عن الجامعة. دم إ . ع 7

 التعيين في المناصب اإلدارية. . عدم أخذ الكفاءات العلمية في الحسبان عند  8

 . عدم االنسجام بين اإلداريين واألكاديميين. 9

 اإلدارية.  الرسمية  المعامالت  سير  . بطء 10
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 التدريس.   هيئة  أعضاء  رواتب  سلم  تعديل  .  ندرة 11

مة  وفي ضوء ما سبق يرى الباحث أن هناك العديد من المشكالت اإلدارية واألكاديمية التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية )العا          

 والخاصة(، ويمكن حصر تلك المشكالت كما يلي: 

 وتتمثل باآلتي:   أوالً: الصعوبات اإلدارية والمالية: 

 دارة.كثرة التعميمات الواردة من اإل .1

 . التناقض في القرارات الصادرة من اإلدارة .2

 المماطلة في تنفيذ القرارات وخصوصا التي تخص األكاديميين. .3

 . البيروقراطية والروتين في تنفيذ القرارات اإلدارية .4

 . التركيز على األمور الروتينية وإهمال الجوهر .5

 . فعاليتم التفويض بشكل نظري وال يراعي فيه أصول التفويض بشكل  .6

 . في الجانب المالي واإلداري لتفويضتجنب ا .7

 . عدم مالءمة طبيعة الدوام مع طبيعة المهام التي يكلف بها .8

 . عدم وجود بنية تحتية مالئمة لطبيعة المهام .9

 . . عدم كفاية الموازنات الالزمة للبحث العلمي10

 . المماطلة في صرف المخصصات المستحقة لألكاديمي . 11

 . مجال منح المكافآتكاديميين في عامل بين األالتمييز في الت.  12

 . التمييز في التعامل بين العاملين في مجال إيقاع العقوبات.  13

 . عدم تفعيل نظام الترقيات وتعطيله بشكل عام . 14

 . عدم وضوح الوصف الوظيفي . 15

 شيوع الشللية والمحسوبية في التعامل مع األكاديميين. . 16

 باآلتي: وتتمثل    ثانياً: الصعوبات األكاديمية: 

 . عدم اعتماد البعثات الخارجية والتفرغ العلمي .1

 . قلة االهتمام بعقد اللقاءات بين أعضاء الهيئة التدريسية للتشاور وتبادل الخبرات .2

 األكاديميين.تضييق مساحة الحرية الشخصية عند  .3

 . قررة وتوزيع العالماتاإلمالءات التي تفرض على عضو هيئة التدريس في اختيار المراجع أو أوقات االختبارات الم .4

 . عدم تزويد أعضاء الهيئات التدريسية بما هو جديد وحديث في مجال تخصصاتهم المختلفة .5

 . مع المواد المدروسةعدم كفاية اإلمكانات المتاحة الستحداث طرق تدريس حديثة تتالءم  .6

 . االنتقائية في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس .7

 هيئة التدريسية.الفوقية في التعامل مع أعضاء ال .8

 . اعتماد العقاب أكثر من الثواب في التعامل مع بعض أعضاء هيئة التدريس .9

 . التدخل في تكوين العالقات الشخصية بين أعضاء هيئة التدريس.10
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 :الدراسات السابقة

التي  التدريس، وتحديد مشكالتهم [ دراسة هدفت إلى تعرف العوامل المسئولة عن فاعلية أعضاء هيئة 5]  (Suzanne,  Pate,, 1999)أجرت  - 

استبانة مكونة  تواجههم، في كلية جامعة كلورادو الشمالية، واستخدمت الباحثتان: المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات الالزمة لذلك؛ بتصميم  

؛ لبيان مدى فاعلية أعضاء هيئة التدريس في  ( طالباً 912( عبارة؛ كأداة  لجمع  المعلومات الخاصة بالدراسة، طبقت على عينة مكونة من ) 25من ) 

شكالت، مثل: صعوبة  ومن نتائج الدراسة، أن أعضاء هيئة التدريس يواجهون م تقديم المقررات التي يدرسونها، واختيار أفضلهم لكل مقرر دراسي،  

 تنظيم مفردات المقررات الدراسية التي يقومون بتدريسها، واستخدام طرائق تدريسية تقليدية. 

[، دراسة هدفت إلى تعرف المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في تدريس بعض المقررات التربوية في  6] (Orata, 1999)كما أجرت 

التقليدية، ومنظومة النظريات التقليدية التي تواجه أستاذ التربية في جامعة أوهايو األميركية، وتم استطالع آراء أعضاء هيئة   ضوء تطبيق الطرق 

سة  تدريس في سؤال مفتوح موجه حول: المشكالت التي تواجههم في عملية التدريس، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدرا ال 

التالية: ومنها ما يتعلق بإدارة الجامعة، مثل: عدم محاسبة الجامعة عضو هيئة التدريس في حالة التهاون في تطبيق مبادئ اإلرشاد   إلى النتائج 

 ومنها ما يتعلق بمناخ العمل، مثل: ضعف التعاون بين مدرسي المقرر الدراسي الواحد من حيث توصيفه.  الطالبي، 

 كلية  في  المهنية  مسيرته  من  األولى  السنوات  في  المبتدئ  األستاذ الجامعي  يواجهها  التي  عرف الصعوبات [ دراسة هدفت إلى  ت 7]  وأجرى سناني   

بالجزائر، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة   عنابة  - مختار  باجي  بجامعة  جتماعية ال وا  والعلوم اإلنسانية  اآلداب 

المتخصصة،   العلمية  المؤتمرات  تلك الصعوبات: قلة  أهم  من  أن  الدراسة إلى  الهيئة التدريسية في جامعة عنابة، وتوصلت وعينتها في جميع أعضاء  

 وصعوبة  التدريس،  لعملية  المادية  البيئة  مالءمة  وعدم  اتخاذ القرارات،  في  المعامالت، والفردية  المزاجية  سير  في  اإلدارة  وروتين  والبيروقراطية، 

 الجامعة،  لطلبة  المستوى الفكري والثقافي  للتعلم، وضعف  كافية  دافعية  لديهم  ليس  الطلبة  وأن  المكتبة،  في  المتخصصة  لمراجع الحصول على ا 

 المتعلق  المجال  ما عدا  الدراسة،  في مجاالت  للجنس  يعزى  ال يوجد اختالف  أنه  الدراسة  نتائج  أظهرت  كما  باألستاذ،  لبة الط  بعض  واستخفاف 

 الذكور.  هيئة التدريس  وكان لصالح أعضاء  باإلدارة، 

واستخدم الباحث   يز، العز عبد  بن  سلمان  بجامعة  التدريس  أعضاء هيئة  تواجه  التي  المشكالت  تعرف  إلى  [ دراسة هدفت 4كما أجرى اليوسف ] 

الدراسة   أفراد  أن  النتائج  سلمان بن عبد العزيز، وأظهرت ( عضو هيئة تدريس في جامعة  222المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من ) 

حين   في  األكاديمية،  الت الترتيب المشك  في  يليها  االجتماعية،  هي المشكالت  التدريس  هيئة  عضو  تواجه  التي  المشكالت  أبرز  على أن  موافقون 

 أفراد  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  ة نتائج متغيرات الدراس  وأظهرت  واألخير،  الثالث  الترتيب  في  اإلدارية  المشكالت  جاءت 

 في مجال  الخبرة  تغير م و  العلمية،  الدرجة  لمتغير  إحصائية وفقاً  داللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  اإلناث،  األكاديمية لصالح  في المشكالت  الدراسة 

 التدريس. 

أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات اليمنية، إضافة إلى  [ دراسة هدفت إلى تعرف أهم المشكالت التي تواجه 8وأجرى العامري ] 

واستخدم الباحث في هذه الدراسة    تحديد أثر متغيرات الكلية، والجنس، والتخصص، والدرجة العلمية، وسنوات الخدمة، والعمر على هذه المشكالت. 

%( من مجتمع  70.3ة تدريس بكليتي التربية في الحديدة وعمران، يمثلون ) ( عضو هيئ 147المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من  ) 

ج خماسي، تكونت في صورتها النهائية من )  الدراسة.  ( مجاالت؛ أظهرت النتائج: أن  6)   ( فقرة، موزعة على 61واستخدم الباحث استبانة ذات تدرُّ

ب والحوافز، والجوانب التعليمية، وبيئة العمل، والسياسات والممارسات اإلدارية  وات أكثر المشكالت حدة كانت في المجاالت المتعلقة بـــ)أنظمة الر 

كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة   لطلبة أقل حدة. على التوالي؛ بينما كانت المشكالت في مجالي الترقيات األكاديمية وا  إلدارة  الكلية/ الجامعة( 

تب والحوافز تبعاً لمتغير الجنس لصالح أعضاء هيئة التدريس الذكور، وفي مجال المشكالت التعليمية  إحصائية في مجال المشكالت المتعلقة بالروا 
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المشكالت المتعلقة بالترقيات األكاديمية تبعاً لمتغيرات الجنس    وفقاً لمتغير الدرجة العلمية لصالح درجة مدرس ومعيد. كما وجدت فروق في مجال 

 سنة(.    39  – 30سنة( و)   30أقل من    (، والدرجة العلمية لصالح المدرس والمعيد، والعمر لصالح الفئة  لصالح أعضاء هيئة التدريس اإلناث 

 

 تعقيب على الدراسات السابقة:

نها عضو هيئة التدريس في الجامعات الباحث إلى أن موضوع الصعوبات التي يعاني م  بعد االستعراض السابق للدراسات السابقة توصل 

[، وتناولت دراسات عديدة المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في  7د من الباحثين, مثل دراسة سناني ]قد حظي باهتمام عد 

باحث من هذه الدراسات في تعرف مجاالت الدراسة ومتغيراتها [، وقد استفاد ال8[، ودراسة العامري ]4الجامعات, مثل دراسة اليوسف ]

وكذلك في بناء بنود االستبانة ومجاالتها وفقراتها، كما استفاد من النتائج والتوصيات والمقترحات واألساليب اإلحصائية في تحليل نتائجه,  

الخبرات الواردة فيها. ولعل أهم ما يميز هذه الدراسة  التي خرجت بها هذه الدراسات.  فقد أسهمت تلك الدراسات بإثراء هذه الدراسة ب

كاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل وسبل التغلب عليها من وجهة نظر أنها عنيت بمعرفة "الصعوبات التي تواجه األ

لونهم التأهيل الصحيح والسليم، وكذلك في األكاديميين أنفسهم"، والذين يؤثرون ويتأثرون بالعملية التعليمية ومن يخرجون النشء، ويؤه

والمالية، الصعوبات األكاديمية(، حيث لم يتم تناول هذا الموضوع بهذه الصورة   المجاالت التي تناولتها هذه الدراسة )الصعوبات اإلدارية

ديميين في الجامعات الفلسطينية في إضافة إلى تفردها في بحث الصعوبات التي تواجه األكا  -على حد علم الباحث  -في الدراسات السابقة  

 سهم.محافظة الخليل وسبل التغلب عليها من وجهة نظر األكاديميين أنف

 استخدم الباحث في إنجاز الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ باعتباره المنهج المالئم لمثل هذا النوع من الدراسات.   :منهج الدراسة

غين العاملين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل خالل جميع األكاديميين المتفرتكون مجتمع الدراسة من  مجتمع الدراسة:

 .2019/2020الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

محافظة الخليل، حيث  قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة على عينة من األكاديميين المتفرغين في الجامعات الفلسطينية في :عينة الدراسة

 ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة. 1( استبانة، والجدول )80م استرداد)( استبانة، وت200توزيع )تم 
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة 1جدول )

 النسبة المئوية العدد  المتغيرات الرقم 

 %69 55 ذكر الجنس 1

 %31 25 أنثى

 %44 35 ماجستير المؤهل العلمي  2

 %56 45 دكتوراه

3 

 

 

 الرتبة األكاديمية

 %44 35 محاضر

 %38 30 أستاذ مساعد

 %12 10 أستاذ مشارك

 %6 5 أستاذ دكتور

 

4 

 

 سنوات الخدمة

 %12 10 سنوات 5أقل من 

 %6 5 سنوات 10أقل من  -5من 

 %44 35 سنة  15أقل من  -10من 

 %38 30 سنة فأكثر 15من 

 

5 

 

 

 العمر

 - - عاما  30أقل من 

 %25 20 عاما  40أقل من  -30من 

 %31 25 عاما  50أقل من  -40من 

 %44 35 عاما فأكثر 50من 

6  

 نوع الجامعة
 %38 30 حكومية

 %62 50 عامة 

 

ما أن معظم أفراد العينة %(، ك69الذكور؛ حيث بلغت نسبتهم )( يتضح أن معظم أفراد العينة الدراسية كانوا من 1بالنظر إلى الجدول )

%(، ومعظم 56%(، ومعظم أفراد العينة برتبة أستاذ مساعد فأكثر؛ حيث بلغت نسبتهم )56لة الدكتوراه؛ حيث كانت نسبتهم )هم من حم

عاما   40أفراد العينة كانت أعمارهم )من  %(، كما أن معظم  65سنوات فأكثر( حيث كانت نسبتهم )  10أفراد العينة تراوحت خدمتهم )من  

%( 38%( مقابل )62اً  فإن معظم أفراد العينة يعملون في الجامعات الحكومية، حيث بلغت نسبتهم )%(، وأخير60فأكثر ( بنسبة )

 يعملون في الجامعات الحكومية.

الستناد إلى األدب ميين في الجامعات الفلسطينية"، باقام الباحث بإعداد استبانة لقياس "الصعوبات التي تواجه األكادي أداة الدراسة:

 اسات السابقة، وخبرة الباحث في هذا المجال، وقد تكونت االستبانة بمجملها من قسمين: التربوي، والدر

، والمؤهل ويحتوي هذا الجزء على البيانات األولية عن عضو/ة هيئة التدريس الذي يقوم بتعبئة االستبانة, وهي: )الجنس القسم األول:

 العمر، ونوع الجامعة(.يمية، وسنوات الخدمة في الجامعة والعلمي، والرتبة األكاد

( 26ويقيس الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل، ويتكون من مجالين رئيسين و)  القسم الثاني:

وافق، ال أوافق )أوافق بشدةً، أوافق، محايد، ال أاسة, وقد كانت إجابة هذه الفقرات فقرة تناولت فرضيات البحث واإلجابة عن أسئلة الدر 

 بشدةً(. 
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 كما تضمنت االستبانة سؤاالً مفتوحاً، يشمل سبل التغلب على الصعوبات التي يعاني منها األكاديميون في الجامعات الفلسطينية.

 الخليل؟األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة ما سبل التغلب على الصعوبات التي تواجه 

يعبر صدق األداة عن مدى صالحية األداة المستخدمة لقياس ما وضعت لقياسه، وقد قام الباحث بعرض االستبانة على عدد     صدق األداة:

اجستير، وقد تم تعديل فقرات االستبانة من المختصين وذوي الخبرة في عدد من الجامعات الفلسطينية من حملة شهادات الدكتوراه والم

بانة بشكلها النهائي وفقاً لذلك, ليُصبح عدد فقرات االستبانة بشكلها النهائي حظات والتعديالت المقترحة، وأعيدت صياغة االستوفق المال

 ( فقرة.26)

 'Cronbachستبانة بحساب معامل كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات أداة القياس تم فحص االتساق الداخلي والثبات لفقرات اال ثبات األداة:

alpha)(وذلك وفق الجدول ،)2.)  

 حسب معامالت كرونباخ ألفا. بالصعوبات التي تواجه األكاديميين(: معامالت الثبات أداة الدراسة الخاصة 2جدول )

 قيمة ألفا عدد الفقرات مجاالت الدراسة 

 0.939 16 الصعوبات اإلدارية والمالية 

 0.946 10 الصعوبات األكاديمية

 0.967 26 الدرجة الكلية 

 

(، وقد 0.946(، )0.939( يتبين أن معامالت ثبات أداة الدراسة في كل مجاالت الدراسة تراوحت بين )2) من خالل النظر إلى جدول

اإلدارية والمالية على أدنى معامل ثبات، حصل مجال الصعوبات األكاديمية على أعلى معامل ثبات في حين حصل مجال الصعوبات 

 .(، مما يشير إلى تمتع المقياس بالثبات0.967على الدرجة الكلية ) وأخيراً بلغت قيمة ألفا

ائها المعالجة اإلحصائية: بعد جمع بيانات الدراسة قام الباحث بمراجعتها؛ وذلك تمهيدا إلدخالها للحاسب, وقد تم إدخالها للحاسب وذلك بإعط

، أربع درجات، واإلجابة أوافق خمس درجاتجابة أوافق بشدة قاما معينة، أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية حيث أعطيت اإلأر

. وذلك في جميع فقرات الدراسة, درجة واحدةواإلجابة ال أوافق بشدة  درجتين،، واإلجابة بدرجة ال أوافق ثالث درجاتواإلجابة محايد 

مية في جامعتي الخليل والقدس المفتوحة باالتجاه انة تقيس الصعوبات التي تواجه األكاديميين في إعداد البحوث العلوبذلك أصبحت االستب

المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج األعداد، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( وتحليل  الموجب. وقد تمت

 .((SPSSصائية للعلوم االجتماعية  ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلح  one way ANOVAالتباين األحادي  

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها والتوصيات:

اديميين يتناول هذا الجزء عرضاً للنتائج التي توصل إليها الباحث من خالل استجابة أفراد عينة الدراسة حول الصعوبات التي تواجه األك  

ً لتساؤال ات أو ت الدراسة وفرضياتها، ويمكن تفسير قيمة المتوسط الحسابي للعبارفي الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل، وفقا

 المتوسط العام المرجع للعبارات في أداة الدراسة )االستبانة( كما يلي:

 الدراسة.(: داللة المتوسط الحسابي للعبارات في أداة 3جدول ) 

 الداللة  المتوسط الحسابي

 منخفض جداً  1.00-1.79

 منخفض 1.80-2.59

 متوسط 2.60-3.39

 مرتفع 3.40-4.19

 مرتفع جداً  4.20-5.00
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 وفي ضوء معالجة بيانات الدراسة إحصائيا توصل الباحث للنتائج التالية:  

 األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل وسبل التغلب عليها؟السؤال الرئيس: ما الصعوبات التي تواجه 

 الخليل حسب األهمية. عيارية للصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظةحسابية واالنحرافات الم(: المتوسطات ال4جدول ) 

 الدرجـــــة  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي مجاالت الدراسة 

 مرتفع 0.756 3.86 صعوبات اإلدارية والمالية 

 مرتفع 1.01 3.59 الصعوبات األكاديمية 

 مرتفع 0.831 3.76 الدرجة الكلية 

 

(  أن الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل كانت مرتفعة بشكل عام  4يتضح من الجدول )

بمتوسط (، وقد جاءت أعلى مجاالت الصعوبات بمجال الصعوبات اإلدارية والمالية  0.831( وانحراف معياري )3.76بمتوسط حسابي )

(. 1.01ي )( وانحراف معيار3.59(، تاله مجال الصعوبات األكاديمية بمتوسط حسابي )0.765( وانحراف معياري )3.86حسابي )

ء هيئة التدريس بدرجة ولو قليلة بالحرية األكاديمية، حيث ال تستطيع قيادات الجامعة التدخل بشكل ويعزى السبب في ذلك إلى تمتع أعضا

 مباشر في آلية عمل عضو هيئة التدريس؛ بسبب اختالف تخصصات األكاديميين.

 ؟ ( ما الصعوبات اإلدارية والمالية التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل1س

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات اإلدارية والمالية التي تواجه األكاديميين  حسب األهمية.5جدول ) 
رقم  

 الفقرة

رتبة 

 الفقرة

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجـــــة 

 مرتفع جدا 0.686 4.61 البيروقراطية والروتين في تنفيذ القرارات اإلدارية.  1 4

 مرتفع جدا 0.708 4.56 يتجنب المسئولون التفويض في الجانب المالي واإلداري.  2 7

 مرتفع جدا 0.907 4.25 عدم كفاية الموازنات الالزمة للبحث العلمي. 3 10

 مرتفع جدا 1.03 4.25 التركيز على األمور الروتينية وإهمال الجوهر. 4 5

 مرتفع 0.785 4.12 من اإلدارة.التعميمات الواردة كثرة  5 1

 مرتفع 0.972 4.06 المماطلة في تنفيذ القرارات وخصوصا التي تخص األكاديميين. 6 3

 مرتفع 0.932 3.87 التناقض في القرارات الصادرة من اإلدارة.  7 2

 مرتفع 0.998 3.87 العقوبات.التمييز في التعامل بين العاملين في مجال إيقاع  8 13

6 
9 

التفويض بشكل نظري وال يراعي فيه أصول التفويض  يتم

 .بشكل فعال
 مرتفع 1.05 3.68

 مرتفع 1.21 3.68 التمييز في التعامل بين األكاديميين في مجال منح المكافآت. 10 12

 مرتفع 1.27 3.62 األكاديميين.شيوع الشللية والمحسوبية في التعامل مع  11 16

 مرتفع 1.17 3.56 ت وتعطيله بشكل عام. عدم تفعيل نظام الترقيا 12 14

 مرتفع 1.23 3.56 المماطلة في صرف المخصصات المستحقة لألكاديمي. 13 11

 مرتفع 1.12 3.50 عدم وجود بنية تحتية مالئمة لطبيعة المهام. 14 9

8 
15 

الدوام مع طبيعة المهام التي يكلف بها عدم مالءمة طبيعة 

 األكاديمي.
 مرتفع 1.17 3.43

 مرتفع 1.17 3.43 عدم وضوح الوصف الوظيفي.  16 15
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( يتبن أن جميع فقرات الصعوبات اإلدارية والمالية التي يعاني منها األكاديميون في الجامعات الفلسطينية في 5بالنظر إلى الجدول )

ة جدا للفقرة التي تنص على  جاءت بين مرتفعة جداً ومرتفعة، وقد جاءت أعلى فقرات الصعوبات وبدرجة مرتفعمحافظة الخليل 

(، تلتها الفقرة التي تنص على  0.686( وانحراف معياري )4.61البيروقراطية والروتين في تنفيذ القرارات اإلدارية" بمتوسط حسابي )"

التي تنص (، تالها الفقرة  0.708( وانحراف معياري )4.56الجانب المالي واإلداري" بمتوسط حسابي )يتجنب المسئولون التفويض في  "

(، والفقرة التي تنص على  0.907( وانحراف معياري )4.25عدم كفاية الموازنات الالزمة للبحث العلمي" بمتوسط حسابي )على "

(. في حين جاءت أدنى فقرات 0.907( وانحراف معياري )4.25ابي )"التركيز على األمور الروتينية وإهمال الجوهر" بمتوسط حس

لية للفقرة التي تنص على "عدم وضوح الوصف الوظيفي" والفقرة التي تنص على "عدم مالءمة طبيعة الدوام الصعوبات اإلدارية والما

(، تلتها الفقرة التي تنص على "عدم وجود 1.17( وانحراف معياري )  3.43مع طبيعة المهام التي يكلف بها األكاديمي" بمتوسط حسابي )

(، تلتها الفقرة التي تنص على "المماطلة في صرف 1.12( وانحراف معياري )3.50حسابي )بنية تحتية مالئمة لطبيعة المهام" بمتوسط  

م تفعيل  نظام عد(، والفقرة التي تنص على "1.23( وانحراف معياري )3.56المخصصات المستحقة لألكاديمي" بمتوسط حسابي )

شيوع الشللية والمحسوبية (، تلتها الفقرة التي تنص على "1.17( وانحراف معياري )3.56الترقيات وتعطيله بشكل عام" بمتوسط حسابي )

(، تلتها الفقرة التي تنص على "التمييز في التعامل بين 1.27( وانحراف معياري )3.62في التعامل مع األكاديميين" بمتوسط حسابي )

يتم التفويض بشكل رة التي تنص على "(، والفق1.21( وانحراف معياري )3.68ألكاديميين في مجال منح المكافآت" بمتوسط حسابي )ا

(، تلتها الفقرة التي تنص على  1.05( وانحراف معياري )3.68" بمتوسط حسابي )نظري وال يراعي فيه أصول التفويض بشكل فعال

لتي تنص (، والفقرة ا0.998( وانحراف معياري )3.87لين في مجال إيقاع العقوبات" بمتوسط حسابي )"التمييز في التعامل بين العام

(، تلتها الفقرة التي تنص على  0.932( وانحراف معياري )3.87على "التناقض في القرارات الصادرة من اإلدارة" بمتوسط حسابي )

(، وأخيراً الفقرة 0.972( وانحراف معياري )4.06يين" بمتوسط حسابي )"المماطلة في تنفيذ القرارات وخصوصا التي تخص األكاديم

 (.0.785( وانحراف معياري )4.12ة التعميمات الواردة من اإلدارة" بمتوسط حسابي )التي تنص على "كثر

 ألهمية.(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات األكاديمية التي تواجه األكاديميين حسب ا6جدول ) 
رقم  

 الفقرة

رتبة 

 الفقرة

المتوسط   الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

 ـة الدرجــــ

 مرتفع 1.09 3.93 عدم اعتماد البعثات الخارجية والتفرغ العلمي. 1 9

8 
2 

قلة االهتمام بعقد اللقاءات بين أعضاء الهيئة التدريسية للتشاور  

 وتبادل الخبرات. 
 مرتفع 1.05 3.87

يعمد المسئولون في الجامعة لتضييق مساحة الحرية الشخصية عند   3 1

 األكاديميين.
 فعمرت  1.19 3.81

7 
4 

اإلمالءات التي تفرض على عضو هيئة التدريس في اختيار  

 المراجع أو أوقات االختبارات المقررة وتوزيع العالمات. 
 مرتفع 1.48 3.75

10 
5 

التدريسية بما هو جديد وحديث في  عدم تزويد أعضاء الهيئات 

 مجال تخصصاتهم المختلفة. 
 مرتفع 1.22 3.62

متاحة الستحداث طرق تدريس حديثة تتالءم  عدم كفاية اإلمكانات ال 6 2

 . مع المواد المدرسة
 مرتفع 1.00 3.56

 مرتفع 1.37 3.50 االنتقائية في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس.  7 6

 مرتفع 1.28 3.43 التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية.الفوقية في  8 5

4 
9 

ض أعضاء هيئة اعتماد العقاب أكثر من الثواب في التعامل مع بع

 .التدريس
 متوسط  1.30 3.25

3 
10 

التدخل من قبل المسئولين في تكوين العالقات الشخصية بين 

 أعضاء هيئة التدريس.
 متوسط  1.29 3.18
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ة ( يتبن أن معظم فقرات الصعوبات األكاديمية التي يعاني منها األكاديميون في الجامعات الفلسطينية في محافظ6الجدول )بالنظر إلى 

عدم اعتماد البعثات الخليل جاءت بين مرتفعة ومتوسطة، وقد جاءت أعلى فقرات الصعوبات وبدرجة مرتفعة بالفقرة التي تنص على "

قلة االهتمام بعقد اللقاءات (، تلتها الفقرة التي تنص على "1.09( وانحراف معياري )3.93بمتوسط حسابي )" الخارجية والتفرغ العلمي

(، تلتها الفقرة التي تنص على  1.05( وانحراف معياري )3.87التدريسية للتشاور وتبادل الخبرات" بمتوسط حسابي ) بين أعضاء الهيئة

(، 3.19( وانحراف معياري )3.81" بمتوسط حسابي )الحرية الشخصية عند األكاديميين "يعمد المسئولون في الجامعة لتضييق مساحة

التي تفرض على عضو هيئة التدريس في اختيار المراجع أو أوقات االختبارات المقررة وتوزيع اإلمالءات تلتها الفقرة التي تنص على "

عدم تزويد أعضاء الهيئات التدريسية بما الفقرة التي تنص على "(، تلتها 1.48( وانحراف معياري )3.75" بمتوسط حسابي )العالمات

عدم  (، تلتها الفقرة التي تنص على "1.22( وانحراف معياري )  3.62)بمتوسط حسابي    هو جديد وحديث في مجال تخصصاتهم المختلفة"

(، 1.00( وانحراف معياري )3.56حسابي )  " بمتوسطكفاية اإلمكانات المتاحة الستحداث طرق تدريس حديثة تتالءم مع المواد المدرسة 

(، وأخيراً 1.37( وانحراف معياري )3.50سط حسابي )" بمتواالنتقائية في التعامل مع أعضاء هيئة التدريستلتها الفقرة التي تنص على "

(، في حين 1.28عياري )( وانحراف م3.43الفوقية في التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية" بمتوسط حسابي )الفقرة التي تنص على "

" بمتوسط أعضاء هيئة التدريس  جاءت أدنى الفقرات للفقرة التي تنص على "التدخل من قبل المسئولين في تكوين العالقات الشخصية بين

  اعتماد العقاب أكثر من الثواب في التعامل مع بعض أعضاء (، تلتها الفقرة التي تنص على " 1.29( وانحراف معياري )3.18حسابي )

 (. 1.30( وانحراف معياري )3.25" بمتوسط حسابي )هيئة التدريس

في الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في   ( α≤ 0.05مستوى) عند إحصائية داللة  ذات فروق ( هل توجد3س

 الجامعة، العمر، نوع الجامعة( ؟ محافظة الخليل باختالف: )الجنس، المؤهل العلمي،  الرتبة األكاديمية، سنوات الخدمة في

 جامعات الفلسطينية حسب متغير الجنس.(: نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في الصعوبات التي تواجه األكاديميين في ال7جدول ) 

المتوسط  العدد  الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية 

الداللة   قيمة ت

 اإلحصائية

 54 0.872 3.80 55 ذكر
0.766 0.446 

 24 0.740 3.65 25 أنثى

 (. α  ≤0.05 *دالة عند مستوى الداللة )           

نتائج الدراسة أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصعوبات التي تواجه  ( يتضح أن7بالنظر إلى جدول ) 

وهي غير دالة  0.05لمتغير الجنس، حيث كانت الداللة اإلحصائية <األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل تعزى 

نين السائدة والمطبقة على األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في إحصائياً. ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى تشابه اإلجراءات والقوا

  محافظة الخليل من كال الجنسين)ذكور وإناث(.

 لة الفروق في الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية حسب المؤهل العلمي.(: نتائج اختبار"ت" لدال8جدول) 

المتوسط   العدد المؤهل العلمي 

يالحساب   

االنحراف  

 المعياري

درجات  

 الحرية 

الداللة   قيمة ت 

 اإلحصائية 

 29 0.473 4.31 35 ماجستير
5.355 00.00 

 49 0.826 3.42 45 دكتوراه

 (. α  ≤0.05 *دالة عند مستوى الداللة )            
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لصعوبات التي تواجه األكاديميين في  ( يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ا8بالنظر إلى جدول )

وهي دالة إحصائياً، وكانت  0.05>الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

لسبب في ذلك إلى أن  ( لحملة الدكتوراه. ويعزى ا3.42( مقابل )4.31الفروق لصالح األكاديميين من حملة الماجستير بمتوسط حسابي )

 هناك حرية أكبر لألكاديميين من حملة الدكتوراه عن حملة الماجستير، بسبب الرتبة األكاديمية التي يتمتعون بها. 

لتي تواجه (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في الصعوبات ا9جدول ) 
 األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل تبعا لمتغير: الرتبة األكاديمية.

ن
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 الرتبة 
 العدد

المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
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 التباين

مجموع  

 المربعات

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 المربعات
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54.67 

 

97  

 

األكاديميين في  ( يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصعوبات التي تواجه 9بالنظر إلى جدول )

وهي دالة إحصائياً، ولمعرفة  0.05الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل تعزى للرتبة األكاديمية، حيث كانت الداللة اإلحصائية >

 (:10( لداللة الفروق بين المتوسطات، ويوضح ذلك جدول )LSDقد تم استخدام اختبار)مصدر الفروق ف

 لداللة الفروق في الصعوبات التي تواجه األكاديميين حسب الرتبة. ( LSD(: اختبار ) 10جدول )

 أستاذ دكتور أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر الرتبة

  *0.820 *1.185  محاضر

 *-0.655 *-0.365  *-1.185 أستاذ مساعد

   *0.365 *-0.820 أستاذ مشارك

   *0.655  أستاذ دكتور

  

(، وما بين أستاذ مشارك وأستاذ مساعد 1.185يتبين أن الفروق كانت ما بين محاضر وأستاذ مساعد ولصالح محاضر بفارق ) (  10بالنظر إلى جدول ) 

 (. 0.655ستاذ مساعد ولصالح أستاذ دكتور بفارق )(، وما بين أستاذ دكتور وأ0.365ولصالح أستاذ مشارك بفارق )
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ارية، ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في الصعوبات التي تواجه (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي11جدول ) 
 ات الخدمة.األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل  تبعا لمتغير: سنو 

ن
يي
يم

اد
ألك

 ا
جه

وا
 ت
ي

لت
 ا
ت

با
عو

ص
ال

 

سنوات  

 العدد الخبرة
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

مصدر  

 التباين

مجموع  

 المربعات

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 المربعات

الداللة   قيمة ف  

 اإلحصائية 

ن  
 م

ل
أق

5 

ت 
وا

سن
 

10 
 

4.05 

 

0.142 

ت
عا

مو
ج

لم
 ا
ن

بي
 

 

 

1.94 

 

 

3 

 

 

0.646 

 

 

 

 

0.93 

 

 

 

 

0.43 

 

ن 
م

5- 
ل  

أق

ن 
م

1
0

ت  
وا

سن
 

5 4.04 0.00 

ن 
م

1
0

- 
ل  

أق

ن 
م

1
5

 
نة 

س
 

35 3.76 0.974 

ت 
عا

مو
ج

لم
 ا
ل

خ
دا

 

 52.73 76 

ن  0.694
م

1
5

 

ة  
سن

ر
كث

فأ
 

30 3.61 0.835 

ع 
مو

ج
لم

ا
 

 3.76 0.831 

ع 
مو

ج
لم

  ا

54.67 

 

79 

 

األكاديميين في  ة أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي تواجه  ( يتضح أن نتائج الدراس 11بالنظر إلى جدول )

وهي غير دالة إحصائياً.  0.05الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات الخدمة، حيث كانت الداللة اإلحصائية <

ائدة والمطبقة على األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة  ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى تشابه اإلجراءات والقوانين الس

  الخليل مهما اختلفت خدمتهم.
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في الصعوبات  12جدول ) 

 في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل تبعا لمتغير: العمر. التي تواجه األكاديميين 
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فروق ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي تواجه األكاديميين في ( يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت وجود 12لنظر إلى جدول )با

وهي دالة إحصائياً، ولمعرفة مصدر   0.05الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر، حيث كانت الداللة اإلحصائية >

 (: 13ذلك الجدول )( لداللة الفروق بين المتوسطات، ويوضح LSDاختبار )الفروق فقد تم استخدام 

 ( لداللة الفروق في الصعوبات التي تواجه األكاديميين حسب العمر. LSD(: اختبار )13جدول ) 

 عاما فأكثر 50من  عاما  50أقل من  -40من  عاما  40أقل من  -30من  العمر

 * 1.00   عاما  40أقل من  -30من 

 * 0.84086   عاما  50قل من أ -40من 

  * -0.84086 * -1.00 عاما فأكثر 50من 
 

عام ( وما بين من كانت أعمارهم  40أقل من  -30( يتبين أن الفروق كانت ما بين األكاديميين الذين أعمارهم )13بالنظر إلى جدول )

عاما  50عاما( وما بين من كانت أعمارهم ) 50من أقل  -40(، وما بين األكاديميين الذين أعمارهم )1.00عام  فأكثر( بفارق ) 50)

 (.0.84086فأكثر( بفارق )

 

\ 
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(: نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل  تبعا لمتغير  14جدول ) 

 نوع الجامعة. 

المتوسط   العدد الجامعة 

 الحسابي

االنحراف  

لمعياريا  

درجات  

 الحرية 

الداللة   قيمة ت 

 اإلحصائية 

 29 0.593 4.16 30 حكومية 
3.57 0.001 

 49 0.867 3.52 50 عامة

 (.  α ≤ 0.05 *دالة عند مستوى الداللة )          

الجامعات األكاديميين في ( يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي تواجه 14بالنظر إلى جدول ) 

وهي دالة إحصائيا، وكانت الفروق لصالح الجامعات    0.05الفلسطينية في محافظة الخليل تعزى لمتغير نوع الجامعة، حيث كانت الداللة اإلحصائية >

ومية مقابل ي الجامعات الحك( للجامعات العامة. ويعزى السبب في ذلك إلى المركزية الزائدة ف3.52( مقابل )4.16الحكومية بمتوسط حسابي ) 

 الجامعات العامة. 

 ( ما سبل التغلب على الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل؟ 4س

 (. 15لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج التكرارات الستجابات أفراد عينة الدراسة، ويوضح ذلك الجدول )

 ستجابات أفراد العينة حول سبل التغلب على الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية. ال (: التكرارات 15جدول) 

  

حافظة الخليل يرون أن سبل التغلب على الصعوبات التي ( يتبين أن األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في م14بالنظر إلى جدول )

إعطاء أعضاء الهيئة ، بعدل وإنصاف من ناحية إدارية وماليةتعميم وتطبيق القانون المتبع على الجميع يعانون منها، يكون من خالل: )

العلمي والتطور األكاديمي للنهوض بالعملية تشجيع األكاديمي وتفريغه للبحث ، األكاديمية الحرية الكاملة في جميع النواحي األكاديمية

تزويد قاعات التدريس ، س وتزويده باإلمكانات لذلكمساعدة األكاديمي في تطوير أساليب التدري، التعليمية والمعرفة التي تخدم الطلبة

لطواقم األكاديمية والشفافية في تعميم بالبنية التحتية المناسبة ودعم األبحاث العلمية وحضور المؤتمرات الخارجية، االنفتاح الدائم مع ا

 (.الحرية في تحديد المناهج، تحليل واقع العمل األكاديمي والصعوبات التي يعاني منها، المعلومات والخطط

عدد  سبل التغلب على الصعوبات  الرقم 

 التكرارات 

النسبة 

 المئوية

 % 98 78 تعميم وتطبيق القانون المتبع على الجميع بعدل وإنصاف من ناحية إدارية ومالية.   1

 % 94 75 الهيئة األكاديمية الحرية الكاملة في جميع النواحي األكاديمية. إعطاء أعضاء 2

التعليمية تشجيع األكاديمي وتفريغه للبحث العلمي والتطور األكاديمي للنهوض بالعملية  3

 والمعرفة التي تخدم الطلبة. 
72 90 % 

 % 84 67 .مساعدة األكاديمي في تطوير أساليب التدريس وتزويده باإلمكانات لذلك 4

تزويد قاعات التدريس بالبنية التحتية المناسبة ودعم األبحاث العلمية وحضور   5

 المؤتمرات الخارجية. 
64 80 % 

 % 69 55 الطواقم األكاديمية والشفافية في تعميم المعلومات والخطط. االنفتاح الدائم مع  6

 % 56 45 تحليل واقع العمل األكاديمي والصعوبات التي يعاني منها. 7

 % 55 44 الحرية في تحديد المناهج. 8

 % 44 35 التخلص من الفاسدين والمتملقين. 9

 % 38 30 والتواصل. تفعيل دورات تدريبية وزيادة مهارة االتصال  10

 % 31 25 دمج اللغة اإلنجليزية في التعليم.  11
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 نتائج الدراسة:  

   في ضوء تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:  

الفلسطينية في محافظة الخليل مرتفعة بشكل عام, وجاءت الصعوبات في مجال  الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات -

 تها الصعوبات األكاديمية. الصعوبات اإلدارية والمالية في المقدمة تل

 عدم التفويض في الجانب المالي البيروقراطية والروتين في تنفيذ القرارات اإلدارية،جاءت الصعوبات اإلدارية والمالية كاآلتي: ) -

عدم كفاية الموازنات الالزمة للبحث العلمي، التركيز على األمور الروتينية وإهمال الجوهر، كثرة التعميمات الواردة من واإلداري، 

اإلدارة، المماطلة في تنفيذ القرارات وخصوصا التي تخص األكاديميين، التناقض في القرارات الصادرة من اإلدارة، التمييز في منح 

شيوع الشللية والمحسوبية في التعامل مع التفويض بشكل نظري وعدم مراعاة أصول التفويض الفعال، ، اع العقوباتالمكافآت وإيق

المماطلة في صرف المخصصات المستحقة، عدم وجود بنية تحتية مالئمة لطبيعة المهام، عدم  عدم تفعيل نظام الترقيات، األكاديميين، 

 الوصف الوظيفي(.، عدم وضوح مالءمة طبيعة الدوام مع طبيعة المهام

عدم اعتماد البعثات الخارجية والتفرغ جاءت الصعوبات األكاديمية التي يعاني منها األكاديميون في الجامعات الفلسطينية كاآلتي: ) -

اديميين، لشخصية لألكالعلمي، قلة االهتمام بعقد اللقاءات بين أعضاء الهيئة التدريسية للتشاور وتبادل الخبرات، تضييق مساحة الحرية ا

اإلمالءات التي تفرض على عضو هيئة التدريس في اختيار المراجع أو أوقات االختبارات المقررة وتوزيع العالمات، عدم تزويد أعضاء 

ية في  عدم كفاية اإلمكانات المتاحة الستحداث طرق تدريس حديثة، االنتقائ  الهيئات التدريسية بما هو جديد وحديث في مجال تخصصاتهم،

  مل مع أعضاء هيئة التدريس، الفوقية في التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية(.التعا

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي تواجه األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل   -

فروق ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي تواجه األكاديميين في  ين وجود تعزى لمتغيرات: )الجنس، وسنوات الخدمة(، في حين تب

الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح حملة الماجستير، ووجود فروق حسب الرتبة األكاديمية 

عاما فأكثر(، وكذلك وجود فروق  50)من  أعمارهم ولصالح أستاذ مشارك وأستاذ دكتور، ووجود فروق حسب العمر ولصالح من كانت

 حسب نوع الجامعة ولصالح الجامعات الحكومية.

 يرى األكاديميون في الجامعات الفلسطينية أن سبل التغلب على الصعوبات التي يعانون منها، تتمثل في:  -

 لية. تعميم وتطبيق القانون المتبع على الجميع بعدل وإنصاف من ناحية إدارية وما .1

 .عطاء أعضاء الهيئة األكاديمية الحرية الكاملة في جميع النواحي األكاديمية.إ2

 تشجيع األكاديمي وتفريغه للبحث العلمي والتطور األكاديمي للنهوض بالعملية التعليمية والمعرفة التي تخدم الطلبة.  .3

 .ك.مساعدة األكاديمي في تطوير أساليب التدريس وتزويده باإلمكانات لذل4

 تمرات الخارجية.تزويد قاعات التدريس بالبنية التحتية المناسبة ودعم األبحاث العلمية وحضور المؤ .5

 ..االنفتاح الدائم مع الطواقم األكاديمية والشفافية في تعميم المعلومات والخطط6

 تحليل واقع العمل األكاديمي والصعوبات التي يعاني منها.. 7
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 . هجالحرية في تحديد المنا .8

  توصيات الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسة وأهدافها يوصي الباحث باآلتي: 

 أوالً: توصيات في المجال اإلداري والمالي: 

 الحد من البيروقراطية والروتين في تنفيذ القرارات اإلدارية.  .1

 التفويض في الجانب المالي واإلداري.  . منح2

 تخصيص موازنات كافية للبحث العلمي.. 3

 التركيز على األمور الجوهرية.. 4

 ن اإلدارة.. الحد قدر المستطاع من التعميمات الواردة م5

 . االبتعاد عن المماطلة في تنفيذ القرارات وخصوصا التي تخص األكاديميين.6

 . العمل على إيجاد نظام فعال وعادل للمكافآت والترقيات.7

 . مراعاة أصول التفويض الفعال.8

 لشللية والمحسوبية في التعامل مع األكاديميين. ا . االبتعاد عن9

 مخصصات المستحقة.. عدم المماطلة في صرف ال10

 . العمل على توفير بنية تحتية مالئمة لطبيعة المهام.11

 . العمل على وضع وصف وظيفي واضح.12

 ثانياً: توصيات في المجال األكاديمي:

 مي.. اعتماد نظام البعثات الخارجية والتفرغ العل1

 للتشاور وتبادل الخبرات.. زيادة االهتمام بعقد اللقاءات بين أعضاء الهيئة التدريسية 2

 . زيادة مساحة الحرية الشخصية لألكاديميين، بما ال يتعارض ومصلحة العمل. 3

 زيع العالمات.. زيادة مساحة الحرية األكاديمية لعضو هيئة التدريس في اختيار المراجع وأوقات االختبارات المقررة وتو4

 ث في مجال تخصصاتهم.. تزويد أعضاء الهيئات التدريسية بما هو جديد وحدي5

 اإلمكانات المتاحة الستحداث طرق تدريس حديثة. العمل على توفير .6

 . االبتعاد عن االنتقائية في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس.7

  دريسية.. المرونة والتواضع في التعامل مع أعضاء الهيئة الت8

 ثالثاً: توصيات للتغلب على الصعوبات:

 تعميم وتطبيق القانون المتبع على الجميع بعدل وإنصاف من ناحية إدارية ومالية.  .1

 .. إعطاء أعضاء الهيئة األكاديمية الحرية الكاملة في جميع النواحي األكاديمية2

 لطلبة. للنهوض بالعملية التعليمية والمعرفة التي تخدم ا تشجيع األكاديمي وتفريغه للبحث العلمي والتطور األكاديمي .3

 .. مساعدة األكاديمي في تطوير أساليب التدريس وتزويده باإلمكانات لذلك4
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 تزويد قاعات التدريس بالبنية التحتية المناسبة ودعم األبحاث العلمية وحضور المؤتمرات الخارجية. .5

 .ية والشفافية في تعميم المعلومات والخطط. االنفتاح الدائم مع الطواقم األكاديم6

 تحليل واقع العمل األكاديمي والصعوبات التي يعاني منها.. 7

 . الحرية في تحديد المناهج .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 59 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

 المصادر والمراجع:

 جامعة مجلة  نابلس"، في النجاح الوطنية جامعة في التدريس هيئة أعضاء لدى األكاديمية المشكالت"(. 2003غسان. ) [ الحلو،1]

 (.2عدد) (،17مجلد) ،النجاح

)رسالة  الحكومية":  (. "المشكالت التي تواجه عضو هيئة التدريس المبتدىء في الجامعات األردنية1994عدنان بدوي. ) اإلبراهيم، [2]

 ، الجامعة األردنية، عمان، األردن. ماجستير غير منشورة(

(  1(، عدد ) 15في جامعة دمشـق"،  مجلة جامعة دمشـق، مجلد)  الت األكاديمية ألعضـاء الهيئة التدريسـية (." المشـك 1999[ المجيدل، عبدهللا. ) 3] 

 . 45  - 11ص ص 

)رسالة  (." المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز"، 2012[ اليوسف، جواهر بنت خالد، بن عبد هللا. ) 4] 

 السعودية. مام محمد بن سعود، الرياض،  ، جامعة اإل ماجستير غبر منشورة( 

  [5 ]  Suzanne, Y. and Pate, S. (1999). "Profiles of effective college and university teacher's". Journal of higher 

education. P.P.671 – 687. 

     [6 ]Orata, P. (1999). "The problem professor of education". The journal of higher education. 70 (5), P.P.589 - 
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ABSTRACT 

The importance of heritage is clear. A nation will not be glorious except they have origins, long history 

and glorious heritage. Through heritage, we are able to discover the good values that are able to guide 

habits and organize social activities. Heritage is a nation's cultural identity which a nation will vanish 

without it. There are big differences between countries that abandon the heritage. Therefore, the 

researcher believes that it's important to highlight the key points that show the effects of classical 

manuscripts to restore the greatness of a nation. We start by explaining (the effect, the inquiry, the 

greatness of the nation). Then we explain the importance of exploring the manuscript, describing the 

types of manuscripts in various fields of science; discuss the manuscripts displacement and the impact 

of orientalists in exploring manuscripts. Lastly, we summarize the role of Muslims in the exploration of 

the manuscripts. 

Keywords: Manuscripts Nahdlatul Ulama Migration manuscripts Heritage 
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َامللخص

اِث أمهيًَّة     ن  فعَ  ريق وتمراثها اجمليد، لعَ اها واتريم  ها العميقةذورم ْت هلا جم إالَّ إذا كانَ تبلَغ اجملَد أْن أليِ  أمٍَّة ال ُيمكن إذ  واضحًة؛ إنَّ للُّتر

اث نستطيع أنْ  ، وأهم هذا الُّتاث  هو اهلمويَّة الثقافيَّة لألمَّة  فالُّتاث ؛  يف اجملتمَعات   العَمل   القادرة على توجيِه السلوك وتنظيمِ   َنكتشَف الِقَيم  طريِق الُّتر

ها، بل  جمذورِ  عن  تتخلَّى كبري  بْْي أممَّةٍ   وتتفكَّك، وفَ ْرق   األمة تضمحلفبدونه ، هو الُّتاث العلمي املكنون يف خمطوطاتنا املتنوعة يف مجيع العلوم 

 وتزودها ابجلديد.   الرعايَة الكافية -جذورًا وفروًعا - ترَعى َهِذِه الشجرةَ  غايرة، وبْي أممَّة شجرًة من بيئٍة أخرى مم  ساسها، وَتزرعم أ ا ِمن هَ َتقتِلعم 

 ". املْخطموطَات يف إعادة أجماد األمة أثر حتقيق " اليت تبْي  املهمِة قاطِ الن ِ  بعضِ   على وءِ الض   تسليطِ   رورةَ ضَ   رأى الباحثم  لذا

َ مث ، ، التحقيق، املْخطموطَات، أجماد األمة(توضيِح )األثر  فبدأَ الباحثم يف  املْخطموطَات   ذكر تنوع ها بعدَ و املْخطموطَات،   حتقيقِ   أمهيةَ  بْيَّ

 مَ تَ وخَ وأثَر املستشرقْي يف التحقيق،    جرة املْخطموطَات،هِ منها: َقضية    ،، وإلثراِء البحِث َأكثر؛ انقَش الباحثم مجلًة ِمَن القضااي املهمَّةىت العلومِ يف شَ 

 . املسلمْي يف حتقيق املْخطموطَات  ريِ صِ قْ عن ت َ  ابلكالمِ 

 حتقيق، املْخطموطَات، هنضة األمة، هجرة املْخطموطَات، الُّتاث.  كلماتَمفتاحية:
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َقدمةَ:امل

 بسمَهللاَالرمحنَالرحيَم

َ

يمْضِلْل  ِضلَّ لهم، وَمْن "إنَّ احلمَد هلِل حنمدهم ونستعينمهم ونستغفرهم، ونعوذم ابهلل ِمن شروِر أنفِسنا وِمن سيئاِت أعَمالَنا، َمن يهِدِه هللام َفال مم 

 فال هادي له، وأشهدم أن ال إلَه إال هللام وْحَدهم ال َشريَك لهم، َوأشَهدم أنَّ حممداً عبدمهم ورسمولمهم. 

 [. 102"اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حقَّ تقاته وال متوتنَّ إال وأنتم مسلمون" ]سورة آل عمران:   

ٍة وخلق منها زوجها وبث منهما رجااًل كثرياً ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون به  "اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد

 [. 1]سورة النساء :  واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبا" 

  " "اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قواًل سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما  

 [. 71، 70]سورة األحزاب:  

 أما بعدم:  

وكل بدعٍة  فإنَّ خرَي احلديِث كتابم هللا تعاىل، وخرَي اهلدِي هديم حممٍد صلى هللا عليه وسلم، وشرَّ األموِر حمداثهتا، وكل حمدثٍة ِبْدَعة، 

 [ 1].َضاللة، وكل َضالَلٍة يف النَّار

 وبعدم. 

اِث أمهيًَّة كمْْبى يف   ِم إالَّ إذا َكاَن هلا جمذمو فإنَّ "للُّتر رمها العِميَقة  َحياِة النَّاِس؛ إذ ال ُيمكنم أَليِ  أمٍَّة ِمَن األمَمِم أْن تَ تَ َنسََّم ذمَرى احلَضارة والتقدر

اَث هو: احلصيلةم الُّتاكميَّة بْْي الواِقع التاريي لألمَِّة وال واِقع اإلنساين  هلا، فهو نتيجة  هلذا التفاعمل،  واتريمها العريقم وتمراثمها اجمليدم؛ ذلَك أنَّ الُّتَّ

اثم هو: َحصيلةم التفاعمل بْي )اجملتمع والواِقع(، وبْي ما يتمثَّلم هذا اجملتمع ِمن ِفكٍر وَعِقيَدٍة وبْْي التفاعمل الذي  ِدثه هذا الفكرم َمع الواِقِع. فالُّتر  ُيم

َاثم اإلْسالِمي  هو: ما َورِثناهم عن آابئِ   نا وأجداِدان ِمن ثَقاَفٍة وِقيٍم وأْخالٍق، وآداٍب وفمنوٍن وِصَناعاٍت، وسائِر املنَجزاِت األمْخرى  والُّتر

 املْعَنويَِّة واملاديَّة، الثقافيَّة واحلضاريَّة. 

اِث ُيكن مَنا أْن َنكَتِشَف الِقَيَم واألخالَق القاِدرَة على توجيِه السرلوِك الفرِديِ  واجلمَ  اَث هو  وعن طريِق الُّتر اِعيِ  وتَ ْنِظيِم الَعَمِل؛ ألنَّ الُّتر

 التفكرِك ويَندِفعموَن بقوٍَّة حنَو التيَّارات الَعلمانيَّة.  اهلمويَّةم الثقافيَّةم لألمَِّة، واليت بدموهنا َتْضَمِحلر َوتَ تَ َفكَّكم َداِخليًّا، َحيثم إنَّ املْسلمَْي يَ َتعرَّضموَن هلذا 
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اَث اإلْسال ة، َفْضاًل َعن َدورِه  ميَّ تَ ْعِبري  َصاِدق  َعْن أَثَِر التَّوجيِه اإلْسالِميِ  الرئيِس لَنهَضِة الِفْكِر واحلَضارَِة اإلْنَسانيَِّة ِبِصَفٍة عامَّ إنَّ الُّتر

ن مَها ِمن َعَمِليَِّة الكَتابَِة، وهي: الكِبرِي املؤث ِِر يف ِقياِم احلَضاراِت احلَِديَثة؛ ألنَّ الكتمَب ال تموَجدم يف أممٍَّة ِمَن األمَمِم إال إذ َكِ   ا حَتقََّقْت لَديها العَناِصرم اليت متم

 َموادر يمكَتبم هبا وَعَليَها.  -1

 وأماَنس  يَعرِفوَن الكتابَة.  -2

 وتمراث  ِفكريٌّ، َُيِرصم النَّاسم على َتْدويِنِه وَتَداولِِه.  -3

التَّاريِخ؛    َحَضارَة  تَ ْرَعى َهذِه الَعَناِصَر وتمولِيَها جملَّ اْهِتَماِمَها، وِمن همَنا َنَشَأْت َحرَكةم الكَتابَِة والكتمِب على َمر ِ هلذا فإنَّ َورَاَء الِكَتابَِة والِعلِم  

 َفَكاَنِت النَِّتيَجةم املهمةم: َهَذا اإلْرثم الضَّْخمم ِمن ماليْي املْخطموطَات يف مجيِع أحناِء العاََل. 

اِفظم َعَليِه، وتَ ْنشمرمهم بِ واألمَّةم امل  صمورٍَة الئَِقٍة. َتَحضِ رةم والراِقَيةم َتَضعم تمراَثها وكت مبَ َها وخمطموطَاهتا يف َحبَّاِت عميوهنا، َتصمونمهم وحتم

 ِمن بِيئٍة أمْخَرى ممَغايرًة! وبَْي أممٍَّة تَرَعى َهِذِه الشََّجَرَة  وفَ ْرق  َكبري  بْْي أممٍَّة تَ َتَخلَّى َعن جمذورِها، َبْل َوَحىتَّ تَقتِلَعَها ِمن َأَساِسَها، وَتزرَعم َشَجَرةً  

،  رَاِر َما يمسمَّى: اِبلَغْزو الث ََّقايف ِ الر َِعايََة الَكاِفَيَة، َوتمَطعِ مَها اِبجلِديِد، دموَن َأْن ََتشاهم، فَاجلذمورم املرِعيَّة النَّاِمية َخريم َحاٍم ِمْن َأضْ -جمذمورًا وف مرموًعا-  والِفْكريِ 

نِ بَنا َغَلبَتهم وَسْطَوَتهم، وهبذا حناِفظم على األصموِل، َوال ن مْعرِ  ضم َعِن اجلِديِد، وتمْصِبحم الشََّجرةم طَيِ َبًة،  وهَي َكِفيَلة  أبْن َتكبَح مِجاَح هذا اجلِديد، وَأْن ُتم

 َأْصلمَها اَثِبت  وفَ ْرعمَها يف السَّماِء. 

 الَعاََل،  وَر همنا فإنَّنا نَ ْقِصدم هبا: الُّتاَث العريبَّ املودَع يف الُّتاث عمموًما واملْخطموطاِت خمصموًصا، املوزَّعِة يف َشىتَّ َأحناءِ وحنن إذ نذكر اجلذم   

وِ  َحَضارَِة  وكاَن الَعَربم وَمن َدخَل يف اإلسالِم ِمن َغريِِهْم َقْد َسجَّلوا تمراثَ همم الِفكريَّ بلمغِة القرآِن الكرمِي، وَكتَ بموهم  َن ُسم  أِبيِديِهم، وَحاَفظوا َعليِه إابَّ

 املسلمَْي.

وهم واْسَتوَعبوهم وَهَضموهم،  وال ن مْنِكرم أنَّ املسلمْي َقِد اطَّلعموا على حَضاراِت َمْن سبَ َقهمم ِمَن اإلْغرِيِق والرروَماِن، والفمْرِس وَغريِهم، فَفِهم  

سَتِطيعم َأْن نَبَعَث هِذِه َفَخرََج ِمْن عمقموهلم بَِلوٍن َجِديٍد، وِصبَغٍة خمَتِلَفٍة َفريَدٍة، َوهيَئٍة خمتلَفٍة عن كملِ  َمن استَ َفادموا ِمنهم، وال نَ وَأَضافموا إليِه َكثريًا، 

 [2] . ."  ولَفائِف الررفوِف والَْبِْدي، حتِقيًقا، مثمَّ َدْرًسااحلَضارََة، ونَنفمَخ يف رموِحَها، إالَّ إبْخرَاِج هَذا الِعلَم املودََع َداِخَل أورَاِق املْخطموطَات، 

اثِيَِّة األِصيَلِة،  وَكَما همَو َمْعلموم  ِعنَد َأْصَحاِب العمقموِل: َأنَّ اأَلحباَث املوضموِعيََّة ال ُيِكنم َأْن َتكموَن اَتمًَّة إال إذا بمنيَ  ْت على النرصموِص الُّتر

ز  َعِظيم  يف َشىتَّ اجمَلاالِت الِعْلِميَِّة  اإلْسالِميَّةم متَتِلكم خمزمواًن تمراثًيا َضْخًما ِجًدا َيِصلم إىل ِمئاِت اآلالِف ِمَن املْخطموطَاِت، وهذا املخزمونم همَو َكنوأممَّت مَنا 
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ِق بَ ْعِض املْخطموطَاِت إال َأنَّ همناَك الَكِثرَي الَكثرَي َما زَاَل يف ظمْلَمِة رمفموِف املْكتَ َباِت َأو  َوَغريَِها، واِبلررْغِم ِمْن ِقياِم َكِثرٍي ِمَن العمَلَماِء والَباِحِثَْي بَِتْحِقي 

 َخزَاِئِن املَتاِحِف ... 

اِث جيدم أنَّهم ِمْن َأَهمِ  َأْسَباِب الن َّْهَضِة احَلَضارِيَِّة لألممَِّة ا           إلْسالِميَِّة ورمِقيِ َها وإَعاَدِة جمَدَها وسمؤددَها.   والذي ُيِعنم النََّظَر يف َهَذا الُّتر

م أَثَ َر حَتِقيِق امل           : َضرورَة َتْسِليِط الضوِء َعلى َكِثرٍي ِمَن النِ قاِط الرَّئِيَسِة اليت ت مَبْيِ  ْخطموطَاِت يف ِإَعاَدِة َأجْماِد األمَِّة املْسِلَمة،  ِمْن همنا رَأى الَباِحثم

 َوفِ قم َوهمَو اهلاِدي ِإىل َسواِء الصِ رَاِط. وهللام امل

 َهَذا َوَقد اْحَتوى َهَذا الَبْحثم األبْ َواَب اآلتِيَة: 

 

 بَ َيانم َمْعََن ممْصطََلَحاِت َهَذا الَبْحث: )األثَر، التَّْحِقيق، املْخطموطَات، َأجَمادم األممَّة(.  الَباُبَاأَلو ُلَ:

   .ِقيِق املْخطموطَاتِ َأمَهِ يةم حتَ   الَباُبَالث اين:

 تَ َنوعم املْخطموطَاِت يف َشىتَّ العملموِم.   الَباُبَالث ال ُث:

 ِهْجرةم املْخطموطَاِت الَعرَبِيَّة إىل ِبالِد الَغْرِب.  الَباُبَالر اب ُعَ:

 املْسَتْشرِقموَن َوأَثَ رمهمم يف حَتِقيِق املْخطموطَاِت.  الَباُبَاخلَام ُس:

 تَ ْقِصريم املْسِلِمَْي يف حَتِقيِق املْخطموطَاِت.    الَباُبَالس اد ُس:

ُة:مث   َوِفيَها َأَهمر الن ََّتاِئِج والتَّوِصياِت.  اخلَاِت 

 وَهَذا َأوانم الشرروِع يف املْقصموِد: 

 

 بَ َيانم َمْعََن ممْصطََلَحاِت َهَذا الَبْحث: )األثَر، التَّْحِقيق، املْخطموطَات، َأجَمادم األممَّة(.  الَباُبَاأَلو ُلَ:

:َاألَثَ رَُ َ[3]  أوالا

، فسمَننم النَِّبِ  َعَليِه الصَّاَلةم َوالسَّاَلمم:  َعَلَقة   األثرم لَغًة: ِبَفْتِح اهلَْمَزِة والثَّاِء، هو بَِقيَّةم الشَّيِء، َسَواء  َكاَن يمرى أَْم اَل ي مَرى بَعَد َأْن تَبَقى ِفيهِ 

: الَعِظيمم األَثَِر يف اأَلْرِض ِِبمفِ ِه أو َحاِفرِِه.   )آاَثرمهم(، وقَاَل اخلَِليلم: األَِثريم ِمَن الدََّوابِ 

، َوِمنهم قَ ْولمهم تَ َعاىَل   [. يَ ْعين: بَِقيَّة  ِمْنهم.  4]األحقاف:  : }َأو َأاَثرٍَة ِمْن ِعلٍم{َواأَلاَثرَةم: البِقيَّةم ِمَن الشَّْيِء، واجلَْمعم َأاَثرَات 
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ُهوَ: ألَثَر َاص ط الَحاَا َبِثقم ِمْن َعَمِليَِّة حَتِْقيِق املْخطموطَاِت.  وعلىََهَذاَفَاملَراُدَِب   الثِ َمارم والن ََّتاِئجم اليِت تَ ن ْ

 

ق يُق. َ[ 4]اثنياا:َالت ح 

َقهم، ويف »لَساِن الَعَرِب« الْبِن َمْنظمور يف َمادَِّة )َحقََّق(:   التَّْحِقيقم لمَغًة ِمْن: وَحقَّ اأَلمرم ُيَِقر وَُيمقر َحق اً وحمقوقاً:    َحقََّق الشَّيَء ِإَذا تَ يَ قََّن ِمْنهم َوأَثْ بَ َتهم وَصدَّ

َهم َحق اً، َوَحقَّهم وحَ  َقهم َصاَر َحق اً وثَبت ال يمَشكر ِفيِه، َوَأَحقَّهم َصريَّ َعِة.[5]  قََّقهم: َصدَّ  [ 6]. واحملقَّقم ِمَن الَكالِم: الرَِّصِْي احمْلَكمم النَّْظِم َوالصَّن ْ

َاص ط الحااَُهَو:ََ  ق يق  لت ح  ، َوإتَقان  يَ ْبذملمهم احمَلقِ قم؛ لِيمْخرَِج املْخطموَط على الَوْجِه  َوَعَلىََهَذاَفَاملَراُدَِب  الصَِّحيِح الِذي َوَضَعهم  ِإْحَكام ، َوتَ ثَ برت 

 َعَليِه ممَؤل ِفمهم، َأْو على أَقْ َرِب َوْجٍه يمطَاِبقم الَوْضَع اأَلِصيَل الِذي ََتَّ على يَِد ممَؤلِ ِفِه. 

 

ُطوطَات.  [ 7] اثلثاا:َاملخ 

 ِهَجائِيَّة، َواملتَ تَ بِ عم للَمَعاِجِم اللرَغِويَِّة الَقِدُيَِة جِيدمَها ََتْلمو ِمْن  املْخطموطم لمَغًة: ممْشَتقٌّ ِمَن الِفْعِل َخطَّ َيمطر أي َكَتَب، َأو َصوََّر اللْفَظ حبرموفٍ 

م(  1790- ه 1205م(، أو إىل »اَتِج الَعرموِس« للزَّبِيِدي )ت1311-ه 711َمادَِّة )خَمطموطَة(، فَِإَذا َنَظراَن يف »لَساِن الَعَرِب« البِن َمْنظموٍر )ت 

 الِيِْي ِمْن ِذكِر هِذِه املادَِّة، َفْضاًل َعْن تَ ْعرِيِفَها. فَِإن ََّنا ََندمها خَ 

بموِع،  م، فإن ََّنا َسَنِجدمهم يَذكمرم تَ ْفرِيًقا بَينَ َها وَبَْي الِكَتاِب املطْ 1960أَمَّا ِإَذا َنَظْراَن يف »املْعَجِم الَوِسيِط« الذي َأْخَرَجهم جممَمَّعم اللرَغِة الَعَربيِة اِبلَقاِهَرِة َسَنَة  

، واملْخطموَطةم: النرْسَخةم  ، ال اِبملطبَ َعِة، مَجعهم خمطموطَات   [8]  املْكتموبَةم اِبلَيِد.فَ َقْد َجاَء يف َجْذر)َخطَّ(: املْخطموطم: املْكتموبم اِبخَلطِ 

َاص ط الحااَُهوََ ُطوط  ملخ  ملَؤلِ فم َِبطِ  َيِدِه َأو َُسََح ِبِكَتابَِتَها، َأو أَقَ رََّها، َأو َما َنَسَخهم  : النرْسَخةم اأَلْصِليَّةم اليت َكتَ بَ َها اوَعلىََهَذاَفَاملَراُدَِب 

أَو َوثِيَقًة   كملر َما كمِتَب َِبطِ  الَيِد َسواء أَكاَن ِكَتاابً الَورَّاقموَن بَ ْعَد َذِلَك يف نمَسٍخ أمْخَرى َمن ْقموَلة َعن اأَلْصِل، َأو َعْن نمَسٍخ أمْخَرى َغرَي اأَلْصِل، فَ همَو: »

 «.  َأو رَِساَلًة، وسواء َأَكاَن اِبللرَغِة الَعرَبِيَِّة َأو بَِغرِي الَعَربِيَّة

 

 [ 9.6]  رابعاا:َأمادَاألمة 
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َوَشَرٍف، َوَرجمل  َماِجد : ِمْفَضال  َكِثريم اخلَْرْيِ  اجملدم لمَغًة: ِمْن جَمََد أي: َعظمَم َكَرممهم فَ همَو َماِجد  َوجَميد ، َوَقوم  َأجَماد  َوأََماِجد ، أي َأْصَحابم َكَرٍم 

. َوِقيَل: اجمْلدم همَو اأَلْخذم ِمَن الشََّرِف والسرؤَدِد َما َيْكِفي.   َشرِيف 

)أَمَّا حَنْنم بَنو هاشٍم فَأَْنَاد    -َرِضي هللا َعنهم -فاجمْلدم يف َكاَلِم اْلَعَرِب: نَ ْيلم الشََّرِف اْلَواِسِع والسرؤدِد. َويف َحِديث َعِلَي بن أيب طالب 

 (، َأْي: َأْشرَاف  ِكرَام  َأْصَحابم سمْؤدٍد. َأجْمَاد  

اد َاألُم ة َُهَنا:َ  همَو َشَرف مَها َوِعزَّهتا وسمؤددَها على مَجيِع األمَمِم. َوعلىََهَذاَفَاملَراُدَأَبم 

 

 َأمَهِ يةم حَتِقيِق املْخطموطَاِت.   الَباُبَالث اين:

َمويَِّة جيَعلمَنا يف أََمسِ  احلَاَجِة ِإىل  حَتِقيِق تمراثَِنا َوَنْشرِِه، َخاصًَّة: ت مرَاثَنا الِعْلِمي ؛  إنَّ ما تعيشهم أممتمنا اليوَم ِمن اهتاِمَها ابلتََّخلرِف والرَّْجِعيَِّة والدَّ

َ للَعاََل الذي يَ ْنظمرم إليَنا َهِذِه النَّْظَرَة التََّشا ؤمِميََّة َمَدى إْسَهام َأْجَداِدان يف َنْشِر العملوِم وَتْسِهيِلَها على النَّاِس، وَفضِلِهم على الن َّْهَضِة الِعْلِميَِّة  لن مَبْيِ 

 .  الَعامليِ ِة، وِحَفاِظِهم على تمراِث األمَمِم األمخَرى َفْضاًل َعْن ت مرَاِثَها اخلَاص 

الَتْألِيِف يف بَعِض   َق املْخطموطَاِت: جمْهد  ِعْلِميٌّ َهامٌّ ِجدًّا ال يَِقلر َأمَهيًة َعِن الَتْألِيِف، َبْل رممبا َكاَن َأَشدَّ صمعموبًة ِمنَ وال بمدَّ ِمَن الت َّنَ برِه إىل َأنَّ حَتِقي  

 اأَلْحَياِن!  

ْحياِء تمراِثَها، َوالت َّْعريِف بِِه، َوإبْ رَازِِه على املأِل؛ ليمِنرَي الدَّْرَب أََماَم  َوهمَو أَيًضا جمْهد  َوَطينٌّ يدم األممََّة؛ فهمَو يْعَملم على ِإَعاَدِة َأجَماِد األمَِّة، وإ

 اأَلْجَياِل الصَّاِعَدة.  

 واألَهمر ِمْن َهَذا َوَذاَك أَنَّهم َواِجب  َشْرِعيٌّ ِكَفاِئي متعلق يف رقاب الباحثْي وطلبة العلم.  

َاِث َوِسيَلة   َهِم، َوَضْبٍط للممْهَمِل واملْشِكلِ  فَ َتْحِقيقم كمتمِب الُّتر ،  لَتيِسرِي َوتَ ْقرِيِب فَ ْهِم النرصموِص للَجِميِع، ملا حَتويِه ِمْن َشرٍْح للَغاِمِض املب ْ

حمَلقَِّق، َوَتْصِحيح َما َقْد َيْظَهرم ِمن َأْخطَاٍء،  ا َوتَ ْرمَجٍَة لأَلْعاَلِم على َحَسِب احلَاَجِة، َوتَ ْعِقيٍب على بَ ْعِض اآلرَاِء َواألَْفَكاِر اليت يمورِدمَها َصاِحبم النَّص ِ 

 فَ َيْجَعل الَفاِئَدَة َميسمورََة التَّْحِقِق للَقارِِئ َأكثَر. 

َحاِديِثِه َأْو ِمْن ِقَبِل َمْن بَ ْعَدهم ِمْن ممَفسِ ريَن َوشمرَّاٍح  َسلَّم يف أَ َفِعْلمم األمَِّة ممَدوَّن  ِفيَها: ابِتَداًء ِبعملموِم الَوْحي اإلهِليِ  َوتَ ْفِسريه ِمْن ِقَبِل النبِ  صلى هللام َعَليِه وَ 

 ، وِفقِه األممَِّة، َوِعْلِم األَِئمَِّة، واَترِِيَها، ولمَغِتَها، َوعملموِمَها األمْخَرى. -الكَتاب والسمنَّة -للوْحي

 ِمْن همَنا نَ ْعَلمم َأنَّ للَمْخطموطَاِت َأمَهيًَّة َكِبريًة ِجًدا. 
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يَنا َمزِيًدا ِمَن الِعَنايَِة هبا، وِِحَايَِتَها وَتْصويرَِها،  وممَّا ال َشكَّ ِفيِه أَن ََّنا َما زِلَنا َحىتَّ الَيوَم يف أََمسِ  احلَاَجِة إىل َهِذِه املْخطموطَاِت؛ ِلَذا يَ تَ َوجَّبم َعلَ 

ٍل َخاصٍ  ويف الَعاَِل ِبَشْكٍل َعامٍ ، فَالَعاَلم َمِليء  مبئاِت اآلالِف ِمَن املْخطموطَاِت اليت َما زَاَلْت  ِبَشكْ - َعاِصَمِة اخِلالَفِة العمْثَمانِيَّةِ  -املوجموَدةم يف تمركيا 

َهلموا مما ِفيَها ِمْن عملوٍم  َبِة الِعْلِم َوالبَ جَمهمولًة َحىتَّ اآلَن، َوِهَي حِبَاَجٍة ِإىل ِإْخرَاِجَها ِمْن ظملمَماِت َهِذِه الررفموِف َوالصََّناِديِق ِإىل أَْيِدي طَلَ  اِحِثَْي َحىتَّ يَ ن ْ

 َوأَْفَكاٍر وَُتاِرَب. 

َقِطع النَِّظرِي  ِة  يف َوْقٍت ممَبكِ ٍر، وَذِلَك ممْنذم العمصموِر اإلْسالِميَّ َلَقْد عمِرَف َعْن َأْجَداِداَن أبَِهنَّمم أَقبَ لموا على الِكتابِة والتَّْدويِن َوالتَّْأليِف ِإقَبااًل ممن ْ

ًما  قِ ْقهم شمعموب  َكِثريَة  َكاَنْت متَتِلكم آنَذاك ِمْن ممقوِ َماِت   األموىل، وَحقَّقموا يف جَماِل َوْضِع الكمتمِب مبوضموَعاِت املْعرَِفِة املْخَتِلَفِة وِحْفِظَها وَنْشرَِها تَ َقدر َل حتم

اثِِه املْخطموِط ِإالَّ  ا يف َهذا الَعْصِر احلَِديِث َل يمْدرِْك َأمهَِيََّة ت مرَ احَلَضارَِة َما ي مَؤهِ لمَها ِلذِلَك َكبيزَنطََة َوِبالِد فَاِرَس َوَغريَِها، ولأَلَسِف فَإنَّ َكِثريًا ِمن أَبَناِء أممَِّتنَ 

اثِ  ، بَ ْعَد َأْن اطََّلعموا َعَليِه وهَنَلموا ِمْنهم قمرواًن َطويَلًة، َوأَفَادموا ِمْنهم  بَ ْعَد ِإدرَاِكِه حلَِقيَقِة احلَضارَِة الَغْربِيَِّة َوالن َّْهَضِة األمرموب ِيَِّة، اليت قَاَمْت َعلى َأَساِس َهَذا الُّتر

َها ِإىل لمَغاهِتِم،  يف صمْنِع الن َّْهضَ  مما َجَعَلهمم يتَ َقدَّمموَن خمطمواٍت َكبريٍَة ِإىل األَماِم  ِة، َوِإقَاَمِة احَلَضارَِة اليتِ  يَِعيشم الَعاَلَم يف ِظلِ َها للَيوم، فَ نَ َقلموا جمْزًء َكِبريًا ِمن ْ

 ْرَوةم اليت ال ت مَعاِدهلما ثَ ْرَوة  َكاَن هلَا َدور  َكِبري  ممَؤثر  َوفَاِعل  يف صمْنِع احَلَضارَِة اإلْنَسانِيَِّة.  يف ِمْضَماِر الررِقيِ  واالْزِدَهاِر، َوَهِذِه يف احلَِقيَقِة ِهَي الث َّ

اِثَها املْخطموِط، فَإنَّهم ِمْن اَبِب َأوىَل بَِنا حَننم َأْن َنكمونَ  اثَنا   َأكثَر مِ وِإَذا َكاَنْت اَبِقي األمَمِم َوالشرعموب ت مْعََن ِبُّتم نَها ِعنايًة َورَِعايًة َواهِتَماًما لُّتم

 املْخطموِط املوجموِد َعَْب الَعاَِل. 

اِث َوَبْذَل اجلمهموِد الَفْرِديَِّة واجلَماِعيَِّة حِلَمايَِتِه َوحَتِليِلِه َوِدرَاَسِتِه والت َّعْ  َأَحدم َمظَاِهِر اإلُياِن اِبألممَِّة  ريِف بِِه ِبرموٍح ِعْلِميٍَّة َواِعيٍة همَو:  ِإنَّ الت ََّعلرَق ابلُّتر

ا َأْكثَ رم َحاَجًة ِإىل ثَ ْروتَِنا  َواَترِِيَها َوَأجْمَاِدَها، َوالَعَمِل على تِرِسيِخ أَْقَداِمَها َبَْي األمَمِم، وِإَذا َكاَنت الَبَشريةم َما زاَلت حَباَجةٍ   ِإىل ثَ َرواتَِنا املادِ ية، فَِإهنَّ

َتَمَعاٍت َتسمودم ِفيَها احملبةم واإِلَخاءم  ْكرِيَِّة يف َهَذا الَعاَل املْضطَِّرِب الذي احَنَدَرْت ِفيِه الِقَيم، وتَ َعث ََّرت أََماَمهم السربملم، َوَصعمَب عَليَها إِقَ الث ََّقاِفيَِّة والفِ  اَمةم جمم

َثر َحاَجًة ِمن َأيِ  َوْقٍت َمَضى لَِنْشِر َهِذِه الِقيم واملثمل العمْليا ِفيِه َعْْبَ َأْحَدِث الَوَساِئِل،  واملَساواةم والَعَداَلةم االجِتَماِعية؛ لذلَك كمله َندم أَنفمَسَنا اليوَم َأك 

 وأَْفَضِل السربمِل . 

َُهو: ُطوطَات  َاملخ  ق يق  َامله م ةَاليتَتدفَ ُعَناَل َتح  باب  َأنَّ َشْطرًا َكبريًا ِمن َهِذِه املْخطموطَاِت اليت   َما ََيَلم َلهم الَقْلبم وََتَسفم لهم الَعْيم ِمنْ  َوم َنَاأَلس 

ْسالِمية ِمن حمرموٍب وِفََت َوَغَزواٍت، وَكاَن َما َأَصاَب  ازَداَنت هبا املكتَ َبات الَعَربِيَّةم اإِلْسالِميةم َضاَع؛ ِبَسَبِب َما تَ َعرََّضْت َلهم الَدوَلةم َأو الدمول الَعَربِية اإلِ 

 [ 11] م، أمْلِقَيْت ِمئاتم األملموِف ِمَن املْخطموطَاِت يف هَنِر ِدْجَلةَ 1258يََّة ممَروِ ًعا َفِعْنَدَما اقَتَحَم هموالكو جبيوِشِه بَغَداَد َعاَم  الث ََّقاَفَة الَعربِ 

َماِر فَ َقْط على َيِد هوالكو وَحْسب! َبْل َكَذلكَ  َماِر ِخالِل َزْحِف تيممورلِنك.   وَكَذا َل َيكمن َنِصيبم املْخطموطَاِت الَعَربيةم ِمَن الدَّ  تَ َعرََّضْت للدَّ
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اثم الَعَريب اإلْسالِمي  للِمْحَنِة نَ ْفِسَها، َفِحيَنَما َسَقَطْت ِغرانطَةم بِيِد ا م،  1499إلْسَبان املَهامجْي َعاَم ويف الَغْرِب اإِلْسالِمي تَ َعرََّض الُّتر

رمَها  وانتَ َهت َدوَلةم املْسِلِمْي يف    بَِثَماِنَْي أَلًفا!األَْنَدلمس أمْحرَِقْت َعَشراتم اآلالِف ِمَن املْخطموطَاِت، وَأْكثَ رم الَباِحثْي َحذرًا أو عطًفا على اإلْسَباِن ي مَقدِ 

عْت  َم فيليب  وَل تمبِق َمَعاولم الت ََّعصرِب واجلَهاَلِة ِإال على بَِقيٍَّة َصِغريٍَة ِمَن الكمتمِب الَعَربِيَِّة، مجِم َتلِف اأَلحَناِء، وأموِدَعْت َأايَّ فيَما بَعدم ِمن خمم

 الثَّاين يف َقْصِر اإلْسكموراَيل على َمْقرمبٍَة ِمْن َمْدريد، َوحمِجَبْت َعْن كملِ  اَبِحٍث َوممَتطَلِ ِع! 

جملمموَعِة الَعرَبيِة اإلْسَبانِيَِّة؛ َذلَك َأنَّ السمفمَن اإلْسَبانِيِة اْسَتطَاَعْت َأْن  َويف َأواِئِل الَقْرِن السَّاِبِع َعشَر، َوَقَع َحاِدث  َكاَن َسبَ ًبا يف ممَضاَعَفِة ا

يِن و   -َمِلكم املْغِربِ - ََتِْسَر َمرَكًبا َمْغرِبِيًّا ملوالي زيَدان   تَلِف الترَحِف، وهبا َثالثَةم آالِف ِسْفٍر ِمْن كمتمِب الدِ  اأَلَدِب والَفْلَسَفِة  َكاَنْت َمْشحمونًَة اِبلكتمِب وخمم

م يف َعْصِر فيليب الثَّاِلِث، وَذِلَك ِحيَنَما اْشَتدَّ اْضِطرابم الَعالِئِق َبَْي إسَبانيا  1612وَغريَِها، وَتَضعم الر ِوايةم اإلْسَبانِيةم اَتريَخ َهَذا احلاِدِث يف َسَنِة 

َلت َهِذِه اجملمموَعةم النَّفِ  اِث األَْنَدلمِسيِ  واملْمَلَكة املغرِبية، وَقد ِحم يسةم من الكمتمِب الَعَربيِة ِإىل إسبانيا، وأموِدَعْت َقْصَر اإلْسكورايل، إىل َجاِنِب بَِقيِة الُّتر

ِم فيليب الثَّاين، وَكاَنت جممموَعةم َموالي زيَدان املْغرِبية حَتَتوي َعَدًدا كبريًا مِ  األَْنَدلمِسيَِّة اليت َكث مَر اْسِتنَساخمَها   َن الكمتمبِ اليت كاَنت مموَدَعًة فيِه ممنذم َأايَّ

 واقِتَناؤمَها ابملْغِرِب، بَ ْعَد سمقموِط ِغْراَنَطَة. 

ِع َعشَر، وَكاَنْت تبلغم  حىتَّ َأواِسِط الَقرِن السَّابِ   ولَِبَثْت هِذِه اجملمموَعةم ِمَن املْخطموطَاِت الَعَربِيَِّة األَْنَدلمِسيَِّة مموَدَعًة مبكتَ َبِة اإلْسكموراَيل املَلِكيَّةِ 

رم هللام َتعاىل حمَنًة َجدِ  يَدًة تمِصيبم هِذِه الَبِقيَّة الَباِقيَة ِمْن تمراِث  يوَمِئٍذ ِعدَّة آالٍف، وَكاَنت َأْغََن وأَنْ َفْس جَممموَعٍة ِمن َنوِعَها إبْسَبانيا! ولِكْن ي مَقدِ 

َز الَفرِيَد، َوَل يمنَقْذ ِمْنهم ِسوى أَلَفْي، ِهي اليت  َما زَاَلت تَ ْثو   م َشبَّْت النَّارم 1671األَْنَدلمِس!! َفِفي َسَنِة   ي  يف اإلْسكمورايل، واْلتَ َهَمْت ممْعَظَم َهَذا الَكن ْ

 [ 11] َحىتَّ الَيوَم يف أَْقِبيِة َمْكتَ َبِة اإلْسكمورايل اليت  يمْشِرفم َعَليَها اآلابءم األوغسطنيون.

هم آلَتهم التَّ َوأَيًضا َلَقْد َكاَن اجليشم  ْدِمرييَّة إىل املْدَرَسِة اجلَزَائِرِيَّة   الَفرَْنِسير، كملََّما َخرَج ممنَتِصرًا ِمْن َمعرَكٍة، وكملََّما متكََّن ِمْن ِإْْخَاِد ممَقاوَمٍة، ي مَوجِ 

 [12] هَنَب املْكتَ َباِت وِإْتاَلَف َما تَ َعذََّر َِحْلمهم ِمْن نَ َفاِئِس املْخطموطَاِت والكمتمِب.  جبِميِع أَْنواِعَها وِإىل املْسِجِد اجلَاِمِع َخاصًَّة، بَ ْعَد َأْن يَ تَ َوىلَّ قَاَدتمهم 

 ِدايِر الَغرِب  ي رِة واملتاِحِف اأَلجَنِبيَِّة يفأمَّا اجلَ اِنبم الذي س َِلَم ِمن هِذِه الَك واِرِث والنََّك َباِت فَ َقْد نمِق َل ممْعَظممهم إىل دموِر املْخطموطَاِت َواأَلدْ 

رم َمْعَهدم املْخطموطَاِت   الَعَربِيَِّة  ِخالَل احلروِب الصَِّليِبيَِّة، مثمَّ ِخالَل االسِتْعَمار احلَِديث للِبالِد الَعرَبِيَِّة، وي مَقدِ 

 [13]َعَدَدَها: بثالث َِة َم اليْي خَمطم وٍط.
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: ال بمدَّ لََنا ِمْن ِخطٍَّة واِضَحِة  املَعاَِل، وتَ َعاوٍن َقويٍ  َبَْي الدروِل واجلاِمَعاِت واملؤسََّساِت احلمكموِميَِّة واخلَاصَِّة اليت تَ ْعَملم يف َهَذا  َوهمَنا أَقمولم

اثِ -االُتاِه، ِلَدْعِم َهِذِه الَقِضيِة   طموطَاتَِنا، َورَِعايَِتَها وَُتِميِعَها، َوَتْصويرَِها،  ، َفال بمدَّ لَنا ِمْن َتوِحيِد اجلمهموِد، يف َسِبيِل إَنْ َقاِذ خمَ -حَتِقيِق املْخطموطَاِت والُّتر

 َوحَتِقيِقَها، َوالتَّعرِيِف هبَا وْفَق َأْحَدِث السربمِل، َوأَْفَضِل الَوَساِئِل والتقِنَياِت الِعْلِميَِّة احلَِديَثِة. 

 

َ.:ََالَباُبَالث ال ثَُ َالُعُلوم  َيفََشَّت  ُطوطَات  َتَ َنوُعَاملخ 

مَّة  ِمَن األَمِم َعَْب التَّاريِخ، وال يَ َتَمثَّلم َذِلَك  َلَقْد َحِظيْت الِبالدم الَعَربيةم اإِلْسالِميةم ِبُّتَاٍث ِعْلِميٍ  وثَ َقايفٍ  خْمطموٍط زَاِخٍر، َقلَّ َأْن حَتَظى مبْثِلِه أم 

اِث وَحجِمِه َفَحْسب! َبْل  تَ َوايتِِه الِعلِميَِّة واأَلَدبيِة والث ََّقاِفيِة والتَّارييَِّة، واتِ َساِع آفَاِقِه، لَيْشَمَل: الَعاََل الَقِدميَ تَ نَ  يَ تَ َعدَّاهم ِإىل يف َكثرِة َهذا الُّتر   وِع حمم

 َواحلَِديَث كمل هم تَقرِيًبا: جغرافًيا واتريًيا. 

رم اخلمَْبَاءم يف َميَداِن احلَضارَِة والِفكْ  اِث الِعلِميِ  الَعَريب َواأَلَدِب الَعَريب، مبا ال يَِقلر َعن َثالثَِة َماليْي ِمَن  يَ قمولم َعْبدم هللِا كنون: "ي مَقدِ  ِر والُّتر

َها ث ملمثم َهَذا الَعَدد مبْكتَ َباِت َعاِصَمِة اخِلالَفِة العمثْ  كتَ َباِت ِمْصَر، والشَّام،  َمانِيَِّة إْسطَنبمول، والَباِقي مبالكمتمِب املْخطموطَِة احملفموظَة يف َمْكتَ َباِت الَعاَِل، ِمن ْ

َتِلَفة،   ِضيَّاِت  وِهَي تَ تَ َناَولم عملموَم الَفْلَسَفِة والتَّْشريِع واللرَغة َوالتَّاريخ َواأَلَدب َوالطِ ب  واهلْنَدَسِة والَفَلِك والر ايوالِعرَاق، وتمونمس، واملْغِرب، َوَعواِصم أمورمبي ة خمم

اجمِ   [14]". وَغري َذِلكَ َوَتقومِي البملَداِن والُّتَّ

بمول َوْحَدَها اآلالفم املَؤلََّفةم ِمَن املْخطموطَاِت النَّاِدرَِة، ممْعَظممَها َل يمدَرْس مِ   ِمصرَ ْن قَ ْبلم، َهَذا ِِبالِف َما يموَجدم يف  نَ َعْم، يموَجد مبِديَنِة إْسطَن ْ

 واهلْنَد وإيرَاَن، َوَسائَِر املَتاِحِف واملْكتَ َباِت الَعامليَِّة.  تمونمسَ و املْغِرَب وَ 

الِميَِّة َفِفي ممستَ َهلِ  الَعْصِر  َأْعَظِم َأْسَباِب تَ نَ ورِع املْخطموطَاِت وكثْ َرهِتَا همَو: َتْدويَن العملوِم يف َوْقٍت ممَبكِ ٍر ِجدًّا يف الدَّوَلِة اإلسْ َوَلَعلَّ ِمْن 

، وَكاَن الَوَرقم الذ ِ   [ 15] ي يمستَ ْعَملم يف الِكَتابَِة ِفيَها يمَسمَّى: َوَرَق الَْبِْدي،الَعبَّاِسيِ  اأَلوَّل ََتَّ َتْدوينم كمتمٍب َكثريٍَة َتَداَوهَلا النَّاسم

َلبم ِمَن الصِ ْي.   َلبم ِمْن ِمْصَر، مثمَّ اْست مْعِمَل بَ ْعَد َذِلَك َوَرق  يمَسمَّى: الَكاِغَد، وَكاَن جيم  وَكاَن جيم

َم )َفنر الورَاَقِة( يف الدَّوَلِة   ى َنْشِر ممَؤلََّفاهِتِم، َويمقَصد بِ  )الورَاَقِة(:  اإلْسالِميَِّة تَ بَ ًعا للت ََّقدرِم الِعْلِميِ  ِعْنَد َعامَِّة املْسِلِمَْي، َوِإقْ َباِل العمَلَماِء َوطََلَبِة الِعْلِم َعلوَتقدَّ

 الِكَتاِب.  َنْسخم الكمتمِب وَتْصِحيحمَها وَُتِليدمَها، وكملر َما يَ تَ َعلَّقم إبِِْخرَاجِ 

َعلى َهِذِه الدََّكاِكِْي؛ للِقرَاَءِة َأو ِلِشرَاِء َما يَلَزممهمم  َكاَن الورَّاقموَن يَِبيعموَن َهِذِه الكمتمَب يف دََكاكيِنِهْم، وَكاَن املْهَتمروَن ابحلياِة الثِ َقاِفيَِّة َيَُّتَدَّدموَن  

 . [16] ْت َأْشَبَه اِبملْكتَ َباِت الَعامَِّة يف َيوِمَنا َهذاِمَن الكمتمِب َواملَصن ََّفاِت، َودََكاِكيِنهمم َكانَ 

http://www.al-hakawati.net/arabic/States/state16.asp
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 فَ َعَلى َسِبيِل املثَاِل َوَحْسب: 

َعِة ق مرموٍن ممَتوالِيٍة املرِجَع الرَّئِيَس يف ِعْلِم الط ِ   - ، َوبَِقَي ِكَتابَهم )الَقانمو ِكَتابم الَقانمونم يف الطِ بِ  الْبِن ِسيَنا: الذِ ي َظلَّ ِلَسب ْ (  بِ  نم يف الطِ بِ 

  [17]  العمْمَدَة يف تَ ْعِليِم الطِ بِ  َحىتَّ َأَواِسَط الَقْرِن السَّاِبَع َعَشر يف جامعات أوراب

لِكَتابم ِإىل الِعْْبِيِة َعاَم  ا َقْد تمرِجَم اَوَقْد قَاَم جريارد من كرُيوان ِبَُّتمَجَِتِه ِمَن الَعَربيِة ِإىل الالتيِنيَِّة يف ممنَتَصِف الْقْرِن الثَّاين َعَشَر، َوأَيضً 

 ه . 1279

واملولمودم َسنَة   الذي يمعَتَْبم ممَؤسِ َس ِعْلِم الِكيمياِء احلِديثَة يف الشَّرِق والَغْرِب، ِكَتابم »ِسرر اأَلْسرَاِر« ألََّفهم: أَبمو َبكر الرَّازي الطَِّبيب، -

ِت اليت َيْسَتعِملَها، وبْعَد َذلَك َيِصفم  م هو تِبيان  واِضح  ِلطَريَقِة ِإْجراِء التََّجاِرب الكيمَيائِية، فَ همَو َيِصفم املوادَّ املْسَتْخَدَمَة، َواأَلَدواِت واآلال854

ِجَهازًا، بَ ْعضمَها زمَجاجيٌّ والبَ ْعضم اآلَخرم َمْعَدين، على ِغرَاِر    20وَعَلى َهَذا النَّْحِو َوَصَف َما يَزِيدم َعلى  َطريَقَة حَتِضرِي كملِ  َمادٍَّة، ممَبيًنا نَ َتاِئَج التَّجرِبَِة،  

 املسَتخَدِم اآلَن يف َمَعاِمِل الِكيمياء احلِديَثة. 

ًة َطويلًة، وَقْد تمرِجَم ِكَتابم الرَّازي »ِسرر اأَلْسرَاِر« إىل اللغة الالتينية بواسطة:  َواأَلَهمر ِمْن َهَذا: أَنَّهم َكاَن املرِجَع املعَتَمَد يف َمَداِرِس أمورواب ممدَّ 

 [ 18]"كرُيوان" يف أواخر القرن الثايَن عشَر امليالدي.

لثِ َماِر واحَلَشاِئِش َواأَلْزَهاِر َواحلَيَوااَنِت َواملَعاِدِن«،  وهمناَك ِكَتابم »اجلاِمعم ِلِصَفاِت َأْشَتاِت الن ََّباِت َوضمرموِب أَْنواِع املْفَرَداِت ِمَن اأَلْشَجاِر َواََ-َ  

 م(.  1166ه /  560ملَؤلِ ِفِه حممَمَّدم بنم حممَِّد بِن َعبِد هللِا )املتوىف 

ْراَينيِة والَفارِِسيَِّة والالتينية   وهمَو ِكَتاب  يف اأَلْدويَِة املْفَرَدِة، َيْشَتِملم على ممْعَجٍم هلَِذِه الن ََّبااَتِت واأَلْشَجاِر والثِ َمارِ  واحَلَشاِئِش َواألْزَهاِر اِبلسِ 

َها َوَمَناِفِعَها، ويوجد  والْببرية، مرتًبا على حروف اهلجاء، مع ذكر مجيع النبااتت اليت أغفلها دايسقوريدس وغريه ممَّْن تقد م املؤلِ ِف، َوتَبيِْي َخَواص ِ 

 ِب املْصرِيِة. ِمنهم أربعم نمسٍخ يف َداِر الكمتم 

عَمالم عمَمِر اخلَيَّاِم يف َفكِ   َكذِلَك ِإْسَهاَماِت اخلوارزميِ  واِضَحًة يف ِعْلِم اجَلِْب الذِ ي َجَعَلهم ِعلًما ممْسَتِقالًّ َعن ِعلِم احلَساِب، وَكَذا أَ -

ي  ِن، اِبإلَضاَفِة ِإىل َأْعَماٍل َهامٍَّة  ، مثلم: َأعَماِل  املقَداِر اجَلِْبي ِذي احلدَّ َمَها عملَماءم آَخرموَن َتشَهدم َعليَها املْخطموطَاتم املوجموَدةم يف َمَتاِحِف أمورموابَّ َقدَّ

 اخلَوارِزِمي والَبريموين، وَغريهمم. 

 خرِر َوالتَّْصِفَيِة واالنِصَهاِر والت َّْقِطرِي والت َّبَ ْلوِر. ويف الِكيمَياِء: يمعَتَْبم َجابِرم بنم َحيَّان أَوَّل َمْن َأسََّس ِعلَم الكيمَياء، َفَطوََّر طمرمَق الت َّبَ -
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ه ( الذي لمقِ َب بَِبْطِليموس الثاين، الذي  430ويف الِفيزايِء َشِهَد التَّارِيخم ِإْسَهاَماٍت واِضَحٍة لعمَلَماَء املْسِلِمَْي، كِإْسَهاَماِت ابِن اهلَيَثِم )ت  -

ِت والضوءِ   ، َوَمَساِئِل َمراِكِز األَثْ َقاِل َوَصَنَع امليزَاَن وَغريََها، ومن أهم مؤلفاته: أَلََّف يف الْبصرايَّ

َتَكَرًة جمزئِيًَّة يف ِعْلِم الضوِء، وهمَو يف َسبَعِة َأْجزَاَء،    َوَقْد َظلَّ املرِجَع اأَلَساَس هلَذا الِعْلَم حىتَّ الَقرنِكَتابم »املَناِظر« الذي يَ َتَضمَّنم آرَاَء ممب ْ

 . السَّاِبَع َعَشَر امليالدِ ي بَ ْعَد َترمَجَِتِه إىل الالتِيِنيَّةِ 

َها احَلَضارَةم -َولَيَس همَو إال بَ ْعضم أَْمِثَلةٍ -كملر َما َسَبَق  ةم  الَعَربِيَّ َوَغريمهم َكِثري  ِجدًّا َكاَن َلهم األَثَ رم يف هَنَضِة أمورموابَّ احَلَضارِيَّة اِبلث َّْرَوِة اليت َخلََّفت ْ

 [ 19]  .اإِلْسالِميَّة

م(، الِذي َكاَنت َلهم طمرمق  َعَمِلية  يف ِعْلِم اجلغرَافَيا َوَرْسِم َخرِيطَِة  1164ه  /560وِمَن اأَلْمِثَلِة أَيًضا: اإلدرِيِسي  اجلْغرَايف الَعِظيم )ت  َ-

ه ، وَكاَن اإلدرِيِسير َقْد قَاَم ِبصمنِع كمَرٍة ِمَن الِفضَِّة تمْشِبهم  548اِق يف اْخُّتَاِق اآلفَاِق« َسَنَة  الَعاَل، َوَوَضَع كتابَهم املْشهمورم يف ِعْلِم اجلْغرَافَيا »نمزَهةم املْشتَ 

َمِة ِكتَ  ولِكن َظلَّ َوْصفم اأَلْرِض  َوَقْد فمِقَدْت الكمَرةم!    ابِِه املْذكموِر، الكمَرَة اأَلْرِضيََّة، مثم َرَسَم َعَليَها َخرِيطََة الَعاَِل، َوَقْد َوَصَف اإلْدرِيِسير َعَمَلهم َهَذا يف ممَقدِ 

مم لَنا جغرَاِفية اأَلْرِض َوأَقَالِيمَها السَّب َْعة، َوَطرِيَقِة  َوأَقَالِيمَها السَّبَعة، َوَطرِيَقة َرْسِم اخلَرَاِئِط َعلى الكمَرِة َموجموًدا يف َهذا الِكَتابِ  ، واإلْدرِيِسير يف ِكَتاِبِه ي مَقدِ 

 ْسِم اخلَرَاِئِط على الكمَرِة يف َهَذا الِكَتاب. رَ 

 ِمَن الَقْرِن الرَّاِبِع اهلْجري ،  وأَيًضا أَبمو ِإْسحاَق إبراهيمم بنم حممَّد الَفارِِسي  اإلْصَطْخرِي ، املْعرموف اَبلكرِخي ، الِذي َعاَش يف النِ ْصِف اأَلوَّلِ ََ-

هم املْشهمور يف ِعْلِم ِكَتاب  ي مْعَرفم اِبْسِم »صمَورم األَقَالِيِم« الِذي ألََّفهم َعلى اْسِم ِكَتاِب َأيب َزيد الَبلِخي ، َكَما َأنَّ َلهم ِكَتابَ والِذي بَ رََع يف َرْسِم اخلَرَاِئِط وَلهم  

َها ِإْحَدى َوِعْشرموَن َخرِيطًَة، َوَمْكتموب  َعَليَها  َلو  299اجلْغرَافية »َمَساِلكم املَماِلِك«، والنرَسخم اليتِ  َوَصَلْت ِإليَنا ِمْن َهَذا الِكَتاِب َتضممر  َحًة، ِمن ْ

 [ 20] »ِكَتابم صمورم األَقَالِيِم« 

ِعْلَم اجَلْْبِ وَجَعلموا ِمْنهم ِعْلًما  م الذيَن ابَتَدعموا  أَمَّا يف اجَلْْبِ، فرَيِجعم الَفْضلم للممْسِلِمَْي يف الطررِق احِلَسابِيَِّة املْستَ ْعَمَلِة يف احلَياِة الَيوِميَِّة؛ فَ هم ََ-

َتابمهم الشَِّهريم ِبعمنواِن: »اجَلْْبم واملَقابَ َلةم« ِفيِه طمَرقم َحلِ   َحِقيِقيًّا، وِمَن املْعرموِف َأنَّ الَعاَل املْسِلَم "اخلوارزمي " هَو الِذي ابْ َتَكَر ِعْلَم اجَلْْبِ َوَوَضَع أمسمَسهم، وَكِ 

ساِئِل اِبل
َ
 [ 21]بَة َهَذا الِعْلَم. َوَساِئِل املْخَتِلَفِة، مثمَّ انْ تَ َقَل ِإىل اللرَغاِت اأَلْجَنِبيَِّة بَِلْفِظِه الَعَريبِ  مَتاًما، ممَّا يمؤكِ دم عمرمو امل

ٍر اجِتَماِعي  اْسَتْخَدَم امل َ- ، فَ همَو َأوَّلم َمْن َصاَغ َقواِنَْي تَ َقدرِم األمَمِم  وَأِخريًا يف ِعْلِم االْجِتَماِع فَ ي مْعَتَْبم: اْبنم خْلدمون أوََّل ممَفكِ  َهَج الِعْلِمي  ن ْ

 [22]واهْنيارَِها.
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اِئَمِْي، ِلَكثرٍي ِمَن الدَّ  رَاَسِة والَبْحِث الدَّ ا َمِعْي  ال يَ ْنَضبم ِمَن احلقائِق اجلديَدِة اليت تَ تَِّضحم ابلدِ  ْرِشيِف  ارِِسَْي يف جَمَاالِت الَواَثِئِق واألَ ِإهنَّ

ْكٍر ممتَ َوقِ ٍد َواِسٍع يف العملموِم الطَِّبيعيَِّة والصَّيَدالنِيَِّة والر ايِضيَِّة  َوالتَّارِيِخ َواآلاَثِر واللرَغِة والَقانموِن والشَّرِيَعِة وَغريَِها؛ فَ َيكمونم ِعَظمم َقْدرَِها َنَظرًا ملا حتويِه ِمْن فِ 

 واأَلَدبِيَِّة واللرَغويَِّة واإلْنَسانِيَِّة وَغريَها. والَفَلِكيَِّة والِكيْمَيائِيَِّة 

 َوبَ ْعدم، 

 َواِضًحا يف رمِقيِ  األممَِّة َوتَ َقدرِمَها. فَ همَناَك ِعدَّةم َأْشَكاٍل لِتَ نَ ورِع املْخطموِط الَعَريبِ  َجَعَل َلهم َأمهَِيًَّة اَبِلَغًة َوَقْدرًا َجِلياًل َوَسبَ ًبا 

ِب ِمْن قَبِلَنا؛ فَ َلَقْد َعَكَف الَغْربم َعلى  جَمَاِل الطِ بِ  والصَّيَدَلِة همَناَك الَعِديدم ِمَن املْخطموطَاِت اليت ت مَعدر عمْمَدًة يف اَبهِبَا ِعنَداَن َوِعنَد الَغرْ َفِفي  

الن ََّتاِئِج َواألَْفَكاِر َعَليَها، َوَلَك َأْن تَ َتَخيََّل تِلَك الن ََّتاِئِج َواآلاَثِر اليِت انْ بَ َنْت َعَلى َذِلَك!  حَتِقيِق جمْزٍء َكِبرٍي ِمْن َهِذِه املْخطموطَاِت َوفَ ْهِمَها َوَشْرِحَها وبَِناِء  

 [ 23]  اَنهيَك َعْن َذِلَك الَكمِ  الِذي ال زَاَل خمِفيًّا يف َمْكتَ َباهِتم َوَمَعاِهِدِهم الِعْلِميَِّة ِإىل َهَذا الَيوم!.

ِقيَقِة واملِهمَِّة ِلطََلَبِة  لعملموِم الشَّْرِعيَِّة َأو الَعرَبِيَِّة َفال زَاَلِت األممَّةم َتْكَتِشفم ِإىل اآلَن خْمطموطَاٍت تمِضيفم الَكمَّ الَكِبرَي  وأَمَّا يف ا  ِمَن املْعلموَماِت الدَّ

 الِعْلِم والَباِحِثَْي يف َهِذِه اجمَلاالِت َعَلى تَ نَ ورِعَها. 

راِميِه، وهمَو أَمر   كمونم املْخطموطم َشْرًحا، أَو َحاِشَيًة، َعَلى ِكَتاٍب ِعْلِميٍ  ممِهمٍ ، فَ َتْأِت شمرموحمهم وتَ َعالِيقمهم ممَوضِ َحًة لألَ هذا َوَقْد يَ 
َ
ْصِل، ممبيِ نًة مل

 ْقَدرم َعلى فَ ْهِم لمَغِتِه وممْصطََلَحاتِِه َوأَْفَكارِِه ِمْن اَبِحِثَْي ممَتَأخِ رِيَن َعَليِه مبمَدٍد بَِعيَدٍة.ممتَ َوقَّع  ِمْن َشارٍح قَ رمَب َزَمنمهم ِمْن َعْهِد ممَؤلِ ِف اأَلْصِل، َوِمْن مثَّ همَو أَ 

َقى َا َخال املْخطموطم الِعْلِمير ِمْن َأمهَِيًَّة يف َذاتِِه، ولِكْن ِكَتابمهم يَ ب ْ ألَنَّهم نَ َقَل نمصموًصا ِمْن كمتمٍب َضائًِعٍة    َجِديرًا اِبلتَّْحِقيِق؛ َنَظرًا   - َمَع َذِلكَ   - َورممبَّ

رٍة ِلكمتمٍب ِعْلمِ   يٍَّة َما كمنَّا نَ ْعَلمم هبَا، َأْو ِبَُّتمَْجَِتَها، يف تِْلَك العمهموِد َأْصاًل. َحَوْت راَِيَدًة يف بَِعِض حمقموِل املْعرَِفِة الِعْلِميَِّة، َأْو أَنَّهم َأَشاَر ِإىل تَ ْرمَجَاٍت ممَبكِ 

م(، َيْسَتِمدر َجانًِبا ِمْن َأمهَِيَِّتِه ِمْن ن مقمولِِه  1599ه /  1008َفِمْن أَْمِثَلِة َذِلَك: ِكَتابم »َتْذِكَرةم أمويل األَْلَباِب« لَداوِد اإلْنطَاِكي )املتوىف سنة  

م( املَسمَّى: »َقْطفم اأَلْزَهاِر يف َخَصاِئِص املَعاِدِن  17ه / 11َوِض املْغريب )القرن املَطوََّلِة ِمْن كمتمٍب َعِديَدٍة َل َتِصْلَنا، َوِمثْ لمهم ِكَتابم تِلِميِذِه اْبِن عِ 

 َتِصْلَنا  ( فَِإنَّهم اْعَتَمَد ِفيِه َعلى كمتمٍب َعِديَدِة، اِبلَعَربِيَِّة َوَغريَِها، َل ُيَفْظَها لََنا الزََّمانم، َبْل َلَ 1990َواأَلْحَجاِر« )وحققته بروين بدري توفيق، بغداد 

ا. َوااَنهتم  [ 24] عمن ْ

ًة َعلى كمتمٍب ملَؤلِ ِفَْي َسابِِقَْي، فَ بَ ي َّنموا ِبَذِلَك  َواِبملَقاِبِل فَِإنَّ بَ ْعَض املْخطموطَاِت َتْكَتِسبم َأمَهِ ي َّتَ َها ِمْن َأنَّ ممَؤل ِِفيَها َضمَّنموَها رمدموًدا ِعْلِميَّ 

 م. اْسِتْقاَلِل تَ ْفِكريِِهْم، َوَما َأَصاَب الِفْكَر الِعْلِميَّ ِمْن َتْطورٍر بَ ْعَد َأْن َوَضَع السَّابِقموَن ممَؤلََّفاهتِِ  َشْخِصيَّاهِتم الِعْلِميََّة، َوَمَدى 
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َبِغي َأْن ي مْعَلَم َوي مْفَهَم أَنَّهم ال يمْشَُّتَطم َأْن َتكموَن كملر أَْفَكاِر الِكَتاِب َجِديَدًة، َأْو رَاِئَدًة يف  اَبهَبا، َفَأَمر  َكَهَذا بَِعيد  َعِن التََّصورِر، َوال يَ َتوف َّرم   َويَ ن ْ

وِن«  َأْن يمبَذَل اجلْهدم يف حَتِقيِقِه كملِ ِه، َفِكَتابم »َشرحم َتْشرِيِح الَقانم   - جِلدَّهتَا-ِإال يف النَّاِدِر ِمَن الكمتمِب، َولِكْن َقْد َيضممر الِكَتابم ِفْكَرًة َواِحَدًة َتْسَتِحقر  

أمْخَرى، ِإال    م( يَ َتأَلَّفم ِمْن َْخَْسِة حبوٍث، َل يَ ْلَق ِمن اْهِتَماِم اأَلِطبَّاِء املْسِلِمَْي َما َلِقيَ ْتهم ممَؤلََّفات  ِطبِ يَّة  1288ه / 687البِن النَِّفيِس )املتويف سنة 

 ِإىل احلَدِ  الِذي َجَعَل اْسَم اْبِن النَِّفيِس يَ ْفِرضم نَ ْفَسهم َعلى أَوَساِط العمَلَماِء يف كملِ  َمَكاٍن، َوَهِذِه َأنَّ ِبْضَعَة نمصموٍص ِمْنهم أاَثَرْت اْهِتَماَم األِطبَّاء احملدِثْيَ 

َمويََّة يف الر ِئَِة، َوتَ ْقرِيرمهم أبِ نَّ َعَضالِت الَقْلِب تَ تَ َغذَّى  وِعيِة املبثموثَِة يف َداِخِلَها ال ِمَن الدَِّم املوجموِد يف  ِمَن األَ النرصموصم ِهَي اليت َوَصَف ِفيَها الدَّورََة الدَّ

. َأْجواِفِه، فَ َهِذِه النرصموصم على ِقَصرَِها النِ ْسبِ  َجَعَلْت ِمَن الِكَتاِب واِحًدا ِمْن أَبْ َرِز املَؤلََّفاِت الطِ ب ِ   يَِّة يف الَعاَلَِ

ِذَل"  857ه /  243ِد احلَاِسِب البَ ْغَداِديِ  )املتوىف سنة  وأَيًضا ِكَتابم »َمَناِفعم اأَلْحَجاِر« لعمطَارِ  م( َأْكثَ َر ِفيِه ممَؤل ِفمهم "ِمَن الَعزَائِِم والررَقى فَاْسُّتم

َا: اكِتَشافمهم خلَاصِ يَِّة الدَ 217على حد تعبري الَبرْيوين )اجلماهر ص   َقِْي َعامليَِّْي مهم يف احَلَجِر، َوَخاصِ يَِّة    Oilnessَساَمِة  (، ولِكنَّهم َمَع َهَذا انْ َفَرَد ِبَسب ْ

ِم مما اْعتَ َوَر الِكَتاَب ِمْن  فيِه، فَ َهَذاِن االكِتَشافَاِن َيْكِفَياِن يف تَ ْقِديران َأْن َيكمواَن ممَْبِ رًا لَِتْحِقيِق الِكَتاِب َوَنْشرِِه على الررغْ  Hardnessالصَّالَدِة 

َم.   َهنَّاٍت َكَما تَ َقدَّ

ِلَوْصِف طمرمٍق َموهموَمٍة لَِتْحويِل املَعاِدِن الرَِّخيَصِة ِإىل َذَهٍب َأْو ِفضٍَّة، َولَيَس يف   وَكِثريَة  هَي كمتمبم الِكيْمياِء اليتِ  َخصََّصْت ممْعَظَم فمصموهِلَا

ا فقرات  ممتَ َناثِرة ، تَ َناَوَلْت َمو  ٍة َحِقيِقيٍَّة، َل يَ ْقِصْد ممَؤلِ فمو تِْلَك  ضموَعاٍت ِكيْميائِيٍَّة ِعْلِميَّ َهَذا ِجدَّة  اِبلطَّْبِع، ِإال َأنَّ املِهمَّ ِفيَها َيْكممنم يف َجَواِنَب، َأو رممبَّ

 [25] الكمتمِب َأْن َتكموَن ِمْن َغايَِتِهم".

يِن َواللَغِة والتَّارِيِخ واأَلَدِب وال  اِث الَعَريبِ  اإِلْسالِميِ  همَو: َمزِيج  ِمْن كمتمِب الدِ  الِم، اسَتوَجَب  َفْلَسَفِة والِفْقِه والسِ رَيِ واأَلعْ َوَنَظرًا ِلَكوِن الُّتر

اِث، ِإْدرَاَك َهِذِه املوسموِعيَِّة والت ََّعاممِل َمَعَها ِبَشْكٍل َمْعِريفٍ  َدِقيٍق، ُيقِ قم األَ  َمانََة الِعْلِميََّة والدَّاِفَع الشَّْخِصيَّ يف الَعَمِل الواِحِد، ِضْمَن  على املنَشِغِلَْي ابلُّتر

 ِر.  تِْلَك االخِتَصاَصاِت اآلنَِفِة الذ ِكْ 

 

.َ َالَعَرب ي ةَإىلَب الد َالَغر ب  ُطوطَات  املخ  رةَُ َالَباُبَالر اب ُع:َه ج 

رَّ يف دمَوِل الَغْرِب، َسواء  َكاَن َذِلَك يف:  يَ ْقِصدم الَباِحثم هبْجَرِة املْخطموطَاِت همَنا: انِْتَقالم املْخطموطَاِت الَعَربِيَِّة ِمن َموِطِنَها اأَلْصِليِ  لَِتْسَتقِ 

َتِشَرة  َمْكتَ َباهِتا اخلَاصَِّة، َأو الَعامَِّة، َأو يف َمَتاِحِفَها، َأو َغرَي َذِلَك، فَ َواِقعم املْخطموطَاِت الَعرَبِيَِّة واإِلسْ  ، َوِهَي ممن ْ الِميَِّة يف َوْقِتَنا َهَذا مموَّزَع  يف أَْقطَاِر الَعاَلَِ

 [ 26] َصى َحىتَّ اَبِكْسَتاَن، َوِمْن تمركيا َحىتَّ الصروَماَل، َوِمْن أمورمابَّ َحىتَّ أَمريَكا؛َعْْبَ أَْرَبِع قَارَّاٍت، ِمَن املْغِرِب األَقْ 
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ا تَ َرب ََّعتْ    الَعاََلَ. ق مرمواًن على الِقمَِّة حَتكممم  فَالَغْربم مموَلع  اِبحَلَضارَِة الَعَربِيَِّة واإِلْساَلِميَِّة اليتِ  َشِهَد هلا الَعاَلَم أبَِْسرِِه أِبهنَّ

ِكنم لََنا القَ  ول أِبَنَّ ِمْن َأَهمِ  اأَلْسَباِب يف َذِلَك  َوَيْصعمبم َحْصرم َأْسَباِب َضياِع َكِثرٍي ِمْن َهَذا املوَروِث ِمنَّا َوِهْجَرته لِِتْلَك الِبالد، َلِكْن ُيم

 أَْمراِن: 

: يَ َتَمثَّلم يف الَعَواِمِل  ، َوال َدْخَل لإِلْنَساِن ِفيَها ِمْثلم: الزَّالزِِل َواحلَرَاِئِق والَفَيَضااَنِت  -َقِدُيًا َوَحِديثًا -الطَِّبيِعيَِّة اليتِ  تَ تَ َعرَّضم هلَا اأَلْرضم اأَلوَّلم

 َوالَْبَاِكِْي، َوَما َشابََه َذِلَك. 

َها:   احلمرموبم والسَّرِقَاتم َوَحرَكاتم االْسِتْشرَاِق َوُِتَارَةم املْخطموطَاِت، َوَغريمَها ِمْن َأَسالِيِب الَبَشِر. َوالثَّاين: يَ َتَمثَّلم يف الَعَواِمِل الَبَشرِيَِّة َوِمن ْ

َعَليِه َحول  وال ق موَّة ، أَمَّا الَعواِملم  َساِن وَكالممَنا يف َهَذا الَباِب َحوَل الن رْقَطِة الثَّانَِيِة؛ أَلنَّ األموىل ِمْن َعَمِل اخلَاِلِق سمْبَحانَهم الذي لَيَس لإِلنْ 

 تِْلَك املْخطموطَاِت النَّاِدرَِة.  الَبَشرِيَّةم َفِهَي َما نَ ْقِصدم؛ ِإْذ ِإنَّ احلمرموَب وَكَذا َُتارَةم املْخطموطَاِت َكاَن هلمَما َوْقع  َعِظيم  يف ِهْجَرةِ 

َداَد َعاَم  َتاِر لِِبالِد اإلْسالِم بِِقياَدِة هموالكمو، َلِكن الَقِليل َمْن يَ ْعَلم َأنَّ: هموالكمو ِعْنَدَما اقْ َتَحَم جبيوِشِه بَ غْ َوَأظمنر أَن ََّنا كملَنا َُسْعَنا َعْن َغْزِو الت َّ 

ألًفا ِمَن   24نَّ الت ََّتاَر قَ تَ لموا يف الِعراِق َما ي مَقاِربم  م، قَامموا إِبلَقاِء ِمَئاِت اآلالِف ِمَن املْخطموطَاِت يف هَنِْر ِدْجَلَة! َكَما َأنَّ اْبَن َبطروَطَة أَثْ َبَت أَ 1258

 العمَلَماِء. 

م أمْحرَِقْت َعَشرَاتم اآلالِف ِمَن املْخطموطَاِت، أَمَّا الذي َسِلَم ِمْن َهِذِه الَكواِرِث  1492َكَذِلَك ِحَْي سمقموِط ِغْراَنَطَة يف َيِد اإلْسَباِن َعاَم     

  نمِقَل ممْعَظممهم ِإىل دموِر املْخطموطَاِت واأَلْدِيَرِة َواملَتاِحِف اأَلْجَنِبيَِّة ِخالَل احلمرموِب الصَِّليِبيَِّة. والنََّكَباِت فَ َقدْ 

ِب َمَع ابِْنِه الصَِّغرِي َفَما َكاَن َُيلموا للدرَوِل  َدوِر األَ مثمَّ َجاَء االْسِتْعَمارم احلَِديثم للِبالِد الَعَربِيَِّة، َوهمَنا َكاَنِت النَّْكَبةم الكمْْبَى؛ َحيثم ِإهنَّمْم قَامموا بِ 

َوًة َأْو َحَياًء َأْو رَِضاًء.   املْستَ ْعِمَرِة ِمْن َماٍل َأْو َجاٍه َأَخذموهم عمن ْ

طموطَاِت دموَن جَمهموٍد يمذَكرم بْدًء ِمْن أَواِخِر الَقْرِن  َفْبيطَانيا َكاَنت املْستَ ْعِمَر اأَلوََّل للدرَوِل الَعَربيِة؛ ِلَذا مَتَكََّنْت ِمْن َأْخِذ اآلالِف ِمَن املخْ 

يَّاِت الشِ رَاِء، وَعلى جمهموِد قَ َناِصِلَها يف الدرَوِل  السَّاِبَع َعْشَر، واِبأَلَخصِ  ِمْن ِمْصَر وِفلْسِطْي والَيَمن والِعرَاِق واخلَِليِج الَعَريبِ ، َكَما اْعَتَمَدْت على َعَملِ 

 ِة. الَعرَبيَّ 

ألف خمطموٍط َعَريبٍ ، َوت مَعدر َهِذِه اجملمموَعةم اأَلْشَهرم يف أمورموابَّ وأَمرِيَكا الشََّماليِة، َنظَرًا حملتَ َواَيهتا   15فَ تَ ْقَتيِن املْكتَ َبةم الْبيطانِيَّةم َوْحَدَها ق مرَابََة 

 يِث وِعْلَم الَكالِم والطوبموْغرَافَيا والسِ رِي واملوِسيَقى َوَغريَها ِمْن الفمنموِن والعملموِم. َوتَ َنوِعَها، ِإْذ ت مَغطِ ي عملموَم القمرآِن والت َّْفِسرِي واحلَدِ 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 76 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

أََواِخِر الَعْصِر   َِبطٍ  َماِئٍل، يَ ْرِجعم ِإىل ِإنَّ أَْقَدَم خْمطموَطٍة َعَربِيٍَّة يف املْكتَ َبِة الْْبيطَانِيَِّة ِهَي نمْسَخة  للممْصَحِف الشَّريِف َمْكتموب  على الر ِق ِ 

ه ، َونمْسَخًة ِمْن أَْقَدِم املْخطموطَاِت يف املوِسيَقى، وخمطموَطة   393األمَمويِ ، َكَما َتضممَّ املْكتَ َبةم نمْسَخًة ِمْن ِديَواِن املتَ َنبِ  يَ عمودم اَترِيخم ِكَتابَِتِه للَعاِم 

  415ه ، ونمْسَخة  ِمَن الَعْهِد الَقِدمِي "َأْسَفارم مموَسى اخلَْمَسة" يَ عمودم اَتريمَها ِإىل َعاِم  792 َعام  "كَتابم اأَلْدواِر واإليَقاع" لأَلْرَمويِ ، الذي كتَب يف 

 ه .

ِد اللَقاَءاِت َمَعهم على   تَ َعاىل يف َأحَ وبَ ْعدم فَ َهَذا ِمثَال  واِحد  ِلَدوَلٍة ِمْن دموِل الَغْرِب، وَلَقْد ذََكَر الشَّيخم الَباِحثم ِنظَام يَعقمويب َحِفظَهم هللام 

ْهَرسم املَصاِحِف املْخطموَطِة  َأنَّ َصاِحَب أَنْ َفِس َمْكتَ َبٍة َخاصٍَّة للَمْخطموطَاِت يف الَعاََل همَو َرجمل  َيهوِديٌّ ِإيرَاينٌّ يَِعيشم يف لَْنَدن، ف َ  [27] اليوتْيوبِ 

َها ملكتَ َبِتِه َجاِمَعةم أكسفمورد يف اثنِْي وَثالِثَْي جممَلًَّدا. اليتِ  ِعْنَدهم فَ َقْط: ََثانِيةم جَملََّداٍت! ِسوى اَبقِ   ي الَفَهاِرِس اليت طَبَ َعت ْ

 وَلَعلََّنا َنْكَتِفي هبِذيِن املثَاَلِْي َعْن َغريمِِهَا َوهمَو َكِثري .  

 

.َ ُطوطَات  َاملخ  ر ُقوَنََوأَثَ ُرُهمَيفَََتق يق  َتش  َالَباُبَاخلَام ُس:َاملس 

ملْسِلِمَْي يف الَعِقيَدِة، ويف الشَّرِيَعِة،  اقم همَو: كملر َما َيْصدمرم َعن الَغْربيَْي ِمْن ِدرَاَساٍت َأَكاِدُييَّة )َجاِمِعيٍَّة( تَ تَ َناَولم َقَضااي اإِلْسالِم َوااالْسِتْشرَ 

َياَسِة أَو الِفْكِر َأو الث ََّقاَفِة َأو الَفنِ ؛ لَِغَرض التَّْأِثرِي ِفيَها َوَتْشويِه اإِلْسالِم، وحَماَوَلِة َتْشِكيِك املْسِلِمَْي ِفيِه، َوَتْضِليِلِهم َعْنهم،   ويف االْجِتَماِع، ويف السِ 

ٍت َتدَِّعي ا يََّة، وتَ ْزعمَم الت ََّفوََّق العمْنصمرِيَّ َوالث ََّقايفَّ للَغْرِب  لِعْلِميََّة واملوضموعِ َوفَ ْرِض الت ََّبِعيَِّة للَغْرِب َعَليِهم، وحممَاَوَلِة َتْْبِيِر َهِذِه الت ََّبِعيَِّة ِبِدرَاَساٍت وَنظَرايَّ

   [ 28] املِسيِحي َعلى الشَّْرِق اإِلْسالِمي ِ 

 [ 29] وِلالْسِتْشرَاِق َأْهَداف  َوَوَساِئلم تَ ن َْقِسمم ِإىل َثالثَِة أَْقَساٍم:

 َهَدف  ِعلِميٌّ َمْشبموه ، ويَ ْهِدفم ِإىل: -أ

َأو التَّْشكيكم يف ِصحَِّة احلِديِث  ِة رَِساَلِة النَّبِ  َصلَّى هللام َعَلْيِه َوَسلََّم، َأو إِْنَكارِِهم َأْن َيكموَن اإِلْسالمم ِديًنا ِمْن ِعْنِد هللِا، التَّْشِكيِك ِبِصحَّ 

اتِيَِّة، َأو التَّْشِكيكم  ، َأو التَّْشِكيكم ِبِقيَمِة الِفْقِه اإِلْسالِميِ  الذَّ . الن ََّبويِ   يف قمْدرَِة اللرَغِة الَعرَبِيَِّة َعلى ممَسايَ َرِة التََّطورر الِعلِميِ 

 أْهَداف  دِ يِنيَّة  وِسَياِسيَّة ، َوِمْن َأمَهِ َها:  -ب

َاِثِهم.  َتْشِكيكم املْسِلِمَْي ِبِقيَمِة تمراِثِهم احلَضارِيِ ، وادِ َعاِء َأهنَّمم اأَلْصل وَما حَننم ِإال نَ َقَلة َعن ْهمم! وِإْضَعا  ف ثَِقَة املْسِلِمَْي ِبُّتم

 َأْهَداف  ِعْلِميَّة  َخاِلَصة : -ج 
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، َوِدرَاسَ  َها ِإال الَبْحثم والتَّْمِحيصم اِث الَعَريبِ  واإِلْسالِميِ  ِدرَاَسًة ُتمَلِ ي هلمم بَ ْعَض احلََقاِئِق اخلَاِفَيةِ ال ي مْقَصدم ِمن ْ  ةم الُّتر

رَاَسِة ال َيْسَلمموَن ِمَن األَ  َتاجَ َعن ْهمم، َوَهَذا الصِ ْنفم قَِليل  َعَددمهم ِجدًّا، َوهمْم َمَع ِإْخالِصِهْم يف الَبْحِث والدِ  اِت الَبِعيَدِة َعِن  ْخطَاِء يف الَبْحِث واالْسِتن ْ

 .  احَلقِ 

م هلمم، َوِمن ْهمم َمْن يَِعيشم ِبَقْلِبِه  َوَهِذِه الِفَئةم َأْسَلمم الِفَئاِت الثَّالِث يف َأْهَداِفَها، َوأَقَ لرَها َخَطرًا؛ ِإْذ َسْرَعاَن َما يَرِجعموَن ِإىل احلَ  قِ  ِحَْي يَ تَ َبْيَّ

،  تَ ْنطَِبقم َمَع احَلقِ  والصِ ْدِق والَواِقِع، ولِكن َّهمم يَ ْلَقوَن عادًة َمْن يتَِّهمموهَنمم ابالحِنرَاِف َعِن الن َّْهِج العِ   وِفْكرِِه يف َجوِ  الِبيَئِة اليتِ  َيْدرمسمَها، فَ َيْأِت بِنَ َتاِئجَ  لِمي 

اَمَلِة املْسِلِمَْي والت ََّقررِب إِلَيِهم.    َأو االْنِسياِق َورَاَء الَعاِطَفِة، َأو الرَّْغَبِة يف جمم

جمود  َوَلهم أَثَ ر  َواِضح  يف األممَِّة اإِلْسالِميَِّة،   الَباِحثموَن يف حَتِديِد َسَنٍة ممَعي ََّنٍة، َأو َفُّْتٍَة ممَعي ََّنٍة لَِنْشَأِة االْسِتْشرَاِق، املِهم  أَنَّهم ِفْكر  َمو َوَلَقِد اْختَ َلفَ 

  املْخطموطَاِت ِإجيااًب َوَسلًبا. وَكالممَنا بَ ْعَد َهِذِه التَّوِطَئِة َسَيكمونم َعْن أَثَرِِهم يف حَتِقيقِ 

يَها؛ لَتَصدررِِهم َوَساِبَقِتِهم يف َهَذا الشَّْأِن،  فَ َلَقْد قَاَم املْسَتْشرِقموَن ِبَوْضِع َقواعَد لَتْحِقيِق املْخطموطَاِت َوَنْشرَِها َوِمْن مثََّّ َأْصَبَح الت َّْعوِيلم َعلَ 

ٍر؛ َفِفي َعاِم ) فَ َقامموا بَِنْشِر بَ ْعِض املْخطموطَاِت   م( نمِشَر ِكَتابم  1636م( نمِشَر ِكَتابم »النََّجاِة« الْبِن ِسيَنا، َويف َعاِم ) 1593الَعرَبِيَِّة ممْنذم َوْقٍت ممَبكِ 

ْعَتِمدم َعلى نمْسَخٍة واِحَدٍة للَمْخطموِط، يَ عموزمَها »َعَجاِئبم املْقدموِر« الْبِن َعربَشاه، نمِشَر يف لِيِدْن، وَكاَنْت َهِذِه النَّشرَاِت السَّاِبَقِة ِبَداايت للَعَمِل، ت َ 

  .  َكِثري  ِمن الضَّْبِط وتَ ْقومِي النَّصِ 

َتَخبم ِمن اَترِيِخ  ْهرِْست«  َحَلب« الْبِن الَعِدمِي، و»الفِ وأَيًضا فَإنَّ مما َنَشَرهم املْسَتْشرِقموَن: »َشرْحم ِديواِن املفَضِلياِت« الْبِن األَنْ َبارِي، و»املن ْ

 [30]الْبِن النَِّدمِي، و»ممْعَجمم الب مْلَداِن« لَِياقموت، و»الِكَتاب« ِلِسيبويه، َوَغريَها ِمْن الكمتمِب األممََّهاِت.

   

، ويف ا َوْقِت نَ ْفِسِه ال ُيِكنم لَنا ِإمْهَاَل َمَدى خمطمورَتِِه  ل فَ َعَلى َهَذا ال ُيِكن مَنا ِإْغَفالم أَثَِر النََّشاِط االْسِتْشرَاِقيِ  يف الت ََّعاممِل َمَع ت مرَاثَِنا اإِلْسالِميِ 

اِث وتَ ْزييِفِه،  اِث َكاَنْت َضْخَمًة َوَواِسَعًة ِجًدا. يف َتْشوِيِه الُّتر  على الر ْغِم ِمْن َأنَّ اجلمهموَد اليتِ  َبَذهَلا املْسَتْشرِقموَن يف حَتِقيِق الُّتر

 

ل م يََ رُيَاملس  َ.الَباُبَالس اد ُس:َتَ ق ص  ُطوطَات  َاملخ  ََيفَََتق يق 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 78 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

الَعبَّاسِ يْي يف بَ ْغَداَد، واألمَمويِ ْي يف   َكاَن همَناَك انِْتَشار  َواِضح  للِعْلِم ولِْلَمْكتَ َباِت يف َمْطلِع َهَذِه األممَِّة َكَما همَو ظَاِهر  َمْعرموف  يف َعْهدِ 

ِديَن يف َمرَّاِكَش، والعمرَانيْي هم   يف َحَلَب، وَبين َعمَّاٍر يف طرابلمس الشَّام، والَفاِطِميِ َْي يف ِمْصَر، َوَغري َذِلك، َوَحْسب مَنا َأْن نمِشرَي ِإىل أَنَّ األَْنَدلمس، َواملَوحِ 

 َبِة الِعْلِم، َوظمهموِر الَبْحِث واالْهِتَماِم اِبلِعْلِم. طَلَ َكاَن يف املْكتَ َبِة الواِحَدِة ِمَئات  ِمَن النرَسِخ ِمَن الِكَتاِب الَواِحِد، وَما َتوف ََّر َهَذا الَعَددم إال ِلَكثْ َرِة  

طِ الع َعَليَها اِبلُّتَّْمَجَِة، َوَقْد َبَدَأْت يف أَواِخِر  َبْل َأْصَبَح ِعْنَدهمْم َشَغف  يف َمْعرَِفِة عملموِم األمَمِم السَّاِبَقِة َكاإِلْغرِيِق َوالفمْرِس واهلمنموِد، َوَبَدَأ اال 

، ممْنذم َعْهِد َأيب َجْعَفٍر املْنصموِر ممَؤسِ سم َمِديَنِة ب َ َعْهِد األم  ْغَداَد، والذِ ي َتوىلَّ اخِلالَفَة َما يَزِيدم َعلى ِعْشريَن  َمويِ َْي ِبِدَمْشق، َوَتَصاَعَدْت يف الَعْهِد الَعبَّاِسيِ 

اَها أِبَْن بَ َعَث ِإىل َملِ  يف نَ ْقِلَها ِإىل اللَغِة   -ِبطََلٍب ِمَن اخلَِليَفةِ  -ِك الرروِم َيطْلمبم كمت مًبا ِإْغرِيِقيََّة ملْكتَ َبِتِه، وَأَخَذ املَُّتْمِجمونَ َسَنًة، وَكاَن َلهم ِخزَانََة كمتمٍب َغذَّ

 الَعرَبِيَِّة. 

مَجَةم يف َعْهِد اخلَِليَفِة املْأمموِن )ت تَ َها، َوهمَو الذِ ي 833-ه 218َوبَ َلَغْت الُّتَّ َأسََّس يف بَ ْغَداَد )بيتم احِلْكَمِة(، َوَداَريِن للرَّْصِد  م( قمَّ

بَ عمَها َمْكتَ َبة  َفْخَمة  للَمَصاِدرِ  ، يَ ت ْ مَجَة والَبْحِث الِعْلِميِ  ، وَكاَنْت َهِذِه مبثَابَِة َمرَكٍز للُّتَّ  واملرَاِجِع.   الَفَلِكيِ 

  الِعْلِميَِّة يف الَفَلِك َعلى آالٍت َرْصِديٍَّة َكِبريٍَة َوَدِقيَقٍة. َوَقْد َماَرَس املَأممونم بِنَ ْفِسِه بَ ْعَض النََّشاطَاتِ 

َغريِِهم ِبَشىتَّ الوَساِئل، َوي مَوفِ رم املَُّتمِجَْي  وَكاَن َهَذا اخلَِليَفةم يمَشجِ عم َعلى الُّتَّْمَجَِة، َوَُيِْرصم على ِإْحَضاِر كمتمِب عملموِم القمَداَمى ِمَن اإِلْغرِيِق وَ 

  َسِخيٍَّة، َوي مَقر هبممم ِمْن جَمِلِسِه َتوِقريًا هلمم، َوتَ ْقِديرًا ملَكانَِتِهْم.ْقِلَها ِإىل اللغِة الَعرَبِيَِّة، وَكاَن َذِلَك يَِتمر َغالًبا َعْن طَريِق ال لَغِة الس راَينِي ِة َويمَكاِفئهمم ممَكاَفآتٍ لِن َ 

 [ 31] َصلَّى هللام َعَليِه َوَسلَّْم": ِلكملِ  َعَمٍل ِشرَّْه..." َلِكْن سمْبَحاَن هللِا! وََكَما قَاَل النَِّبر 

َهِبيَّة يف َحَياِة األممَِّة َبَدْأْت َتَُّتاَجْع َوتَ تَ َقلَّص ِإىل َأْن ابْ تَ َعَدْت ا   ْت  ألممَّةم اآلَن مَتاًما َعِن الِعْلِم والعملَماِء، َوَأْصَبحَ َأْي: َفُّْتَة، فَ َهِذِه الَفُّْتَة الذَّ

بموَن السرْرَعَة َحىتَّ يف َأْخِذ املْعلمو  بروَن الزََّخَم والَكثْ َرَة يف املْعلموَماِت، َوَبَدأَ َواِضح   ترَكنم ِإىل الرَّاَحِة، َوَقلَّ الِعْلمم وَكث مَر اجلَْهلم، وَأْصَبَح النَّاسم ُيِم َمِة، وال ُيِم

 ِة ت مرَاثَِنا الِعْلِميِ  َفَكاَن َسبَ ًبا ِمْن َأْسَباِب ََتَلمِفَها َوتَ رَاجمِعَها ... ِعْنَدهمم الت َّْقِصريم يف طََلِب الِعْلِم وِخْدمَ 

ن املْسئوِلْي  َد َأْن حَتَوََّلْت يف َنَظِر الَكِثرِي مِ فَالذِ ي َيْدخملم خَمَازَِن َأيِ  َمْكتَ َبٍة َعرَبِيٍَّة َيْشعمرم أبًَِسى َعِميٍق ملا تَلَقاهم املْخطموطَات ِمْن ِإمهَاٍل بَ عْ 

َها النرَسخم اليت  تَ َتَحلَّى أِبَْلواٍن ِمَن الَفنِ  يف ِكَتابَِتَها َأْو زَ  َها ِإىل َموادَّ ممْتَحِفيَّة ت مْعَرضم ِمن ْ ْخَرفَِتَها َأْو َُتِليِدَها، َويمَكر سم الَباِقي يف املْسَتوَدَعاِت لَِيكموَن  َعن ْ

ِظيِم الكمتمِب َعَلى  ْن َُيََظى أبَِيِ  َنوٍع ِمَن الصِ َيانَِة، َبْل َحىتَّ دموَن َأْن ي مرَاَعى يف َوْضِعِه أَْبَسط األمسمِس الِعْلِميَِّة لِتَ نْ َطَعاًما لآلفَاِت َواحَلَشرَات دموَن أَ 

َأورَاقَ َها َوَُتِليَدَها، َوبَ َعضمَها اآلَخرم ت مْلَقى َعَليِه املْخطموطَات   الررفموِف فَ بَ ْعِضَها يَ ْزَدِحمم اْزِدَحاًما َشِديًدا َحىتَّ لتمْحَشَر َعَليِه املْخطموطَات َحْشرًا ي مْفِسدم 

 ممْضَطِجَعًة َأو قَاِئَمًة يف َوْضٍع َماِئٍل ي مْتِلفمَها. 
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، َأو الر طموبَةم وَهِذِه تمَساِعدم على ِإْتالِف اأَلورَ  اِق واجلملموِد، َوخَمَازِِن املْخطموطَاِت ِعْنَداَن ال  وِبالدماَن ِبطَِبيَعِتَها يَ ْغِلبم َعَليَها احلَرَارَةم واجلََفافم

  الت َّْهِويَِة َأو ممْعَظم َهِذِه اأَلْخطَاِر جممَْتِمَعًة. تَ ْعِرفم َأْجِهَزَة َسْحِب الغمَباِر َواألَْترِبَِة، َبْل قَ لََّما َتْسَلمم ِمَن الشَّْمِس َأو الررطموبَِة َفْضاًل َعْن سموءِ 

 أَنَّهم أَثْ َناَء ِإقَاَمِتِه يف ِمْصَر  ممْضِحك  َويف الَوْقِت نَ ْفِسِه ممْبٍك َما َأْخَْباََن بِِه َشيخمَنا األمْسَتاذم الدرْكتمورم ََنم َعْبد الرَِّْحن َخَلف ِمنْ َوممَّا همَو 

الَباَعِة يف َحيِ  اأَلْزَهِر يَِبيعموَن بَ ْعَض الطََّعاِم َوي مَغلِ فمونَهم أِبَورَاِق َهِذِه م، َكاَن يَ َرى بَ ْعَض 1974إِلْكَماِل ِدرَاَسِتِه الشَّْرِعيَِّة، وَكاَن َذِلَك يف َسَنِة 

مَهِ َيِة َهِذِه  ب مْعِد َعِن الِعْلِم َوَجْهِل َمَدى أَ املْخطموطَاِت اليت َقْد تمَساوي آالَف الدروالرَاِت! وِكاَنْت َهِذِه ظَاِهَرًة َغرِيَبًة، َوال َأظمنر َهَذا ِإال ِبَسَبِب ال

 املْخطموطَاِت يف رمِقيِ  أممَِّتَنا َومَتي زَها. 

 

. يات  َوالت وص  ُة:ََوف يَهاََأَهمَُّالن  َتائ ج  َاخلَاِت 

ِخالِل َهَذا الَبْحث الذي َأْسَألم  ِمْن  َوبَ ْعَد َهَذا الَعْرِض الذِ ي َسطََّرهم الَباِحثم َبَْي َحَضرَاِتكمم، َكاَن ال بمدَّ ِمْن نَ َتاِئَج َوَتوِصَياٍت َتوصَّل هلا

 هللَا تَ َعاىل َأْن جيَعَلهم َخالًصا ِلوْجِهِه الَكِرمي، وهي كاآلِت: 

َء والَباِحِثَْي النرَجَباَء الذيَن َيْصرِفموَن الَوْقتَ  -1 اِث أممَِّتَنا احلَِبيَبَة   واجلمْهَد؛ ِإنَّ ِمْن َواِجِبَنا الَيوَم َأْن نَ ْفَخَر ِبعمَلَمائَِنا اأَلِجالَّ للت َّْعرِيِف ِبُّتم

 وِإْسَهاَماهِتا َعْْبَ التَّارِيِخ يف احَلَضارَِة اإِلْنَسانِيَِّة. 

 املتَ بَ قِ ي هلَا، َوَما َأْكثَ َرهم.  اِث أممَِّتَنا َوال بمدَّ لََنا ِمن َوقْ َفٍة َجادٍَّة، َوِإَعاَدِة النَّظَِر يف َواِقِع أممَِّتَنا، َوَدْعَوِة النَّاِشَئِة لالْهِتَماِم ِبُّتمَ  -2

اِث األممَِّة وِإْرِثَها الِعْلِمي  وا -3  حَلَضارِي .  َوأَيًضا ال بمدَّ لََنا ِمْن َعْقِد النََّدواِت َواملْؤمَتَرَاِت اليتِ  ت مَعرِ فم ِبُّتم
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ABSTRACT 

The study of the spatial Interpolation of rain is an important aspect of climatic and hydrological studies, 

especially as it relates to projects related to the development of the country. Perhaps one of the most 

important problems related to rain studies within the climate studies is the inability of meteorological 

stations to cover large areas in Saudi Arabia enough, including the Medina. The ArcGIS program allows 

for mapping rain-equality by interpolation of areas not covered by rain. The interpolation process 

involves several different application methods that vary in accuracy depending on the variance of the 

input data and the arithmetic methods of each model. Significant for the actual Interpolation of rainfall. 

This study was based on the inductive approach to achieve the objectives of the study, which seeks to 

evaluate three methods of spatial Interpolation methods within ArcGIS: IDW, Kriging and Spline for 

rain studies through several interrelated applications. To estimate the general error of the derived values, 

the researcher used RMSEZ (Root-mean-square standardized errors RMSSE) and then calculated the 

validity of the Interpolation at 95  % confidence level. The study found that the method of IDW was the 

best of the three methods in the of spatial Interpolation of rainfall. The overall error value of the RMSE 

index was (13.2) mm while the mean value of the Interpolation was (25.9) mm, meaning that the 

Interpolation value would be correct for the actual data within the range of (25.9) mm and (25.9) mm. 

Geographical Information Systems - spatial Interpolation - Spatial Analysis - Root-mean-square 

standardized errors RMSSE.  

Keywords: Geographic Information Systems, Spatial Derivation, Spatial Analysis, Square Root of 

Average Square Prediction Errors 

 

 

 

 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received  08/05/2019 

Received in revised form  22/ 07 /2019 

Accepted    15/09/2019 
Available online    15/01/2020 

https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2020.234 

 

https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2020.234


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 85 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

 

 الملخص

تعد دراسة التوزيع المكاني لألمطار أحد الجوانب المهمة في الدراسات المناخية والمائية, خاصة مع ارتباطها بالمشاريع التي     

ترتبط بالتنمية في البالد. ولعل من أهم المشاكل التي تتعلق بالدراسات المطرية ضمن الدراسات المناخية عدم قدرة محطات األرصاد  

رسم   ArcGISية على تغطية مساحات كبيرة في المملكة العربية السعودية بشكل كاٍف بما فيها منطقة المدينة المنورة. ويتيح برنامج  الجو

للمناطق غير المغطاة بقيم مطرية، وتشتمل عملية االشتقاق Interpolation  اشتقاق  -خرائط تساوي األمطار من خالل عمل استيفاء 

Interpolation  عدد من الطرق التطبيقية المختلفة التي تتباين من حيث دقتها, تبعا لتباين البيانات المدخلة وطرق التقدير الحسابية على

لكل نموذج؛ إذ قد تعطي هذه االشتقاقات اختالفات كبيرة عن التوزيع الفعلي لألمطار. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج االستقرائي 

 Krigingو IDWوهي:  ArcGISتسعى إلى تقييم ثالث طرق من طرق االشتقاق المكاني داخل برنامج لتحقيق أهداف الدراسة التي 

وتحديد أكثرها صحة للدراسات المطرية من خالل عدد من التطبيقات المترابطة فيما بينها. ولتقدير الخطأ العام للقيم المشتقة  Splineو

)الجذر التربيعي لمتوسط أخطاء التنبؤ المربعة( ومن ثم حساب صحة االشتقاق عند مستوى ثقة  RMSEZ راستخدمت الباحثة مؤش

كانت أفضل الطرق الثالث في عملية االشتقاق المكاني لكمية األمطار؛ إذ بلغت قيمة  IDW%. وتوصلت الدراسة إلى أن طريقة 95

( ملم؛ أي أن قيمة االشتقاق ستكون صحيحة بالنسبة 25.9الشتقاق )( ملم, في حين بلغت قيمة صحة ا13.2)  RMSE الخطأ العام لمؤشر  

 ملم(. 25.9-ملم( و)25.9للبيانات الفعلية ضمن مدى يتراوح بين )+

 الجذر التربيعي لمتوسط أخطاء التنبؤ المربعة. –التحليالت المكانية  –االشتقاق المكاني  –نظم المعلومات الجغرافية  كلمات مفتاحية:ال
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 :مقدمةال

يعد رسم خريطة األمطار ذا أهمية أساسية ومصدًرا مهًما للبيانات؛ حيث تؤثر كميات األمطار على العديد من مظاهر الحياة على سطح 

األرض. ومن أهم المشكالت التي تواجه الباحثين في الدراسات المناخية والهيدرولوجية على مستوى العالم عدم كفاءة وكفاية التوزيع 

القياس المطرية, وتعرض بعض بياناتها لالنقطاع في بعض السنوات, مما يستدعي البحث عن نموذج يساعد في التنبؤ المكاني لمحطات 

 بكميات األمطار بدقة عالية. وتوجد العديد من طرق االشتقاق للبيانات الكمية في مختلف المجاالت العلمية, ومنها طرق االشتقاق المكاني

والتي تعد أحد أهم الوسائل المهمة في تقدير قيم ظاهرة في مكان محدد باالعتماد على قيم أخرى للظاهرة في نظم المعلومات الجغرافية, 

المحددة. ونظرا لتعدد هذه الطرق في برنامج نظم المعلومات الجغرافية وعدم وجود دراسة حول أفضل طريقة لالشتقاق المكاني 

Interpolation سة؛ لتقييم طرق االشتقاق المكاني في نظم المعلومات الجغرافية, خاصة وأن ما على المستوى المحلي جاءت هذه الدرا

كتب من أبحاث حول هذا الموضوع كانت في مناطق مغايره مناخيًا لما هو سائد في البيئة الجافة وشبة الجافة التي تنتمي إليها منطقة 

موضوع هذا البحث مهًما لمعرفة أفضل طرق االشتقاق المكاني   دراستي والتي هي جزء من المملكة العربية السعودية. ويعد الخوض في

من خالل نظم المعلومات الجغرافية، كما يفتح المجال للمزيد من البحث العلمي حول أفضل طرق االشتقاق المكاني للبيانات المطرية 

 بشكل خاص والمناخية بشكل عام.

 منطقة الدراسة:

 شماال وخطي  27ْ  َ 22  و  22ْ  30َن غرب المملكة العربية السعودية بين دائرتي عرض تمتد منطقة الدراسة في النصف الشمالي م

, وهي بذلك تأتي في المرتبة الثالثة من حيث أعلى مساحة بالنسبة للتقسيم 2كم150.000 شرقا. وتبلغ مساحتها نحو   42ْ و   36ْ   50َطول  

ة ومنطقة الرياض. وارتبط بموقع منطقة الدراسة وعدم إشرافها على مسطحات اإلداري بالمملكة العربية السعودية بعد المنطقة الشرقي

مائية كبيرة بسيادة الجفاف بالمنطقة وفق تصنيف ديمارتون وبلير ومللر والنج وهيرو؛ إذ يقتصر تأثير البحر األحمر على المناطق 

أبرز  مظاهر السطح في منطقة الدراسة, إذ تظهر  [. ويعد عدم التجانس من220-211, ص1المجاورة لها في رفع معدالت الرطوبة ]

أشكال متنوعة من التضاريس ما بين أراضي سهلية وهضاب وجبال تنحصر بينها العديد من الكثبان الرملية ومجاري األودية التي تجري 

 المياه في معظمها بموسم هطول األمطار.
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 موقع منطقة الدراسة بالنسبة للمملكة العربية السعودية  :(1شكل )

 مشكلة الدراسة وأهدافها:

تعاني منطقة الدراسة بكون شبكة قياس األمطار فيها متناثرة، كما أن بياناتها المتوفرة غير كافية لوصف التغير للتوزيع المكاني في 

المناطق التي لم يتح فيها القياس باستخدام بيانات األمطار, مما يستدعى ضرورة االعتماد على برامج نظم المعلومات الجغرافية, والتي 

والتي تعتمد في أساسها على خصائص البيانات المتاحة وعلى خوارزميات   Interpolationعدة طرق من طرق االشتقاق  تحتوي على

معينة يتم الحساب من خاللها, ومن ثم تُستخلص القيم المفقودة، إال أن االختالف في طرق االشتقاق يعد من أهم المشكالت التي تواجه  

مناسبة في بعض البيانات في مكان ما قد تكون غير مناسبة في مكان آخر، كما أن النتائج تختلف في  بعض الباحثين؛ إذ إن الطريقة ال 

ى  المكان نفسه إذا اختلفت طريقة االشتقاق, مما قد يعطي فروقا بين القيم الحقيقية والقيم المشتقة. ويؤدي استخدام طريقة غير مناسبة إل

اتخاذ قرارات خاطئة مستندة إلى معلومات مكانية غير صحيحة؛ لذلك فإن هذه الدراسة   نموذج مشوه للواقع, والذي ينعكس بدوره في

( Kriging  - IDW  Spline  -لثالثة نماذج, وهي:        )  ArcGISتهدف إلى تطبيق عدد من طرق االشتقاق المكاني في برنامج 

صول إلى النموذج األنسب والذي يكون أكثر دقة, من خالل المفاضلة  بهدف تقدير كمية األمطار في كل نموذج ومقارنة نتائجهم, ومن ثم الو

 بينهم بالطرق اإلحصائية.

 الدراسات السابقة:

[ بعنوان تقييم طرق االستيفاء المكاني لتقدير كمية األمطار ودرجة الحرارة في مصر. وهدفت الدراسة إلى تقييم 2هناك دراسة إلبراهيم ]

مكاني للحصول على التوزيع المكاني األمثل لمتوسطات درجات الحرارة العظمى والصغرى وكمية ثماني طرق من طرق االشتقاق ال

األمطار, من خالل شبكة من المحطات المناخية داخل مصر. وتوصلت الدراسة إلى أن الخرائط المثلى لتوزيع درجات الحرارة تم 
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أفضل من الطرق األخرى؛   LPI and Kokأداء االستيفاء لطرق  وبالنسبة للمطر كان     Kr, Kok, SWTالحصول عليها باستخدام طرق  

 ألنها تنتج أفضل سطوح التنبؤ المكاني للمطر في مصر.

 منهج الدراسة وأساليبها:

اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي الذي ينتقل من حاالت محددة إلى نموذج عام، ويتطلب ذلك عادة استخدام العديد من االختبارات 

[, ويتطلب العمل بهذا المنهج االعتماد 162, ص3يبية لقياس جدوى كل عمل وعادة ما يستخدم في ذلك منهجية التجربة والخطأ ]التجر

 من خالل االعتماد على عدد من األساليب, وهي:  Modeling Mapsعلى أساليب علمية للوصول لنماذج خرائطية  

:  األسلوب الكارتوجرافي   أوالا

بأنها علم وفن وتقنية إعداد الخرائط من خالل دراسة طرق معالجة البيانات المكانية التي تم قياسها,   Cartographyفيا  تعرف الكارتوجرا

[. ويتطلب األسلوب الكارتوجرافي المرور بعدد 1, ص4وكيفية تمثيلها تمثيال هندسيًا سليًما على الخريطة, سواء كانت رقمية أو ورقية ]

 القيم المشتقة من نماذج الدراسة، على النحو التالي: من اإلجراءات الستخالص 

 اشتملت البيانات الالزمة إلعداد هذه الدراسة على:  جمع البيانات: 

بيانات األمطار: تتسم شبكة األمطار بمنطقة الدراسة بانخفاضها وعدم توزيعها بشكل متكافئ بالمنطقة, وذلك كما يتضح من  

(؛ إذ يجب تحديد محطات حقيقية 3التجريبي فإن هذا يستدعي المرور بعدد من المراحل كما في الشكل )(. ونظًرا لطبيعة البحث  2الشكل )

)فعلية( ومحطات أخرى تكون تجريبية )نظرية( كعينة الشتقاق قيم األمطار من النماذج الثالثة. حيث تعد قيم األمطار بالمحطات الفعلية 

ة اشتقاق قيم النقاط األخرى, والتي تكون منسوبة إلى أقرب نقطه من كل نقاط التحكم التي هي نقاط تحكم يعتمد عليها البرنامج في عملي

ير تجاورها، وتتفق جميع طرق االشتقاق المكاني على نقاط معلومة القيمة )الفعلية(, والتي تعتبر نقاط التحكم األساسية في تقدير النقاط غ

 (. موزعة على النحو التالي: 2( محطة رصد لألمطار كما في الشكل )23ث على )المعلومة. ولقد اعتمدت الباحثة لتطبيق هذا البح

محطات فعلية: وهي المحطات التي أدخلت في بناء النماذج, وعددها أربع عشرة محطة, منها سبع محطات داخل منطقة الدراسة,   

حائل  –وسبع محطات خارج منطقة الدراسة, وهي )تبوك  ينبع(, -المدينة المنورة  -البوير  –بدر  –خيبر  -الملبنة  -وهي )آبار الماشي

 تربة(. -رابغ  –مكة المكرمة  -جدة -الدوادمي -

الصلصلة   –العال  –محطات نظرية )مشتقة(: وهي محطات العينة, وعددها تسع محطات داخل منطقة الدراسة, وهي )العيص  

الحناكية(. ولقد تم رصد بيانات األمطار في تلك المحطات خالل الفترة من  -قصيباء   -صفينة –الفقير  –أم ذيان  -المدينة المنورة*   -

 م.2013 – 1970
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 توزيع محطات الرصد لكمية األمطار في منطقة الدراسة وخارجها  :(2شكل )
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 المراحل المقترحة الستخالص القيم المشتقة  :(3شكل )

 

 خرائط: اعتمدت الدراسة على خريطة أساس ورقية لمنطقة المدينة المنورة, موضح عليها جميع محافظاتها.-ب

 الكتب والمجالت العلمية.  

 والتي تمثلث على النحو التالي: ArcGIS10تم إدخال البيانات في برنامج  إدخال البيانات: 

 تحويل بيانات الصورة الورقية )الخريطة( لمنطقة الدراسة إلى هيئة رقمية.   

 بأنواعها الثالثة: Ship Fileإنشاء ملفات على هيئة  

 : تمثل المدن والمحطات المطرية.Pointنقطية   

 : تمثل منطقة المدينة المنورة.Polygonالمساحية   

 حدود البحر األحمر Polylineالخطية :  

: تم إدخال البيانات المطرية على هيئة صفوف وأعمدة؛ حيث يمثل الصف المحطة, في حين تمثل Attribute tableبيانات جدولية  -ج

 األعمدة قيم األمطار.

 إذ اشتملت المعالجة على:  ArcGIS10تم معالجة وتحليل البيانات من خالل برنامج  المعالجة والتحليل: 

 لخريطة األساس لمنطقة الدراسة اعتمادًا على خريطة مرجعه جغرافيا. Georeferencingاإلرجاع الجغرافي   

االعتماد فيها على أداة   التي تم Spatial Analyst Toolsومنها  ArcToolboxاعتمد في عمليات التحليل على تطبيقات   

Interpolation :الشتقاق كمية األمطار للقيم الحقيقية )الفعلية( من خالل االعتماد على ثالثة نماذج, وهي 

 حتديد حمطات الدراسة )احلقيقية والتجريبية(

)حمطات حقيقية( استخالص كميات األمطار بطرق االشتقاق املكاين 
 من مناذج الدراسة

استخراج قيم األمطار للمحطات )التجريبية( من خالل أداة  
Extract values to points 

 RMSEz)تقدير اخلطأ العام للنموذج )
 

 Accuracy تقدير صحة النموذج 
 

 لنموذج األكثر دقةا
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: يحافظ هذا األسلوب على قيم العينات بحيث يرسم خط تنبؤ مرن يمر على كل قيم العينات. ويقوم هذا SPLINEنموذج   

, 5دام دالة إحصائية تقلل انحناء السطح الكلي، وتشكل سطحا أملس يمر بالضبط من خالل نقاط اإلدخال ]النموذج بتقدير القيم باستخ

 [.32ص

[. وتقوم على فكرة 13, ص6في عملية االشتقاق على االرتباط المكاني للبيانات ] Kriging: تعتمد طريقة Krigingنموذج  

التي تفترض أن التغير المكاني للقيم اإلحصائية في السطح يكون متجانسا إحصائيًا   Regionalized Variableنظرية المتغير المؤقلم ))

 [.103, ص7من البداية إلى النهاية ]

بأن قيم التنبؤ  IDW: يتميز االشتقاق بطريقة Inverse Distance Weighted(IDW)نموذج مقلوب المسافة المقلوبة  

ستخدم هذا األسلوب عندما تكون مجموعة النقاط كثيفة بما فيه الكفاية اللتقاط مدى التباين السطحي تكون محصورة بين القيم المعلومة. وي

 [.32, ص5المحلي الالزم للتحليل ]

 Extract Values toفي مرحلة تالية الشتقاق كمية األمطار للمحطات )النظرية( من خالل األمر Extraction كما تم استخدام أداة   

Points   

 : واشتملت هذه الخطوة على إخراج البيانات على هيئة خرائط وجداول ورقية.Layout  Dataراج اإلخ 

 

 ثانيا: األسلوب الكمي )اإلحصائي(: 

يعتمد األسلوب الكمي على عدد من الطرق الكمية واإلحصائية من خالل استخدام بعض البرامج. وقد اعتمدت الدراسة في استخراج 

 Statistical Package for theحطات منطقة الدراسة على برنامج الحزم اإلحصائية بالعلوم االجتماعية متوسط كميات األمطار بم

Social (SPSS)     وكذلك تم استخدام هذا األسلوب لحساب خطأ االشتقاق وصحة االشتقاق لقيم كميات األمطار للنماذج الثالثKriging 

– IDW -  Spline :من خالل ما يلي 

قاق المكاني تعتمد على زيادة عدد النقاط؛ فكلما زاد عدد نقاط التحكم انخفضت أطوال المسافة بينها, وهذا بدوره يؤدي إلى  إن صحة االشت

 زيادة دقة االشتقاق والعكس صحيح. 

 يتم اختبار الصحة من خالل الخطوات التالية:

 :z_〖RMSE〗أواًل: حساب جذر متوسط مربع خطأ االشتقاق 

 [:8] (FGDC,1998)خالل تطبيق المعادلة التالية  من

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑧 = √∑
(𝑍𝑑𝑎𝑡𝑎 − 𝑍𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘)2

𝑛
 

𝑍𝑑𝑎𝑡𝑎 .كمية المطر بالمليمتر في النقطة المرجعية = 

= 𝑍𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 كمية المطر بالمليمتر في الموقع نفسه في الطبقة المشتقة. 

N .حجم العينة = 

 RMSEzالمعادلة السابقة تمثل قيمة جذر متوسط مربع خطأ االشتقاق  نتيجة

 : حساب الصحةثانيا

 % من خالل نسبة السطح األصلي, من خالل استخدام   95تقييم الخطأ العام للنموذج المشتق من خالل حساب الصحة عند مستوى ثقة  تم
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 [.19, ص7وهي تعد طريقة منهجية في تقدير صحة البيانات المكانية ]    RMSEz    الجذر التربيعي لالنحرافات المربعة

 (: باستخدام المعادلة التالية:FGDC, 1998% )95توى ثقة تم حساب صحة االشتقاق عند مس وقد

Accuracy_z = 1.9600×RMSE_z 

 

 Interpolationوالمناقشة لطرق االشتقاق المكاني  النتائج

   SPLINE :أوالا 

ملم, وبحساب قيمة المدى في 45( أن المدى بين القيم الحقيقية )المرجعية( لكمية األمطار بين محطات الدراسة بلغ 1من الجدول ) يالحظ

الجذر التربيعي لالنحرافات   -  z_〖RMSE〗ملم؛ أي ما يشكل ضعف القيمة الحقيقية. كما أن مؤشر    97النموذج المشتق فقد بلغ قرابة  

%  95ملم، أما من حيث صحة هذا االشتقاق عند مستوى 33.9بلغ   SPLINEأ االشتقاق من العينة في نموذج بخط يالمعن –المربعة 

ملم؛ أي أن قيمة كمية األمطار في النموذج المشتق ستكون صحيحة نسبة للبيانات األصلية )النموذج األصلي( ضمن مدى  66.44فبلغت 

مة تعد مرتفعة نسبيا, خاصة وأن القيم الحقيقية ال تتجاوز هذه الكمية إال بمحطة واحدة قي  هيملم, و   66.44ملم و +   66.44-يتراوح بين  

 ملم(.73فقط, وهي محطة الفقير )

 

 Splineحساب جذر متوسط مربع خطأ االشتقاق وصحته في نموذج  :(1) جدول

 المحطة

القيم 

الحقيقية 

 )المرجعية(

Spline 

 )المشتق(

 -المرجعية 

 المشتقة
 تربيعها

 515.74 22.71 27.29 50 العيص

 218.15 14.77 27.23 42 العال

 11.49 3.39- 46.39 43 الصلصلة

 54.32 7.37- 52.37 45 المدينة المنورة*

 3515.30 59.29- 87.29 28 قصيباء

 3902.50 62.47- 124.47 62 الحناكية

 817.96 28.60 24.40 53 أم ذيان

 71.23 8.44 64.56 73 الفقير

 1211.04 34.80- 87.80 53 صفينة

 10317.74 مجموع تربيع

 1146.42 مجموع التربيع /عدد العينات

 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑧  33.9 جذر متوسط مربع خطأ االشتقاق

 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑧 66.44 × 1.9600صحة االشتقاق  
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 Splineالمعدل السنوي لكمية األمطار في منطقة الدراسة وفق نموذج  :(4) شكل

 Kriging :ثانيا

( أن هناك تقاربا بين المدى لكمية األمطار في محطات منطقة الدراسة؛ حيث بلغ في القيم الحقيقية )المرجعية( 2من الجدول ) يالحظ

〖RMSE〗. وبحساب مؤشر  Splineملم. ويعد هذا المدى أقل من النموذج السابق  49.15ملم, أما في النموذج المشتق فبلغ قرابة  45

_z – المعني بخطأ االشتقاق من العينة في نموذج   –المربعة  اتنحرافالجذر التربيعي لالKriging   ملم, أما من    19.1نجد أنه بلغ

؛ أي أن قيمة كمية األمطار في النموذج المشتق ستكون صحيحة نسبة للبيانات 37.4%  فبلغت  95حيث صحة هذا االشتقاق عند مستوى  

 ملم.  37.4ملم و +  37.4- يناألصلية )النموذج األصلي( ضمن مدى يتراوح ب
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  Inverse Distance Weighted(IDW)    : مقلوب المسافة المقلوبة ثالثا

ملم، وتعد هذه القيمة منخفضة عن قيمة المدى للنموذجين 22,26( أن قيمة المدى في النموذج المشتق بلغ قرابة 3من الجدول ) يالحظ

المشتقين السابقين، كما أن هذه القيمة تنخفض إلى نصف قيمة المدى بين القيم الحقيقية )المرجعية( لكمية األمطار في محطات منطقة 

 ملم. 45 لغالدراسة, والذي ب

 IDWالمعني بخطأ االشتقاق من العينة في نموذج  –الجذر التربيعي لالنحرافات المربعة –zRMSEيالحظ من الجدول أن مؤشر   كما

أي أن قيمة كمية األمطار في النموذج المشتق ستكون  25.9%  فبلغت 95ملم, أما من حيث صحة هذا االشتقاق عند مستوى   13.2بلغ 

 ملم.  25.9ملم و +  25.9-)النموذج األصلي(, ضمن مدى يتراوح بين  ألصليةصحيحة نسبة للبيانات ا

 

 Krigingته في نموذج حساب جذر متوسط مربع خطأ االشتقاق وصح  :(2) جدول

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحطة
القيم الحقيقية 

 )المرجعية(

Kriging 

 )المشتقة(

 -المرجعية 

 المشتقة
 تربيعها

 410.8729 20.27 29.73 50 العيص

 8.4681 2.91 39.09 42 العال

 0.3481 0.59- 43.59 43 الصلصلة

 95.6484 9.78- 54.78 45 المدينة المنورة*

 1230.6064 35.08- 63.08 28 قصيباء

 284.9344 16.88- 78.88 62 الحناكية

 471.7584 21.72 31.28 53 أم ذيان

 163.3284 12.78 60.22 73 الفقير

 601.7209 24.53- 77.53 53 صفينة

مجموع التربيع /عدد 

 العينات
3267.686 

مجموع التربيع /عدد 

 العينات
363.0762222 

جذر متوسط مربع خطأ 

 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑧 االشتقاق
19.1 

 1.9600صحة االشتقاق  

× 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑧 
37.436 
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 Krigingالمعدل السنوي لكمية األمطار في منطقة الدراسة وفق نموذج   :(5) شكل
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 IDWحساب جذر متوسط مربع خطأ االشتقاق وصحته في نموذج  :(3) جدول

 المحطة
القيم الحقيقية 

 )الفعلية(

 المشتقة

)IDW) 

 -المرجعية 

 المشتقة
 التربيع

 73.1025 8.55 41.45 50 العيص

 30.4704 5.52- 47.52 42 العال

 0.4489 0.67 42.33 43 الصلصلة

 176.0929 13.27- 58.27 45 المدينة المنورة*

 670.2921 25.89- 53.89 28 قصيباء

 60.6841 7.79 54.21 62 الحناكية

 288.6601 16.99 36.01 53 أم ذيان

 251.8569 15.87 57.13 73 الفقير

 19.1844 4.38- 57.38 53 صفينة

 1570.7923 مجموع التربيع

 174.5324778 مجموع التربيع /عدد العينات

جذر متوسط مربع خطأ 

 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑧 االشتقاق
13.2 

 × 1.9600صحة االشتقاق  

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑧 
25.9 
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 IDWالمعدل السنوي لكمية األمطار في منطقة الدراسة وفق نموذج  :(6) شكل

 

 : تم التوصل إلى:النتائج

بلغ     SPLINEالمعني بخطأ االشتقاق من العينة في نموذج    RMSEZأن مؤشر الجذر التربيعي لالنحرافات المربعة   •

؛ أي أن قيمة كمية األمطار في النموذج 66.44%  فبلغت  95ملم, أما من حيث صحة هذا االشتقاق عند مستوى  33.9

  66.44ملم و +   66.44-(, ضمن مدى يتراوح بين  يلالمشتق ستكون صحيحة نسبة للبيانات األصلية )النموذج األص

 ملم.

بلغ  KRIGINGالمعني بخطأ االشتقاق من العينة في نموذج   RMSEZ –أن الجذر التربيعي لالنحرافات المربعة  •

أي أن قيمة كمية األمطار في النموذج  37.4%  فبلغت 95ملم, أما من حيث صحة هذا االشتقاق عند مستوى 19.1

  37.4ملم و +  37.4-مدى يتراوح بين  ضمنون صحيحة نسبة للبيانات األصلية )النموذج األصلي( المشتق ستك

 ملم.
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بلغ  IDWالمعني بخطأ االشتقاق من العينة في نموذج  RMSEZأن مؤشر الجذر التربيعي لالنحرافات المربعة   •

أي أن قيمة كمية األمطار في النموذج  25.9%  فبلغت 95ملم, أما من حيث صحة هذا االشتقاق عند مستوى  13.2

  25.9ملم و +  25.9-مدى يتراوح بين  منالمشتق ستكون صحيحة نسبة للبيانات األصلية )النموذج األصلي( ض

 ملم.

قاق المكاني لكمية األمطار؛ إذ بلغت قيمة الخطأ العام  كانت أفضل الطرق الثالث في عملية االشت IDWأن طريقة  •

( ملم؛ أي أن قيمة االشتقاق ستكون 25.9( ملم, في حين بلغت قيمة صحة االشتقاق )13.2) RMSEZلمؤشر  

 ملم(.25.9-ملم( و)25.9صحيحة بالنسبة للبيانات الفعلية ضمن مدى يتراوح بين )+

 الخاتمة

) أفضل النماذج الشتقاق كميات األمطار في  IDW Inverse Distance Weightedفة المقلوبة ) استخدام نموذج مقلوب المسا يعد

المناطق الجافة وشبه الجافة, وتوصي الدراسة بأهمية إجراء تقييم لكل نموذج من نماذج االشتقاق المكاني في نظم المعلومات الجغرافية  

بضرورة إجراء دراسة مفصلة لتحسين طرق االشتقاق المكاني وعمل نماذج  للمناطق المدروسة، كما توصي ثلللوصول للنموذج األم

تلحق بالبرنامج تدخل في حسبانها المتغيرات المؤثرة على األمطار؛ للوصول إلى أفضل الطرق لعمليات االشتقاق المكانية تكون مقاربة 

 للواقع الفعلي. 
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ABSTRACT 

The study aimed to explore the effectiveness of Selective Psychological Counseling Program (SPCP) 

among a sample of Palestinian youth to reduce the severity of self-aggression and its effect on some 

associated variables such as tolerance and altruism. The study sample consisted of two groups، control 

and experimental، each group consisting of 10 Palestinian university students.  After an initial screening 

of 100 students، 20 students with the highest scores for self-aggression and lowest scores for associated 

variables were selected to be part of this study. The participants were also found to be of similar age and 

economic background. 

The study was based on an experimental approach، using the following instruments: The Selective 

Psychological Counseling Program (SPCP) and self-aggression and tolerance measurements prepared by 

the researchers; and altruism measurement prepared by Rashad Mousa. All the instruments were checked 

and revised for validity and reliability.  

The results showed decrease in self-aggression among experimental subjects post-SPCP، as indicated by 

the significant difference between the pre and post self-aggression measurement among the experimental 

subjects. specifically, an increase in tolerance، altruism، and self-esteem in the post-measurement. There 

was no significant difference among control subjects in the pre and post measurements in any of the 

study variables (self-aggression، tolerance، altruism).  There was also no significant difference regarding 

any of the study variables ، between the results of the post measurement and measurement for the 

experimental subjects.  

The study results، which revealed a decrease in self–aggression level and an increase in the levels of 

tolerance، altruism، and self-esteem among experimental subjects while revealing no significant change 

in the control subjects، indicated the success of SPCP.  Furthermore، the results indicated an inverse 

relationship between self-aggression and the study variables (tolerance، altruism). 

Keywords: self-aggression, tolerance, altruism and students University. 
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 ملخصال

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي نفسي انتقائي؛ من أجل الحد من شدة العدوان نحو الذات وأثره في     

 التسامح واإليثار لدى عينة من الشباب الفلسطيني.

طلبة  ( طالب من10تكونت عينة الدراسة من مجموعتين، إحداهما تجريبية وأخرى ضابطة، وتتكون كل مجموعة من )     

( طالب, واختيار أكثر الطالب ارتفاعا لسلوك 100الجامعة الفلسطينيين، وتم اختيار العينة بعد تطبيق المقاييس على عينة بلغ عددها )

ة العدوان نحو الذات وانخفاضا للمتغيرات )التسامح، واإليثار(، كما تم إجراء التجانس بين العينة محل الدراسة، واستندت الدراسة الحالي

إلى المنهج التجريبي، وإلى المقاييس المستخدمة لقياس العدوان نحو الذات والتسامح )إعداد الباحثين(، ومقياس اإليثار )إعداد رشاد 

 موسى(، والبرنامج اإلرشادي النفسي االنتقائي )إعداد الباحثين(، وقد تمت مراجعة أدوات الدراسة وتحكيمها، والتأكد من صدقها وثباتها.

فروق إحصائية ألفراد   شارت نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى العدوان نحو الذات لدى العينة التجريبية؛ وذلك بوجودوأ     

المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي في )العدوان نحو الذات( لصالح القياس البعدي، وارتفاع مستوى)التسامح، 

ولم تجد الدراسة فروقا إحصائية بين أفراد المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي في متغيرات اإليثار( لصالح القياس البعدي، 

ي في الدراسة)العدوان نحو الذات، التسامح، اإليثار(, كما لم تجد فروقا إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياسي البعدي والتتبع

 ذات، التسامح، اإليثار(.متغيرات الدراسة )العدوان نحو ال

وأظهرت النتائج انخفاض مستوى العدوان نحو الذات لدى العينة التجريبية, وارتفاع كل من المتغيرات األخرى, وهي التسامح     

قة  واإليثار، بينما لم يطرأ أي تغير على المجموعة الضابطة، مما يشير إلى نجاح البرنامج اإلرشادي، كما أظهرت النتائج وجود عال

 عكسية بين متغيرات الدراسة والعدوان نحو الذات؛ أي كلما ارتفعت هذه المتغيرات لدى األفراد انخفض معدل العدوان نحو الذات. 

 .العدوان نحو الذات، التسامح، اإليثار، طلبة الجامعات الفلسطينيةالكلمات المفتاحية: 
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 :المقدمة

وثورة االتصااالت التي نشاهدها وضاعت األفراد والمجتمعات بحالة اطالع فوري على األحداي في إن االنتشاار الواسال لوساائل اإلعالم 

العالم لحظة بلحظة؛ حيث برز التهديد, وظهرت الحروب مصااورة، ومشاااهد القتل واألشااالء الممزقة تتناقلها وسااائل اإلعالم، وتتسااابق  

[. أما على صعيد األفراد الذين يشكلون  1صورة والسمة التي اتسم بها العالم]على نشرها، ومن ثم، فإن لإلنسان الدور األساسي في هذه ال

اللبنة األساااسااية في المجتمعات التي يتأثرون وينثرون فيها، فقد تأثر اإلنسااان في العالم بشااكل ما بساامة العدوان السااائدة في ، وتعرضاا   

دوان هدد حاجات  األسااساية، فيوج  اإلنساان عدوان  إلى المثير األصالي ألشاكال العدوان يولد لدي  حالة اإلحباط والشاعور بالفشال، ألن الع

أو ما يدل علي ، وفي حال فشاال اإلنسااان برد العدوان للمثير األساااسااي فقد يوجه  إلى ذات ، لتصاال أحيانا إلى مرحلة إيذاء الذات، وفي 

[. ويرتبط العدوان بكثير من الساالوكيات  1نتحار]بعض الحاالت تظهر هذه الممارسااات بشااكل واضااح وعلى هيية قاسااية، تصاال إلى اال

  والقيم اإلنساااانية واالجتماعية, مثل التساااامح، واإليثار، والتعاون، التي تختلف من مجتمل إلى لخر، ولكل مجتمل خصاااوصااايت ؛ فمثال

ء بعدم اسااتقرار الحالة السااياسااية المجتمل العربي الفلسااطيني يعيظ ظروفا اسااتثنائية على المسااتويات الحياتية كافة، ويتمثل هذا االسااتثنا

  واالجتماعية والنفسااية، واالقتصااادية، والتعليمية، واألمنية، ولمدة طويلة بجميل مناحي الحياة المختلفة. إن المجتمل الفلسااطيني لساانوات

اإلساارائيلي لم يكن احتالال  واالحتالل  [2]طويلة عانى من االحتالل اإلساارائيلي, والذي بدأ في أوائل الثمانينيات من القرن التاساال عشاار

عاديا, وإنما تميز بأن  اساتيطانيا يقوم على اإلحالل مكان اخخر باإلنساان واألرض، مجريا تغيرات ديمغرافية، ممارساا لكل أشاكال القتل 

 .  [3] والتدمير باألساليب المتعددة الجسدية والنفسية واالجتماعية

اإلسارائيلي في ممارساات  اليومية ضاد الشاعب الفلساطيني؛ وذلك بسابب التحوالت السياسية   وخالل العشارين سانة األخيرة زاد العدوان      

المتساارعة بالمنطقة، وبهذا يحتوي المجتمل الفلساطيني على أشاكال متنوعة من العدوان والعنف والصادمات النفساية ولثارها، ابتداء مما  

 صف بمستقبل  ومستقبل البناء النفسي االجتماعي ألبنائ .  مورس علي  من المحتل، وما يعاني من  من نزاعات داخلية تع

العادوان نحو الاذات, وقاد يتجا  نحو الغير, وفي الحاالاة األولي يمكن أن يتجا  نحو الاذات مبااشاااارة أو نحو  قاد يتجا العددوان نحو الدذات: 

شاكل  المتطر،، أما ضارب الغير أو سارقة مال  ممتلكاتها، وكذلك األمر في الحالة الثانية، فاالنتحار عدوان على الذات وهو عدوان في  

أو إحراق بيتا  فعادوان متجا  إلى الغير، واالنتحاار أعنف أنواع االعتاداء على الاذات، ونسااااباة االنتحاار تزداد بسااااباب األوضااااااع  

نسااان أو لبييت  أو إن  ساالوك يتساام باألذى أو التدمير أو الهدم سااواء كان موجها ضااد اخخرين أو ضااد الذات، سااواء لإل [.4]االقتصااادية

 .[5] لنفس  على حد سواء

ظاهرة االنتحار مشااكلة اجتماعية، ومشااكلة نفسااية طبية؛ حيث يزهق الشااخس روح  بساابب عجز عن مواجهة الواقل، أو فشاال      

 .[6] شخصي في المشكالت الطارئة, أو يأس لعدم القدرة على التكيف مل الظرو، الطارئة المستجدة والمفاجية

 

 العدوان، )والعدوان نحو الذات(.نظريات 

 Psychoanalytic Theoryنظرية التحليل النفسي 

حساب زعم بفرويدب إلى أن مشااعر الغضاب والعدائية ينتج عنها الصاراع والشاعور بالذنب بالطريقة نفساها التي   يشاير ببجوركليب     

افل التي تتضاااامن مكوناات جنسااااياة وعادوانياة لهاا العادياد من تنتج عن الرغباات الجنسااااياة، كماا الحد بفرويادب أن هنااك العادياد من الادو

والماسااوشااية )انحرا، جنسااي يتلذذ في  المرء بالتعذيب الذي ينزل  ب  رفيق (  Sadismاألعراض والمظاهر اإلكلينيكية, منهما السااادية  

بأوقات  [. و7]  ن هذه الدوافلوالتي يمكن شاارحها من خالل درجات متباينة من الصااراع بي  amibivalenceوالتناقض واالضااطراب 

اإلحباط يظهر الجانب العدواني من التناقض الوجداني ويوج  ضاد الذات، فكأن المنتحر حول الطاقة العدوانية عن الشاخس الذي تسابب 
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ه ، أو في اإلحباط لتتحول وتتج  إلى معاقبة الذات، وهكذا فإن اإلنسااان ربما يقوم بقتل نفساا  لكي يقتل صااورة الشااخس الذي كان يكر

 [.8]الذي كان يحب  من قبل

ويرى بفرويدب أن دوافل السااالوك تنبل من طاقة بيولوجية عامة, تنقسااام إلى نزعات بنائية وأخرى هدامة، وتعبر دوافل الموت عن      

  [.9]نفسها في صورة دوافل عدوانية موجهة نحو الذات

 Drive theory ( (Buss، 1963، pastore1952نظرية الدافع 

حين يحادي إحبااط وعادم تحقيق لاهادا، لادى األفراد فاإنهم يسااااتجيبون بعادوانياة، وباالرغم من أن الساااالوك العادواني ينبل من دافل      

إال أن هاذا الادافل ليس ذا طبيعاة غريزياة وإنماا يظهر من خالل إدراكاات اإلحبااط. وقاد أشاااااار دوالر  aggressive driveعادواني 

إلى أن نظرية اإلحباط والعدوان تتكون من شاقين أسااسايين, همان أن العدوان هو نتيجة حتمية للصاراع، وأن اإلحباط دائما      [10وزمالؤه]

 يندي إلى العدوان, ومن ثم فإن العدوان يعزى إلى منل الفرد من الوصول إلى هد، ذي قيمة.

 :  Social learning theoryنظرية التعلم االجتماعي 

يكتسب األفراد في بعض األحيان أو يتعلمون السلوك العدواني من خالل المحاولة والخطأ، فإن معظم المهارات يتم  ذه النظريةوفقا له    

ويزعم بباندوراب أن أعضاء األسرة، والثقافات الفردية, ووسائل اإلعالم أهم مصادر تعلم  تعلمها من خالل مالحظة سلوكيات العدوان.

 [. 10ل النمذجة والمالحظة]السلوك العدواني من خال

 : Biologicalالنظرية البيولوجية 

ترى بعض النظريات البيولوجية أن العدوان جزء طبيعي من ساااالوك الكائن الحي, سااااواء كان إنسااااانا  أو حيوانا , وذلك للساااايطرة      

 [.11واالمتالك]

والمشااااعر السااالبية األخرى, وتكوين أفكارا إيجابية بديلة وسااالوكيات  يعر، التساااامح بأن  اإلحجام عن األخذ بالثأر التسدددامح: مفهوم 

التساامح أحد المفاهيم اإلنساانية الكبرى, والذي شاق تاريخنا اإلنسااني بمزيد من اإلشاعاع واإلشاراق [. و11ومشااعر إيجابية نحو المعتدي]

مد والجزر، إما في معناه وقيمت  أو في ساااابيل ساااالوك  والسااااالم في هذا العالم، مر كغيره من المفاهيم الناجعة بساااالساااالة طويلة من ال

واساااتخدامات  أو تراكم  المعرفي الفعال أو كيفيات توقده وخموده، كل هذه البنى المعرفية لمفهوم التساااامح تتجاذب بين الخفاء والتجلي 

 [.12]على مر تاريخنا اإلنساني، بنسبية القول والفعل في مدار وجودنا

امح هو مجموعة من المتغيرات الدافعياة التي يصاااابح الفرد بعادها ) أ ( أقل دافعياة لالنتقاام أو األخذ بالثاأر من التساااا التسددددامح. تعريف 

الطر، اخخر المعتدي )ب( أكثر دافعية للتوافق والتراضاي مل الطر، المعتدي, وتسايطر علي  النية الحسانة بالرغم من األفعال المنذية 

م الباحثين على أن  عندما يحدي التساامح فإن اساتجابات المفحوو وأفكاره ومشااعره وسالوكيات  تتغير  التي قام بها المعتدي, ويتفق معظ

 [.13تجاه المعتدي وتصبح أكثر إيجابية وأقل سلبية]

 نماذج التسامح:

 ويرى أن عملية التسامح تمر بأربل مراحلن Enrightمن أهم نماذج التسامح يعر، بنموذج 

 ة الكشف, وتشمل هذه المرحلة الخطوات التاليةن مرحل 8-1الخطوات من  -1

( تعر، الخزي 3( يحاول الفرد استكشا، الغضب الذي يحدي.)2( يحاول الفرد الذي وقل علي  االعتداء استكشا، اإليذاء وتسميت . )1)

( يقارن الشاااخس نفسااا  مل  6.)( اساااتثمار الطاقة االنفعالية خالل الحادي والوعي بالمعار، التي يملكها حول الحادي5-4الالحق ب .)

 ( يتجاهل الفرد عدم عدالة الموقف.8( يدرك الضحية عدم عدالة الموقف.)7المعتدي.)

 Decision phaseمرحلة القرار  -2
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 وتتكون هذه المرحلة من ثالي خطواتن

( التفكير في التسااااامح باعتباره  2ح.)( إدراك أن ميكاانزمات المواجهاة الحاالية ال تعمل في تخفيض األلم المترتب على اإليذاء أو الجر1)

 ( االلتزام بعملية التسامح.3استجابة محتملة. )

 Work Phaseمرحلة العمل  -3

 ( يحاول الفرد المعتدى علي  رؤية الفرد المعتدي في الموقف من جديد.1)

تعزياة نفساااا , ولكن محااولاة لفهم لمااذا حادي هاذا ( أن محااولاة الفرد المعتادى عليا  رؤياة الفرد المعتادي بشااااكال مختلف ال تهاد، إلى 2)

االعتداء بشاكل أفضال ويقوم من أجل ذلك بفحس أنماط السالوك أو المساائل البييية التي ساببت هذا الحادي المنذي بالنسابة ل , وهو ما قد 

 يندي إلى التعاطف مل المعتدي والتماس العذر ل .

 واإليذاء, وبالتالي ال يقوم الفرد بمحاولة إيذاء اخخرين.( المرحلة األخيرة هي تقبل االعتداء 3)

وتبرهن هذه المرحلة على اخثار اإليجابية لعملية التسااامح, ويحدي فيها نوع من الوعي بحدوي    Outcome phaseمرحلة النتائج  -4

احتااج إلى تساااااامح اخخرين معا  في  انخفااض في العااطفاة الساااالبياة وزياادة في العااطفاة اإليجاابياة, وذلاك من خالل إدراك أنا  ربماا

 [.14الماضي]

 نأنماط التسامح

 ويشير إلى انخفاض في العاطفة السلبية تجاه الشخس المعتدي.  detached forgivenessالتسامح المنفصل  -1

ل الطر، ويشااير إلى انخفاض في العاطفة الساالبية, باإلضااافة إلى اسااتعادة العالقة م limited forgivenessالتسااامح المحدود  -2

 المعتدي جزئيا .

 ويتضمن التوقف التام للعاطفة السلبية واالستعادة الكاملة للعالقات مل الطر، المعتدي. full forgivenessالتسامح الكامل  -3

 يعرض الجدول التالي وجهات نظر نظريات ونماذج التسامح نظريات ونماذج التسامح:

 (: وجهات نظر نظريات ونماذج التسامح1جدول )

 تفسير سلوك التسامح النظرية والنموذج

 السيكودينامية النظرية

 النظرية المعرفية

 نماذج العمليات

 يجابيإلغاء القواعد الصارمة للسلوك وإعطاء الحوافز للسلوك اإل

 إدراك الفرد ألهمية التماسك والتناسق اللتصاق المعتدي بحياتنا

 تغيير الصور -السلوكية - االنفعالية -المعرفية –شخصية  -بينال

 

 مفهوم اإليثار

لقد اعتنى علماء المساااالمين منذ القدم بمفهوم باإليثارب وكذلك علماء الغرب ولكن أطلق علي  بعض علماء الغرب اساااام بالغيريةب.      

 [.15وتعرف  كوين بأن  تقديم العون لآلخرين, دون أن يتوقل منهم المكافأة أو المنفعة ألن  قدم لهم العون]

   تعريف اإليثار.

ثانيا عندما يكون التركيز على ساالوك المساااعدة   .كيز على الدوافل أو األسااباب التي تندي إلى أداء ساالوك المساااعدةأوال يكون التر     

وذلك عندما يكون مدفوعا  في األساااااس بتوقل عواقب    -التعريف الدافعي -نفساااا ، فالمساااااعدة تعد ساااالوكا  إيثاريا  تحت التعريف األول

فإن اإليثار يعر، بوصاااف  أي فعل يمكن أن يسااااعد اخخرين, وذلك  -التعريف الثاني -ر السااالوكيةاإليجابية لفرد لخر، ومن وجهة النظ
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هو األكثر اسااتخداما  في التراي العلمي، وذلك ألن  يتمتل بميزة   -الساالوكي –بغض النظر عن دافعية المقدم للمساااعدة، والتعريف الثاني 

 [.16يا  يقصد ب  إفادة الغير دون انتظار مكافأة]سهولة قياس  موضوعيا ، ويجب أن يكون السلوك تطوع

 ويعرض الجدول التالي وجهات نظر النظريات المختلفة للسلوك اإليثاري. نظريات اإليثار,

 (: وجهات نظر النظريات المختلفة للسلوك اإليثاري.2جدول )

 يثاريتفسير السلوك اإل النظرية

 نظرية التعلم االجتماعي

 المعرفية الخلقيةالنظرية 

 نظرية الشخصيةال

 النظرية الوظيفية

 النظرية السلوكية

 فرض التعاطف / اإليثار

 تعلم الفرد السابق لهذا السلوك

 ارتفاع مستوى النمو المعرفي/ الخلقي

 سمات شخصية فطرية

 التعبير عن القيم والنمو الشخصي

 زم النفسي لدى الفرد القائم بالمساعدةأتخفيف مستوى الت

 ن اإليثار ناتج عن ارتفاع مستوى التعاطفأ

 

العادوان نحو الذات هو مجموعة األفعاال المنظورة وغير المنظورة التي يقوم الفرد بهاا ويوجههاا إلى ذات ؛ من أجل مشددددكلدة الدراسددددة. 

أصاابحت بحاجة إلى دراسااة وتدخل إلحاق األذى بنفساا  مدركا ذلك أو غير واع لها، وانتشااار العدوان نحو الذات ونحو اخخرين ظاهرة 

في المجتمل العربي الفلسااطيني، وهذه الظاهرة تنكدها العديد من اإلحصااائيات والتقارير الرساامية واألهلية ومنظمات المجتمل المدني. 

هاء  في قطاع غزة؛ بسااابب األحداي المتتالية التي شاااهدها القطاع بدءا من الحصاااار وانت 2007حيث تضااااعفت هذه النساااب بعد عام  

بالحروب التي شاانها االحتالل واسااتخدم بها جميل أنواع األساالحة المحرمة دوليا، وما اسااتجد على المجتمل الفلسااطيني من عنف داخلي 

وصاااراعات وصااالت إلى حد القتال الداخلي. ويالحد أيضاااا أن نتائج الكثير من الدراساااات أثبتت اخثار النفساااية واالجتماعية للعنف 

أننا بحاجة إلى دراساات ميدانية وتجريبية عديدة لوصاف وقياس لثار العدوان  [17]ما أنكرها االحتالل، وينكد حفنياإلسارائيلي التي طال

 والعنف على الشرائح المختلفة وبالذات بعد انتشار االعتداءات والعنف الداخلي.

تقائي؛ من أجل الحد من شادة العدوان نحو يتلخس هد، الدراساة في الكشاف عن فاعلية برنامج إرشاادي نفساي ان ثالثا: هدف الدراسدة.

 الذات وأثره في بعض المتغيرات المرتبطة ب ، )التسامح واإليثار( لدى عينة من الشباب الفلسطيني.

تتجلى األهمية لهذه الدراساة في النتائج التي ساو، تسافر عنها, والتي قد تسااعد العاملين في مجال اإلرشااد النفساي في أهمية الدراسدة.  

م برامج إرشادية أخرى من أجل تخفيف حدة العدوان نحو الذات، ليس فقط على مستوى الشباب بل تمتد أيضا على مستوى مراحل تصمي

العمر المختلفة. ومن خالل مراجعت  لادبيات النفساية في هذا الصادد ساواء على مساتوى صاعيد الدراساات العربية أو الفلساطينية لندرة 

 الدراسات في هذا المجال.

تتحدد الدراساة الحالية بالعينة المساتخدمة؛ حيث إنها تكونت من مجموعتين، إحداهما تجريبية وأخرى ضاابطة، وتتكون  دود الدراسدة. ح

طالب من طلباة الجاامعاات من قطااع غزة, وبالمقااييس المسااااتخادمة لقيااس العادوان نحو الذات، التسااااامح، اإليثاار،   10كل مجموعة من 

 فسي االنتقائي.وبالبرنامج اإلرشادي الن
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 فروض الدراسة. 

 يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو اختين

توجد فروق ذات داللة إحصاااائية في متوساااطات الرتب ألفراد المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشاااادي في  -1

 الذات(.)العدوان نحو الذات( لصالح القياس القبلي )أي تقل متوسطات الرتب في العدوان نحو 

توجد فروق ذات داللة إحصاااائية في متوساااطات الرتب ألفراد المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشاااادي في  -2

 متغيرات الدراسة، )التسامح، اإليثار( لصالح القياس البعدي.

المجموعة الضابطة بعد تطبيق توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات   -3

 البرنامج اإلرشادي )القياس البعدي( في العدوان نحو الذات، لصالح أفراد المجموعة الضابطة. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة  -4

 س البعدي( في متغيرات الدراسة، )التسامح، اإليثار( لصالح أفراد المجموعة التجريبية.بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي )القيا

ال توجد فروق ذات داللة إحصااااائية في متوسااااطات الرتب بين أفراد المجموعة التجريبية في القياسااااين البعدي والتتبعي في  -5

 العدوان نحو الذات.

بين أفراد المجموعة التجريبية في القياسااااين البعدي والتتبعي في ال توجد فروق ذات داللة إحصااااائية في متوسااااطات الرتب  -6

 متغيرات )التسامح، اإليثار(.

 منهج الدراسة. 

تسااتند الدراسااة الحالية إلى المنهج التجريبي؛ حيث إن  أنسااب المناهج العلمية لطبيعة الدراسااة، حيث تحاول الكشااف عن فاعلية برنامج  

العدوان نحو الذات وأثره في بعض المتغيرات المرتبطة ب , وذلك في التسااااامح، اإليثار لدى  إرشااااادي نفسااااي انتقائي في تخفيف حدة

 الشباب الفلسطيني من قطاع غزة.

تكونت عينة الدراساة من عشارين طالبا, تم تقسايمهم إلى مجموعتين، إحداهما تجريبية واألخرى ضاابطة، قوام كل منهما    عينة الدراسدة.

ساانة، وقد تم اختيار عينة  22-18جامعية األولى يدرسااون في الكليات النظرية، حيث تراوحت أعمارهم من ( طالب من المرحلة ال10)

البحث من طالب الجامعة الفلسااااطينيين، وتم اختيار العينة بعد تطبيق المقاييس على مية طالب واختيار أعلى الطالب الحاصاااالين على 

بينهم في درجات التساامح واإليثار، كما راعت الدراساة الحالية المتغير االقتصاادي   درجات في العدوان نحو الذات وال توجد فروق دالة

 والعمر في اختيار العينة.

تم التأكد من التكافن بين المجموعتين في كل من العدوان نحو الذات، واإليثار، والتساامح، وركزت الدراساة الحالية تكافؤ عينة الدراسدة.  

 يسة في المستوى االجتماعي االقتصادي، والسن أيضا كمنشر للتكافن بين أفراد عينة الدراسة.على الدخل كأحد المنشرات الرئ

 تتحدد الدراسة الحالية في ضوء العينة واألدوات المستخدمة ومنهج البحث واألسلوب اإلحصائي المستخدم. حدود الدراسة.

 أدوات الدراسة:

 (.2010مقياس العدوان نحو الذات )صيدم،  -1

 (.2010مقياس التسامح )صيدم،  -2
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 .(2003اإليثار)رشاد عبد العزيز موسي، مقياس  -3

 البرنامج االنتقائي النفسي التجريبي)الباحثان(. -4

 البرنامج اإلرشادي التجريبي.

تم بناء البرنامج اإلرشادي النفسي بعد الرجوع إلى العديد من الدراسات اإلرشادية النفسية التجريبية في هذا الصدد, وكذا مراجعة      

النظريات والتعريفات واإلطار النظري للعدوان نحو الذات، واإليثار، والتسامح، خلس الباحثان إلى مجموعة من الجلسات لتشكل 

 مج اإلرشادي التجريبي. بمجموعها البرنا

باإلضااافة إلى ما ساابق قام الباحثان بإجراء دراسااة اسااتطالعية على عينة مكونة من مية طالب للحصااول على بعض الخصااائس      

 العدوانية, وكذلك العدوان نحو الذات، واإليثار، والتسامح.

 لتعريفات التاليةنيستند الباحثان في بنائهما للبرنامج اإلرشادي االنتقائي على مجموعة ا

هو مجموعة من اإلجراءات والخدمات المنظمة والمخطط لها في ضاااوء أساااس علمية, والتي تهد، إلى المسااااعدة المتكاملة للفرد؛      

   [.18]ليستطيل حل المشكالت والتوافق معها

ت  ويعر، خبرات  ويحدد مشكالت , في ضوء اإلرشاد النفسين هو عملية بناءة تهد، إلى مساعدة الفرد لكي يفهم ذات  ويدرس شخصي     

معرفت  ورغبت  وتعليم  وتدريب ؛ لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أهداف  وتحقيق الصحة النفسية والتوافق شخصيا وتربويا ومهنيا وزواجيا  

 [.19]وأسريا

بتحفيز وإحداي النمو ألعضااااء  ويعر، اإلرشااااد الجماعي بأن ن وقف تطور المشاااكالت لدى أعضااااء الجماعة اإلرشاااادية, وذلك     

 .[19]المجموعة، ومساعدتهم على مواجهة مشكالتهم، وهذا يشمل االهتمام بتغيير االتجاهات وتعديل السلوك

ويساتند البرنامج اإلرشاادي االنتقائي على بعض األسااليب النظرية, مثل اإلرشااد المعرفي، واإلرشااد المعرفي السالوكي، واإلرشااد       

 واإلرشاد الديني.السلوكي، 

كما يعتمد على العديد من الفنيات, مثلن تقليل الحساااسااية، والتدريب على االسااترخاء، والتدريب على التوكيدية، وممارسااة األنشااطة،  

 وإعادة البناء المعرفي، والدعم والمساعدة، ولعب الدور، والتحصين التدريجي، والدعم الديني. 

دقيقة قابلة للزيادة بالوقت في الجلسااات  90جلسااة بمعدل جلسااتين أساابوعي ا، وتسااتغرق الجلسااة   18* يتكون البرنامج اإلرشااادي من 

 ( الجلسات اإلرشادية للبرنامج.10المفتوحة والرحالت، ويوضح الجدول )

 إجراءات الدراسة:

 تم تنفيذ الدراسة وفقا للخطواتن

ن طالب الجامعات الفلساااطينية، تم اختيار الطالب الذين تم تطبيق أدوات الدراساااة على عينة كبيرة نسااابيا بلغت مية طالب م -

 حصلوا على أعلى الدرجات في مقياس العدوان نحو الذات وأكثر انخفاض في كل من التسامح، واإليثار وبلغوا عشرين طالبا.
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وقد تم التأكد من التكافن ( 10(، المجموعة األخرى ضاابطة )ن=10مجموعتين إحداهما تجريبية )ن=   تم تقسايم هذه العينة إلى -

 .العمر ودخل األسرة، وأيضا في بينهم في متغيرات العدوان نحو الذات، التسامح، اإليثار

جلستين أسبوعيا، وتستغرق الجلسة  قام الباحثان بتطبيق البرنامج اإلرشادي االنتقائي على العينة التجريبية لمدة شهرين، بمعدل -

 دقيقة تزيد في بعض الجلسات المفتوحة. 90

 تم تطبيق المقاييس التاليةن العدوان نحو الذات، التسامح، اإليثار على المجموعة التجريبية والضابطة )القياس البعدي(. -

 أفراد المجموعة التجريبية )القياس التتبعي(.بعد مرور شهرين من التطبيق البعدي تم تطبيق المقاييس مرة أخرى على  -

 تم تفريغ البيانات لتحليلها إحصائيا.  -

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية التاليةن

 معامل ارتباط بيرسون. -1

 معامل ألفا كرونباخ. -2

 .Mann- Whitneyوتني  –معادلة مان  -3

 .Wilcoxonمعادلة ويلككسون  -4

 نتائج وتفسيرها والتوصيات ال

 أوال: عرض النتائج:

الختبار صحة الفرض األول والذي ينص على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الرتب ألفراد المجموعة 

 التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي في )العدوان نحو الذات( لصالح القياس البعدي".

الفروق بين الدرجات التي حصل عليها أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيق البرنامج تمت دراسة 

 التجريبي على مقياس العدوان نحو الذات. 
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 ، والداللة اإلحصائية  z(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومتوسط الرتب ومجموع الرتب، وقيمة 3جدول )

بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي في العدوان نحو الذات باستخدام اختبار ويلكوكسون للمجموعات 

 المتصلة. 

 

 ( إلى ما يلين3أشارت النتائج في جدول )

أوالن بالنسبة للعدوان الجسدي نحو الذات، والعدوان النفسي نحو الذات، والعدوان الوجداني والبدني، تأكد وجود فروق ذات داللة  

لصالح التطبيق  0.01وى إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية، قبل تطبيق البرنامج وبعده، وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مست

 البعدي كما هو موضح بالجدول السابق.

ثانيان بالنسبة للعدوان نحو الذات الكلي، تأكد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية، قبل تطبيق البرنامج 

، م 5.87، ع = 139.30بيق البرنامج )م=(، وبعد تط55.00، مج الرتب = 5.50، م الرتب 4.81، ع= 146.7وبعد تطبيق ؛ قبل )م= 

 لصالح التطبيق البعدي.  0.01( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  2.86) z ( حيث بلغت قيمة0.00، مج الرتب=  0.00الرتب=  

أبااااااعاااااااد  المقياس

 المقياس

المتوسااااط  الرتب  اتجاه

 الحسابي

االناحارا، 

 المعياري

متوساااط   ن

 الرتب

مااجاامااوع  

 الرتب

 قيمة

z 

الاااااداللاااااة 

 اإلحصائية

 

 

 

 

 

 

العادوان نحو  

 الذات

الااااعاااادوان 

الااجساااااادي 

 نحو الذات

 2.88 55.00 5.50 10 2.21 47.30 الرتب السالبة

 

 

 

0.01 

 

 

 

 0.00 0.00 0 2.53 44.80 الرتب 

   0   الروابط

   10   الدرجة الكلية

الااااعاااادوان 

النفسااي نحو  

 الذات

  55.00 5،50 10 1.90 49.60 الرتب السالبة

 

2.88 

 

 

 

0.01 

الااااااارتاااااااب 

 الموجبة

47.10 2.23 0 0.00 0.00 

   0   الروابط

   10   الدرجة الكلية

الااااعاااادوان 

الااوجاادانااي 

 والبدني

  55.00 5.50 10 1.48 49.80 الرتب السالبة

 

2.89 

 

 

0.01 

الااااااارتاااااااب 

 الموجبة

47.40 1.78 0 0.00 0.00 

   0   الروابط

   10   الدرجة الكلية

 2.86 55.00 5.50 10 4.81 146.70 الرتب السالبة الكلي

 

0.01 

الااااااارتاااااااب 

 الموجبة

139.30 5.87 0 0.00 0.00 

   0   الروابط

   10   الدرجة الكلية
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ن نحو الذات وبهذا يتحقق الفرض األول من الدراسة، وينكد تأثر المجموعة التجريبية بالبرنامج وانخفاض حدة سلوك العدوا     

لديهم بعد البرنامج، وهذا يشير إلى فاعلية البرنامج التجريبي، وانعكاس إيجابي لجلسات البرنامج على هذا السلوك، واكتساب أفراد  

 المجموعة لبعض العادات والسلوكيات اإليجابية لتحل محل السلوك السلبي.

[ في تعديل سلوك العدوان من خالل  20] Waschbuschراسة اتفقت نتائج الدراسة الحالية في هذا الفرض مل نتائج د     

البرنامج النفسي, والذي استخدم في  الباحثان تعريف الطالب بأنواع العدوان والعواقب المترتبة علي , وإمدادهم باإلستراتيجيات التي 

نتائج خفض سلوك العنف على اتجاهات [ ب21] De La Rueيستطيعون فيها مواج  هذا السلوك, كما اتفقت نتائج الدراسة مل دراسة 

[ فاتفقت الدراسة مل بناء البرنامج ومل النتائج في خفض سلوك العدوان نحو الذات, ومل جزء من 22] Ribeiroالطلبة, أما مل دراسة 

الذات وأال تقتصر التوصيات حول أهمية العمل بشكل واسل على حاالت العنف, وتقديم الطرق المناسبة والمالئمة لتخفيف العدوان نحو 

[ 24ولخرين] Ozer[ من حيث أسباب العدوان نحو الذات كما بدراسة 23] Chenعلى فية بعينها, وتقاطعت نتائج الدراسة مل دراسة 

من حيث التعرض للعنف المباشر وغير المباشر من أقوى المنبيات بالعدوان نحو الذات لدى الشباب, وهذا ما أشار إلي  أغلب المبحوثين 

 ناء فتح النقاش في الجلسات المختلفة التي تناولها البرنامج.     أث

 

الختبار صحة الفرض الثاني والذي ينص على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الرتب ألفراد المجموعة  

 القياس البعدي. التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي في متغيرات الدراسة، )التسامح، اإليثار( لصالح
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، والداللة اإلحصائية   z(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومتوسط الرتب ومجموع الرتب، وقيمة 4جدول )

بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي في متغيرات الدراسة )التسامح، اإليثار(، باستخدام اختبار ويلكوكسون 

 للمجموعات المتصلة.

الاماتاغايارا

 ت

الاااعااامااالاااياااات  أبعاد المقياس

 اإلحصائية 

الاماتاوساااااط 

 الحسابي

االناحارا، 

 المعياري

ماتاوساااااط  ن

 الرتب

ع ماجاماو

 الرتب

 قيمة

z 

الااااااداللااااااة 

 اإلحصائية

 

 التسامح

 

 

 

 

 

 

 

الاااتسااااااااماااح  

 الفكري
 

  0.00 0.00 0 2.10 32.20 الرتب السالبة

 

2.84 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 3.21 38.10 الرتب الموجبة

   0   الروابط

   10   الدرجة الكلية

  0.00 0.00 0 1.96 33.40 الرتب السالبة الصبر والحلم

2.84 

 

 

 

 55.00 5.50 10 2.33 39.10 الرتب الموجبة 0.01

   0   الروابط

   10   الدرجة الكلية

  0.00 0.00 0 2.63 33.30 الرتب السالبة التحمل والتفهم

 

2.81 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 2.46 39.50 الرتب الموجبة

   0   الروابط

   10   الكليةالدرجة 

 0.01 2.84 0.00 0.00 0 1.75 33.20 الرتب السالبة الصفح والعفو

 55.00 5.50 10 2.23 38.90 الرتب الموجبة

   0   الروابط

   10   الدرجة الكلية

 الكلي

 

 
 

 0.01 2.81 0.00 0.00 0 7.42 132.10 الرتب السالبة

 55.00 5.50 10 9.66 155.60 الرتب الموجبة

   0   الروابط

   10   الدرجة الكلية

 اإليثار
 

  0.00 0.00 0 1.70 39.00 الرتب السالبة

 

2.88 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 1.62 42.00 الرتب الموجبة

   0   الروابط

   10   الدرجة الكلية
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 الجدول السابق:أوضحت النتائج في متغيرات الدراسة في  

أوالن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في التسامح الفكري، والصبر والحلم، والتحمل والتفهم قبل  

 ي.لصالح القياس البعد 0.01تطبيق البرنامج وبعد تطبيق ، وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ثانيان وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في التسامح الكلي قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيق ؛ قبل ) 

، مج 5.50، م الرتب= 9.66،ع = 155.60(، وبعد تطبيق البرنامج )م=0.00، مج الرتب = 0.00، م الرتب 7.42،ع = 132.10م= 

 لصالح القياس البعدي. 0.01( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 2.81) zت قيمة ، (؛ حيث بلغ55.00الرتب= 

 كما أشارت النتائج في متغير اإليثار إلى ما يلين 

، م 1.70،ع= 39.00وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده، قبل )م=  -

،( حيث بلغت 55.00، مج الرتب= 5.50، م الرتب= 1.62،ع = 42.00(، وبعد تطبيق البرنامج )م=0.00، مج الرتب= 0.00الرتب 

 لصالح القياس البعدي. 0.01صائية عند مستوى ( وهي قيمة ذات داللة إح2.88) z قيمة 

وقد أفادت جلسات البرنامج في تعديل البناء المعرفي والسلوكي من خالل لعب األدوار والتغذية الراجعة بسلوك التسامح أثناء      

لباحثان على إيضاح وتثبيت مفهوم المواقف المختلفة بالحياة، وأفادت المحاضرات في تنمية الحوار والتفكير الذاتي اإليجابي، كما ركز ا

دى  العالقات القائمة على التسامح واإليثار لتكون أساسا للطمأنينة النفسية، كما أشارت النتائج أيضا إلى أن االرتفاع في سلوك التسامح ل

جريبية مما يستدعي تعميم التجربة العينة التجريبية رافق  انخفاض في سلوك العدوان نحو الذات, وهذا ينكد فاعلية البرنامج على العينة الت

 على عينات في المجتمل الفلسطيني، وتبني برامج مشابهة في هذا اإلطار.

[ في وجود عالقة بين العدوان والتسامح, وأن تطوير السلوكيات 25]  van der Walاتفقت الدراسة الحالية مل نتائج دراسة       

 Akhtarدوان, وهذا ثبت بهذه الدراسة في سلوك العدوان نحو الذات, وأيضا تأكد بدراسة  االجتماعية من ناحية نفسية كالتسامح يخفض الع

[ في أثر برنامج قائم على التسامح ألشخاو وقعوا ضحايا للعدوان حتى ال يقومون بأخذ الثأر, واتفقت أيضا الدراسة الحالية مل 26]

 امح لدى األشخاو الذين تعرضوا للعنف من أشخاو قريبين منهم.[ في موضوع النموذج لخفض العدوان وتطوير التس27]  Leeدراسة  

 

عرض النتائج الخاصة الختبار صحة الفرض الثالث والذي ينص على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

بعدي( في العدوان نحو درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي )القياس ال

 الذات، لصالح أفراد المجموعة الضابطة".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تمت دراسة الفروق بين الدرجات التي حصل عليها أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة  

 ني للمجموعات المنفصلة.الضابطة بعد تطبيق البرنامج التجريبي على مقياس العدوان نحو الذات باستخدام اختبار مان ويت
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، والداللة اإلحصائية ألفراد zالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، متوسط الرتب، ومجموع الرتب، وقيمة (:5جدول )

  المنفصلة.المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي للعدوان نحو الذات باستخدام اختبار مان ويتني للمجموعات 

المتوسطات  ن المجموعات نوع المقياس وأبعاده

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

الداللة   Zقيمة 

 اإلحصائية

 

 مقياس

العدوان  

نحو 

 الذات 

العدوان  

 الجسدي 

 0.05 2.40 136.50 13.65 2.00 47.70 10 ضابطة

 73.50 7.35 2.53 44.80 10 تجريبية 

العدوان  

 النفسي

  121.00 12.10 1.75 48.20 10 ضابطة

1.24 

 

 89.00 8.90 2.23 47.10 10 تجريبية غ .د.

العدوان  

الوجداني  

 والبدني

  126.00 12.60 1.83 48.90 10 ضابطة

1.62 

 

 84.00 8.40 1.78 47.40 10 تجريبية غ .د.

  130.00 13.00 4.76 144.80 10 ضابطة الكلي 

1.90 

 

 80.00 8.00 5.87 139.300 10 تجريبية 0.05

 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج      

مقارنة بمتوسطات رتب المجموعة الضابطة في البعد األول ومجموع درجات مقياس العدوان نحو الذات الكلي لصالح المجموعة  

ث للمقياس فال يوجد داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة والتجريبية، فبالرغم من االنخفاض التجريبية، أما في البعد الثاني والثال

الملحوظ في متوسطات الرتب بهاذين البعدين للمجموعة التجريبية إال أن  لم يصل إلى درجة الداللة اإلحصائية، وبهذا يتحقق الفرض 

ة بالبرنامج وانخفاض حدة سلوك العدوان نحو الذات لديهم بعد البرنامج، وهذا يشير الثالث من الدراسة، مما ينكد تأثر المجموعة التجريبي

إلى فاعلية البرنامج التجريبي، واالنعكاس اإليجابي لجلسات البرنامج على هذا السلوك، واكتساب أفراد المجموعة لبعض العادات 

وكيات المكتسبة, مثل مراقبة الذات، وتعديل األفكار، وإعادة البناء والسلوكيات اإليجابية لتحل محل السلوك السلبي, وذلك من خالل السل

المعرفي، والتدريب على الحوار مل الذات ومل اخخرين، وتنمية الوعي بضبط النفس، في حين لم يطرأ أي تغيير على المجموعة الضابطة 

 لى فاعلية البرنامج.باتجاه خفض العدوان نحو الذات؛ ألنها لم تتلق برنامجا إرشاديا، مما يدلل ع

وقد وجد الباحثان أن نتائج هذه الدراسة اتفقت مل نتائج العديد من الدراسات السابقة التي أثبتت فاعلية البرامج اإلرشادية النفسية 

  Pergamit[، ودراسة  29]  Lovas، ودراسة   Waschbusch  [28في تخفيض العدوان والعدوان نحو الذات، ومثال على ذلك دراسة ]

من حيث النتائج التي   Ribeiro[33، كما أنها تقاطعت تماما مل دراسة ] De La Rue[32[ ودراسة ]31] Bryson[، ودراسة 30]

أشارت إلى نجاح البرنامج, وإلى ضرورة تقديم طرق مالئمة وسريعة لتخفيض العدوان نحو الذات, وعمل برامج قادرة على استيعاب 

 لفيات، حيث إن هذا البرنامج تناول فية وشريحة كبيرة في المجتمل الفلسطيني الذي يعد الشباب أكبر فيات .جميل ا

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 114 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

الختبار صحة الفرض الرابع والذي ينص على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة 

تطبيق البرنامج اإلرشادي )القياس البعدي( في متغيرات الدراسة،   التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة بعد

 )التسامح، اإليثار( لصالح أفراد المجموعة التجريبية".

، والداللة اإلحصائية ألفراد zالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، متوسط الرتب، ومجموع الرتب، وقيمة  (:6جدول )

  المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمتغيرات الدراسة )التسامح، اإليثار( باستخدام معادلة مان ويتني.

المجموعا المقاييس وأبعادها

 ت

العد

 د

ت المتوسطا

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

الداللة   Zقيمة 

 اإلحصائية

 

 

 

 

 

 مقياس

 التسامح

التسامح 

 الفكري

  3.04 65.00 6.50 2.33 33.10 10 ضابطة

 145.00 14.50 3.21 38.10 10 تجريبية 0.01

الصبر  

 والحلم 

  56.00 5.60 1.34 34.30 10 ضابطة

3.73 

 

 154.00 15.40 2.33 39.10 10 تجريبية 0.01

التحمل 

 والتفهم

  59.00 5.90 1.71 34.60 10 ضابطة

3.52 

0.01 

 151.00 15.10 2.46 39.50 10 تجريبية 

الصفح  

 والعفو

  59.50 5.95 1.79 34.10 10 ضابطة

3.46 

 

 150.50 15.05 2.23 38.90 10 تجريبية 0.01

  59.00 5.90 6.17 136.10 10 ضابطة الكلي 

3.50 

 

 151.00 15.10 9.66 155.60 10 تجريبية 0.01

 مقياس اإليثار

 

 0.01 3.24 62.50 6.25 2.33 38.10 10 ضابطة

 147.50 14.75 1.63 42.00 10 تجريبية

   

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج    

مقارنة بدرجات المجموعة الضابطة في )مقياس التسامح وأبعاده، واإليثار( لصالح المجموعة اإلرشادية، وبالتالي يتحقق الفرض أن   

ن متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة بعد توجد فروق ذات داللة إحصائية بي

مما ينكد تأثر ، تطبيق البرنامج اإلرشادي )القياس البعدي( في متغيرات الدراسة )التسامح، اإليثار( لصالح أفراد المجموعة اإلرشادية 

ن تفسيره بأن أفراد المجموعة التجريبية اكتسبوا مهارات جديدة, مما زاد من قدرتهم المجموعة التجريبية بالبرنامج اإلرشادي، وهو ما يمك

 على التقبل والتحمل والصبر والعفو وإيثار اخخر.
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من حيث ضرورة تخفيض سلوك العدوان, وأن  بحاجة إلى رفل مستوى   van der Wal[34واتفقت الدراسة مل دراسة ]

حول خفض استجابات األخذ بالثأر، كما في فاعلية البرنامج لرفل مستوى التسامح، ومل    Akhtar[26التسامح, كما تقاطعت مل دراسة ]

 [ في أن الجلسات اإلرشادية حتى القصيرة منها تندي إلى زيادة سلوك التسامح وتخفيض سلوك العدوان.35] Taysiدراسة 

عزيز سلوك اإليثار والسلوكيات المعاضدة للمجتمل تخفض بأن ت  Chen[23كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مل دراسة ]      

بالسياق السابق نفس  مل الفصل بين السلوكيات   Ozer[24والعدوان بشكل خاو, كما اتفقت مل دراسة ] سلوك العدوان بشكل عام

وزيادة الوعي حول   بضرورة تعر، اإليثار Robinson[36المعاضدة للمجتمل وعدم اعتبارها وحدة واحدة, وتقاطعت مل دراسة ]

وزمالئ ، من حيث العالقة بين السلوكيات    Farrell[37]وتطوير القيم الشخصية لمساعدة اخخرين, وتوافقت الدراسة الحالية مل دراسة  

حو المعاضدة للمجتمل والعدوان واالرتباط العكسي بينهما؛ أي كلما زاد سلوك اإليثار نقس سلوك العدوان, ويتضمن أيضا العدوان ن

 الذات. 

الختبار صحة الفرض الخامس والذي ينص على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الرتب بين أفراد 

 المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي في العدوان نحو الذات".

، والداللة اإلحصائية   z(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومتوسط الرتب ومجموع الرتب، وقيمة 7جدول )

 بين أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي في متغير العدوان نحو الذات باستخدام اختبار ويلكوكسون. 

أبعاد  المقياس

 المقياس

متوسط ال اتجاه الرتب

 الحسابي

االنحرا، 

 المعياري

متوسط  ن

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 قيمة

z 

الداللة  

 اإلحصائية

 

 

 

العدوان  

نحو 

 الذات 

العدوان  

الجسدي  

نحو 

 الذات 

  38.50 5.50 7 2.53 44.80 الرتب السالبة 

1.97 

 

 16.50 5.50 3 3.21 43.96 الرتب الموجبة غ .د.

   0   الروابط

   10   الدرجة الكلية 

العدوان  

النفسي 

نحو 

 الذات 

  33.00 5.50 6 2.23 47.10 الرتب السالبة 

 

1.36 

 

 

 غ .د.

 22.00 5.50 4 3.63 46.88 الرتب الموجبة

   0   الروابط

   10   الدرجة الكلية 

العدوان  

الوجداني  

 والبدني

  18.00 3.00 6 1.78 47.40 الرتب السالبة 

 

1.67 

 

 

 غ .د.

 4.00 2.00 2 2.31 46.47 الرتب الموجبة

   2   الروابط

   10   الدرجة الكلية 

  28.00 4.00 7 5.87 139.30 الرتب السالبة  الكلي 

1.95 

 

 6.00 3.00 2 6.21 138.71 الرتب الموجبة غ .د.

   1   الروابط

   10   الدرجة الكلية 
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 أشارت النتائج في الجدول السابق إلى ما يلين 

أوالن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي في بعد العدوان الجسدي نحو 

، مج 5.50، م الرتب= 3.21، ع = 43.96(، بعدي )م=38.50، مج الرتب= 5.50، م الرتب 2.53، ع = 44.80الذات، قبل )م= 

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا.1.97) z ( حيث بلغت قيمة 16.50الرتب= 

ثانيان ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي في بعد العدوان النفسي نحو 

مج  ،5.50، م الرتب= 3.63، ع = 46.88(، بعدي )م=33.00، مج الرتب= 5.50، م الرتب 2.23، ع = 47.10الذات، قبل )م= 

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا.1.36) z ( حيث بلغت قيمة 22.00الرتب= 

ثالثان ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي في بعد العدوان نحو الذات، قبل 

، مج الرتب= 2.00، م الرتب= 2.31، ع = 46.47(، بعدي )م=18.00، مج الرتب = 3.00، م الرتب 1.78، ع = 47.40)م= 

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا.1.67)  z( حيث بلغت قيمة 4.00

رابعان ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي في العدوان نحو الذات الكلي،  

، مج  3.00، م الرتب= 6.21، ع = 138.71(، بعدي )م=28.00، مج الرتب= 4.00، م الرتب 5.87، ع = 139.30قبل )م= 

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا.1.95)  z( حيث بلغت قيمة 6.00الرتب= 

يتضاح أن  ال توجد فروق ذات دالل  إحصاائية بين متوساطات رتب المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي، )بعد فترة       

يبية في المتابعة(، وبالتالي يتحقق الفرض أن  ال توجد فروق ذات داللة إحصاااائية في متوساااطات الرتب بين أفراد المجموعة التجر

 القياسي البعدي والتتبعي في العدوان نحو الذات.

مما ينكد اسااتمرار فاعلية البرنامج اإلرشااادي بالنساابة للمجموعة التجريبية في خفض ساالوك العدوان نحو الذات، واسااتمرار       

 اإلرشادي. توافقهم النفسي مل الذات ومل اخخرين واالحتفاظ بما اكتسبوه من سلوكيات إيجابية من البرنامج

وصدق هذا الفرض يشير إلى نجاح البرنامج من حيث استمرارية تأثيره على المجموعة اإلرشادية, وأن ما اكتسب  المسترشدون      

ليس منقتا بل أفادهم على المسااتوى البعيد وطور لديهم توافقا داخليا ومل المجتمل قابال للتعزيز لديهم، في ضااوء التحقق من صاادق 

لذي يعطي منشاارا ألهمية هذه البرامج المبنية على أسااس نظرية منتقاة وأسااس عملية تجريبية يسااتطيل الباحثان من هذا الفرض ا

 خاللها تأكيد نجاح البرنامج اإلرشادي.

 

الختبار صددددحة الفرض السددددادس والذي ينص على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصددددائية في متوسددددطات الرتب بين أفراد  

 بية في القياسين البعدي والتتبعي في التسامح، اإليثار".المجموعة التجري

وللتحقق من صااحة هذا الفرض تمت دراسااة متوسااطات الدرجات التي حصاال عليها أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي 

 متصلة.ومقارنتها بالقياس التتبعي على مقاييس )التسامح، اإليثار( باستخدام اختبار ويلكوكسون للمجموعات ال
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، والداللة اإلحصائية بين  z(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومتوسط الرتب ومجموع الرتب، وقيمة 8جدول )

 أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي في متغيرات الدراسة) التسامح، اإليثار( 

أبعاد  المقاييس

 المقاييس

العمليات 

 اإلحصائية

المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

 ،

المعيار

 ي

متوسط  ن

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 قيمة

z 

الداللة  

 اإلحصائية

 

 التسامح

 

 

 

 

 

 

 

التسامح 

 الفكري

  27.50 5.50 5 3.21 38.10 الرتب السالبة 

 

1.16 

 

 

 غ .د.

 18.00 4.50 4 2.93 37.81 الرتب الموجبة

   1   الروابط

   10   الدرجة الكلية 

الصبر  

 والحلم 

  33.00 5.50 6 2.33 39.10 الرتب السالبة 

 

1.27 

 

 

 غ .د.

 16.50 5.50 3 3.01 38.71 الموجبةالرتب 

   1   الروابط

   10   الدرجة الكلية 

التحمل 

 والتفهم

  20.00 4.00 5 2.46 39.50 الرتب السالبة 

1.56 

 

 9.00 3.00 3 2.61 39.41 الرتب الموجبة غ .د.

   2   الروابط

   10   الدرجة الكلية 

الصفح  

 والعفو

  24.00 4.00 6 2.23 38.90 الرتب السالبة 

 

0.96 

 

 

 غ .د.

 6.00 3.00 2 2.57 39.21 الرتب الموجبة

   2   الروابط

   10   الدرجة الكلية 

  33.00 5.50 6 9.66 155.60 الرتب السالبة  الكلي 

 

0.87 

 

 

 غ .د.

 16.50 5.50 3 9.97 154.72 الرتب الموجبة

   1   الروابط

   10   الدرجة الكلية 

  33.00 5.50 6 1.63 42.00 الرتب السالبة  اإليثار

 

 

1.01 

 

 

 

 غ .د.

 22.00 5.50 4 2.01 41.68 الرتب الموجبة

   0   الروابط

   10   الدرجة الكلية 
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 أوضحت النتائج في الجدول السابق اختين

أوالن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي في البعد األول للتسامح 

، م الرتب= 2.93، ع = 37.81(، بعدي )م=27.50، مج الرتب= 5.50، م الرتب 3.21، ع = 38.10)التسامح الفكري(، قبل )م= 

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا.1.16) z قيمة ( حيث بلغت 18.00، مج الرتب= 4.50

ثانيان ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي في البعد الثاني للتسامح 

، 5.50م الرتب=    ،3.01، ع =  38.71(، بعدي )م=33.00، مج الرتب=  5.50، م الرتب  2.33، ع =  39.10)الصبر والحلم(، قبل )م=  

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا.1.56)  z( حيث بلغت قيمة 33.00مج الرتب= 

ثالثان ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي في البعد الثالث للتسامح  

، م الرتب= 2.61، ع = 39.41(، بعدي )م=20.00، مج الرتب = 4.00، م الرتب 2.46، ع = 39.50)التحمل والتفهم(، قبل )م= 

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا.1.56) z ( حيث بلغت قيمة 9.00، مج الرتب= 3.00

رابعان ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي في البعد الرابل للتسامح  

، م الرتب= 2.57، ع = 39.21(، بعدي )م=24.00، مج الرتب = 4.00، م الرتب 2.23، ع = 38.90)الصفح والعفو(، قبل )م= 

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا.0.96)  zقيمة  ( حيث بلغت6.00، مج الرتب= 3.00

خامسان ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي في التسامح الكلي، قبل 

ج الرتب= ، م5.50، م الرتب= 9.97، ع = 154.72(، بعدي )م=33.00، مج الرتب = 5.50، م الرتب  9.66، ع = 155.60)م= 

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا.0.87)  z( حيث بلغت قيمة 16.50

 فأشارت النتائج في متغير اإليثار إلى ما يلين 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي في اإليثار الكلي، قبل )م=       

( 22.00، مج الرتب= 5.50، م الرتب= 2.01، ع = 41.68(، بعدي )م=33.00، مج الرتب = 5.50، م الرتب 1.63، ع = 42.00

 غير دالة إحصائيا. ( وهي قيمة1.01) z حيث بلغت قيمة 

يتضح أن  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي )بعد فترة      

سي المتابعة(، وبالتالي يتحقق الفرض أن  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الرتب بين أفراد المجموعة التجريبية في القيا

 البعدي والتتبعي في )التسامح، اإليثار(.

مما ينكد استمرار فاعلية البرنامج اإلرشادي بالنسبة للمجموعة التجريبية في خفض سلوك العدوان نحو الذات، واستمرار        

 توافقهم النفسي مل الذات ومل اخخرين واالحتفاظ بما اكتسبوه من سلوكيات إيجابية من البرنامج اإلرشادي. 

وصدق هذا الفرض يشير إلى نجاح البرنامج من حيث استمرارية تأثيره على المجموعة اإلرشادية, وأن ما اكتسب       

 المسترشدون ليس منقتا بل أفادهم على المستوى البعيد وطور لديهم توافقا داخليا ومل المجتمل قابال للتعزيز لديهم، وفي ضوء التحقق من

نشرا ألهمية هذه البرامج المبنية على أسس نظرية منتقاة وأسس عملية تجريبية يستطيل الباحثان التدليل صدق هذا الفرض الذي يعطي م

 على نجاح البرنامج اإلرشادي. 
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 االستنتاجات:

خلس الباحثان من خالل نتائج الدراسة إلى تأكيد نجاح البرنامج اإلرشادي النفسي؛ وذلك من خالل التحقق من صدق      

مراجعة نتائج هذه الدراسة، وكذلك إلى أن هذا البرنامج يساعد العاملين في مجال الصحة النفسية, وكذلك المشرفين على  الفروض و

الجامعات الفلسطينية ويوجههم إلى ضرورة االهتمام ببرامج تساعد الطالب الجامعيين للتخلس من السلوكيات السلبية التي قد تندي إلى  

ة، كما أشارت النتائج إلى أن الحد من انتشار العدوان يساعد الطلبة وفية الشباب على مزيد من اإلنجازات تدمير إنجازات هنالء الطلب

والقدرة على التكيف مل أنفسهم ومل بيياتهم، وأن دعم السلوكيات المعاضدة للمجتمل وتطويرها ورفعها يسهم في الحد من سلوك العدوان, 

طة التي يعيشها المجتمل الفلسطيني. ويستنتج الباحثان من خالل ما سبق أن أهم األسباب ويساعد في التكيف في ظل الظرو، الضاغ

األساسية للعدوان نحو الذات هو ما يتعرض ل  أبناء الشعب الفلسطيني من عدوان دائم ومستمر من االحتالل اإلسرائيلي على كل فيات 

 سة. الشعب، الذي أدى إلى عنف داخلي وهو أيضا أحد أسباب  الرئي

 التوصيات.

 في ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحثان باآلتي:     

 ضرورة تعميم هذه البرامج اإلرشادية في المنسسات التعليمية الخاصة والعامة.  -1

 توعية المجتمل الفلسطيني من خالل الوسائل اإلعالمية المختلفة نحو استخدام لليات تكيف إيجابية مل الظرو، الضاغطة.  -2

 اعتماد برنامج وطني كامل لتوعية كل شرائح المجتمل الفلسطيني نحو مخاطر تعرضهم للعنف على المستوى النفسي. -3

تبني الجامعات الفلسطينية البرامج اإلرشادية القصيرة ألغلب طلبة الجامعات والبرامج الطويلة للذين ترتفل لديهم مستويات  -4

 العدوان نحو الذات أو العدوان ضد المجتمل.

 دراسة المزيد من المتغيرات ولليات التكيف السلبية التي تندي إلى العدوان.  -5

نشر ثقافة التسامح واإليثار داخل المجتمل الفلسطيني نفس , واعتماد هذه المتغيرات في الوسائل اإلعالمية في الجامعات  -6

 والمجتمل, مل مراعاة ظرو، المجتمل الفلسطيني حول صراع  مل االحتالل.

ثر من مساق ومادة دراسية كمتطلب كلية لدى الجامعات الخاصة والحكومية يتضمن المتغيرات النفسية تخصيس أك -7

 واالجتماعية.

 عقد جلسات توعية داخل الجامعات تتناول مواضيل لها عالقة بالعدوان نحو الذات أو العدوان نحو المجتمل. -8

 البحوث المقترحة.

 للوقاية من التوحد مل المعتدي وبعض المتغيرات المرتبطة ب  مثل التقمس واإلزاحة.فاعلية برنامج نفسي انتقائي  -1

 فاعلية برنامج نفسي للحد من تأثير الصدمات النفسية الناتجة عن االحتالل اإلسرائيلي. -2

 بروفيل الشخصية للمعتدين على ذواتهم. -3

 يستخدمها الشباب الفلسطيني في الظرو، الضاغطة. فاعلية برنامج نفسي للحد من لليات التكيف السلبية التي  -4

 فاعلية برنامج نفسي اجتماعي لتعزيز السلوكيات المعاضدة للمجتمل. -1
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 ملحق البرنامج اإلرشادي االنتقائي

موضوع   الجلسات 

 الجلسة 

الفنيات   األهداف 

 المستخدمة

 الزمن 

 

 

الااجاالسااااااة 

 األولى

 

 

 تعريف 

 وتعار،

 وعقد

 االتفاق 

تعريف المجموعة اإلرشاادية بأهدا، البرنامج اإلرشاادي والجلساات  -

 المخطط لها.

 تعريف المجموعة اإلرشادية بعضهم ببعض. -

عقد االتفاق ما بين المرشد والمسترشدين, ويتضمن التوقيت وااللتزام  -

 بالمواعيد وااللتزام بالسلوك المطلوب داخل وخارج الجلسات.

 إقناع المسترشدين بأهمية البرنامج لهم وللمجتمل. -

 

الحوار  

 والمناقشة 

 الترغيب

 والتحفيزالحث  

 اإلقناع

 

 

 دقيقة   90

 

 

الااجاالسااااااة 

 الثانية

 

 

العادوان نحو 

 الذات

 ترحيب بالمشاركين بالجلسة الثانية وشكرهم على االلتزام. -   

)لعبة لمدة خمس دقائق, يتم تقسايم المجموعة العالجية إلي قسامين ولعبة   -   

 األسيلة واألجوبة(.

 تعار، سريل باألسماء فقط )كتذكير(.  -   

 تعريف العدوان نحو الذات.   -   

 عرض أشكال العدوان. –   

الحوار  

 والمناقشة 

 اإلقناع

اللعب)تفريغ 

 انفعالي(

 المشاركة 

 المنزليالواجب 

 

 

 دقيقة   90

 

الااجاالسااااااة 

 الثالثة

  

العادوان نحو 

 الذات

 مناقشة حول العدوان نحو الذات. -

 عرض أشكال العدوان نحو الذات. -

 تفنيد أشكال العدوان نحو الذات وتحويلها إلى مضامين. -

الساااامااح ألفراد المجموعاة باإباداء لرائهم حول خطورة العنف في  -

 الذات.المجتمل وخطورة العدوان نحو 

 الحوار والمناقشة 

 التفنيد

 الدحض

 تغيير األفكار

 الواجب المنزلي

 

90 

 دقيقة

 

 

الااجاالسااااااة 

 الرابعة

 

 

الااااعاااادوان   

 نحو الذات 

 مناقشة أفراد المجموعة اإلرشادية بموضوع العدوان نحو الذات. -

 السماح ألفراد المجموعة اإلرشادية بالتفريغ من انفعاالتهم العدوانية. -

المفااهيم الصااااحيحاة حول العادوان نحو الاذات وأخطااره على تثبيات  -

 الصحة العامة والصحة النفسية.

 تلخيس لكل الجلسات السابقة بموضوع العدوان نحو الذات.    -

 الحوار والمناقشة 

 التفريغ االنفعالي

 لعب األدوار

 تغيير األفكار

 

 دقيقة   90
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 الواجب المنزلي

 

 

 

الااجاالسااااااة 

 الخامسة

 

 

 

 

رحاااااالااااااة 

 ترفيهية

اختيار منسق إداري للرحلة يقوم بجمل ما أعد للرحلة واإلشرا، على   -

 ذلك.

السااماح ألفراد المجموعة اإلرشااادية بالتفريغ من انفعاالتهم العدوانية,  -

من خالل القياام برحلاة ترفيهياة تهاد، إلى التقاارب بين أفراد المجموعة 

 للتخفيف من السلوك العدواني.

شاة النواهي الدينية في موضاوع العدوان نحو عقد جلساة قصايرة لمناق -

 الذات ومناقشة الواجب المنزلي بذلك.

 االستمرار باألنشطة الترفيهية واللعب بعد الجلسة حتى انتهاء الرحلة. -

 التفريغ, التعزيز

 الحوار والمناقشة 

ساحب الحسااساية 

 التدريجي

 الترغيب

الحث الديني)أداء 

الاااافاااارائااااض, 

االساااااتااذكااار,( 

 الدعاء(

 

5 

 عاتسا

 

الااجاالسااااااة 

 السادسة

 

 

 التسامح

 تعريف التسامح بشكل عام. -

 عرض حول مفهوم التسامح. -

 تفنيد أشكال التسامح وتحويلها إلى مضامين. -

 مناقشة بعض التعريفات حول موضوع التسامح. -

 عرض أشكال التسامح. -

 الحوار والمناقشة 

 التفنيد

 الدحض

 تغيير األفكار

 الواجب المنزلي

 

 

 دقيقة   90

الااجاالسااااااة 

 السابعة

 

 

 التسامح

 شرح مكونات التسامح وأنواع  من خالل أفراد المجموعة اإلرشادية.  -

 استعراض أهمية التسامح لافراد. -

 استعراض أهمية التسامح بالمجتمل. -

تلخيس خراء أفراد المجموعة حول موضااوع التسااامح وحثهم علي  -

 ممارست  بالدرجة الممكنة والمتاحة.

ألفراد المجموعة اإلرشااادية بممارسااة التخيل العقالني نحو السااماح   -

 التسامح.

 الحوار والمناقشة 

 التفنيد

 الدحض

 تغيير األفكار

 التخيل العقالني

 الواجب المنزلي

 

 

120 

 دقيقة

 

الااجاالسااااااة 

 الثامنة

 

 التسامح

عرض خمسة مواقف تسامحي  مسجلة على  شاشة       الكمبيوتر,  -

أفالم ومسلسالت تلفزيونية ومشاهد  وهي عبارة عن لقطات من 

 مسرحية. 

 مناقشة ما عرض من مواقف.  -

 أداء أدوار في مكونات التسامح وكذلك في التسامح كوحدة كاملة.  -

 . مناقشة األدوار التي تم تأديتها من قبل أفراد المجموعة -

 تلخيس كامل لكل جلسات التسامح السابقة -

لاااعاااب األدوار, 

النماذجاة, الحوار 

والمناقشاة, تغيير  

األفكاار, الواجاب 

 المنزلي.

 

 

 

 دقيقة   90



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 125 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

 

 

الااجاالسااااااة 

 التاسعة

 

 

 جلسة

مااافاااتاااوحاااة  

أنشاااااااطاااة 

 متنوعة 

 تقييم

ممارسااة الهوايات مثل كتابة للقصااة والمساارحية والرساام وأي نشاااط  -

 مقبول يرغب ب  المشاركون.

تقليد لممارسااات بعض الناس المرفوضااة والمقبولة والتعليق عليها من  -

 قبل المشاركين.

إعادة أداء الدور مرة أخرى بعد األخذ بالنصاااائح دون اساااتيقا، من   -

 أحد ومناقشة الدور بعد تقليده.

أن يندي المشااركون أدوارا نموذجية في مواضايل التساامح, واإليثار,  -

 والخير, والتمسك باألخالق.

 تقييم للجلسات السابقة بمشاركة أفراد المجموعة اإلرشادية. -

 ةالنمذج

 تبادل األدوار

 لعب األدوار

 التفريغ

 المشاركة

تغيير األفكاار من 

الاالماعاقاول إلاى 

 المعقول

 

 

 

120 

 دقيقة

 

 

 

الااجاالسااااااة 

 العاشرة

 

 

 

 اإليثار 

 عرض حول مفهوم اإليثار. -

 تفنيد أشكال اإليثار وتحويلها إلى مضامين. -

 عرض بعض التعريفات حول موضوع اإليثار. -

المجموعة بإبداء لرائهم حول اإليثار وأهميت  لافراد الساااماح ألفراد   -

 والمجتمل.

تلخيس خراء أفراد المجموعاة حول موضااااوع اإليثاار وحثهم على  -

 ممارست  بالدرجة الممكنة والمتاحة.

 الحوار والمناقشة 

 التفنيد

 الدحض

 تغيير األفكار

 الواجب المنزلي

 

 

 

90 

 دقيقة

 

 

الااجاالسااااااة 

الاااحاااادياااة  

 عشرة

 

 

 اإليثار

 تثبيت معنى ومفهوم اإليثار.  -

السااااماح ألفراد المجموعة اإلرشااااادية بالحديث عن اإليثار من خالل  -

 الواجب المنزلي.

 عرض موضوع اإليثار من جانب ديني. -

 مناقشة بنود وعبارات مقياس اإليثار. -

الربط بين ممارسااة اإليثار كساالوك وأثر هذه الممارسااة على الجوانب  -

 لافراد.النفسية 

 الحوار والمناقشة 

 التفنيد

 الدحض

 تغيير األفكار

الواجااب المنزلي 

 لعب األدوار

 

 

 

90 

 دقيقة

 

 

الااجاالسااااااة 

 الثانية عشرة

 

 

 اإليثار

 

مناقشة أهمية السلوك اإليثاري لافراد والمجتمل كما يراه كل من وجهة   -

 نظره. 

الموضوع بواقعية أو  السماح ألفراد المجموعة اإلرشادية بتناول ونقاش  -

 من خالل األمنيات. 

 السماح ألفراد المجموعة اإلرشادية بالتنفيس االنفعالي. -

 تقديم موضوع اإليثار بالكامل وباختصار)ملخس الجلسات السابقة(.  -

 لعبة جماعية تعبر عن التعاون والتماسك بين أفراد المجموعة.  -

 المناقشة والحوار 

 التنفيس االنفعالي

 التفنيد  

 اللعب الجماعي

 

 دقيقة   90
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الااااتااااعاااازيااااز 

والاااناااماااذجاااة 

 والترغيب

 

 

 

الااجاالسااااااة 

 الثالثة عشرة 

ماحاااضاااارة 

 مفتوحة

حول مفاااهيم  

ومااادركاااات 

 إنسانية 

 مناقشة موضوع الصحة النفسية. -1

 تفنيد بعض المواقف المختلفة بالحياة وكيفية التعامل معها.  -2

إعادة تشااكيل وضاابط بعض المفاهيم المغلوطة حول القانون واحترام   -3

 اخخر.

 ما يستجد من مواضيل. -4

 الدعاء واالستذكار. -5

 

 الحوار والمناقشة 

 التفنيد, الدحض

 تغيير األفكار

الاااااااادعاااااااااء 

 واالستذكار

 الواجب المنزلي

 

 

 

 دقيقة   90

الااجاالسااااااة 

الاااراباااعاااة 

 عشرة

جاااالسااااااااة 

مااافاااتاااوحاااة 

 بمكان مفتوح

 القيام بألعاب جماعية لمدة ساعة. -

 مناقشة مواضيل عامة مرتبطة بالسلوك اليومي والقيم واألخالق. -

مناقشااااة عامة, مل التركيز على التحدي عن مدى اسااااتفادتهم العملية  -

 بحياتهم اليومية من الجلسات السابقة.

 والمناقشة الحوار  

 التنفيس االنفعالي

 

3 

 ساعات

الااجاالسااااااة 

الخااامسااااااة 

عشااااااااااارة 

 واألخيرة

حفاال انتهاااء  

الاجالسااااااات 

واخاااتاااتاااام 

 البرنامج

 مناقشة الجلسات السابقة وما تضمنت من مواضيل. -

قياام البااحاث بتوضاااايح بعض النقااط التي يطرحهاا أفراد المجموعاة  -

 اإلرشادية.

 االستماع لكل أفراد المجموعة حول موضوعات الجلسات.   -

 حفل انتهاء الجلسات.  -

 الحوار والمناقشة 

 التنفيس االنفعالي

 ساعتين

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

  
ARID Journals 

ARID International Journal of Social Sciences and 

Humanities (AIJSSH) 

 Journal home page: http://arid.my/j/aijssh 

 

 

 

 
 

127 
127 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) 

لُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم   اإلنسانية واالجتماعية َمج
 م 2020، كانون الثاني  2، المجلد 3العدد 

 

Da’wah Interaction via Social Media: A Survey of Imams in Tulkarem and 

Qalqilia Governorates 
 

Yousef A. H Keleibi* 

Faculty of Islamic Da’wah- Qalqilia- Palestine 

 

Abdallah M. Adawi 

Basaksehir Academy-Istanbul 

             

 التفاعل الدعوي عبر وسائل التواصل االجتماعي: دراسة استطالعية على األئمة في محافظتي طولكرم وقلقيلية 

 

 يوسف عطية كليبي* 

 فلسطين -قلقيليةكلية الدعوة اإلسالمية 

 

 عبدهللا محمود عدوي

 سطنبولإفرع جامعة اليرموك األردنية في  -أكاديمية بشاك شاهير

 

yoseufk@hotmail.com 

Arid.my/0001-0547 

https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2020.236 

 

 

 

mailto:yoseufk@hotmail.com


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 128 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to highlight the utilization of social media as a platform to perform Da’wah 

(promoting Islamic principles), and examine the realities of such utilization by the Muslim clergy, the 

extent to which they perceive its’ significance and the interaction of their audience with their Da’wah 

posts. The problem that this study addresses is the lack of research on the topic of Muslim clergy’s use 

of social media in Da’wah, how they perceive them and how motivated are they to acquire the skills 

needed to use social media properly. The research adopts the Analytical Descriptive Approach, in order 

to analyze the subject matter by studying a representative sample of the Muslim Imams in Tulkarem and 

Qalqilia regions and analyzing their responses to a questionnaire designed for this purpose.  The research 

concluded that Imams have a positive attitude towards the use of social media in their Da’wah efforts in 

terms of its’ importance, legitimacy and how beneficial it can be. It also showed that the recipients and 

audience have positive responses and are generally influenced by the Da’wah materials. Finally, the 

results indicate that Imams are highly motivated to improve their skills in using social media in Da’wah 

efforts.  

Keywords: Da’wah Interaction, Social Media, Muslim Clergy and Imams. 
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 الملخص

مع الدعاة  تعامل  تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على وسائل التواصل االجتماعي واستغاللها كمنصة دعوية، باستطالع واقع      

في الدعوة إلى هللا، ومدى إدراكهم ألهميتها وتفاعل المتلقين مع منشوراتهم الدعوية. وتتأتى مشكلة الدراسة من ندرة الدراسات   لهذه الوسائ

كتساب فنون التعامل معها. واتبعت الدراسة  اودافعيتهم نحو ع تعامل األئمة والدعاة مع هذه المنصات، ونظرتهم لها، التي تستطلع واق

المنهج الوصفي التحليلي لوصف مادة البحث وتحليلها، من خالل تحليل عينة استطالعية من األئمة في محافظتي طولكرم وقلقيلية. 

ي لدى األئمة تجاه هذه الوسائل من حيث مشروعيتها وأهميتها لديهم، فضال عن استفادتهم منها وخلصت الدراسة إلى وجود توجه إيجاب

فعية في الدعوة، إضافة إلى التفاعل المرتفع من المتلقين وتأثرهم بالمادة الدعوية حسب الدعاة أنفسهم، كما أظهرت الدراسة تمتع األئمة بدا

 اإللكترونية. لذه الوسائالدعوة عبر هعالية نحو تطوير مهاراتهم في 

 .الدعاة ،: التفاعل الدعوي، وسائل التواصل االجتماعي، األئمةكلمات مفتاحية 
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 :مقدمةال

مواكبة  ى اإلنسانينبغي عل ,وعليه ،[1]ال ابن طبيعته ومزاجه" ,اإلنسان ابن بيئته، وكما قال ابن خلدون: "اإلنسان ابن عوائده ومألوفة

ً من اهتمامات الناس  .عه ومستجداته، وعدم االنعزال عنهاهتمامات مجتم وحتى يغدو المرء مؤثراً فيمن حوله، ينبغي أن يكون قريبا

وهمومهم، وعليه؛ فمن يحمل هّم الدعوة إلى هللا، عليه البحث عن كل وسيلة وأسلوب يؤثر بهما في مجتمعه؛ لتوعيتهم وموعظتهم، واألخذ 

 نحو الدين الحق.بيدهم 

غدت وسائل التواصل االجتماعي الحاضر األكبر في المجتمعات المعاصرة، حتى بات تأثيرها واضحاً في شتى المجاالت، والدعوة وقد      

ت تتطلب توظيف التقنيات االتصالية كمنصة لتقديم اإلسالم للناس، خصوصاً مع ما تتميز به هذه المنصا ؛كما غيرها من مجاالت الحياة

 ين.من قدرتها على الجذب وشد المتلق  االجتماعية عن الوسائل التقليدية

الخروج بوتبحث هذه الدراسة في مدى استفادة األئمة والدعاة من هذه المنصات لخدمة مبتغاهم وتحقيق أهدافهم، ال سيما وأنها تعني     

أقل تكلفة ودونما حواجز، فيصل وعظهم للمواظب على  ليصل صوت الدعاة لشرائح واسعة وب ؛من أسوار المسجد إلى فضاءات أوسع

 صالته الذي يسمع مواعظهم ودروسهم، فضال عمن لم تخط قدماه عتبة المسجد مطلقاً، ما يفتح آفاقا رحبة للدعوة، واتساع نطاقها، وبالتالي 

 أثرها.

 : أوالً: مشكلة الدراسة

، وما يحيط به من مقدرة على التأثير بالمتلقين، في المقابل كثرت الدراسات لقد كثر الحديث من قبل المختصين عن أهمية اإلعالم الجديد

التي بحثت في وجوب ولوج الدعاة باب الدعوة اإللكترونية واستثمارها، ولكن ندرت الدراسات التي تستطلع واقع استغالل األئمة والدعاة 

 نونها، فجاءت هذه الدراسة محاولة منها لسد الفجوة في هذا األمر.كتساب فاية، ونظرتهم لها، ودافعيتهم نحو لهذه المنصات اإللكترون

 وتسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 وما واقع استخدامهم واستفادتهم منها؟ ,لقيلية لمواقع التواصل االجتماعيكيف ينظر األئمة في محافظتي طولكرم وق -1

 وقلقيلية الدعوة من خالل هذه المنصات االجتماعية؟كيف يمارس األئمة في محافظتي طولكرم  -2

 ن بما يقدمه األئمة في محافظتي طولكرم وقلقيلية من منشورات دعوية عبر المنصات االجتماعية؟ما مدى تفاعل وتأثر المتلقي -3

الدعوة وتطوير قدراتهم في التعامل هل توجد دافعية عند األئمة في محافظتي طولكرم وقلقيلية لالستفادة من هذه المنصات في مجال  -4

 معها؟

 :ثانياً: أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف، تكمن في اآلتي: 

 استطالع وجهة نظرة األئمة في محافظتي طولكرم وقلقيلية، ويشمل هذا الهدف الفروع اآلتية: -

 دعوة.بيان نظرتهم إلى المنصات االجتماعية وتوظيفها في ال -
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 الكشف عن آلية ممارستهم الفعلية للدعوة عبر هذه المنصات. -

 ن مع المحتوى الدعوي المنشور والتأثر به.فهم مدى تفاعل المتلقي -

 الكشف عن دافعيتهم نحو توظيف هذه المنصات االجتماعية في مجال الدعوة وتطوير قدراتهم في التعامل معها. -

 :ثالثاً: منهج الدراسة

راسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف مادة البحث وتحليلها، واتبعت أسلوب التحليل اإلحصائي لعينة استطالعية من األئمة اعتمدت الد    

في محافظتي طولكرم وقلقيلية، وتم تحليل البيانات باستخدام أسلوب التحليل الوصفي، الذي يعتمد على النسب والتكرارات والمتوسطات 

 ها.ؤمحاور االستبانة التي تم بنالعينة تجاه الحسابية؛ لمعرفة توجهات ا

 :رابعاً: الدراسات السابقة

ا الموضوع، ولكن لم يجد مما ال شك فيه أن الدعوة وأساليبها مما اعتنى به الباحثون المسلمون، فهناك الكثير من اإلنتاج العلمي حول هذ

الفلسطينيين للوسائل اإللكترونية المعاصرة في الدعوة إلى هللا، مع اإلقرار  دراسة تبحث في مدى توظيف األئمة    -حسب اطالعهم  -انالباحث

 بوجود عدد من الدراسات تحدثت عن أهمية الدعوة عبر الوسائل اإللكترونية، وآلية الدعوة من خاللها، ومن جملة هذه الدراسات: 

عبارة عن بحث مقدم إلى   يوه [2]إلنترنت: أساليبها ووسائلهادراسة عبدالرحمن بن معاضة الشهري، بعنوان الدعوة إلى هللا عبر اأوالً: 

وزارة الشؤون اإلسالمية السعودية، وجعل الباحث دراسته في مبحثين،  اي أقامتهتال ,قع الدعوية السعودية اإللكترونيةالندوة األولى للموا

داد المحاضرات والحوار والمناظرة، وجعل المبحث الثاني تناول في المبحث األول أساليب الدعوة عبر اإلنترنت؛ فذكر نشر المقاالت وإع

 للحديث عن وسائل الدعوة عبر اإلنترنت، فعددها، وبين آلية استثمارها بالشكل الصحيح في مجال الدعوة. 

ً ثاني وهي عبارة عن بحث مقدم لمؤتمر الدعوة     [3]: دراسة صالح الرقب، تحت عنوان: "الوسائل واألساليب المعاصرة للدعوة اإلسالمية"،ا

ذاكرا    ,اإلسالمية ومتغيرات العصر المنعقد في الجامعة اإلسالمية غزة، استعرض فيه الباحث حقيقة وسائل اإلعالم واالتصال المعاصرة

 هللا؛ حتى تؤتي أكلها.ميزاتهما، ومبيناً اآللية الصحيحة التي يجب على الداعية اتباعها في توظيف هذه الوسائل في الدعوة إلى 

 ً وسائل الدعوة إلى هللا تعالى في شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( وكيفية بن عبدالرحيم عابد، تحت عنوان: ": دراسة إبراهيم ثالثا

وهي في أصلها جزء من رسالة دكتوراه توسع فيها الباحث في استعراض تعريف الدعوة ومشروعيتها بوسائلها   [4]  استخداماتها الدعوية"

ان حقيقة اإلنترنت والوسائل اإللكترونية العنكبوتية وبيان أخطارها، ثم بين الباحث كيفية توظيف هذه يالمختلفة، كما توسع الباحث بب

 التقنيات في سبيل الدعوة إلى هللا. 

 وتتميز هذه الدراسة باتجاهها إلى الجانب المسحي، الذي يعتمد التحليل اإلحصائي، والذي يغيب عن الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع. 

تناولت موضوع الدعوة والداعية، ووسائل الدعوة، واآللية المثلى الستخدامها، ولكن ال توجد   مما سبق أن جل الدراسات السابقة  يتضح    

 في الدعوة إلى هللا، خاصة في فلسطين. الدعاة لوسائل التواصل االجتماعيعنيت بالبحث عن مدى تطويع األئمة ودراسة 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 132 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

 المبحث األول: الدعوة ووسائل التواصل االجتماعي

 المطلب األول: تعريف الدعوة لغة واصطالحاً 

يدور معظمها حول جملة من المعاني، وهي: الطلب، واالستمالة،    ,متعددة  : الدعوة لغة: هي مصدر للفعل الثالثي دعا، وللدعوة معان  أوالً 

ئَِك يَْدُعوَن إِلَى النَّاِر حول معنى الطلب، كما أن الدعوة لفظ يستخدم للخير ونقيضه، قال تعالى: "  ورتد  ففي مجملها  [5]   والنداء، والسؤال  أُولََٰ

ُ يَْدُعو إِلَى اْلَجنَِّة   [6]"َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِهِ َوَّللاَّ

أما الدعوة اصطالحاً: فغالباً ما تستخدم على صورة لفظ مركب؛ كالدعوة اإلسالمية، أو الدعوة إلى هللا، ويطلق على الساعي لها  ثانياً:

 والقائم عليها لفظ داعية. 

عليه، ومن هذه ة عملية لتبليغ شرع هللا والحث ال يوجد تعريف واحد مجمع عليه للدعوة، ولكنها تشترك جميعها في القيام بممارس

ب وعرفها يحيى بأنها: "طل  [7]تبليغ اإلسالم للناس جميعاً، وتعليمه لهم، وحثهم على الدخول فيه، قوالً، وعمالً، واعتقاداً"،التعريفات، أنها "

 [8]".الدخول في الدين واالستمساك به

والنهي عن المنكر والذي  مين ودعوتهم لدخوله، فهي بذلك تختلف عن األمر بالمعروف  وبعض من عرف الدعوة جعلها موجهة لغير المسل

أن الدعوة تشمل الجميع: المسلمين وغير المسلمين، وذلك بطلب الدخول في اإلسالم  والذي تراه الدراسة  [9].اإلسالم هو موجه لمعتنقي

اللتزام بأحكام شريعتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتزكية قلوبهم وربطها باهلل تعالى،  لن حقيقته، إضافة لدعوة المسلمين  وبيا

ه واجتناب نواهيه، فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع من الدعوة فالدعوة حث وطلب لدخول اإلسالم، ودعوة لالستمساك بأوامر

ئَِك هُ إلى هللا تعالى، يقول تعالى: : ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُولََٰ نُكْم أُمَّ ، [10]"ُم اْلُمْفِلُحونَوْلتَُكن م ِ

  [11]: "األمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى هللا".ويقول ابن باز

ومما يجب التنويه إليه، أن الدعوة اليوم أضحت حقالً من حقول التعليم الشرعي في كليات الشريعة، لها أهل قائمون على تعليمها وتدريس 

 فنونها، فال تكاد تخلو كلية شرعية من تخصص الدعوة.

 هو مستقبل إلى الداعية، هو مرسل خالل من ,رسال تبليغإلى  هي عملية اتصالية تهدفف ؛لتبليغ دين هللا للناسة تسعى كما أن الدعو

 .[12]بهدف تحقيق أثر إيجابي في المدعو ؛المدعو، باستخدام أسلوب ووسيلة

 وسائل التواصل االجتماعي المطلب الثاني:

عل أهم ما يميز زماننا لاالختراعات التي أحدثت قفزات في مراحل الحياة البشرية المختلفة، وشهدت البشرية عبر تاريخها العديد من 

الثورة التكنولوجية اإللكترونية وما رافقها من ظهور وسائل وتقنيات التواصل االجتماعي، حتى أضحى العالم اليوم قرية  والمعاصر ه

 نترنت(.بمجرد الدخول إلى )اإل من أي معينيمكن اإلبحار إلى أي مكان والنهل  ,صغيرة

والتواصل إلى إحداث ثورة حقيقية في شتى المجاالت البشرية في المجتمعات المعاصرة، حتى  أدى التطور المتسارع ألدوات االتصال

أسقطت أنظمة وهزت عروشاً معات؛ تأثيرات على القيم والثقافة والسياسة واالقتصاد والتسويق، وتأثيرات  تغدت من أعمدة التأثير في المج

مت في تنمية اقتصاد شركات، لذا فإن تأثير هذه الوسائل على المجتمعات المعاصرة هسأأياً عاماً حول قضايا كثيرة، وحاكمة، وخلقت ر

يا عديدة لكترونية الحديثة صناعة حققت مليارات سريعة، كما أنها استطاعت تفجير قضاجاالت، "ووسائل التواصل اإلباد في مختلف الم
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مت في التحريض، وتحديد وسائل التعامل مع المستجدات اليومية هسأعلى مستوى العالم، ونقل المشاهد من متابع إلى مشارك فعّال، كما 

 [13]ومناورة األنظمة السياسية"

 [14] يستقر على تعريف محدد لهلح اإلعالم الجديد، والذي بدوره لم طإن وسائل التواصل االجتماعي جزء مما بات معروفا اآلن بمص

كمقابل لإلعالم  ,مبيوترأصبح ممكناً باستخدام الك  الذي  ترونيمن أنواع االتصال اإللك  "مصطلح يستخدم لوصف أشكاال  تعريفاته أنهومن  

اكنة، ويتميز اإلعالم  وغيرها من الوسائل الس -إلى حد ما –شمل الصحافة المكتوبة من جرائد ومجالت والتلفزيون والراديو ي الذي القديم

  [15]لطرفين، صاحب الرسالة ومستقبلها"الجديد عن القديم بخاصية الحوار بين ا

خاصية التفاعل والمشاركة بين المستخدمين، على خالف اإلعالم التقليدي، الذي يتحكم به نخبة  ون أهم ما يميز اإلعالم الجديد هوم

وما يتمتع به هذا اإلعالم الجديد من تعدد الوسائط المتاحة من  [16]المجتمع وأفراده، إضافة إلى أنه متاح لجميع شرائح إعالمية محددة،

 كتابة وتسجيل صوتي ومرئي.

أنها "المواقع الموجودة على اإلنترنت، والتي تتيح  ومن هذه التعريفاتكات التواصل االجتماعي فقد تعددت تعريفاتها، أما فيما يتعلق بشب

، وعرفت أيضا [17]وغيرها من اإلمكانات التي توطد العالقة االجتماعية بينهم" ,لمستخدميها التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور

دميها بإنشاء صـفحات ومـساحات خاصـة ضمن الموقع نفسه، ومن ثمة التواصل مع األصدقاء ومشاركة بأنها "مواقع ويب تسمح لمستخ

 [18]المحتويـات واالتـصاالت"

به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني   اخاص  اوهي منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع

 [19].م االهتمامات والهوايات نفسهامع أعضاء آخرين لديه

، ويعد هذا الموقع رائد شبكات التواصل  SixDegrees.coم، وكانت تحت اسم 1997ظهرت أول شبكة تواصل اجتماعي عام و

، ومن ثم 2003ن ظهرا عام ياللذ MySpaceو  Linked Inبداية من  ؛م عدة مواقع اجتماعية2005-2002االجتماعي، وتبعه عام 

م، حتى أضحى األشهر من بين مواقع التواصل االجتماعي، وينسب إليه  2004الذي أصبح متاحاً لالستخدام عام    Facebookتبعهم موقع  

وتالحقت   Twitter  [20]ظهر موقع    2006إحداث النقلة النوعية في عالم التواصل االجتماعي؛ لما يتوفر فيه من مزايا اتصالية، وفي عام  

ب، واليوتيوب، والتلغرام، والسناب شات، وغيرها من مواقع التواصل  آحيث عرف الواتس  ؛بعده ظهور تقنيات تواصل اجتماعي

 االجتماعي.

 المطلب الثالث: فلسطين ووسائل التواصل االجتماعي 

المجتمع الفلسطيني كما المجتمعات األخرى من حيث ولوج قطاع تكنولوجيا االتصاالت إليه، وتشير اإلحصائيات الرسمية إلى ارتفاع   ديع

% من 30ما يقارب  2011مستمر في نسبة المستخدمين للشبكة العنكبوتية، ففي حين كانت نسبة األسر التي لديها خدمة إنترنت في عام 

% 39.  4% من األسر الفلسطينية، كما أظهرت اإلحصائيات أن ما نسبته  48إلى    2014ينية، فقد وصلت النسبة عام  مجموع األسر الفلسط

، وبلغت نسبة مستخدمي [21]م2014% في عام 53.7م، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 2011من األفراد يستخدمون اإلنترنت في عام 

 [22] . 2014سنوات فأكثر للعام  10مي اإلنترنت، ضمن الفئة العمرية % من مجمل مستخد75.0شبكات التواصل االجتماعي 
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يتضح من اإلحصاءات السابقة أن ما يقارب نصف األسر الفلسطينية تمتلك خدمة اإلنترنت، وأن ثلثي مستخدمي اإلنترنت يستخدمون 

األراضي الفلسطينية يحتم على المختصين البحث   فإن انتشار استخدام مواقع التواصل االجتماعي في   ,شبكات التواصل االجتماعي، وعليه

 الدعوة. وعل أهم هذه المجاالت هلفي تأثيراتها على المتلقين، وكيفية استثمارها في شتى الجوانب للحصول على الثمرة اإليجابية منها، و

 

 المطلب الرابع: وسائل الدعوة إلى هللا

قالب واحد، بل جعل كل السبل والطرق المشروعة متاحة للدعوة، وحف الدعوة  وأأسلوب  وألم يحصر هللا تعالى الدعوة إليه بطريقة 

اْدُع إِلَىَٰ َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن ۚ بضوابط عامة حتى يستقيم منهجها وتؤتي أكلها، فقال تعالى: "

فجعل جّل شأنه عنوان األسلوب الدعوي هو: الحكمة والموعظة الحسنة   [23]"،َربََّك هَُو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه ۖ َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ إِنَّ  

الدعوة ووسائلها...  والمجادلة بالحسنى. "واإلسالم لم يجعل وسائل الدعوة أمًرا محددًا ال يمكن تجاوزه، بل جاء باإلطار العام لمنهج

 [24]فالمطلوب في الدعوة هو الحكمة، ومنها الحكمة في استخدام الوسيلة المناسبة"

 السابقة من حكمة وموعظة حسنة باداآلب لتزمدام أن المنهج الدعوي ي ما ,فاهلل وهو الحكيم الخبير لم يقصر الدعوة على وسيلة محددة

عنى بالتزام أبناءه أحكام قناع ال اإلكراه، فاإلسالم دين يس حقيقة اإلسالم من التزامه بقاعدة اإلتعك  دابومجادلة بالتي هي أحسن، وهذه اآل

ِكْن ِليَْبلَُوُكْم ِفي الشرع الحنيف طواعية دون إكراه، وذلك ليتحقق معنى االبتالء واالختبار، قال تعالى: " ةً َواِحَدةً َوَلَٰ ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ َولَْو َشاَء َّللاَّ

ِ َمْرِجعُُكْم َجِميعًا َفيُنَب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُْم فِيِه تَْختَِلفُونَ مَ   [25] ".ا آتَاُكْم ۖ فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت إِلَى َّللاَّ

لذا فالداعية اليوم لديه فرصة تطويع هذه الوسائل الفاعلة في خدمة الدعوة  ؛لى الناسيمتلك اإلعالم اليوم سلطة واسعة في التأثير عو

اإلسالمية، وما سوى ذلك من تجنب االستفادة منها يعد تقصيراً في تبليغ الدعوة، فالداعية الحقيقي هو من يستثمر كل الوسائل إليصال  

يقول الشيخ ابن باز: "ليس للتبليغ محل  ؛لخدمة الهدف الساميوتطويعها صوت الدعوة، وليس هناك ما يمنع من استغالل هذه الوسائل 

مخصوص، بل التبليغ مطلوب في كل مكان، حتى ولو كنت في الطريق تمشي مع أخيك أو مع إخوانك، حتى ولو كنت على مائدة تأكل 

فعليكم أن تبلغوا الناس من منابر اإلذاعة  وفي أي مكان تستطيع التبليغ عليك أن تبلغ... ك تبلغ رسالة هللا في أي مجتمع، منها مع إخوان

فاإلعالم أداة بالغة التأثير في المجتمعات ال يمكن غض الطرف عنها،  [26]ومنابر التلفاز ومنابر الصحافة ومنابر الجمعة ومنابر العيد"

. حتى بات من الضروري استغالل هذه [27]"لقد أصبحت الوسائل اإلعالمية الحديثة بالغة التأثير وال مجال لمقارنتها مع الوسائل القديمة"

الدعوة الوسائل اإلعالمية، لتكون أداة فعالة للدعوة إلى هللا بالطريق القويم، وإيصال رسالة اإلسالم بحكمة عالية، ولتكن أحد أعمدة أساليب  

أسلوبه الدعوي حتى يستميل القلوب، ويحسن الحديثة، وعلى الداعية تطوير أساليبه بما يتماشى مع مكتشفات هذا العصر، ولينوع في 

 التأثير فيها، "من واجب دعاة اإلسالم وعلمائه أن يستفيدوا بكل أنواع الوسائل الحديثة التي ظهرت في عصر ثورة المعلومات واالتصاالت،

 [28] يستفيدون من هذه الوسائل إليصال دعوة هللا تعالى إلى كل الناس، وبكل اللغات إن أمكن ذلك"

ه ن الداعية الجيد هو الداعية القريب من الناس الذي يتفاعل معهم، ويتفهم احتياجاتهم، ويرصد اهتماماتهم، ويخاطبهم بلغتهم، ويترك بصمتإ

صل اإللكترونية، وكأنه االحب والخير، وهذا كله لن يتحقق بالصورة الصحيحة وهو يحيد عن استخدام وسائل التو  كلفيهم وهم يحملون له  

من العزلة، فيقصر تأثيره على رواد حلقته في المسجد، دون محاولته اقتحام قلوب عطشى لنور اإليمان  انه وبين مجتمعه جدرانيبني بي

والتوجيه، فقد يكون تفاعل دعوي من خالل منشور كتابي أو تسجيل مرئي سبباً في إزالة صدأ القلوب، وتحريراً من غفلة الهوى، وانعتاقاً 

 من فكر ضال. 
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 ث الثاني: الدراسة االستطالعيةالمبح

تتناول هذه الدراسة االستطالعية الوقوف على رأي الدعاة في محافظتي طولكرم وقلقيلية من استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 

 د من وجهة نظرهم.الدعوة إلى هللا، وممارستهم للدعوة من خاللها، وذلك باستطالع آرائهم لمعرفة مدى تفاعلهم الدعوي مع اإلعالم الجدي

يندرج تحت هذا العنوان اإلجراءات التي قام بها الباحثان للوصول إلى إجابات علمية تتسم بالدقة، وتشمل هذه اإلجراءات كيفية تحديد 

واختبارها، مجتمع الدراسة، وطريقة اختيار عينة الدراسة بما يضمن تمثيلها لمجتمعها، كما يتناول تعريفاً بأداة التحليل وكيفية بنائها 

 ومناقشتها. SPSSوختاماً قام الباحثان بعرض النتائج العامة للدراسة بعد تحليلها إحصائيا باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

 المطلب األول: إجراءات الدراسة 

 أوالً: مجتمع الدراسة 

من قبل وزارة األوقاف والشؤون الدينية  -[29]اإلكرامياتالمصنفين ومن هم على نظام  -اتخذت الدراسة من جميع األئمة المعتمدين

ً للدراسة، حيث يبلغ عددهم بحسب الخطاب الموجه من مديريات األوقاف  الفلسطينية، في كل من محافظتي طولكرم وقلقيلية مجتمعا

 ( إماماً.42( إماماً، وقلقيلية )66) ( موزعين كاآلتي: طولكرم108)

 ثانياً: عينة الدراسة

خبار الباحثين بأن المديرية تعقد اجتماعاً  إريات األوقاف لجمع البيانات، تم  دم الباحث العينة القصدية العشوائية، فبعد أخذ اإلذن من مدياستخ

( استمارة، 90شهريا لألئمة، ويمكن جمع البيانات خالل هذا االجتماع، وهذا ما حصل فعلياً، وبلغ عدد االستمارات التي تم توزيعها )

( استبانة، وهذا  70ن حين فحصها وجود استمارات يجب استثناؤها، وبلغ عدد االستبانات التي تم التعامل بها فعلياً لغرض التحليل )وتبي

 العدد من االستبانات يحقق الهدف الذي وضعت من أجله. 

 ثالثاً: بناء االستبانة

صياغة االستبانة كأداة لجمع البيانات حول واقع تفاعل األئمة في كل من محافظتي طولكرم وقلقيلية مع مواقع التواصل االجتماعي،    تتم 

حيث هدف المحور األول للكشف عن نظرة عينة الدراسة لمواقع   ؛تعالى، وذلك من خالل أربعة محاورواستثمارها في الدعوة إلى هللا 

ومدى مشروعية استخدامها في حقل الدعوة، وهدف المحور الثاني للكشف عن واقع الممارسة العملية لعينة الدراسة  التواصل االجتماعي  

ل  لهذه المواقع االجتماعية، وكيفية استخدامها في مجال الدعوة الى هللا، كما هدف المحور الثالث الستطالع رأي العينة في تقييمهم لتفاع

الدعوية، وأخيراً هدف المحور الرابع للكشف عن مدى الدافعية لدى األئمة لخوض مضمار الدعوة عبر  جمهور المتلقين مع المنشورات

 ( 1الوسائط االجتماعية وتنمية مهاراتهم بها. وتم استخدام مقياس ليكرت لقياس المحاور حسب ما هو موضح في الجدول رقم )
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 مقياس ليكرت :(1جدول )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة غير موافق اإلجابة

 5          4        3         2         1         الدرجة                  

 

المقياس وفقاً للجدول  درجة  الباحثان بتحديد قام وقد المقاييس، بناء في األساسية األمور من درجة المقياس اإلحصائي تحديد ويعتبر

 (. 2رقم )

 درجات المقياس اإلحصائي :(2جدول )

 

 

 

 

 

 رابعاً: صدق االستبانة

وتم االستجابة آلراء  [30]تم التأكد من صدق األداة من خالل عرضها على أربعة من المحكمين األكاديميين الحاملين درجة الدكتوراه،

 ء المقترحات المقدمة من طرفهم.  المحكمين ومالحظاتهم سواء بالتعديل والحذف في ضو
 

 خامساً: ثبات االستبانة

، وبعبارة أخرى يعني االستقرار  ذاتها  لو تم توزيعها أكثر من مرة تحت الظروف والشروطنفسها  يقصد بثبات االستبانة أن تعطي النتيجة  

فيما لو تم توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة، واستخدمت  ,يرها بشكل كبيربانة وعدم تغفي نتائج االست

 .Cronbach's Alpha Coefficientثبات االستبانة، معامل كرونباخ ألفا  الدراسة لقياس

(، وتعد هذه القيمة جيدة ألغراض 0.777وتم التحقق من ثبات األداة، باستخدام معامل ثبات كرونباخ ألفا، وقد بلغ معامل الثبات )

 الدراسة. 

 الدراسةالمطلب الثاني: نتائج تحليل البيانات الشخصية لعينة 

نات الشخصية لعينة الدراسة وتحليلها، ابتداء بالعمر، والمدينة، والمستوى التعليمي، وأخيراً امتالك أفراد  افيما يأتي استعراض لنتائج البي

 العينة لحساب على مواقع التواصل االجتماعي.

 

 

 

 تقدير درجة االستجابة  المتوسط الحسابي الدرجة

 عالية جداً  5-4.21 موافق بشدة

 عالية  4.20-3.41 موافق

 متوسطة 3.40-2.61 محايد

 قليلة  2.60-1.81 غير موافق

 قليلة جداً  1.80-1 غير موافق بشدة



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 137 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

 البينات الشخصية :(3) جدول

 البيانات الشخصية

 

 النسبة المئوية  الوصف

 

 العمر

 %4.35 25أقل من 

26- 35 26.09% 

36- 45 26.9% 

 %43.48 فأكثر 46

 المدينة
 %57.97 طولكرم

 %42.03 قلقيلية

 المستوى التعليمي

 %10.14 ثانوي

 %15.94 دبلوم

 %47.83 بكالوريوس

 %26.09 دراسات عليا 

امتالك حساب تواصل 

 اجتماعي

 %91.3 نعم

 %8.70 ال

 

 أوالً: العمر

%، فيما 43.5عاماً، يشكلون ما نسبته  46يتضح أن أغلب األئمة من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن (، 3بالرجوع إلى جدول رقم )

هم عاماً، فيما أن النسبة األقل بين الشباب الذين تقل أعمار35-25عاماً، وذات النسبة لمن هم بين  45-36% لمن هم بين  26تقل النسبة إلى  

عاماً، وهذا مؤشر إلى ضعف التوظيف في صفوف الشباب والخريجين الجدد، واستحواذ كبار السن من الموظفين القدماء على  25عن 

هذه الوظيفة الدعوية، وهو ما قد ينعكس على حجم االستفادة من التقنيات االتصالية المعاصرة، وقد أكد مصدر من وزارة األوقاف إلى  

ينات الجديدة، وأن ما يقارب ألف مسجد بدون إمام معين على سلم رواتب الوزارة، وأن هذا األمر سببه عدم  يعوجود نقص حاد في الت

 [31].وجود اعتمادات من قبل وزارة المالية
 

 ثانياً: المدينة

 %.42%، وهي أكبر من قليقيلية التي بلغت 58( أن نسبة األئمة من محافظة طولكرم بلغت 3يوضح الجدول رقم )

يفوق عددهم في محافظة قلقيلية، إلى أن تعداد  ظام اإلكراميات في محافظة طولكرممن هم على ن ويعود األمر في أن األئمة المصنفين أو

شخصاً، بلغ تعداد  183,205السكان في محافظة طولكرم يفوق تعداد سكان محافظة قلقيلية، ففي حين بلغ تعداد سكان محافظة طولكرم 

ً   108,234ة قليليةسكان محافظ وهذا ما يفسر أن نسبة عينة الدراسة المحسوبة على محافظة طولكرم أعلى من نسبة المحسوبين   [32]،شخصا

 على محافظة قلقيلية، وهو تفاوت يتناسب وعددهم في كال المحافظتين.

 ثالثاً: التعليم

ثانياً  ا %، فيما أن حملة الدراسات العليا حلو48إلى نسبتهم أن أغلبية العينة ممن يحملون درجة البكالوريوس، وصلت من الجدول يتضح 

% من أئمة المساجد يحملون الثانوية فقط، 10% أيضاً، حيث إن 26من هذه النسبة حملة الدبلوم والثانوية بنسبة  %، وقريب26بنسبة 

شهادات جامعية هو ما تم اعتماده فترة الرئيس الراحل ياسر عرفات من توظيف من يحفظ كتاب هللا كامالً وقد يفسر وجود أئمة ال يحملون  

 على كادر وزارة األوقاف، أو من هم على نظام اإلكراميات، فال يشترط حصولهم على شهادة علمية جامعية.
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 Twitter ؛Facebook مثل: االجتماعي رابعاً: متابعة األئمة لمواقع التواصل

% باإليجاب، فيما أن 91  تهم بنسبةالمواقع، أجاب أغلبي أحد هذه على وعند سؤال العينة عن متابعتهم لإلعالم االجتماعي وامتالك حساب

% منهم ال يتابعون وال يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي، وهذا مؤشر على أن وسائل التواصل االجتماعي اإللكتروني قد 8.7

 اون حسابشرائح المجتمع التي طالتها هذه الثقافة التواصلية، مع اإلشارة إلى أن نسبة من ال يمتلك  إحدىأضحت ثقافة مجتمعية، وأن األئمة  

ة جداً، وقد يرجع هذا األمر إلى تقدمهم في العمر، فانطفأت دافعيتهم نحو ولوج هذا النوع من التكنولوجيا للييمثلون نسبة ق  اإلكتروني  ااجتماعي

 روا مقاطعته.التواصلية، أو لعدم إلمامهم بمعرفة استخدامه لكبرهم عمريا، وقد يرجع األمر العتقادهم بأن سلبياته تفوق إيجابياته، فقر

 نتائج الدراسة ومناقشتهاالمطلب الثالث: 

 ؟في الدعوة إلى هللا االجتماعيل التواصل لكرم وقلقيلية لوسائطوواقع استخدام األئمة في السؤال األول: ما 

هذا السؤال، استعانت الدراسة بأسلوب التحليل الوصفي؛ لفهم واقع استخدام األئمة لمواقع التواصل االجتماعي في الدعوة،   نابة علإلج

 (.4نظرتهم للدعوة من خالل وسائل التواصل اإللكترونية، انظر الجدول ) وتعرف

 

 واقع استخدام األئمة لمواقع التواصل االجتماعي :(4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.7( أن الفقرات حصلت على متوسط حسابي بين درجات عالية وعالية جداً، وانحراف معياري مقبول بين  4يبين الجدول السابق رقم )

1. 

أن نظرة األئمة في محافظي طولكرم وقلقيلية إلى وسائل التواصل االجتماعي من حيث المشروعية واألهمية إلى  تشير نتائج المحور األول  

فكرة مواقع  األئمة كانت إيجابية، وتراوحت درجة كل الفقرات التي تستطلع هذا الجانب بين عالية وعالية جداً، وهذا مؤشر على قبول

تماعي من ناحية شرعية، إضافة إلى إدراكهم األهمية المتصلة بهذه المنصات، فأرضية تطويع استغالل هذه المنصات من التواصل االج

 قبلهم خصبة، وذلك إذا ما تم تأهيلهم وتنمية قدراتهم بالشكل السليم والعلمي المدروس.
 

 المتوسط الفقرة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية جداً  78780. 4.2899 .األصل في وسائل التواصل االجتماعي اإللكترونية أنها مباحة 1

 عالية جداً  75181. 4.3913 .تماعية اإللكترونية وسيلة مشروعةالدعوة عبر الوسائل االج 2

 عالية جداً  77964. 4.3333 استخدام الوسائل اإللكترونية طريقة للدعوة.  3

 عالية جداً  71698. 4.4348 هناك حاجة إلى استخدام الوسائل اإللكترونية المعاصرة في الدعوة. 4

الدعوة والوعظ في المسجد ال تغني عن الدعوة والوعظ عبر وسائل  5

 التواصل. 
4.1304 1.01334 

 عالية 

اإللكترونية، ال تفقد المسجد الدعوة والوعظ عبر الوسائل االجتماعية  6

 مكانته ودوره.
4.2174 .95285 

 عالية جداً 

الوسائط  االجتماعية اإللكترونية تصلح للجوانب الدعوية كما  7

 االجتماعية.
4.1324 .71036 

 عالية 

قضاء الوقت على وسائل التواصل ألهداف دعوية ال اعتبره مضيعة  8

 للوقت.
3.7941 1.00088 

 عالية 

 عالية  1.01211 4.0735 أعتقد أن إيجابيات وسائل التواصل تفوق سلبياتها إذا حسن استخدمها. 9
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هناك حاجة إلى استخدام الوسائل اإللكترونية اإللكترونية أن الفقرة "ويتضح من الجدول السابق الذي يوضح النظرة لوسائل التواصل 

، أي أن العينة المستهدفة ترى أن هناك حاجة الستخدام وسائل التواصل  4.43" حظيت بأعلى متوسط حسابي بواقعالمعاصرة في الدعوة

 االجتماعي في الدعوة كوسيلة معاصرة يمكن للدعاة االستفادة منها.

"، على أقل متوسط حسابي، لكن بدرجة  عتبره مضيعة للوقتأوسائل التواصل ألهداف دعوية ال  قضاء الوقت علىالفقرة "كما حصلت 

زالت  ، وهو ما يشير إلى تردد لدى الدعاة في الموقف تجاه وسائل اإلعالم عموماً، والذي اتسم بالجفاء لسنوات طويلة، وما3.79عالية 

ديدة، فالوقت الذي يقضيه مستخدماً مواقع التواصل االجتماعي حتى في الدعوة، يمثل بالنسبة لبعضهم آثاره موجودة تجاه أي وسيلة ج

 يروا هذه النظرة السلبية. مشكلة، فيما أغلبية الدعاة لم يعودوا 

جتماعي في الدعوة، وبين ومن خالل اإلجابتين ألعلى وأدنى فقرتين، يتبين أن هناك فجوة بين القناعة النظرية بأهمية وسائل التواصل اال

 في أساليب الدعوة.و هاتطبيق الدعاة أنفسهم لهذه النظرة اإليجابية التي ما زالت آثار التردد بينة في

 

 ؟ السؤال الثاني: كيف يمارس األئمة في محافظتي قلقيلية وطولكرم الدعوة من خالل هذه المنصات االجتماعية

 استفادتهم من مواقع التواصل االجتماعي  في الدعوة وممارستهم لها من خالل هذه المواقع.( توجهات الدعاة في 5يوضح الجدول )

 األساليب والممارسة لمواقع التواصل االجتماعي :(5جدول )

 

 

 

 

 

 

 

تحصل أي منها على درجة عالية جداً،  ( أن الفقرات حصلت على درجات بين متوسطة وعالية، فيما لم 5يوضح الجدول السابق رقم )

حيث إن تناول ممارسة الدعاة لوسائل التواصل االجتماعي في الدعوة، يشير عموماً إلى استخدام الدعاة لوسائل التواصل االجتماعي في  

 الدعوة بدرجة عالية. 

 

وانحراف   3.87على أعلى متوسط حسابي، بواقع "، حصلت ستثمر المناسبات واألحداث العامة للدعوة إلى هللاأويتبين أن الفقرة "

، أي أن االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي تتركز في االستفادة من المناسبات العامة بصورة أكثر من غيرها، وهو 0.99معياري 

من قبلهم، وهذا األمر يمارسه   أمر يؤكد التفاعل الذي تتيحه المناسبات الدينية واستغاللها في نشر المنشورات والتصاميم والفيديوهات

األئمة وغيرهم من عامة الناس، فيالحظ أنه وعند المناسبات واألحداث الدينية تكثر المنشورات الدعوية كاستقبال رمضان، أو ذكرى 

 تحدثة عن فضلها.اإلسراء والمعراج، أو المولد النبوي، فسرعان ما تنتشر رسائل تذكيرية من قبل عامة الناس مذكرة بهذه المناسبات، وم
 

المتوسط  الفقرة  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

يتعلق بالدعوة إلى هللا، ونشرته على   اسبق وأن أعددت فيديو مرئي 10

 حسابي.
3.0476 1.23691 

 متوسطة

 عالية  99177. 3.8730 ستثمر المناسبات واألحداث العامة للدعوة إلى هللا.أ 11

أنوع في أسلوبي الدعوي اإللكتروني من كتابي إلى تسجيل صوتي  12

 ومرئي...
3.5238 1.07549 

 عالية 

الظواهر السلبية في المجتمع على حسابي أعرض بعض  13

 االجتماعي للتحذير منها.
3.7619 1.27904 

 عالية 

أشارك بمنشورات دعوية جاهزة من صفحات ومواقع دعوية  14

 أخرى. 
3.8730 .92444 

 عالية 
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"، حصلت على ذات المتوسط الحسابي، وهو أمر أشارك بمنشورات دعوية جاهزة من صفحات ومواقع دعوية أخرىكما أن الفقرة "

 طبيعي أن يقوم الداعية بنشر المنشورات الجاهزة التي تطرحها المواقع الدعوية، حيث ال يجد عناء في كتابة الفكرة أو الرسالة الدعوية،

باً ما تكون الرسائل الدعوية الجاهزة مصممة بإتقان، وفيها من الجماليات البصرية ما يعجز عن تصميمه غير المتخصص، فيسهل وغال

 على الناشر األمر، ويعتقد أن فيه من عناصر الجذب الشيء الكثير.

" على أقل متوسط حسابي، وهذه اإلجابة سابييتعلق بالدعوة إلى هللا، ونشرته على ح  اسبق وأن أعددت فيديو مرئيفيما حصلت الفقرة " 

وإن حصلت على درجة متوسطة، فإنها مؤشر الستفادة بعض الدعاة من اإلعالم االجتماعي في إعداد فيديوهات ونشرها لجمهورهم، لكن 

ً لدى الدعاة، فغالبية استفادتهم تكمن في نشر ما هو جاهز من المواد، وليس في  في إعداد مواد خاصة،  م اإلسهاهذا التوجه ليس عاما

أن النسبة األكبر من الدعاة هم من كبار السن، كما أن هناك نسبة منهم  عن وبالرجوع للمعلومات األساسية الخاصة باألئمة التي كشفت

 شهاداتهم أقل من البكالوريوس، وهذا قد يكون له انعكاس على المقدرة على استخدام تقنيات اإلعالم اإللكتروني.

المؤشر أهمية تأهيل الدعاة إعالمياً ليكونوا قادرين على ممارسة الدعوة من خالل اإلعالم، ومعرفة مبادئ اإلنتاج لإلعالم   ويوضح هذا

 االجتماعي.

 محافظتي قلقيلية وطولكرم من دعوة عبر المنصات االجتماعية؟بالسؤال الثالث: هل يتفاعل المتلقي ويتأثر بما يقدمه األئمة 

 المتلقي وتأثره بالمادة الدعويةتفاعل  :(6جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

فقط، فيما لم تحصل أي منها على درجة عالية جدا أو أقل، بل إن  يوضح الجدول السابق أن جميع الفقرات حصلت على درجات عالية 

، ويبدو أن المحور الذي يتناول التفاعل مع المادة الدعوية لم يتح دقة تحديد األثر الذي 3.87-3.4بين  تالحسابية تراوح اتالمتوسط

ما ينشر في حياتهم، فربما كانوا متواجدين في أماكن  يعرف أثرال ين وى الداعية المتلقبل األئمة، حيث ال يرمن ق  وقياسه يصعب تحديده 

ً فالحصول على إجابة بدرجة عالية، تشير إلى أن الداعية يقيس هذا األمر على من هم حوله ومدى تأثير  بعيدة وال يراهم، لكن عموما

االجتماعي، حيث يظهر من خالل المواد الدعوية عليهم، ال سيما في ظل إمكانية اإلحساس برد الفعل وظهوره في وسائل التواصل 

اإلعجاب والتعليق على المنشورات، ومشاركة المنشور مع اآلخرين، والثناء على مضمون المنشور، فكلها تعطي داللة مهمة على التفاعل  

 مع ما ينشره الداعية. 

 

 

 

المتوسط  الفقرة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية  94254. 3.8254 يتفاعل المتلقون مع منشوراتي الدعوية. 15

 عالية  75117. 3.8730 أشعر أن المتلقين يتأثرون بما أعرضه من منشورات دعوية. 16

منشوراتي الدعوية أكثر من المواعظ أشعر أن المتلقين يتفاعلون مع  17

 التقليدية في المسجد. 
3.6984 5.28124 

 عالية 

 عالية  91944. 3.7302 مت منشوراتي في تصحيح بعض األفكار والظواهر عند المتلقين.هسأ 18

كتفاعلهم مع  اإللكترونية مع منشوراتي الدعويةن لصفحتي تفاعل المتابع 19

 منشوراتي االجتماعية الخاصة. 
3.4444 1.08921 

 عالية 

أكثر من  ية البصرية والسمعية اإللكترونيةيتأثر المتلقي بالمواد الدعو 20

 تأثره بالمواد اللفظية التقليدية. 
3.7143 1.02278 

 عالية 
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الستخدام هذه المنصات االجتماعية في مجال الدعوة وتطوير السؤال الرابع: هل توجد دافعية عند األئمة في محافظتي قلقيلية وطولكرم  

 قدراتهم؟

 الحافز والدافعية :(7جدول )

     

عكس ذلك  ؛هارات االتصالية لدى الدعاةأن هناك درجة عالية من الدافعية والرغبة في تطوير المعن  (6رقم ) يكشف الجدول السابق

 وهو ما قد يكون سبباً   ,حصول الفقرات على درجات عالية بالرغم من إجابة من ال يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي عن هذا السؤال

 لى عالية جداً. إ في عدم وصول الدرجة 

" حصلت على أعلى  الدعوة إلى هللاعلى وزارة األوقاف دعم وتحفيز األئمة الستغالل الوسائط اإللكترونية في ويبين الجدول أن الفقرة "

متوسط حسابي، وهي فقرة تدعو إلى زيادة االهتمام الرسمي بتأهيل الدعاة لالستفادة من تقنيات االتصال اإللكتروني وتحفيزهم على  

بر الفضاء اإللكتروني، من لتطوير الدعوة ع  ابر الركيزة األولى واألساسية التي يمكن البناء عليهتاستخدامها، فتوفر الدافعية عند األئمة تع

 خالل تنمية قدراتهم التواصلية.

أن باقي الفقرات حصلت على متوسط حسابي متقارب يؤكد وجود الدافعية عند األئمة الستخدام هذه المنصات االجتماعية  ومن المالحظ

 فيها. في مجال الدعوة وتطوير قدراتهم

 نتائج الدراسة

وسيلة محددة، فكل ما يؤدي إلى نشر رسالة اإلسالم واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الدعوة إلى هللا ليست محصورة في  .1

 األدبيات الشرعية يعد وسيلة مشروعة وجب استثمارها.

تتضمن وسائل التواصل االجتماعي خصائص تؤهلها ألن تكون وسيلة عصرية مؤثرة في مجال الدعوة، يمكن استغاللها لخدمة الدعوة  .2

 إلى هللا.

نظرة األئمة في محافظتي طولكرم وقلقيلية لشرعية وفاعلية الوسائل التواصلية اإللكترونية في مجال الدعوة حظيت بدرجة عالية جداً،   .3

  فهم يرون أهمية استخدامها واالستفادة منها في الدعوة بنظرتهم اإليجابية لها.

ستجابتهم لنشر رسائلهم الدعوية من خالل الفيديو المرئي المعد من قبلهم ينوع األئمة من أساليبهم الدعوية اإللكترونية، غير أن درجة ا .4

 ما يشير إلى تواضع إنتاجهم مواد خاصة للدعوة.محظي بدرجة متوسطة 

 يرى األئمة أن المتلقين لمنشوراتهم الدعوية يتأثرون بما ينشره األئمة من رسائل دعوية، ودرجة رضاهم عن تفاعل المتلقين عالية.  .5

األئمة في محافظتي طولكرم وقلقيلة دافعية عالية نحو استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الدعوة إلى هللا، إضافة إلى رغبتهم يمتلك   .6

 في تطوير إمكانياتهم الفنية لولوج هذا الباب الدعوي. 

 

المتوسط  الفقرة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية  85550. 4.0580 أرغب في تطوير مهاراتي في استخدام تقنيات االتصال اإللكتروني. 21

وتحفيز األئمة الستغالل الوسائط اإللكترونية في على وزارة األوقاف دعم  22

 .الدعوة إلى هللا
4.0870 1.02526 

 عالية 

على الجهات المعنية في وزارة األوقاف بذل الجهد إلى عقد دورات في فنون  23

 الدعوة عبر الوسائط اإللكترونية.
4.0290 .95442 

 عالية 

عبر الوسائط االجتماعية   أشعر بالراحة النفسية عند ممارسة نشاطي الدعوي 24

 اإللكترونية.
4.0435 .86492 

 عالية 
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 توصيات الدراسة

عمل لألئمة؛ لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في استخدام  توصي الدراسة القائمين على وزارة األوقاف والشؤون الدينية إلى عقد ورش  -

الوسائل التواصلية اإللكترونية، واستغالل وجود الدافعية عند األئمة لتنمية مهاراتهم اإلعالمية، وتوظيفها في مجال الدعوة،  

 مختصون في مجال اإلعالم .   وتسليحهم بالمهارات الالزمة للتعامل مع التقنيات التواصلية االجتماعية، وأن يقوم على هذه الورش

ولين في كليات الشريعة وأقسام الدعوة خصوصاً بتخصيص مواد دراسية في اإلعالم اإللكتروني؛ لتأهيل ئكما توصي الدراسة المس -

  ؛ مالدعاة في استثمار وسائل اإلعالم في الدعوة، كما توصي بالدراسة الجدية الستحداث تخصص في كلياتها يدمج بين الدعوة واإلعال 

 كونهما يشتركان في أنهما اتصال تنطبق عليهما كل معارف علم االتصال. 
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والمراجع المصادر
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ABSTRACT 

Emergency management is one of the priorities of the contemporary universities, because of the risks 

faced by the university work of academic and technical fields. This risk may be the result of the nature 

of the work done by the human element or of natural disasters or through the risks integrated between 

them. 

The study aimed to determine the availability of security and safety procedures in the Islamic 

University facilities in the Gaza, Palestine. Also, to prepare proposed scenarios for emergency 

management based on risk assumptions. 

The study used the descriptive and analytical methodologies of the situation in laboratory facilities and 

engineering workshops by using the interview tool with the emergency specialists in the safety and 

security committee. 

The most important results of the study were that the security and safety standards of the Islamic 

University are not directly defined by international, regional or national standards, but the necessary 

requirements are deducted from the University. Also, the risks that threaten the University include: fire 

risk, the risk of explosions, the risk of bombing, mechanical hazards and human hazards, where the risk 

of fire is most likely. 

The study recommended the need to form an emergency committee to include all faculties in the 

University and work to determine the responsibilities accurately, also prepare a guide to educate 

students and staff of the threats of risks at the Islamic University, and the formation of a specialized 

team to evacuate facilities and evacuate the special needs in the event of an emergency. 

Keywords: The Islamic University-Gaza, Emergency, Risk, Security and Safety, Emergency 

Response. 
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 الملخص

كاديمية مجاالت األالفي  امعي من مخاطرالعمل الجله  عرضتوذلك لما ي ؛جامعات المعاصرةولويات لدى الإدارة الطوارئ من األتعد 

أو من خالل المخاطر الطبيعية  ثكوارالمن  يقوم به العنصر البشري أووالفنية، وهذا الخطر قد يكون ناتجاً عن طبيعة العمل الذي 

إعداد  مع فلسطين،  بغزة، المة في مرافق الجامعة اإلسالميةتحديد مدى توافر إجراءات األمن والس. هدفت الدراسة إلى االمدمجة بينه

 المنهج الوصفي والمنهج التحليلي مااستخدوتم على فرضيات الخطر.  سيناريوهات مقترحة إلدارة الطوارئ في الجامعة اإلسالمية بناءً 

ذلك من خالل استخدام أداة المقابلة مع المختصين في مجال الطوارئ في لجنة و ,مشاغل الهندسيةالضع القائم في المرافق المخبرية وللو

 مة. األمن و السال

بشكل مباشر من المعايير الدولية أو  في الجامعة اإلسالمية غير محددةالمتبعة  معايير األمن والسالمة نتائج الدراسة أنكانت أهم 

خطر الحريق،   ولكن يتم استقطاع ما يلزم الجامعة منها، كذلك المخاطر التي تهدد الجامعة اإلسالمية  تشمل  ،قليمية  أو الوطنيةاإل

 كثر احتماالً.عتبر مخاطر الحريق األتوالمخاطر البشرية بحيث   ,كانيكيةالمي خطر  القصف، واألخطار و، النفجاراتاخطر و

رشادي إبدقة، وإعداد دليل بها وتحديد المسئوليات  ,وارئ تشمل كل الكليات في الجامعةوقد أوصت الدراسة  بضرورة تشكيل لجنة ط

وي االحتياجات ذإخالء كيل فريق متخصص إلخالء المرافق وتشمن المخاطر التي تهدد الجامعة، ومعلن للتوعية الطلبة والعاملين 

 . الخاصة في حالة حدوث طارئ

 . ، االستجابة للطوارئالسالمةمخاطر، األمن والطوارئ، ال إدارة ،بغزة الجامعة اإلسالمية الكلمات المفتاحية:
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 :مقدمةال

إعداد األجيال  حمل مسئوليةت التي يقع على عاتقها المجتمعات تخدممن أهم المؤسسات التي مؤسسات التعليم والتعليم العالي  دتع

ً تسعى له  دفإن حماية هذه المؤسسات التعليمية يعالحاضرة والقادمة، لذلك  نظراً لدورها الفعال في االرتقاء  ؛األفرادكذا و الدولمطلبا

 بالمجتمع وبناء مستقبله.

طر من عدة جوانب، وهذا الخطر اخم منالعمل الجامعي  فإدارة المخاطر من األولويات لدى الجامعات المعاصرة، وذلك لما يعترضه

  المخاطر المدمجة بينها.ن خالل ممن الكوارث الطبيعية أو يقوم به العنصر البشري أو قد يكون ناتجاً عن طبيعة العمل الذي 

ن ينتج عنه وقوع إصابات وخسائر مادية وبشرية، حيث أحال حدوث خطر ناشئ عن طبيعة العمل في المجال المختص به يمكن  وفي

تجاوز دراك لتعد الخسائر البشرية هي األهم كونها العامل األساسي في اإلنتاج، لذلك هناك حاجة ماسة لوجود منظومة من الوعي واإل

 .[1]  هذه المخاطر

لذلك فإن متطلبات السالمة في الجامعات يجب أن تشتمل على فريق واع بالمخاطر، ومدرب جيداً على التعامل معها، ولديه اإلمكانات  

الجيدة التي تساعده على حماية األرواح والممتلكات، ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة سعت إلى تطوير إدارة الطوارئ في مرافق 

 والكشف عن نقاط الضعف  فيها والعمل على معالجتها.  الجامعة اإلسالمية، 

تعمل بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، وهي عضو في  التيالجامعة اإلسالمية بغزة من مؤسسات التعليم العالي و

ورابطة جامعات البحر ، ت اإلسالميةمثل: اتحاد الجامعات العربية، واتحاد ورابطة الجامعا ,العديد من االتحادات والروابط الدولية

مجلس األمناء ومجلس : أهمها شئونها, للجامعة عدد من المجالس اإلدارية التي تدير، واألبيض المتوسط، واالتحاد الدولي للجامعات

 .[2]و مجلس لكل كلية  الجامعة

وتهتم بالجانب التطبيقي بالتوازي مع  دريسها وقيمها،في منهاجها وأسلوب ت الجامعة بالقيم اإلسالمية وبتقاليد الشعب الفلسطينيتلتزم 

والعلمية    في التخصصات التربوية  والدكتوراهالماجستير  الدرجات العليا فيالجانب النظري، كما تمنح الجامعة درجة البكالوريوس و

 .كلية تحتويها الجامعة اإلسالمية (11)ضمن 

 

 

 :أهمية الدراسة

 .رواح والممتلكاتمن أجل حماية األ الجامعة اإلسالميةتحسين وسائل األمن والسالمة في  -1

 األمن والسالمة في الجامعة اإلسالمية. تدابيرتحديد نقاط الضعف والقوة في  -2

 أثناء الطوارئ.  الجامعة اإلسالميةتقييم إجراءات األمن والسالمة في مرافق  -3

 في مؤسسات التعليم العالي. لعمليات الطوارئمساعدة مخططي الطوارئ في إعـداد خطط  -4

 : أهداف الدراسة

 تحديد مدى توافر إجراءات األمن والسالمة في مرافق الجامعة اإلسالمية. .1

 تتعرض لها مرافق الجامعة اإلسالمية. التيتحديد المخاطر  .2

 المخاطر التي تهدد مرافق الجامعة اإلسالمية.تحديد متطلبات إدارة الطوارئ للحد من  .3

 سيناريوهات مقترحة إلدارة الطوارئ في الجامعة اإلسالمية. إعداد .4
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 : مشكلة الدراسة

وذلك لضمان الحفاظ وطنية أو محلية أو دولية؛ اتباع معايير  من خالل مجال األمن والسالمةالتخطيط السليم في  لىإتحتاج الجامعات 

  .ممتلكاتها ةوالمستمر ألمنها وسالمالدائم 

الذي طال المتكرر, ك مثل العدوان اإلسرائيلي, من ضمنها الجامعة اإلسالمية, مؤسسات التعليم في قطاع غزة تهدد عديدة مخاطر توجد

مخاطر كررة تواجد يضاف إلى االعتداءات اإلسرائيلية المتو م.2014مدرسة الفاخورة ومبنى اإلدارة في الجامعة اإلسالمية في عام 

 واستجابة للتعامل مع أي طارئ في حال حدوثه. االتي تتطلب إجراءات استعداد والمخاطر الميكانيكية، واألخطاء البشرية المواد الخطرة

ومدى فاعلية إجراءات األمن  ،المخاطر من خالل تحديد في مرافق الجامعة اإلسالمية الوضع القائم تقييم هيمشكلة هذه الدراسة 

 .وإعداد سيناريوهات لتفادي عواقب المخاطر المتوقعة والسالمة وأثرها في تحسين كفاءة إدارة الطوارئ،

 يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:و

 الجامعة اإلسالمية؟ مرافق  الطوارئ فيواقع إدارة األزمات وما 

 التساؤالت الفرعية التالية:   نتحاول الدراسة اإلجابة ع

 ؟ لجنة الطوارئما المخاطر التي تهدد مرافق الجامعة اإلسالمية من وجهة نظر  .1

 ما مدى توافر إجراءات األمن والسالمة في مرافق الجامعة اإلسالمية؟  .2

 من المخاطر التي تهدد مرافق الجامعة اإلسالمية؟  الطوارئ للحدما متطلبات  .3

 هدد الجامعة اإلسالمية؟المخاطر التي ت عواقب لتفاديرحة ما السيناريوهات المقت .4

 :الدراسات السابقة

 الضفة العامة في المؤسسات في الموظفون يواجها التي األزمات من التقليل في ستراتيجياإل التخطيط أثر [3]  جعفر دراسة بينت

ويزيد األزمات  إدارة فعالية من يقلل للموظفين توضيحه قلة وأن المحتملة، من المشكالت التقليل في ، من خالل إسهام التخطيطالغربية

مدى فاعلية إجراءات السالمة والصحة المهنية في [4]  دراسة الهابيل وعايش،كما أوضحت  ،فيها األزمات وعواقب آثار من

التزام اإلدارة العليا يوثرعلى فعالية إجراءات السالمة والصحة في   ؛ حيث بينت أنالمختبرات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

 نيالعاملوأن إجراءات السالمة والصحة المهنية،  فعال في له دورالمختبرات العلمية، كذلك توفير قواعد ووسائل الوقاية في بيئة العمل 

كذلك بين باحثون بأنه من الضروري تحديد  المة المهنية.لم يتلقوا تدريبات كافية حول استخدام وسائل الس بقطاع غزة في الجامعات

البشرية و المادية واإلمكانيات، وأنواع هذه األزمات [5] التعليم مؤسسات لها أن تتعرض يمكن التي اإلدارية المخاطرو األزمات

  .اتالجامع لها تتعرض التي األزمات إدارة فعالية في دورها حيث من ,الجامعة في المتوفرة

 إجراءات الدراسة  .2

 :منهجية الدراسة

في الجامعة  مخبرية والمشاغل الهندسيةالتحليلي للوضع القائم في المرافق ال المنهجو يفي هذه الدراسة المنهج الوصف وناستخدم الباحث

أجل جمع البيانات األولية الالزمة  ؛ منمع المختصين في مجال الطوارئ في الجامعةاستخدام أداة المقابلة وذلك من خالل  ,اإلسالمية

 تساؤالت.اللتحقيق أهداف الدراسة والقادرة على اإلجابة عن 

 : مجتمع الدراسة

 في مقر غزة الرئيسي للجامعة اإلسالمية.والسالمة والطوارئ األمن  في لجنةالعاملين كل 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 150 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

 بغزة: الجامعة اإلسالميةبكوارث واألزمات التي لحقت ال

 المدارس من العديد ضد مؤسسات التعليم في قطاع غزة في السنوات األخيرة وبشكل ممنهج، وذلك سرائيلياإل االحتالل قوات استهدفت

جامعات في   ثالثمباشر  بشكل االحتالل م ضرب2008  حرب عام  خالل ف ، م2014وعدوان عام  م2008عدوان عام  في والجامعات

ً  هاتدمير مدارس تم( 8( منها مدرسة  226كما دمر  قطاع غزة، م أغارت 2008ديسمبر  28يوم األحد الموافق  وكذلك  في ،كليا

 وضح جدول و ي [6].دوالر  13,236,800كلفتها إلى  وصلتأدى إلى إحداث خسائر مما  سرائيلية على الجامعة اإلسالميةالطائرات اإل

 .خسائر القصف المباشر لمرافق الجامعة (1)

 ين".الباحث دمصدر إعدا"ال م2008عدوان عام خسائر : (1جدول )

 طبيعة الضرر المباني والمرافق
 وصف المباني المدمرة  كامل/ جزئي

 كامل العلمية المختبرات مبنى

 البيئية الدراساتمركز  تخدم مختبراتمجموعة من ال

 الطبية  والتحاليل والتربة المياه وفحص والريفية،

 واألحياء.

 للهندسة العزيز عبد بن تركي األمير مبنى

 المعلومات وتكنولوجيا

 

 كامل

مختبرات و االتصاالتمختبرات و لكهرباءا مختبرات

   مراسم قاعات الو , الصناعية والهندسة الحاسوب

 األبحاث كزاومر، الفلسطيني التراث مركز، والمعمارية

 .النظرية المساقات تخدم التيو

 . ةدراسلمساقات ال طالبية  يضم قاعات جزئي يدانحال مبنى

 . دراسية يضم قاعات جزئي الدراسية  للقاعات طيبة مبنى

 .التدريس هيئة وألعضاءالجامعية  لإلدارةمكاتب  جزئي البحرين مملكة مبنى

 قاعات لألنشطة الالمنهجية. جزئي الطالبية األنشطة مبنى

 األجهزة التابعة للمباني المستهدفة. كل  كامل بشكل .الحاسوب وأجهزة والعلمية الطبية األجهزة

 .الرئيسي للقصف بشكل مباشر اإلدارةحيث تعرض مبنى ستهداف مرة أخرى؛ تعرضت الجامعة اإلسالمية لالم 2014عام  في عدوان 

 ,كمبنى المؤتمرات به, بعض المباني المحيطةالمركزي في الجامعة, و اإلدارةاألضرار التي لحقت بمبنى حجم  (1الشكل ) وضحوي

  [7]ردوال 3.400.000 والخسائر  وقد بلغت قيمة األضرار ، وقاعة استقبال كبار الزوار

 

 

 

 

 

 

 

 [8] المصدر ،م2014  عدوان عام منضرار بمبنى اإلدارة الرئيسي صورة لأل :(1شكل )
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 , حيث يوضحضرار في الممتلكاتأوفاة وحاالت و إصاباتسببت مخاطر و حداثألفي السنوات السابقة  تعرضت الجامعة اإلسالمية

ً بعض (2) الجدول  من هذه المخاطر. ا

 اإلسالمية  مرافق الجامعة التهديدات التي تعرضت لها  :(2جدول ) 

 

 النتائج والمناقشة .3

 المقابالت: تحليل نتائج 

ال تتوفر في الجامعة اإلسالمية لجنة طوارئ متخصصة بكل متطلبات الطوارئ، ولكن توجد لجنة السالمة واألمان التي تقوم بمهام 

متابعة وتنفيذ إجراءات السالمة في المختبرات والورش الهندسية، وكذلك رفع توصيات للنائب اإلداري في الجامعة؛ لتوفير اإلمكانات 

 ة لعمل اللجنة. المطلوب

 تشكلت لجنة السالمة واألمان برئاسة مساعد نائب رئيس الجامعة للشئون اإلدارية د.عالء الجماصي, وتشمل عضوية كل من:

 م. إسماعيل أبو سخيلة نائب الرئيس عن المكتب الهندسي في الجامعة.  -

 أ. محمد عزيز عن شئون الجودة والتطوير  في الجامعة. -

 مرجان عن كلية العلوم.د. رامي  -

 د. عبد الرحمن الشكري عن  كلية الهندسة.   -

 من خدمات الحرم الجامعي.   أ. جمال محمود شبانة -

 أ. أيمن الحليمي رئيس وحدة الصيانة التابعة للمكتب الهندسي. - 

اءات الوقاية، وتنفيذ كل ما يصدر عن لجنة وتعد وحدة الصيانة التابعة للمكتب الهندسي الجهة التنفيذية ألعمال الفحص والمتابعة إلجر

 السالمة واألمان من توصيات. 

 ( مع أعضاء من لجنة السالمة واألمان وكانت النتائج كما يلي:1تم إجراء المقابلة الشخصية ملحق )

 أوال : نتائج المقابالت المتعلقة بتحديد المخاطر التي تهدد الجامعة اإلسالمية 

ج المتعلقة بتحديد المخاطر والتهديدات التي تهدد مرافق الجامعة من المختبرات والورش الهندسية, ويوضح  ( النتائ3يبين الجدول )

 الجدول مقارنة االستجابات بين أعضاء اللجنة. 

زمن  التهديد/ الخطر

 الحدوث

 المصدر ضرارطبيعة األ

االشتباكات والخالفات بين 

 الطالب  
 م2006

 [9] .بين الطالب إصابات

 االنقسام  السياسي بين التنظيمات 

 م2007

المباني ومختبرات حرق وتدمير العديد من 

الحاسوب، والمختبرات العلمية، والقاعات 

الدراسية، والمخازن والمطابع، والمولدات  

الكهربائية، وشبكات الحاسوب والكهرباء 

مثل حرق  ,والمياه،  وبعض األضرار

 .مجموعات مختلفة من الكتب العلمية

أحداث الجامعة  

 اإلسالمية

 م1-2/2/2007

بيان صادر عن  

الجامعة  إدارة 

 اإلسالمية بغزة

بمختبرات قسم األحياء  انفجار

  .بسبب تسريب غاز
 م2015

وفاة عامل النظافة، وحدوث أضرار طفيفة في 

 زجاج بعض النوافذ. تحطيم المختبر و

 [10] 
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ية أو الدولية, تبين نتائج المقابالت أنه ال توجد معايير محددة كمرجع للجنة السالمة, لكن يتم استقطاع ما يلزم الجامعة من المعايير المحل

واالعتماد على خبرة أعضاء اللجنة, وبما يناسب ظروف الجامعة. كما تم تحديد المخاطر التي تتعرض لها مرافق الجامعة مثل: خطر 

 الحريق،  وخطر االنفجارات،  وخطر القصف، واألخطار  الميكانيكية، بحيث يعتبر خطر الحريق األكثر حدوثا.

 الجامعة اإلسالمية مرافق تحديد المخاطر التي تهدد  :(3) جدول

 المقابلة الثالثة  المقابلة الثانية ولى المقابلة األ المخاطر التي تهدد الجامعة اإلسالمية
المقابلة  

 الرابعة 
 المقابلة الخامسة 

واضحة  هل هناك معايير أو مرجعية 

وطنية( لدى الجامعة  - إقليمية -)دولية

 ؟اإلسالمية تخص األمن و السالمة

 

 ال يوجد شيء مكتوب

يتم استقطاع ما يلزم 

الجامعة من المعايير 

 الدولية

ال يوجد ولكن نعتمد 

على خبرة أعضاء 

 اللجنة

يطبق بناء على 

 قدرات الجامعة

ما يناسب الجامعة 

 يتم تطبيقه

ما المخاطر التي تهدد مرافق الجامعة 

 سالمية؟اإل

الحريق واألخطار  

الميكانيكية  

 االنفجاراتو

القصف والحريق 

 واألخطار  الميكانيكية

الحريق 

 االنفجاراتو

الحريق 

 والقصف

الحريق وانفجارات 

و أالمواد الكيمائية 

 تسرب الغاز

 الجامعة مرافق التي تهدد ما أكثر المخاطر

 ؟احتماال اإلسالمية
 الحريق - االنفجارات

األخطار  

الميكانيكية 

 المصاعداصة خ

 االنفجارات

عتبر الحريق األكثر احتماالً  من يهل 

 ؟التي تهدد الجامعةمخاطر المجموعة 
 نعم نعم نعم نعم نعم

مخاطر التي لمخصص ل توثيقهل يوجد 

تهدد مرافق الجامعة، بحيث يحتوي هذا 

السجل على احتمالية حدوث الخطر 

على العاملين والطالب  عواقبهو

 والمرافق؟

ال يوجد ولكن يتم 

تحديد المخاطر في 

 محاضر االجتماعات

من خالل االجتماعات 

يتم تحديد المخاطر 

 التي تهدد الجامعة

 ال علم لدي ال علم لدي

ال يوحد ولكن يسجل 

في محاضر 

 اجتماعات اللجنة

 المخاطر لمعالجة هل يتم إعطاء األولوية

 عواقبهابناًء على احتمال حدوثها و

 ؟ةالمحتمل

 

 

من خالل تحديد 

المباني األكثر 

عرضة للمخاطر 

خصوصا مبنى 

 المختبرات

نعم نعطي األولوية 

المختبرات ى لمبن

 والمكتبة

 نعم نعم ممكن

من خالل تحديد 

المباني األكثر 

عرضة للمخاطر 

خصوصا مبنى 

 المختبرات

مخاطر خاص لعواقب  هل يوجد تأمين 

 مرافق الجامعة؟ التي تهدد
 نعم لألفراد يوجد يوجد نعم يوجد نعم لألفراد

ة عن  مصابات الناجلإل هل توجد إحصائية

مخاطر في الخمس سنوات األخيرة؟ هل ال

 بذلك؟ سجالتتوجد 

إصابات محدودة  

حالة وفاة واحدة 

نتيجة تسرب غاز في 

 المختبرات.

حصائية لكن إوجد تال 

مكن الرجوع للعيادة ي

 الطبية

إصابة حروق واحدة 

صابة إلموظف و

طالب وحالة وفاة ل

نتيجة  ؛ لعامل خدمات

 تسرب غاز

 ال أعلم

محدود: ال 

 5يتجاوز 

 حاالت

محدود: إصابة 

لموظف وحادث وفاة 

غاز  انفجارنتيجة 

 في المختبر

ة مالناجيعتبر معدل اإلصابات أو الوفيات 

 خيرة:مخاطر في الخمس سنوات األالعن 

لم تحدث  –ثابت  –يتناقص  -) يتزايد 

 وفيات( /إصابات

 

 يتناقص ثابت ثابت ثابت ثابت

ما أكثر المخاطر التي يسببها العنصر 

قلة الخبرة    –العنف    - البشري )اإلهمال

 خرى( أ  –

 اإلهمال وقلة الخبرة اإلهمال اإلهمال اإلهمال وقلة الخبرة اإلهمال وقلة الخبرة
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 إدارة الطوارئمتطلبات ثانياً: نتائج المقابالت المتعلقة ب

النتائج وجود  تبينمقارنة االستجابات بين أعضاء اللجنة. ووبإدارة الطواري في مرافق الجامعة   ةنتائج المتعلقال( 4يوضح جدول )

 ،تجنب الخطر لدى اللجنةل المطلوبة ستراتيجيةاإلمعيقات إدارة الطوارئ وكيفية التنبؤ بالمخاطر و توافق بين أعضاء اللجنة على طبيعة

 إلعالن حالة الطوارئ.  في الجامعةمؤشرات واضحة  توفروعدم 

 

 في مرافق الجامعة اإلسالمية  ئ إدارة الطوار  متطلبات (4)1جدول 

 المقابلة الخامسة المقابلة الرابعة المقابلة الثالثة المقابلة الثانية المقابلة االولى إدارة الطواري

من ما هي معيقات إدارة الطوارئ 

 ؟وجهة نظركم

قلة الموارد  

 المالية 

قلة الموارد  

 المالية 

قلة  

 الصالحيات

 دارية للجنة  اإل

قلة الموارد  

 المالية 

إدارة  معيقات

 اإلخالء للطلبة

 التنبؤ بالمخاطر و ما هي طرق

تحديد الحلول كيف يمكن 

والخطوات الواجب اتباعها لمنع 

 حدوثها؟

دوري  الفحص ال

لمرافق الجامعة  

و للمصاعد و  

لوحات الكهرباء 

 و أنظمة الغاز

دوري  الفحص ال

 لمرافق الجامعة 

 تفهم  خاللمن 

الدروس  

المستفادة  و 

من خالل 

الفحص  

الدوري و  

تسجيل 

 المالحظات

دوري  الفحص ال

لمرافق الجامعة  

و معالجة فورية 

 للخلل 

من خالل توفير 

إجراءات السالمة و  

األمان لكل مرفق 

مع معرفة 

الخصوصية  

 الوظيفية لكل مرفق

 ما هي إجراءات االستجابة 

الواجب عملها حال  الفورية

ث أي خطر في مرافق حدو

 الجامعة؟

تعليمات  توفير

واضحة  

بضرورة 

 اإلخالء

تعليمات  توفير

واضحة لدى  

أعضاء اللجنة  

بكيفية التصرف 

في حال حدوث  

 الخطر 

توفير 

توصيات 

توضح 

جراءات اإل

المطلوب 

 تنفيذها

إصدار تعليمات 

فورية من رئيس 

اللجنة  لمعالجة  

الخطر بناء على 

إجراءات السالمة  

 انو األم

خالء المبنى فورا إ

ع جرس اعند سم

 اإلنذار

 معالجة ما هي استراتيجيات 

 المخاطر في الجامعة اإلسالمية؟ 

تقبل   -نقل الخطر -)تجنب الخطر 

التخفيف من حدة   -الخطر 

 الخطر(

 تجنب الخطر نقل الخطر تجنب الخطر تجنب الخطر تجنب الخطر

 للحد هل توجد إجراءات وقائية 

حدوث الخطر؟ و ما هي هذه  من

 اإلجراءات؟ 

التفتيش الدوري 

و رفع التقارير 

لإلدارة لعمل  

 االزم

للمعدات  فحص

و األجهزة بشكل 

دوري و رفع 

 التوصيات

نقل اسطوانات 

الغاز خارج 

المباني لتفادي 

خطر تسريب 

 الغاز

التوعية و 

 –رشادات اإل

 –التثقيف 

المتابعة الميدانية 

ضوابط   إعدادو 

 ملزمة للجميع

رفع وعي الموظفين 

و الطلبة من خالل  

 التدريب

مخاطر لهل يوجد نظام رقابة ل

مرافق الجامعة ؟ ما  التي تهدد

 هي مكوناته؟ 

مثل  نعم 

الكاميرات و 

االستشعار و 

 جرس اإلنذار

 مثل  نعم

الكاميرات و 

االستشعار و 

 جرس اإلنذار

 مثل  نعم

الكاميرات و 

االستشعار و 

 جرس اإلنذار

نعم الكاميرات و 

االستشعار و 

 جرس اإلنذار

نعم الكاميرات و 

االستشعار و جرس 

 اإلنذار
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 الخطرهل يوجد نظام إبالغ عن 

في مرافق الجامعة؟ وما هي 

 حدوده؟ هل يصل لإلدارة العليا؟

 يوجد رقم 

خاص  اتصال 

 101للطوارئ 

يوجد رقم 

خاص  اتصال 

 101للطوارئ 

 يوجد رقم 

خاص  اتصال 

  101للطوارئ 

و كذلك ارقام  

في  اتصال 

المصاعد، نعم  

يصل لإلدارة  

 العليا

نذار إيوجد جرس 

و يصل لإلدارة  

 العليا

يوجد رقم خاص 

وجد تللطوارئ و 

لوحات ارشادية و 

نعم يصل لإلدارة 

 العليا

للمباني  طوارئ  هل توجد خرائط

مخارج الهروب اآلمنة في  تبين

حالة حدوث طارئ؟ هل هي 

 معلنة في المباني؟

في بعض المباني 

و  ةموجود

المخارج 

مصممة 

 لتستوعب الجميع

 عند الهروب

في بعض 

 ةالمباني موجود

و المخارج 

مصممة 

لتستوعب 

 الطلبة  الجميع

مخارج تتوفر 

للمباني و 

تستوعب جميع 

 الطلبة 

موجودة الخرائط 

في المكتب 

 للجامعة الهندسي

كلية فقط في مبنى 

 الطب كلية العلوم و

هل يوجد كشف بالمعدات الوقائية 

المتوفرة في مرافق الجامعة؟ و 

بشكل  هاهل يتم فحصها و تحديث

 دوري؟

لطفايات  متوفر

الحريق و يتم 

فحصها بشكل 

 دوري

متوفر لطفايات 

الحريق و يتم 

فحصها بشكل 

 دوري

و يتم  يوجد نعم

فحصها بشكل 

 دوري

 يوجد كشف

و يتم  للمعدات

فحصها بشكل 

 دوري

ال داعي لوجود  

جهزة كشف لكن األ

موجودة و يتم 

فحصها بشكل 

 دوري

هل توجد مؤشرات إعالن 

الجامعة؟ وما هي الطوارئ في 

 مراحل تطورها؟

 ً   متوفر  كان سابقا

و لكن اآلن 

 متعطل

 ً متوفر  كان سابقا

ن ال و لكن اآل

 يوجد

يوجد نظام 

إنذار خاص  

لكل مبنى في 

حالة حدوث  

طارئ يتم 

إخالء المبنى 

ن يؤثر أدون 

على باقي  

 المباني

يوجد تدريب 

لمناورات إخالء 

 لبعض الكليات

ال يوجد و لكن 

عدادات وجد استت

 للطوارئ 

هل تتوفر لوحات إرشادية في 

للوقاية من مرافق الجامعة 

 ؟المخاطر

كلية في مبنى 

 متوفرالعلوم 

كلية في مبنى 

 متوفرالعلوم 

كلية في مباني 

ألنها العلوم 

أكثر عرضه  

 للخطر 

 متوفر نعم 
ولكن  متوفر  

 بحاجة للتطوير

هل تصدر إرشادات مكتوبة عن 

 المحتملة وكيفية تجنب المخاطر

 ؟ عواقبها

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد
يوجد من خالل 

 المكتب الهندسي

نسعى لطرح 

مساقات لتدريس 

السالمة خصوصا  

في  بما يتعلق 

 بالمختبرات
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 لجنة الطوارئمحور ثالثاً: نتائج المقابالت المتعلقة ب

ً توافقأن هناك بلجنة الطواري في الجامعة و مقارنة االستجابات بين أعضاء اللجنة بحيث يوضح  ةنتائج المتعلقال( 5يوضح جدول ) في   ا

 ال تشملكذلك ،  متخصصة لجنة طوارئ وال توجد   لجنة السالمة و األمان في الجامعة بأنه توجد  اعضاء اللجنة، و ذلك  استجابات

مرافق الجامعة،  الطالب في  فريق خاص بإخالء توفر، كذلك ال يعة مثل كلية تكنولوجيا المعلوماتفي الجام كل الكلياتعضوية اللجنة 

 . ال يوجد فريق مدرب للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة أثناء الطوارئو

 استجابات أعضاء لجنة السالمة و األمان عن محور لجنة الطواري  (5) 2جدول 

 الطوارئلجنة 
 المقابلة الثالثة المقابلة الثانية المقابلة االولى

المقابلة 

 الرابعة
  المقابلة الخامسة

هل توجد لجنة الطوارئ 

)قسم، وحدة، شعبة( في 

 الجامعة اإلسالمية؟ 

 

توجد لجنة السالمة و 

األمان ال يوجد لجنة 

 طوارئ

توجد لجنة السالمة  

و األمان ال يوجد 

 لجنة طوارئ 

توجد لجنة 

السالمة و 

وجد تاألمان ال 

 لجنة طوارئ 

توجد لجنة 

السالمة و 

األمان ال 

وجد لجنة ت

 طوارئ

توجد لجنة السالمة  

وجد تو األمان ال 

 لجنة طوارئ 

كل   تشمل هل اللجنة

الكليات في الجامعة 

 اإلسالمية؟ 

 ال تشمل كل الكليات ال تشمل كل الكليات
ال تشمل كل 

 الكليات

ال تشمل كل 

 الكليات

ال تشمل كل الكليات 

 لكنها تكفي

وجد مسئوليات تهل 

و مهام معتمدة  محددة 

 لكل عضو في الهيكلية؟

توجد مسئوليات ال 

و لكن أعضاء  مكتوبة 

اللجنة ذو تخصصات  

مختلفة متعلقة بالسالمة 

 و األمان

غير محددة و لكن 

وحدة السالمة و 

األمان هي جهة 

تنفيذية تابعة للمكتب 

 الهندسي

ال يوجد تحديد 

 لها

بناء  موزعة

  على الخبرات

و لكن غير 

 مكتوبة

يوجد تكامل في 

أعضاء اللجنة  عمل 

 همتخصصاتو 

 خاصهل يوجد فريق 

إلخالء الطالب من المباني 

 في حالة حدوث طارئ ؟

ال يوجد فريق و لكن 

مناورات حصلت 

 الطلبة  لإلخالء

ال يوجد فريق و لكن 

توجد مناورات 

 لإلخالء

توجد تدريبات 

 للخدمات
 توجد تدريبات

تم عمل تدريبات 

 للفنين لإلخالء

هل يوجد فريق متخصص 

للتعامل مع ذوي 

االحتياجات الخاصة في 

 حالة حدوث طارئ؟

 يتوفر فريق ال

 

 يتوفر فريق ال

 

 يتوفر فريق ال

 

 يتوفر فريق ال

 

 يتوفر فريق ال

 

 

هل حصل كل عضو على 

 المناسب ؟التدريب 
 يوجدال  يوجدال 

تم تشكيل 

اللجنة بناء 

 على خبراتهم

 ال يوجد توجد تدريبات

هل توجد نماذج إدارية 

تطورات األحداث  لمعالجة

 في حالة حدوث طارئ؟

 ال توجد ال توجد نماذج ال توجد نماذج ال توجد

ال توجد و لكن يوجد 

تقارير و محاضر 

 اجتماعات

  األمن تنسق مع يوجد هل 

ضمن خطة عمل  يالجامع
 نعم يوجد تنسيق نعم يوجد تنسيق

نعم يوجد 

 تنسيق

نعم يوجد 

 تنسيق
 نعم يوجد تنسيق
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مشتركة في حاالت  

 الطوارئ؟

اتصال منظومة وجد يهل 

في حالة تستخدم للمتابعة 

 ؟حدوث طارئ

 السلكيأجهزة  وجدي

 لالتصال 
 وجدينعم  وجدينعم  وجدينعم 

نعم توجد خصوصا 

وحدة السالمة و مع 

األمان التابعة 

 للمكتب الهندسي

مع هل يوجد تنسيق 

جهاز جهات خارجية مثل 

وزارة الدفاع المدني، 

 الصحة، الهالل األحمر

 ، والشرطة؟الفلسطيني 

تدريبات ال بعض  توجد

مشتركة مع الدفاع ال

المدني و الهالل 

 األحمر

توجد تدريبات 

 جهاز مشتركة مع

الدفاع المدني و  

 الل األحمراله

 الفلسطيني

وجد تنعم 

تدريبات 

مشتركة مع 

الدفاع  جهاز 

 المدني

توجد تدريبات 

مشتركة مع 

 الدفاع المدني 

توجد تدريبات 

 جهاز مشتركة مع

 الدفاع المدني 

 

 في الجامعة اإلسالمية  سيناريوهات إدارة الطوارئ

على  التركيز عادة و لكن يتم  هاكل هامن الصعب تحديدو التي يمكن أن تحدث في الحرم الجامعي كثيرة و  حاالت الطوارئ المحتملة

ضمن إجراءات التخطيط  لحدث الطارئا سيناريوهات تعتمد فاعلية إجراءات الطوارئ على فاعلية  .[11] األكثر احتماالً  المخاطر

و كذلك قدرة غرقة الطوارئ على إدارة  ،لجنة الطوارئ ألعضاء، والقدرة على االستعداد الجيد من خالل التدريبات و المناورات السليم

 .[12]العمليات و اتخاذ القرار و توزيع المهمات و المسئوليات و الصالحيات بدقة 

 : [13] تعتمد على خطر بحيث في حالة حدوث هي محاكاة لالستجابة للطوارئ الحدث الطارئ سيناريوهات

 التخطيط السليم لتفادي المخاطر المحتملة •

 جمع المعلومات وقت الحدث سرعة  •

 الصحيحة القراراتسرعة إصدار   •

 القدرة على تنفيذ المهمة األساسية للجنة الطوارئ و هي إنقاذ الضحايا  •

 المخاطر. في الجامعة اإلسالمية بناء على فرضيات   الحدث الطارئ( سيناريوهات 6) يوضح الجدول

 

 

 .ونسيناريوهات الحدث الطارئ للجامعة اإلسالمية المصدر الباحث (6جدول )

 مستوى الخطر

 خطرالمستوى  فرضيات الخطر

 أخضر 

 خطرالمستوى 

 أصفر

 خطرالمستوى 

 أحمر
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 إسرائيلي قصف

 

 

 

 

 

 

 

في عمل   الوضع طبيعي

 الجامعة

 

 

في    في تطور متسارع ةاألمني االحداث -

 .قطاع غزة

مناطق قريبة من مرافق ل قصف  -

 اإلسالمية.  الجامعة

للجنة الطوارئ لمتابعة   جلسة انعقاد -

 .األحداثتطور 

إلدارة  الجامعة  رفع توصيات  -

تعليق الدراسة لمدة يوم  بضرورة 

 واحد مع إمكانية التجديد.

  بين أعضاء اللجنة  استمرار التشاور -

بتعليق الدوام الدراسي في حالة  

 .استمرار التصعيد األمني

المحافظة على ممتلكات الجامعة و  -

 حداث األمنية.خالل األ أمنها

 عرض للقصف مباشرة تالجامعة ت -

 لمرافقها.

 مرافق  إعالن حالة الطوارئ في  -

  .الجامعة

ل من خال خرآشعار إتعليق الدوام حتى  -

تبليغ شئون الطلبة و شئون الموظفين و 

 العالقات العامة.

لإلنقاذ و   تفعيل إجراءات االستجابة -

 اإلسعاف و اإلخالء. 

التنسيق الكامل مع اإلسعاف و الدفاع  -

 المدني للتغلب على عواقب القصف.

المحافظة على ممتلكات الجامعة و  -

 حداث األمنية.خالل األ أمنها

لجنة الطوارئ لإلدارة رفع تقارير من  -

العليا عن تطورات الوضع في  

 .الجامعة
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 خطر الحريق

في عمل   الوضع طبيعي

 .الجامعة

فحص دوري لشبكات  -

و  شبكات  الكهرباء

و المخازن   الغاز 

و أماكن  الكيمائية

 . تخزين الوقود

إنذار منخفض بوجود حريق في منطقة 

 محددة من مرافق الجامعة.

من طبيعة  الطوارئحقق وحدة تت  -

 السيطرة عليه. إمكانيةاإلنذار و 

لغرفة الطوارئ بحيث  يتفعيل جزئ -

حدة السالمة و وتشمل الرئيس و 

 األمان و اللجنة الطبية و األمن.

مع الدفاع المدني و التنسيق  التواصل  -

 مر.اذا لزم األ

إخالء الطلبة  فريق اإلخالء يعمل على  -

 من مكان الحدث.

رفع تقرير بالحدث للجنة الطوارئ  -

 . لإلدارة العليا

 إنذار مرتفع لحريق في مرافق الجامعة -

 .في المخازن الكيمائية أو شبكات الغاز

 إعالن حالة الطوارئ في الجامعة.  -

 تفعيل كلي لغرفة الطوارئ.  -

لإلنقاذ و   تفعيل إجراءات االستجابة -

 اإلسعاف و اإلخالء. 

إغالق شبكات الغاز وفصل التيار  -

 الكهربائي عن مكان الحدث.

إبعاد المواد المشتعلة و المتفجرة عن  -

 مكان الحدث.

التواصل  و التنسيق مع الدفاع المدني  -

 و الهالل األحمر و وزارة الصحة.

المحافظة على ممتلكات الجامعة و  -

 خالل الحدث. أمنها

رير من لجنة الطوارئ لإلدارة رفع تقا -

العليا عن تطورات الوضع في  

 الجامعة.

االستفادة من الحدث لتفادي تكرار  -

حدوثه على كل المستويات اإلدارية و 

 الفنية.
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 خطر االنفجارات

  عمل الوضع طبيعي في 

مع استمرار  الجامعة

شبكات الغاز و  فحص

و شبكات الكهرباء 

 مخازن الوقود 

 

منخفض بوجود تسريب في إنذار  -

أو ماس كهربائي في  شبكات الغاز

 .مخازن المحروقات أو مواد كيميائية

تحقق وحدة السالمة و األمان من ت  -

 طبيعة اإلنذار و إمكانية السيطرة عليه. 

تفعيل جزئي لغرفة الطوارئ بحيث  -

تشمل الرئيس و حدة السالمة و األمان 

 ولجنة األمن و لجنة اإلخالء.

مع الدفاع المدني و التنسيق  التواصل  -

 اذا لزم االمر.

 . الخطرإخالء الطلبة من مكان  -

وجود انفجار في مرافق االنذار ب -

 الجامعة.

 .تحديد مكان االنفجار و طبيعته -

 إعالن حالة الطوارئ في الجامعة.  -

 تفعيل كلي لغرفة الطوارئ.  -

لإلنقاذ و   تفعيل إجراءات االستجابة -

 االسعاف و اإلخالء. 

اغالق شبكات الغاز وفصل التيار  -

 الكهربائي عن مكان الحدث.

إبعاد المواد المشتعلة و المتفجرة عن  -

 مكان الحدث

التواصل  و التنسيق مع الدفاع المدني  -

 و الهالل األحمر و وزارة الصحة.

المحافظة على ممتلكات الجامعة و  -

 أمنها خالل الحدث.

تقارير من لجنة الطوارئ لإلدارة رفع  -

العليا عن تطورات الوضع في  

 الجامعة.

االستفادة من الحدث لتفادى تكرار  -

حدوثه على كل المستويات اإلدارية و 

 الفنية.
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المخاطر 

 الميكانيكية

 

 

  عمل الوضع طبيعي في 

 الجامعة

 فحصمع استمرار 

شبكات شبكات الغاز و 

 الوقودو مخازن كهرباء 

على  الدوري   و الصيانة

 المصاعد و اآلالت

 

إنذار منخفض بوجود عالقين في   -

مصعد في احدى المرافق أو إصابات 

 عمل.

تحقق وحدة السالمة و األمان من   -

 طبيعة اإلنذار و إمكانية السيطرة عليه. 

تفعيل جزئي لغرفة الطوارئ بحيث  -

تشمل الرئيس و حدة السالمة و األمان 

 و لجنة الطبية. ولجنة األمن

التواصل مع الدفاع المدني اذا لزم   -

 االمر.

 . خطرإخالء الطلبة من مكان ال -

 

 

 

 

 

 

  

إنذار مرتفع بوجود إصابات من وقوع  -

في  مصعد أو إصابات عمل من اآلالت

 .الورش الهندسية

 إعالن حالة الطوارئ في الجامعة.  -

 .في الجامعة  تفعيل كلي لغرفة الطوارئ -

لإلنقاذ و   إجراءات االستجابةتفعيل  -

 االسعاف و اإلخالء. 

التواصل  و التنسيق مع الدفاع المدني  -

 و الهالل األحمر و وزارة الصحة.

المحافظة على ممتلكات الجامعة و  -

 خالل الحدث. أمنها

رفع تقارير من لجنة الطوارئ لإلدارة  -

 .الحدث و تطوراته العليا عن

ار االستفادة من الحدث لتفادى تكر -

حدوثه على كل المستويات اإلدارية و 

 الفنية.
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 ةبشريال األخطاء

 

 

 

في عمل  الوضع طبيعي 

 الجامعة مرافق

 

 

حدوث  يةإنذار من المراقبة احتمال -

في المختبرات أو  مشكلة أو حدث

 الورش الهندسية.

 إمكانيةتحقق من طبيعة اإلنذار و ال  -

 السيطرة عليه. 

قبل وحدة السالمة و   معالجة فنية من -

 .األمان

 العمل ما يلزم حتى ال  يتكرر الحدث. -

 

  إنذار مرتفع بوجود إصابات بين الطلبة  -

 .نتيجة ألخطاء بشرية

في مكان الحدث  إعالن حالة الطوارئ  -

 .  أو في الكلية

في الجامعة  تفعيل كلي لغرفة الطوارئ -

. 

لإلنقاذ و   تفعيل إجراءات االستجابة -

 اإلسعاف و اإلخالء. 

التواصل  و التنسيق مع الدفاع المدني  -

 و الهالل األحمر و وزارة الصحة.

المحافظة على ممتلكات الجامعة و  -

 أمنها خالل الحدث.

رفع تقارير من لجنة الطوارئ لإلدارة  -

العليا عن تطورات الوضع في  

 الجامعة.

االستفادة من الحدث لتفادى تكرار  -

ى كل المستويات اإلدارية و حدوثه عل

 الفنية.
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 الخالصة

 وأ –قليمية أو اال دوليةالمعايير بشكل مباشر من ال  غير محددة  الجامعة اإلسالميةمعايير األمن و السالمة  المتبعة في  •

 طنية ولكن يتم استقطاع ما يلزم الجامعة منها.الو

و  القصف، و األخطار  الميكانيكية  خطر  االنفجارات،خطر  الحريق، خطر  تشمل  اإلسالمية  المخاطر التي تهدد الجامعة •

 كثر احتماالً.الحريق األ مخاطرعتبر تبحيث المخاطر البشرية، 

 مخاطر التي تهدد الجامعة اإلسالمية في الخمس سنوات االخيرة ثابت.المعدل اإلصابات الناتجة عن  •

نصر البشري و التي تشكل خطراً على مرافق الجامعة )المختبرات والورش الفنية و الهندسية( هي المخاطر التي يسببها الع •

 . لدى العاملين  الخبرة من ثم قلةاإلهمال وخطر 

 في مرافق الجامعة اإلسالمية. إلجراءات األمن و السالمةمن أهم المعيقات الخاصة بإدارة الطوارئ  نقص الموارد المالية  •

دوري لمرافق الجامعة و الفحص المن خالل  وقوعهاالحلول والخطوات الواجب اتباعها لمنع  ايجادالتنبؤ بالمخاطر و إمكانية •

 الغاز. شبكات لوحات الكهرباء و فحص شبكات و  و  و الروافع، للمصاعد

 تعامل مع المخاطر في الجامعة اإلسالمية.لل األولويات نقل الخطر من من ثم تجنب الخطر  و استراتيجية  •

 .   101االتصال على رقم   خالل عن حدوث طارئ في مرافق الجامعة من واضحة لإلبالغ وسائل تتوفر •

 طر. فيما يتعلق بمصادر الخطر في مباني المختبرات فقط ألنها أكثر عرضه للخ لألمن و السالمة تتوفر لوحات ارشادية  •

 تجنبها في الجامعة.وكيفية التصرف في حالة وقوعها و كيفية ال تصدر إرشادات مكتوبة عن الحوادث المحتملة  •

 وجد لجنة السالمة و األمان و هي ال تشمل كل الكلياتتال توجد هيكلية واضحة للجنة الطوارئ في الجامعة اإلسالمية ولكن  •

 .الجامعة

ال يوجد تحديد  في التصرف في حالة وقوع خطر، و  في مجاالت المختلفة و السالمةلجنة األمن  يعتمد على خبرة أعضاء  •

  .لجنة السالمة و األمان عضو في معتمدة لكل الللمسئوليات و المهام 

ال يوجد فريق مدرب إلخالء الطالب من مباني جامعة في و العلوم كليةوجد تدريبات إلخالء بعض الكليات مثل كلية الطب وت •

 طارئ. حالة حدوث 

 حدوث طارئ. عند للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعة خاص و مدربال يوجد فريق  •

وجد محاضر اجتماعات لجنة السالمة و تولكن  ،وجد نماذج إدارية للتعامل مع تطورات األحداث في حالة حدوث طارئتال  •

 ألمان.ا
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الصحة،  وزارة  الدفاع المدني،  : جهازمجال األمن و السالمة مع جهات خارجية مثل مشترك فيتنسيق  اتصال و يوجد •

 الشرطة. جهاز  ، والفلسطيني والهالل األحمر

 و كيفية التصرف لتفادي عواقبها. بناء على فرضيات المخاطر إعداد سيناريوهات في حالة حدوث طارئتم  •

 التوصيات

 .بدقة المسئوليات طوارئ تشمل كل الكليات في الجامعة  وتحديدلجنة  يلتشك •

 .ةات الفلسطينيجامعفي ال األمن و السالمة  متخصصة في اعتماد مرجعية محددة دولية •

 التي تهدد الجامعة.المخاطر الطلبة و العاملين من  لتوعية  معلن  دليل ارشادي إعداد •

 في الجامعة اإلسالمية.         لتحسين إجراءات إدارة الطوارئ ات و موارد توفير موازن •

  تطورات األحداث في مرافق الجامعة. لمعالجة للطوارئ نماذج إداريةتصميم  •

 تشكيل فريق متخصص إلخالء المرافق و إخالء ذوي االحتياجات الخاصة في حالة حدوث طارئ.  •

 شكر وتقدير 

ن  إلى الجامعة االسالمية بغزة، وأعضاء لجنة السالمة واألمان على ما أبدوه من تعاون كامل في يتقدم الباحثون  بجزيل الشكر والعرفا

 .إنجاح هذه الدراسة
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 ( 1ملحق )

 استبيان المقابلة الشخصية

 تحديد مخاطر التي تهدد الجامعة اإلسالمية 
 وطنية( لدى الجامعة اإلسالمية تخص األمن و السالمة. -قليمية إ -هل هناك معايير أو مرجعية )دولية •

 ما هي المخاطر التي تهدد مرافق الجامعة اإلسالمية من ناحية األمن والسالمة ؟  •

 التي تهدد الجامعة والتي تشكل خطراً على مرافق الجامعة؟ ماهي  أكثر مخاطر  •

 هل تعتبر مخاطر الحريق األكثر احتماالً  من مجموعة مخاطر األمن و السالمة؟  •

هل يوجد سجل مخصص لمخاطر األمن والسالمة التي تهدد مرافق الجامعة، بحيث يحتوي هذا السجل على احتمالية حدوث  •

 الطالب والمرافق؟الخطر و أثره على العاملين و

 هل يتم إعطاء األولوية للمخاطر بناًء على احتمال حدوثها وتأثيرها المحتمل؟ •

 هل يوجد تأمين ضد مخاطر األمن و السالمة في مرافق الجامعة؟  •

 كم عدد اإلصابات الناتجة عن مخاطر األمن والسالمة في الخمس سنوات األخيرة؟ هل توجد إحصائية بذلك؟ •

 بات أو الوفيات الناتجة عن مخاطر األمن و السالمة في الخمس سنوات االخيرة:يعتبر معدل اإلصا •

 لم تحدث إصابات/وفيات( –ثابت  –يتناقص   -) يتزايد 

 اخرى(   –قلة الخبرة    –العنف     -ما هي أكثر المخاطر التي يسببها العنصر البشري )اإلهمال   •

 إدارة الطوارئ

 الطوارئ في مرافق الجامعة اإلسالمية ؟ما هي معيقات إدارة  •

 كيف يمكن التنبؤ بالمخاطر وتحديد الحلول والخطوات الواجب اتباعها لمنع حدوثها؟ •

 خطر في مرافق الجامعة؟  أي حدوث حال عملها الواجب إجراءات االستجابة ما هي •

 ما هي استراتيجيات التعامل مع المخاطر في الجامعة اإلسالمية؟ •

 التخفيف من حدة الخطر(  -تقبل الخطر    -نقل الخطر   -الخطر     جنب)ت           

 هل توجد إجراءات وقائية لتقليل احتمالية حدوث الخطر؟ و ما هي هذه اإلجراءات؟ •

 هل يوجد نظام رقابة لمخاطر األمن و السالمة في مرافق الجامعة ؟ ما هي مكوناته؟ •
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 ي مرافق الجامعة؟ وما هي حدوده؟ هل يصل لإلدارة العليا؟  هل يوجد نظام واضح لإلبالغ عن حدوث طارئ ف •

 هل توجد خرائط طوارئ  للمباني تبين مخارج الهروب اآلمنة في حالة حدوث طارئ؟ هل هي معلنة في المباني؟ •

 هل يوجد كشف بالمعدات الوقائية المتوفرة في مرافق الجامعة؟ و هل يتم فحصها و تحديثها بشكل دوري؟ •

 مؤشرات إعالن الطوارئ في الجامعة؟ وما هي مراحل تطورها؟هل توجد  •

 هل تتوفر لوحات ارشادية في مرافق الجامعة خصوصاً بما يتعلق بمصادر الخطر والحذر منه؟  •

 هل تصدر إرشادات مكتوبة عن المخاطر المحتملة وكيفية تجنب عواقبها ؟ •

 لجنة الطوارئ 
 

 الطوارئ )قسم، وحدة( في الجامعة اإلسالمية؟هل توجد هيكلية واضحة للجنة  •

 هل اللجنة شاملة كل الكليات في الجامعة اإلسالمية؟ •

 هل يوجد تحديد للمسئوليات و المهام معتمدة  لكل عضو في الهيكلية؟  •

 هل يوجد فريق خاص إلخالء الطالب من المباني في حالة حدوث طارئ ؟ •

 اجات الخاصة في حالة حدوث طارئ؟ هل يوجد فريق متخصص للتعامل مع ذوي االحتي •

 هل حصل كل عضو على التدريب المناسب بناًء على دوره المحدد في الهيكلية؟  •

 هل توجد نماذج إدارية للتعامل مع تطورات األحداث في حالة حدوث طارئ؟ •

 هل اللجنة تنسق مع أمن الجامعة ضمن خطة عمل مشتركة في حاالت الطوارئ؟ •

 اتصال السلكي تستخدم للمتابعة مع أفراد لجنة الطوارئ و أمن الجامعة؟ هل توجد أجهزة  •

 هل يوجد تنسيق مع جهات خارجية مثل جهاز الدفاع المدني، وزارة الصحة، الهالل األحمر الفلسطيني، والشرطة؟  •
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ABSTRACT 

The issue of political pluralism in our societies is considered one of the critical issues in contemporary 

political construction, and it has influential implications in the political arena, and its study in the legal 

policy has become important to control Islamic political action. 

The results came to confirm that pluralism in Islamic thought has its roots since the first century of the 

state in Islam 

And it has two views: 

The first: Pluralism in political views, which is an award and even a duty within the parameters of 

enjoining good and forbidding evil and advice. 

The second: Pluralism in the formation of Islamic political parties, as the principle is that there is no 

permissibility, and it is resorted to only in the interest of a general and achieved reality that leads to 

achieving peaceful coexistence and political stability. 

 

Keywords: Legitimate politics - political pluralism - Islamic parties - Islamic political thought - political 

opinions - political systems 
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 ملخصال

تعد قضية التعددية السياسية في مجتمعاتنا من القضايا المفصلية في البناء السياسي المعاصر ولها تداعيات مؤثرة في الساحة السياسية     

 ، ودراستها في ضوء السياسة الشرعية بات مهما لضبط العمل السياسي االسالمي . 

 نذ القرن االول للدولة في االسالم وجاءت النتائج لتؤكد ان للتعددية في الفكر االسالمي جذورها م

 ولها صورتان : 

 االولى : تعددية في االراء السياسية وهي جائزة بل واجبة ضمن ضوابط االمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة.  

صلحة حقيقة عامة متحققة تؤدي والثانية : التعددية في تشكيل االحزاب السياسية االسالمية فاالصل فيها عدم الجواز وال يلجأ اليها اال لم

 الى تحقيق التعايش السلمي واالستقرار السياسي. 

 النظم السياسية.  -االراء السياسية  -الفكر السياسي االسالمي  -االحزاب االسالمية    -التعددية السياسية  -السياسة الشرعية  الكلمات المفتاحية:
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 :مقدمةال

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد: 

هـ(: 606فإّن أهمية دراسة مسائل تتعلق بالسياسة الشرعية تأتي من كونها أصل حفظ الضروريات الخمس، يقول ابن االثير)ت

ن به الدماء، ويتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهذه وظيفة "إّن األصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة، وبث العدل والتناصف الذي تحق

 .[1]"ولي األمر

ومع هذه األهمية فال تزال مسائل من السياسة الشرعية بعيدة عن التأصيل الشرعي العميق، والتحرير العلمي الدقيق، لما يعتريها 

إلبعاد علماء األمة عن تبصير الرأي العام بحقوقه، وواجبات من محاذير ومخاوف صنعتها السلطات الحاكمة في العصور المتأخرة، 

السلطة الحاكمة، فضال عن مدى شرعيتها، وهذا من أشد ما يقلق األنظمة الحاكمة، فكانت ثمرتها مّرةً في ظهور التطرف الذي افسد في  

 البالد وأساء إلى الدين، ألنه يؤمن بالعنف الدموي فقط سبيال للتغيير وفرض الرأي. 

لذا نجد قصورا في معالجة تطور بعض قضايا السلطة في ضوء السياسة الشرعية، مما دفع النظام السياسي إلى االبتعاد شيئا و

فشيئا عن سلطة الشريعة، وبمعنى أدق إبعاد الشريعة عن السياسة والحكم، ومن هنا نشأت المفاصلة بين الدين والسياسة، وقويت بتغذية 

 صلة التامة بينهما في البالد العربية واإلسالمية كما كانت في بالد الغرب.الغرب لها؛ لتحقيق المفا

إّن المدونات في السياسة الشرعية بقيت محدودة قياسا بأبواب الفقه األخرى، ومع ظهور كتابات معاصرة واعية بهذا الشأن إال  

تجلبه عليهم من ويالت الحكام الذين ال يرقبون في   أن بعضها نأى أصحابها عن معالجة قضايا جوهرية معاصرة بصورة معمقة؛ لما قد

 عالم مصلح وباحث منصف إالً وال ذمة وال إنسانية.

وفي المقابل نجد هنالك إشكاليات في التنظير السياسي وما يتضمنه من النقد والتقويم، ومنها محاولة قولبة األنظمة السياسية التي  

ية المعاصرة، بعيدا عن معطيات واستحقاقات البيئة التي نشأت فيها أو حكمتها، وهذا مما حكمت في العصور السابقة بأطر النظم السياس

يجعل األحكام غير دقيقة أو مشوهة أو مجحفة، وال سيما إن كان من وضع األداة المعيارية أو امتلكها خاضعا مسبقا لرفض نظام سياسي 

ضوعية والحيادية القائمة على التجرد، والتي يقوم عليها المنهج العلمي حكم في عصر سابق ويخشى من عودته للحكم، وبذلك تغيب المو

 في التشخيص والتحليل والقياس والتقويم.

كما أن استحقاقات البيئة وطبيعة تكوين أفرادها وبنائهم الفكري والقيمي، يؤثر في تطبيق األنظمة السياسية المعاصرة من بيئة 

فقد ينجح نظام سياسي في دولة ولكنه يفشل كليا أو جزئيا في دولة أخرى قد تكون مجاورة لسابقتها، إلى أخرى ومن دولة إلى غيرها، 

ولذلك تقرر عند كثير من المنظرين إّن محاولة استنساخ التجارب أو األنموذج السياسي ال يكتب له النجاح ما لم يخضع لتعديالت قد تصل  

 ئة الجديدة التي يراد نقل التجربة إليها أو تطبيق األنموذج فيها.إلى نسب عالية وجوهرية، بما يتالءم مع البي

ثم إن اإلقرار بالتطور في المجتمعات على المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي، يقتضي اإلقرار بالتطور السياسي فيها، 

 ورة خلال في أصول الفكر السياسي ومبادئه العامة.مواكبا لها، مؤثرا أو متأثرا، وهذا يكون غالبا في النظم السياسية وال يستلزم بالضر

إن هذه المقدمات واإلشكاليات ينبغي أن تكون حاضرة ونحن نعالج قضايا سياسية معاصرة في ضوء السياسة الشرعية، ومنها 

 نظرية التعددية السياسية.

 تساؤالت وأهداف

لمتخصص بالسياسة الشرعية: هل عرف التاريخ السياسي اإلسالمي التعددية  ولعل من األسئلة التي تثير جدال بين أهل العلم, وال سيما عند ا

بناء السياسية؟ ما مفهومها وأنواعها؟ وما الحكم الشرعي للتعددية السياسية؟ وما ضوابطها؟ وهل تعد التعددية ظاهرة إيجابية أم سلبية في ال

 السياسي للدول المعاصرة؟ 
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ى عن طبيعة األنظمة السياسية المعاصرة التي تتولى السلطة وإدارة الحكم في الدول بعد  وهذه التساؤالت المحورية لن تكون بمنأ

 غياب الدولة الجامعة.

ومن المؤلم أن تتحول بعض اإلجابات إلى بوابة لصراع اإلرادات واألجندات، في الدول العربية واإلسالمية، وما أفرزته وستفرزه 

 من صدامات مسلحة أو مفاصلة قادحة.  

اول في هذه الدراسة اإلجابة عن عدد من التساؤالت المنهجية التي تثير االهتمام والمتابعة عند الباحثين في السياسة بشقيها الشرعي  ونح

 والعام، وتتلخص في تساؤالت محورية، هي: 

 ماذا نقصد بنظرية التعددية السياسية؟  .1

 وأحكامها الشرعية وضوابطها ؟ما اإلطار العام للتعددية السياسية من حيث أنواعها،  .2

 ما كيفية توظيف التعددية السياسية في تحقيق التعايش واألمن المجتمعي؟ .3

 كما هنالك جملة من األهداف نطمح في التوصل إليها في إطار المشكلة الخاضعة لمتطلبات البحث والدراسة، من أهمها:

والحوادث ووضع حلول شرعية لها، واستنباط أحكام فقهية لمستجداتها بالنظر بيان قدرة الشريعة اإلسالمية على مواجهة النوازل   -1

 في األدلة التفصيلية. 

 التوصل إلى مفهوم فقهي معاصر، يسهم في تحديد المقصود بالتعددية السياسية، وأنواعها. -2

 اسة الشرعية. تحديد الحكم الشرعي للتعددية السياسية والضوابط المتعلقة بهذه التعددية، ضمن منظومة السي -3

التوصل إلى توصيات علمية وعملية يمكن أن تسهم في معالجة مشكلة البحث المتعلقة في الفوضى السياسية وترشيدها لتقليل  -4

 آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وتوظيفها في خدمة األمة اإلسالمية والحضارة اإلنسانية.

 منهج الدراسة وخطتها: 

ندرسها ونروم الوصول إلى حلول لمعالجتها أو تقليل أثرها وتحقيق األهداف المرسومة، استلزم اتباع منهج  إنَّ طبيعة الظاهرة التي

علمي في البحث يتالءم مع طبيعة هذه الدراسة فكان المنهج الوصفي؛ "إذ يعدُّ الوصف ركناً أساسياً من أركان البحث العلمي، ومنهجه 

سلوب من أساليب التحليل المركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد،.. وذلك من أهم المناهج المتبعة فيه...، وهو أ

 [.2من أجل الحصول على نتائج علمية، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية، بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة"] 

نصوص الشرعية وتحليلها، بتتبع اآليات القرآنية واعتمدنا في سبيل ذلك االستقراء والتحليل التأصيلي، من خالل استقراء ال

واألحاديث النبوية ذات العالقة بنظرية التعددية السياسية، وتفسيرها وبيان أوجه الداللة فيها، واستخالص المعاني واستنباط األحكام 

الفقهية, ومدونات السياسة الشرعية لتحديد الشرعية منها، كما اقتضى القيام بمسح ألهم اآلراء واألقوال والقواعد التي وردت في المصادر  

 مفهوم التعددية السياسية وأنواعها وأحكامها وضوابطها، وتطبيقاتها المعاصرة.

ونحاول أن نعتمد في هذه الدراسة على أسلوب النظريات الفقهية، التي تعني في باب السياسة الشرعية: "مجموعة القواعد  

قة بحراسة الدين وتحقيق مصالح األمة، وتحديد الواجبات والحقوق للراعي والرعية وتنظيم شؤون والضوابط واألحكام التكليفية المتعل

 الدولة بتحديد طبيعتها وأركانها وعالقاتها وسلطاتها ومقّومات سيادتها الداخلية والخارجية". 

 ومبحثين وخاتمةتمهيد يتعلق بنظرية التعددية السياسية لقد جاءت هذه الدراسة في 

 المبحث االول: فيبحث التعددية في اآلراء السياسية أما 

 المبحث الثاني: فيتعلق بتعددية القوى السياسية )المعارضة السياسية التنظيمية( وأما

 وأما الخاتمة فضمت أهم النتائج واالستنتاجات التي توصلت إليها هذه الدراسة. 
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  والرشاد ونفع البالد والعباد، وما توفيقنا إال باهلل.نسأل هللا تعالى أن يلهمنا التوفيق إلى السداد 

 

 تمهيد في نظرية التعددية السياسية

للتعددية السياسية صور بحسب التطور التاريخي للدولة في اإلسالم، لعل أبرزها لدى المتقدمين تعدد الحكام أو الدول، وعند  

 ة بحث التعددية السياسية بشقيها التنظيري والتنظيمي.المعاصرين تعددية األحزاب السياسية، ونحاول في هذه النظري

ونقصد بنظرية التعددية السياسية في ضوء السياسة الشرعية: مجموعة القواعد والضوابط واألحكام التكليفية المتعلقة بتنوع اآلراء 

رار السياسي، وتنوع القوى المنظمة التي تعمل والمشاركة في التأثير على الق  في تنظيم شئون الدولة ومقّومات سيادتها الداخلية والخارجية

 على فرض المبادئ التي تعتنقها، عن طريق الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها؛ خدمة للمصالح العامة.

، مما ال شك فيه أن التعددية في اإلسالم تمتد في جذورها إلى اللبنات األولى في البناء الفكري والفقهي في  المذهبية اإلسالمية

 مرورا بصراع مدرستي النص الشرعي والتحكيم العقلي، في مسألة التحسين والتقبيح عند المتكلمين واألصوليين.

كما كانت حاضرة في المنظومة السياسية اإلسالمية في صورتها اإليجابية في وثيقة المدينة، وبدأت تأخذ منحى سلبيا في المعارضة  

 دين. والصراع على السلطة بدل تعزيز سلطة ال 

 وفي ضوء تعريفنا لنظرية التعددية السياسية يمكن تحديد نوعين من هذه التعددية, هما:  

التعددية في اآلراء السياسية: ويقصد بها: تنوع اآلراء السياسية الموافقة للشريعة ومقاصدها الكلية، وحق أصحابها في التعبير  -1

 لمصالح العامة. ويمكن أن نصنفها ضمن التعددية السياسية اإليجابية.عنها والمشاركة في التأثير على القرار السياسي، خدمة ل

وهذه التعددية هي إقرار، أو اعتراف بوجود التنوع االجتماعي، وبأن هذا التنوع ال بد أن يترتب على خالف في المصالح  

الختالف بحيث ال يتحول إلى صراع عنيف يهدد واالهتمامات، واألولويات، وتكون التعددية هنا إطارا مقننا للتعامل مع هذا الخالف، أو ا

 .[3] الدولةسيادة الشرع أو سالمة المجتمع وبقاء 

ومن صورها المعارضة السياسية الداخلية التي تعني االختالف بشأن التصور للمثالية السياسية واالجتماعية التي ينبغي أن تسود 

 .[5]الحكومة تصرفا )يظن أنه( يخالف تشريع الدولة أو يضر بمصلحة األمة، أو إنكار الرعية أو بعضها على [4]في المجتمع

: ويقصد بها تنوع القوى في الصراع من أجل فرض المبادئ التي تعتنقها، عن طريق الوصول  1التعددية في القوى السياسية -2

 إلى السلطة أو المشاركة فيها، وفي عمومها تصنف ضمن التعددية السياسية السلبية. 

صورها تعدد الجماعات واألحزاب السياسية التي هي عبارة عن مجموعة من األفراد تجمعهم فكرة معينة، تدفعهم للعمل  ومن

 .[6]المتواصل للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها لتحقيق أهداف معينة

 . [7]أو مجموعة منظمة تعمل بمختلف الوسائل للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين 

 وهذا التعريف يشتمل على أركان أربع: 

 وجود جماعة. -

 لديها برنامج سياسي معين. -

 تعمل بالوسائل السلمية )الديمقراطية وغيرها(. -

 .[8] تسعى للفوز بالحكم أو المشاركة في السلطة -

 
 سية الشرعية.تقتصر هذه الدراسة على المعارضة السياسية السلمية، من دون المعارضة العنفية أو المسلحة, فهذه تبحث عادة ضمن نظرية الخروج في السيا 1
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 المبحث األول: التعددية في اآلراء السياسية

 المعارضة السياسية( مشروعية التعددية في اآلراء السياسية )حق

لم نقف على قول فقهي يمنع وجود مثل هذا النوع من التعددية، فالنصوص الشرعية والوقائع التاريخية في عصور الحكم اإلسالمي 

 تثبت هذا النوع من التعددية, وتعده ظاهرة إيجابية، يقوم على مبادئ مشروعة ومنضبطة، وأهمها: 

 التعبير عن الرأي السياسي واجب وحق مكفول:  -1

التعددية في اآلراء السياسية أو ما يطلق عليها المعارضة السياسية اإليجابية تندرج ضمن مفهوم حرية التعبير المستمدة من نظرة 

اإلنساني، كما أنها ليست ثمرة من اإلسالم إلى الحرية، فقد احترم اإلسالم حرية التعبير وأقرها وحث عليها، وهي ليست وليدة الفكر 

وحق شرعي    ،ثمرات نضال األفراد والجماعات ضد الطغاة والمستبدين، وإنما هي منحة إلهية وسمة بارزة من سمات الشريعة اإلسالمية

  .[9] ة أصيل تدعمه النصوص الشرعي 

يق الشهوات، والخارجي عن طريق الضغط والسيطرة، فالحرية الفردية أصل مقرر يرتفع به اإلنسان فوق اإلكراه الداخلي عن طر      

وال يمكن أن تكون الحرية اإلجتماعية بديالً للحرية الفردية، على نحو ما يدعي الماركسيون، فالحرية االجتماعية في واقع األمر ليست 

، ولذا فقد [10]إال من اإليمان بعقيدة التوحيدإال مجموع حريات األفراد، ألن المجتمع الحر هو الذي يكون أفراده أحراراً، والحرية ال تنبع 

من شروط المواطنة الحقة للمسلم وانضمامه إلى الرعية اإلسالمية قول الحق والمجاهرة به؛ سعياً )صلى هللا عليه وسلم( جعل النبي 

َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى السَّْمعِ َوالطَّاَعِة فِي اْلعُْسِر إلحقاقه في المجتمع، فعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال: "بايَْعنَا َرُسوَل هللاِ 

 ي هللاِ لَْوَمةَ اَلئٍِم"أَْن نَقُوَل بِاْلَحّقِ أَْينََما ُكنَّا، اَل نََخاُف فِ َواْليُْسِر، َواْلَمْنَشِط َواْلَمْكَرِه، َوَعلَى أَثََرةٍ َعلَْينَا، َوَعلَى أَْن اَل نُنَاِزَع اأْلَْمَر أَْهلَهُ، َوَعلَى 

[11]. 

)صلى ترك المسلم اإلدالء برأيه، فيما يرى أنه الحق، أمراً محتقراً، فقد روي عن النبي    )صلى هللا عليه وسلم(كما عدّ رسول هللا  

ليه مقاالً ثم ال يقول به، فيقول أنه قال: "ال يحقرن أحدكم نفسه، قالوا: يا رسول هللا، وكيف يحقر أحدنا نفسه، قال يرى أنه ع  هللا عليه وسلم(

، وعن أبي ذر [12]هللا عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول فيَّ كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى" 

بخصال من الخير؛ أوصاني أن ال أخاف في هللا لومة الئم، وأوصاني أن أقول   )صلى هللا عليه وسلم(رضي هللا عنه قال: أوصاني خليلي  

 .[13]  مراً الحق وإن كان 

حرية التعبير, حتى في مواجهة السلطة, وعدها جهاداً بل من أفضل مراتبه، لقوله عليه   )صلى هللا عليه وسلم(وقد أكد النبي  

)صلى شهادة في سبيل هللا لمن يضحي بنفسه من أجلها، لقوله    ، بل هي[14]"  جائر  الصالة والسالم: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان  

 .[15]": "أفضل الشهداء عند هللا عز وجل رجل قام إلى واٍل جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتلههللا عليه وسلم(

 حق المشاركة في التفكير السياسي: -2

ويقصد بها إعطاء دور فاعل وليس شكليا للمواطنين )وال سيما المعارضة السياسية الداخلية(، في مناقشة بعض القرارات  

 والسياسات والمواقف والخطط والبرامج التنفيذية، والقرآن عني بتأصيلها، وقام النبي عليه الصالة والسالم بتفعيلها، وتتجلى في اعتماد

ِ ِلْنَت لَُهْم  تعالى:    مبدأ الشورى، قال هللا َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب اَلْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرهُْم “فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ

َ يُِحبُّ اْلُمتَ  ِ إِنَّ َّللاَّ ِليَن”فِي اأْلَْمِر فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ اَلةَ َوأَْمُرهُْم ُشوَرى [، وقوله تعالى: “16]َوّكِ َوالَِّذيَن اْستََجابُوا ِلَربِِّهْم َوأَقَاُموا الصَّ

ا َرَزْقنَاهُْم يُْنِفقُوَن”  العالقات العامة أفرد له القرآن سورة باسمه. [، ولعظيم هذا المبدأ في17]بَْيَنُهْم َوِممَّ
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ومن ثمار الشورى على أفراد أي مجتمع، تعزيز التفاعلية، وفيها: قوة ألبنائه، وزيادة الترابط بينهم، وتدعيم التعاون والتفاهم 

ان مكرم ومقدّر، وإعطاؤه اهتماما المشترك بينهم ومع القيادة، وتقوية أواصر األخوة والمواطنة، وإشعار كل فرد بذاتيته وكينونته كإنس

 اجتماعيا يملؤه باالكتفاء واإلشباع النفسي، ويجعله مرتبطا برباط وثيق مع الدولة أو الحكومة التي يعمل فيها أو يخضع لسلطتها.

ألنه جاء بعد مناقشة وصوال بهؤالء المواطنين إلى رأي أو حكم أو موقف يتفقون عليه ويؤيدونه وتتبناه األقلية كما تتبناه األغلبية؛  

وحوار وتشاور، فيكون محط رضا واقتناع، ولذا يرفض اإلسالم المبدأ اإلقصائي "دع لنا التفكير بالسياسة " الذي تتبناه بعض األنظمة 

 الحاكمة؛ لما فيه من تحجير على عقول مواطنيها من المشاركة في التفكير السياسي.

الحرية, وضرورة الدفاع عن هذا الحق في العصور اإلسالمية كافة, والشواهد على   وقد أثبتت الوقائع التاريخية ممارسة هذه

 ذلك كثيرة, منها:

صحابته منزالً عند أدنى ماء من مياه بدر، جاءه الصحابي الخباب بن   )صلى هللا عليه وسلم(في غزوة بدر حينما أنزل النبي 

رسول   المنذر وقال: يا رسول أرأيت هذا المنزل، أمنزالً أنزلكه هللا، ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة، قال

ا ليس بمنزل، فانهض يا رسول هللا بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم هللا: »بل هو الرأي والحرب والمكيدة« قال: يا رسول هللا فإن هذ

ما وراءه من اآلبار، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم، فنشرب وال يشربون، فأخذ   -نخرب  –فننزله ونغور    -أي المشركين  –

 .[18]برأيه  )صلى هللا عليه وسلم(النبي 

أصحابه، مكنت  )صلى هللا عليه وسلم(ذه الواقعة قائالً: إنَّ هذه الحرية التي ربى عليها رسول هللا يعقب الدكتور الصالبي على ه

 .[19] مجتمعهم من االستفادة من عقول جميع أهل الرأي السديد والمنطق الرشيد

ي مقابل ثلث ثمار المدينة، مع قبيلة غطفان على أن تنسحب عن المدينة ف  )صلى هللا عليه وسلم(وفي غزوة األحزاب اتفق النبي 

الصحابة في هذا األمر، فكان رأيهم في عدم إعطاء غطفان شيئاً من ثمار    عليه وسلم()صلى هللا  وقبل عقد الصلح مع غطفان شاور النبي  

سالم على فرض ؛ ويعلق الصالبي على هذا الموقف مبيناً: حرصه عليه الصالة وال[20] )صلى هللا عليه وسلم(المدينة، وأخذ به النبي 

، ما )صلى هللا عليه وسلم(الشورى في كل أمر عسكري يتصل بالجماعة، فاألمر شورى، وال ينفرد به حتى ولو كان هذا الفرد رسول هللا  

 . [21]دام في دائرة االجتهاد ولم ينزل به وحي

 احترام الرأي العام الداخلي:  -3

وتزداد الشورى ضرورة وأهمية عندما يصبح األمر رأيا عاما داخليا له اتجاهاته، وعلى سبيل المثال، فإن الحرب حدث مهم 

وخطير في حياة األمم، يستحوذ على اهتمام الناس، ويترك أثره في كل جانب من جوانب الحياة، وقبيل اندالع الحرب يصبح الحديث عنها 

اس، فهذا هو مجتمع الصحابة قبيل اندالع معركة أحد تنشط فيه اتجاهات الرأي العام الداخلي، وكانت البداية المحور األساس في حياة الن

، قال ألصحابه: »... لَْو أَنَّا )صلى هللا عليه وسلم(عند موقع ساحة المعركة، فقد أخرج اإلمام أحمد عن جابر بن عبد هللا، أن رسول هللا 

يَِّة فََكْيَف يُدَْخُل َعلَْينَا فِيَها فِي اإلسالم؟! فَإِْن دََخلُوا َعلَْينَا فِيَها قَاتَْلنَاهُْم، فَقَالُوا: يَا َرُسوَل هللا، وهللا َما دُِخَل َعلَْينَا فِيَها فِي اْلَجاِهلِ أَقَْمنَا بِاْلَمِدينَِة،  

َرأْيَهُ   )صلى هللا عليه وسلم( َمتَهُ )درعه(، قَاَل: فَقَالَْت األَْنَصاُر: َردَدْنَا َعلَى َرُسوِل هللا قَاَل َعفَّاُن فِي َحِديثِِه: فَقَاَل: َشأْنَُكْم إِذًا، قَاَل: فَلَبَِس ألْ 

 .[22]"َحتَّى يُقَاتِلَ  فََجاؤوا فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ هللا، َشأْنََك ِإذًا، فَقَاَل: إِنَّهُ لَْيَس ِلنَبِّيٍ إِذَا لَبَِس ألَْمتَهُ أَْن يََضعََها

وبعدم نزوله عليه الصالة والسالم، عند الرأي العام المصحح لما قبله، يؤكد مراعاته واحترامه للرأي العام مرة أخرى، ففي   

ذلك إشارة إلى أن الرأي العام يجب أال يكون هوى الجماهير، فالرأي العام تبنى عليه اإلستراتيجيات، والتي يعد تغييرها من أصعب 

 ر اإلستراتيجية إلى االنهيار والفشل. األمور؛ فقد يتسبب تغيي
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وبعد االتفاق على معاهدة صلح الحديبية وقبل تسجيل وثائقها ظهرت بين المسلمين معارضة شديدة وقوية لهذه االتفاقية، وال سيما 

ال تلتزم قريش برد من جاءها بموجبهما برد من جاءه من المسلمين الجئاً، و  )صلى هللا عليه وسلم(ما يتعلق بالبندين اللذين يلتزم النبي 

س من المسلمين مرتداً، والبند الذي يقضي بأن يعود المسلمون من الحديبية إلى المدينة، من دون أن يدخلوا مكة هذا العام، وكان أشد النا

وقد تكلموا وبخاصة  معارضة لهذه االتفاقية وانتقاداً لها عمر بن الخطاب، وأسيد بن حضير سيد األوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، 

 .[23] ومع كبار الصحابة )صلى هللا عليه وسلم(عمر مع النبي 

على إرشاد قادة األمة إلى قاعدة احترام المعارضة النزيهة التي تصدر    )صلى هللا عليه وسلم(وهذه الحوادث تؤكد حرص النبي    

يبين الهدي النبوي أنَّ حرية  ؛ كما[24]  األمةمن أتباعهم، وذلك بتشجيع األتباع على إبداء اآلراء السليمة التي يرون أنها تخدم مصلحة 

لحرية في التعبير عن رأيه، ولو كان هذا الرأي نقداً لموقف حاكم من الرأي مكفولة في المجتمع اإلسالمي، وأن للفرد في المجتمع المسلم ا

أنَّ المعارضة للحاكم أو رئيس الدولة في رأي   )صلى هللا عليه وسلم(، ونفهم من معارضة عمر لرسول هللا  [25]الحكام أو خليفة من الخلفاء

 من اآلراء، أو موقف من المواقف، ليست جريمة تستوجب العقوبة.  

الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ذات يوم فقال: ال تزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم، فمن زاد ألقيت وخطب 

َوإِْن أََردْتُُم اْستِْبدَاَل َزْوجٍ َمَكاَن الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة معترضة على ذلك: ما ذاك لك، قال: لـَم؟ قالت: ألن هللا تعالى قال: “

عمر: امرأة أصابت وأخطأ رجل، ثم قام فخطب  [. فقال26]” َوآتَْيتُْم إِْحدَاهُنَّ قِْنَطاًرا فاََل تَأُْخذُوا ِمْنهُ َشْيئًا أَتَأُْخذُونَهُ بُْهتَانًا َوإِْثًما ُمِبينًاَزْوجٍ 

وقال: أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبَّ وطابت به 

 . [27]نفسه فليفعل

وهللا إني ال أحبك حتى تحب األرض الدم المسفوح، وحينما التقى الخليفة عمر بقاتل أخيه زيد بعد توبته فقال له عمر: إني ألكرهك،  

ضير   فسأل الرجُل الخليفةَ: وهل يمنعني ذلك حقاً لي؟ فيجيب الخليفة: لن يمنعك ذلك حقاً لك، فيرد الرجل مستهيناً بمشاعر الخليفة: إذن ال

فقام رجل وقال:  أى منكم في اعوجاجاً فليقومه،  إنما يأسف على الحب النساء؛ ويمتحن المجتمع اإلسالمي بذلك إذ خطب بالناس فقال: من ر

 . [28] وهللا لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا، فقال عمر: الحمد هلل الذي جعل في هذه األمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه

حقوقهم قائالً لهم: لكم  وتكلم الخوارج في الخليفة علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ورموه بالكفر، ومع ذلك يحاورهم ويبين لهم

على   علينا ثالث ال نمنعكم مساجد هللا أن تذكروا فيها اسم هللا، وال نبدؤكم بقتال، وال نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، يعلق السرخسي

 .[29] هذه الحادثة: وهذا دليل على أنَّ التعرض بالشتم ال يوجب التعزير فإنه لم يعزرهم وقد عرضوا نسبته إلى الكفر

ويقف أحد أفراد المعارضة في الدولة األموية بين يدي هشام بن عبد الملك، إذ أخذ يتكلم مدافعاً عن نفسه وما ألصق به من تهم، 

“َيْوَم   :2لىفنهره الخليفة قائالً: أتتكلم مع ما نقل عنك؟ فاستنكر الرجل محاولة الخليفة منعه من الكالم والدفاع عن نفسه قائالً: يقول هللا تعا

فيجادل هللا تعالى جداالً، وال نكلمك كالماً، فاستحى هشام  [30”]تَأْتِي ُكلُّ َنْفٍس تَُجاِدُل َعْن نَْفِسَها َوتَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت َوهُْم اَل يُْظلَُمونَ 

 .[31] منه وقال: ويحك تكلم بحاجتك كما تشاء

السياسية المهمة ويلقى اهتماماً من النظام الحاكم، وتتخذ القرارات استناداً إليه، تختزن إن الرأي العام الذي يصدر بسبب األحداث  

 نتائجه وتبعاته في ذاكرة المجتمع، وقد يستدعى مرة أخرى عند تجدد األحداث أو مقاربتها.

 

 
 .589/ 2قال ابن الجوزي عن هذه اآلية: والمراد: أن كل إِنسان يجادل عن نفسه، زاد المسير، البن الجوزي،  2
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 رعاية مآالت اآلراء السياسية المعارضة: -4

في المقابل وجه القرآن الكريم الجمهور الداخلي وال سيما المعارضة السياسية إلى تحري الخير عند إبداء الرأي في التشاور أو  

ْنَساِن “َوقُْل ِلِعبَاِدي يَقُولُوا الَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّْيَطاَن يَْنَزغُ بَْينَُهمْ التعبير المعلن، والنظر في مآالته، يقول هللا تعالى:   إِنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن ِلْْلِ

ا ُمبِينًا”  . [33][، ويقول عليه الصالة والسالم: "َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاهلل َواْليَْوِم اآلِخِر، فَْليَقُْل َخْيًرا أَْو ِليَْصُمْت"32]َعدُوًّ

واإليمان بالمعاد، وبين فعل الخصال المذكورة في  يقول النووي: فالنبي عليه الصالة والسالم قرن بين اإليمان باهلل عز وجل 

الحديث، والتي منها قول ما هو خير من اآلراء واألقوال، أو السكوت وعدم الكالم إن كان الرأي شّراً أو يؤول إليه، فهذا الحديث من 

اإلنسان على قوله، وإن كان غير ذلك حوسب جوامع الكلم، فاألقوال كلها إما خير أو شر أو تؤول إلى أحدهما، فإن كان الكالم خيراً أثيب  

 .[34]عليه، فعلى اإلنسان التفكير جيداً قبل اإلدالء برأيه

فال ينبغي للمعارض السياسي المسلم أن يظهر رأيه أو يكتمه لمجرد ما يظهر منه من الصالح أو الضرر في بادي الرأي؛ بل    

ره الفساد، وعاقبته ومآله غير ذلك، وقد يكون األمر ظاهره الصالح وعاقبته أيضاً ينبغي أن ينظر في مآله وعاقبته؛ فقد يكون األمر ظاه

 . [35]غير ذلك

ُ يَْعلَُم وَ يقول هللا تعالى:  [، 36]”أَْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ “َوَعَسى أَْن تَْكَرهُوا َشْيئًا َوهَُو َخْيٌر لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َشْيئًا َوهَُو َشرٌّ لَُكْم َوَّللاَّ

ُ فِيِه َخْيًرا َكِثيًرا”ويقول هللا تعالى:   [.37]“فَعََسى أَْن تَْكَرهُوا َشْيئًا َويَْجعََل َّللاَّ

مما سبق يمكن أن نحدد األطر العامة لحرية التعبير السياسي في اإلسالم, والتي تعد إطارا مرجعيا للمعارضة أو التعددية السياسية 

 باآلتي:

السياسي واجب وحق مكفول، وصاحبه حر بشرط أال يؤدي سوء استخدامه والتعسف في تطبيق الحرية أو المعارضة  التعبير    -1

 السياسية إلى غمط الحق أو إيذاء النفس أو اآلخرين، أو االعتداء على الحريات الفردية واإلجتماعية أو التجاوز على الشريعة.

والقيم، فاإلسالم يملي على نظامه السياسي تجنب الحرية الفوضوية الشائعة في المجتمعات    الحرية السياسية مقيدة بالفضيلة واألخالق   - 2

وهتك أستارهم، يقول هللا  التي ال تلتزم باإلسالم، إذ تمتلئ بالفضائح والشائعات والبذيء من األلفاظ والعبارات والخوض في أعراض الناس 

ُ َيْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَعْ “إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَْن تَِشيعَ تعالى:  [، وقوله عليه  38] لَُموَن” اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آَمنُوا لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم فِي الدُّْنيَا َواآْلِخَرةِ َوَّللاَّ

يوم القيامة من النار حتى يأتي  الصالة والسالم: »أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا كان حقاً على هللا أن يدنيه  

  . «[ 39] بنفاذ ما قال 

وقد أدرك الفالسفة في المجتمعات الغربية فساد الحرية الفوضوية، فظهرت فلسفة الحرية االجتماعية التي انبثقت منها نظرية 

لح العام يختلف من بيئة إلى أخرى، الحرية والمسئولية االجتماعية، التي تنص على أنَّ الحرية هي عدم مناهضة الصالح العام، وهذا الصا

 . [40]ومن زمان إلى آخر، إلى جانب اختالف األطر الفكرية والثقافية والمعايير والموازيين االجتماعية

على المعارض السياسي أن يتحرى ويتثبت ويتوخى الدقة عند نقله للمعلومات أو عرضه لآلراء، وعليه أن يحتاط في ذلك  -3

مآالتها، ألن اآلراء القائمة على الظن أو على معلومات غير موثقة قد تقود صاحبها إلصدار أحكام مجانبة للصواب، ألنها قائمة ويفكر في  

 على التخمين والتوقع، وتكون لها آثار سلبية على المجتمع وعلى األمة.

[. وقوله 41]إٍ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِميَن”“يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَ لقوله تعالى: 

لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر   “َواَل تَْقُف َما لَْيسَ [. وقوله تعالى:  42”]يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَِنبُوا َكِثيًرا ِمَن الظَّّنِ إِنَّ بَْعَض الظَّّنِ إِْثمٌ تعالى: “

 «.[44]: »كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع )صلى هللا عليه وسلم([. وقول الرسول 43]َواْلفَُؤادَ ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسئُواًل”
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ِبيَن ] حذر اإلسالم من المداهنة السياسية أو النفاق السياسي، قال هللا تعالى: “فَ   - 4 [، وحذر  45[”] 9[ َودُّوا َلْو تُْدِهُن َفيُْدِهنُوَن ] 8اَل تُِطِع اْلُمَكّذِ

ؤالء على  أصحابها من أن َيستغلوا أو يُستغلوا من قبل أصحاب السلطة لمدحهم وتمجيدهم، لما يترتب على ذلك من مفاسد التغرير بالناس، أو إعانة ه 

 . [ 46] الصالة والسالم: »إذا رأيتم المادحين فأحثوا في وجوههم التراب« الغرور أو الطغيان، يقول عليه  

حرصوا على أن يبين الناس لهم أخطاءهم ليعينوهم على إدراكها وتصحيحها، فقد  )صلى هللا عليه وسلم(بل إنَّ خلفاء الرسول 

إني وليت عليكم ولست بخيركم، فان أحسنت فأعينوني، قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه في أول خطبة له في خالفته: أما بعد أيها الناس  

موني ، ويقول الخليفة عمر: رحم هللا امرأ أهدى إلينا عيوبنا، ويقول الخليفة عثمان: فو هللا إن ردني الحق عبداً ذليالً [47]وإن أسأت فَقَّوِ

 .[48]ألذلنَّ ذل العبيد 

السياسي قرنها بالمسئولية؛ فالمعارض السياسي مسئول، وهذه المسئولية تقوم على ولكي يحافظ اإلسالم على حرية التعبير  -5

صدر أسس فردية واجتماعية وقضائية: فاإلسالم عول أوالً على الرقابة الذاتية النابعة من استشعار المسلم مراقبة هللا تعالى له في كل ما ي

ا بدر منه مهما صغر أو كبر، فإذا ضعفت النفس المطمئنة وتغلبت النفس عنه من قول أو رأي، ويدرك أنه مسئول أمام هللا تعالى عم

األمارة بالسوء كان للمجتمع دوره في كبح ذلك، فإن تجاوز الحدود واستغل وظيفته أو حقوقه السياسية تدخل القضاء ليحمي المعارض 

والشعائر اإلسالمية من أن تنتهك في حالة ضعف يمر  نفسه بتطهيره من هذا السلوك الذي ال يليق بمنزلته، وليحمي اآلخرين والمجتمع

 بها معارض أو المعارضة السياسية.

إن مسألة إعطاء اإلسالم الحق لكل كافر أن يدعو إلى كفره في دار اإلسالم أو دولته تحت غطاء الحق السياسي، وأن يطلق  -5

قلوب الناس وواقع حياتهم، وأن يتاح السبيل لكل عميل خائن أن   العنان لكل زنديق أن يعبث بعقول المسلمين وأن يهدم ما بناه القرآن في

يقفز فوق منصة الحكم وأن يعتلي صهوة اإلمارة؛ ليفرض من خاللها كفره على الناس؛ فهذا ما ال يمكن أن نجد له سندا من نقل أو 

م المعاصرة، ومما ال شك فيه أن خيانة دين اإلسالم ، فالخيانة للدولة أو الوطن لها اعتبارها الدستوري وجزاؤها القانوني في النظ[49]عقل

 وشريعته هي أشد وانكى وأخطر من أية خيانة أخرى. 

والمساءلة السياسية, وال سيما بصورتها القضائية تلغي مبدأ الحصانة السياسية، الذي يمثل ستارا للتغطية على الفساد المالي   -6

 ولة، الذي يمارسه كثير من السياسيين الفاسدين.واإلداري, بل والتجاوز على الشرع واستحقاقات الد
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 المبحث الثاني: تعددية القوى السياسية )المعارضة السياسية التنظيمية(

أن هذه التعددية امتداد للتعدد في الرأي السياسي، وهي ظاهرة اجتماعية طبيعية في المجتمع البشري،  [50]يرى بعض الباحثين

قه تنشأ بنشوء األفكار وتعدد اآلراء في المسائل العامة وقضايا الناس، وتظهر بتجمعاتها بتكتل األفراد على رأي معين بالقناعة به واعتنا

الرأي اآلخر، وهكذا تنشأ مجاميع من األفراد وجماعات تؤمن بأفكار وآراء معينة يراد إيجادها في والعمل من خالله، وبتكتل آخرين على  

في  الواقع، أي في عالقات الناس بالتأييد والنصرة والمؤازرة على التطبيق والتنفيذ ال محالة، أو تريد هذه المجاميع أو الجماعات إيجادها

 ح السياسي بين الرأي والرأي اآلخر باعتدال أو بجور حتما.  العالقات ، فينشأ الصراع الفكري والكفا

إّن صورة التعددية السياسية المتمثلة بتشكيل األحزاب السياسية التي تمثل أحد مقتضيات بناء النظام السياسي المعاصر, وال سيما 

ذه الصورة تعد من القضايا المستجدة، ولذا سنبحثها األنظمة التي تتبنى الديمقراطية، وتعتمد االنتخابات أحد أساليب تشكيل الحكومات، وه

 عند الفقهاء والباحثين المعاصرين، ومن خالل أدلتهم سنرى هل لمثل هذه الظاهرة وجود في عصر الخالفة الراشدة وما تاله؟.

عاصرة، ويمكن تحديد انقسم الفقهاء بشأن الحكم الشرعي في تشكيل األحزاب لتمارس نشاطا سياسيا في المجتمعات اإلسالمية الم

 ثالثة أقوال, هي: 

 القول األول: يمنع تشكيل األحزاب السياسية منعا مطلقا

 .3وذهب إليه كثير من الفقهاء والباحثين

 : وأدلتهم

قُوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشَيعًا لَْسَت ِمْنُهْم فِي َشْيٍء إِنََّما أَْمُرهُْم إِلَى ِ ثُمَّ يَُنبِّئُُهْم بَِما َكانُوا يَْفعَلُوَن”] قوله تعالى: “إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ َّللاَّ
51 . ] 

قُوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعًا ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لَدَْيِهْم فَِرُحوَن ]31وقوله تعالى: “َواَل تَُكونُوا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ]  [.52[ “]32[ ِمَن الَِّذيَن فَرَّ

ي عن الفرقة، وأنها ليست من صفات المؤمنين، وإنما من صفات المشركين، ورسول هللا اآليات صريحة في النهوجه الداللة: 

بريء من الذين يفرقون األمة شيعا وأحزابا، واالختالف واالفتراق في اآليتين يراد به االختالف في العقيدة  )صلى هللا عليه وسلم(

تضيه النصوص، فقد نهى هللا تعالى عن مطلق التنازع، وجعله سببا والشريعة، واالفتراق إلى جماعات وأحزاب سياسية، وهذا الذي تق

[، وبهذا تكون األحزاب السياسية محرمة، ألن نتيجتها 53لضعف المسلمين وذهاب شوكتهم، “َواَل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَذَْهَب ِريُحُكْم”]

 .[54])الواقعية( التفرق واالختالف

يعني بالضرورة التفرق، كما أن بعض االختالف ليس ممقوتا، مثل االختالف في الرأي نتيجة االختالف ويرد عليه: إن التعدد ال 

في أدوات االجتهاد، وليس كل اختالف يؤدي إلى الفرقة، فليست المشكلة في التعددية، وإنما المشكلة في الكيفية التي تدار بها أدوات 

 االختالف.

مجرد وجود الخالف، أو وجود التفاوت في وجهات النظر وحسب، وإنما المنهي عنه  أن موضع النزاع ليس هو ويجاب عنه:

هو التفرق الناجم عن ذلك االختالف، وهذا الذي تكرسه عادة األحزاب السياسية، التي تسعى إلى التنافس من أجل كسب تأييد األغلبية، 

 فهذا الذي يفرق األمة.  

 
ن البنا، وأبو األعلى المودودي، وأبو الحسن الندوي، والدكتور بكر أبو زيد، وصفي الرحمن المباركفوري، وفتحي يكن، ووحيد الدين خان، منهم: الشيخ حس 3

سالم نظرية اإل320والدكتور محمد شاكر الشريف، والشيخ سعيد عبد العظيم، ومصطفى كمال وصفي وغيرهم، ينظر: مجموعة رسائل اإلمام الشهيد البنا ، ص 

، وحكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب 75/  1، رجال الفكر والدعوة في اإلسالم ، للندوي58، وتدوين الدستور اإلسالمي للمودودي، ص  51السياسية، للمودودي، ص  

، واإلسالم 74سالمي، ليكن، ص ، وأبجديات التصور الحركي للعمل اإل35، واألحزاب السياسية في اإلسالم، للمباركفوري، ص 65والجماعات اإلسالمية، ص 

، دعوة 125، الديمقراطية ونظريات االصالح في الميزان، لسعيد عبد العظيم، ص31، والنظم اإلسالمية األساسية، ص 45والعصر الحديث، لوحيد الدين خان ص

ذا القول من يتزعم أو له مركز قيادي في حركات إسالمية ، ومن الملفت أن من أصحاب ه18ص    15إلى تأصيل المصطلحات السياسية ، للشريف ، مجلة البيان عدد  

 تمارس نشاطا سياسيا بل انبثق عن بعضها أحزاب سياسية.
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ِ قوله تعالى: “ قُوا”]َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءهُُم 55 َجِميعًا َواَل تَفَرَّ [. وقوله تعالى: “ َواَل تَُكونُوا َكالَِّذيَن تَفَرَّ

 [.56اْلبَيِّنَاُت َوأُولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم “]

ب كل ما يؤدي إلى االفتراق، والحزبية مظنة الفرقة بل  إّن هللا تعالى أوجب على المسلمين لزوم الجماعة، واجتناوجه الداللة: 

 .[57]مئنة لها، وللبغضاء بين أهل اإلسالم، فتكون محرمة

 [.58“] قوله تعالى: “ إِنَّ فِْرَعْوَن َعاَل فِي اأْلَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشيَعًا يَْستَْضِعُف َطائِفَةً ِمْنُهمْ 

والمتجبرين من الحكام أو األنظمة السياسية تشرع إنشاء األحزاب، لتفريق الشعوب، ومن ثم استهدافهم أن الطغاة وجه الداللة: 

 حزبيا ليتسنى له إذاللهم واستعبادهم، وبذلك تكون األحزاب سبيال لالستعباد.

ِ وَعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َخَطبَنَا ُعَمُر بِالَجابِيَِة فَقَاَل: يَا أَيَُّها النَّاُس، إِ  فِينَا فَقَاَل:  )صلى هللا عليه وسلم(نِّي قُْمُت فِيُكْم َكَمقَاِم َرُسوِل َّللاَّ

 . [59]الَجَماَعةَ(  َمْن أََرادَ بُْحبُوَحةَ الَجنَِّة فَْليَْلَزمُ  »...َعلَْيُكْم بِالَجَماَعِة َوإِيَّاُكْم َوالفُْرقَةَ فَإِنَّ الشَّْيَطاَن َمَع الَواِحِد َوهَُو ِمَن ااِلثْنَْيِن أَْبعَدُ،

 ِ تِي )صلى هللا عليه وسلم(َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرسُوُل َّللاَّ : " إِنَّ بَنِي إِْسَرائِيَل اْفتََرقَْت َعلَى إِْحدَى َوَسْبِعيَن فِْرقَةً، َوإِنَّ أُمَّ

 .[60] نَّاِر، إاِلَّ َواِحدَةً َوِهَي: اْلَجَماَعةُ "َستَْفتَِرُق َعلَى ثِْنتَْيِن َوَسْبِعيَن فِْرقَةً، ُكلَُّها فِي ال

: تَْلَزُم َجَماَعةَ الُمْسِلِميَن َوإَِماَمُهْم، قُْلُت: )صلى هللا عليه وسلم(وعن ُحذَْيفَةَ ْبِن اليََماِن قَاَل: قُْلُت: فََما تَأُْمُرنِي إِْن أَدَْرَكنِي ذَِلَك؟ قَاَل 

 .[61]ْوُت َوأَْنَت َعلَى ذَِلَك«َعةٌ َوالَ إَِماٌم؟ قَاَل »فَاْعتَِزْل تِْلَك الِفَرَق ُكلََّها، َولَْو أَْن تَعَضَّ بِأَْصِل َشَجَرةٍ، َحتَّى يُدِْرَكَك المَ فَإِْن لَْم يَُكْن لَُهْم َجَما

مومه التحريم، فتكون هذه األحاديث فيها األمر بلزوم الجماعة، وتوعد على مفارقتها، وذم للعصبية، وهو يقتضي بعوجه الداللة:  

األحزاب السياسية محرمة، ألنها تقوم على أساس مفارقة الجماعة والعصبية، فالسعي إلى الحكم هو مفرق الطرق بين األحزاب السياسية 

 .[62] وبين غيرها من التكتالت البشرية، فأتى تحقق المشروعية لهذا النظام على قيامه ابتداء على مناقضة هذه النصوص

فالنبي عليه الصالة والسالم ذم الفرق ومنها ذات الصبغة السياسية وأمر باعتزالها، إال التي مع اإلمام الشرعي أو الجماعة، والوقائع 

التاريخية تشهد بمفاسد هذه التعددية، أو قيام أحزاب سياسية وإن كانت تبتغي اإلصالح أو تدعيه، وأسفرت المعارضة عن معركتين هما 

فين(، أريق من دماء األبرار من الفريقين، ثم ظهرت بعد ذلك الفرق الضالة التي تبنت أصوال بدعية وجعلتها مقاالت لها، )الجمل, وص

واتخذتها أصوال لعملها السياسي، ففرقت بها األمة وأشاعت في أوساطها البلبلة واالضطراب، وما وجد في تاريخ األمة اإلسالمية عالم  

 .[63]رق أو يقول بشرعيتها، استنادا لألحاديث النبوية الشريفةيعتد به يرضى عن هذه الف

 ومن المعقول -

، وأنها تسهم 4أّن األحزاب تعدّ عامال من عوامل التفرقة واالنقسام في صفوف األمة، وتؤدي إلى االنشقاق واالضطراب في الدولة    

واحد، وذلك من خالل انقسام األفراد، بين مؤيد ومعارض، فتكثر في تشتيت الجهود، وتبديد قوى الدولة، بدل جمعها وحشدها، نحو هدف  

 .[64]األهداف، وتتعدد البرامج، وتتوزع الجهود

وأّن التعددية السياسية وقيام األحزاب وممارستها لمعارضة الحاكم وطلبها للوالية وسعيها للسلطة تشتمل على مخالفة شرعية كبيرة،  

 ما نهى الشارع الحكيم عنه؛ بغية استقرار األمور واستتباب األمن وغلق أبواب الفتن.وهي منازعة اإلمام في األمر، وهو 

ويرد عليه: إن مما يحد من ذلك وجود القوانين التي تمنع من التشهير، وتبقى للسلطة التشريعية الدور الرقابي على أداء الحكومة,  

 فال يمنع ذلك من تعدد األحزاب.

 
دُهُ )سورة اأْلحزاب فَالنَّاُر َمْوعِ  يالحظ أن األحزاب لم تذكر في النصوص الشرعية بصيغة الجمع إال مقرونة بالذم والوعيد، منها : قوله تعالى: َوَمْن يَْكفُْر بِِه ِمنَ  4

َ َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُدُوهُ َهذَا ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم 36د : (، )َوالَِّذيَن آتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَْفَرُحوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوِمَن اأْلحزاب َمْن يُْنِكُر بَْعَضهُ )سورة الرع17هود:  (، )َوإِنَّ َّللاَّ

( )سورة مريم(، )فَاْختَلََف اأْلحزاب ِمْن بَْينِِهْم فََوْيٌل ِللَِّذيَن َظلَُموا ِمْن َعذَاِب يَْوٍم أَِليٍم( 37ْن بَْينِِهْم َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َكفَُروا ِمْن َمْشَهِد يَْوٍم َعِظيٍم )( فَاْختَلََف اأْلحزاب مِ 36)

( َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوَعادٌ  11ؤمنين،  )ُجْندٌ َما هُنَاِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اأْلحزاب )(، كما أنه وصف للجماعات واالقوام الذين تجمعوا لحرب الم65)سورة الزخرف: 

 ( )سورة ص(. 13( َوثَُمودُ َوقَْوُم لُوٍط َوأَْصَحاُب اأْلَْيَكِة أُولَئَِك اأْلحزاب )12َوفِْرَعْوُن ذُو اأْلَْوتَاِد )
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 حزاب السياسية مطلقا:القول الثاني: جواز تشكيل األ

سواء أكانت هذه األحزاب إسالمية أم علمانية، وسواء اتفقت أصولها مع قواعد اإلسالم وأحكامه أم اختلفت كليا أو جزئيا، واليه 

 . 6راشد الغنوشي، والدكتور جابر قميحة، والدكتور سليم العوا، والشيخ 5ذهب الدكتور فهمي هويدي

 وأدلتهم:

 [ . 65“] تعالى:  “ فاََل تَُزكُّوا أَْنفَُسُكْم هَُو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَىقوله  -

بينت اآلية أن االختالف مسألة فطرية طبيعية، ال يخالفه العقل والشرع، وال يمكن أن نمنع االختالف بأي وسيلة وجه الداللة: 

 . [66]كانت

عليها القول بجواز التعددية السياسية المطلقة، وأي عالقة بين هذه وتلك ؟ هذا  ويرد عليه: إن ظاهرة التعدد في خلق هللا ال ينبني 

حكم شرعي وتلك ظاهرة كونية، فجهة االستدالل منفكة تماما عن الموضوع، وهل يمكن أن نقول إن جميع الناس حكمهم في اإلسالم 

 [.67ية التي تحكمهم واحدة؟]واحد؛ ألننا الحظنا أن هللا تعالى خلقهم بطريقة واحدة، وأن السنن الكون

ةٌ يَدُْعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ  -  [ .68“]  َوأُولَئَِك هُُم اْلُمْفِلُحونَ قوله تعالى: “ َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

بهذين األمرين: بالدعوة إلى الخير، واألمر بالمعرف والنهي  أن هللا تعالى طلب من المسلمين إقامة جماعة تقومووجه الداللة: 

. وأن األحزاب هي صيغة جديدة لجماعة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقويم اعوجاج السلطان دون إراقة دماء، [69]عن المنكر

دادها في الشعب ولها منابرها وصحفها وأدواتها وال يستطيع السلطان القضاء عليها بسهولة، كما ال يمكن خداعها أو قهرها، ألن لها امت

 .[70]في التعبير والتأثير

وال يقال أن اآلية تقول )أمة( أي حزب واحد، وهذا يعني عدم تعدد األحزاب، ال يقال ذلك ألن اآلية لم تقل أمة واحدة، فلم تقل  

ن إقامة جماعة فرض، فإذا قامت جماعة واحدة حصل  جماعة واحدة، وإنما قالت: أمة، بصيغة التنكير من غير أي وصف، فهو يعني أ

ه الفرض، ولكنه ال يمنع من إقامة جماعات متعددة، أي كتل متعددة، فقيام واحد بفرض الكفاية الذي يكفي فيه واحد أن يقوم به ال يمنع غير

 . [71]أن يقوم بهذا الفرض

سية, ولكنها ليست مطلقة وإنما مقيدة باإلسالمية لوصف أصحابها ويرد عليه: أنه قد يستدل بهذه اآلية على شرعية التعددية السيا

 بالفالح, وال يكون ذلك لغير المسلمين.

 ومن المعقول -

 .[72]قياس التعددية السياسية على التعددية الفقهية في المجتمع -

كما بينا في الصورة األولى ، ولم يقل أحد أن  ويرد عليه: إن قياس التعددية السياسية بالفقهية يبقيها في دائرة اآلراء, وهو مشروع  

المذاهب الفقهية عبارة عن أحزاب؛ فهيلم تخرج عن دائرة التنوع الفقهي المبني على اآلراء، وإن كان للمذهب أتباع؛ ولكنه لم يصل في  

التعدد السياسي الذي يدخل فيه غير  أية مرحلة إلى التنظيم، كما أن التنوع الفقهي ال يدخل في دائرته أي مذهب غير إسالمي, فال يقاس

 المسلمين على التنوع الفقهي الذي ال يتجاوز في أتباعه دائرة اإلسالم.

 
ر يوسف القرضاوي، إذ نقل أنه يرى: أن المذهبية اإلسالمية تستوعب إطالق التعددية إلى أبعد مدى حتى تشمل األحزاب ونسبه األستاذ فهمي هويدي إلى الدكتو 5

فاز فقد جنوا ثمار جهدهم وإن الشيوعية اإللحادية والعلمانية ما دام التنافس ألجل الصالح العام وليحتكموا في شأن السلطة إلى االنتخاب الحر فإذا فاز اإلسالميون 

 .83غيرهم فهم أولى، وعلى اإلسالميين أن يقنعوا الناس بمشروعهم اإلسالم والديمقراطية، فهمي هويدي، ص 
، عمان ، منتدى عبد 1998صرح العوا في حوار معه بأن: األحزاب مباحة من كل نوع ، ينظر: مجموعة باحثين. اإلسالم والديمقراطية، حوار مع د. سليم العوا.  6

، د. جابر قميحة. 260، راشد الغنوشي. الحريات العامة في الدولة اإلسالمية. ص 82، د. وفهمي هويدي. اإلسالم والديمقراطية. ص 29ن الثقافي ص الحميد شوما

 . 149المعارضة في اإلسالم. ص 
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حرية الرأي وحرية العقيدة وحرية العبادة؛ فلماذا نفرق بين هذه الحريات وحرية السياسة؟ إن الحرية السياسية  إن اإلسالم يقرر    -

 .[73]أطلقها اإلسالمجزء ال يتجزأ من الحريات التي 

 : [74]ويرد عليه: إن هذا قياس باطل، أو مع الفارق، من وجهين

: إن حرية العقيدة والعبادة ال تصل بغير المسلم للسلطة العليا واإلمامة العظمى، في حين أن الحرية السياسية تعطي الحق األول

ُ ِلْلَكافِِريَن َعلَى   للكافر والذمي أن يصل للحكم والوالية على المسلمين، وهذا ممنوع شرعا بالنص واإلجماع، لقوله تعال: “َولَْن يَْجعََل َّللاَّ

 [، والقياس في معرض النص أو اإلجماع باطل، عند جمهور األصوليين إذ ال اجتهاد في مورد النص.75“] اْلُمْؤِمنِيَن َسِبياًل 

ر على المجتمع المسلم وال على الدين اإلسالمي، أما الحرية  : إن حرية العقيدة والعبادة سلوك فردي قاصر ال ينعكس بضرالثاني

 السياسية بالمعنى الذي يذهبون إليه، فهو سلوك جمعي متعدي، يترتب عليه ضرر باإلسالم والمسلمين، فهو قياس مع الفارق.

عبدة األصنام، عند كثير من إن المذهبية اإلسالمية التي استوعبت في داخلها المجوس وهم عبدة النار، واستوعبت في داخلها  -

أهل العلم، كما استوعبت اليهود والنصارى، لهي من المرونة بحيث تستوعب داخل إطارها الشيوعيين والعلمانيين؛ إذ لن يكونوا أكثر من 

واليهود ومن  ، مع أهل المدينة من المسلمين،)صلى هللا عليه وسلم(اليهود والنصارى والمجوس، وفي الصحيفة التي عقدها رسول هللا 

 . [76]دخل في عهدهم عبرة ومنهاج، وسابقة لها داللتها الحضارية

ويرد عليه: إن هذا االستيعاب يدخل من باب المواطنة، وبناء عليها فال حرج في ترك غير المسلمين في الدولة اإلسالمية وما 

المسلمين، وال حرج في اشتراكهم في بناء الدولة وفي الدفاع عنها وفي يدينون، وال حرج في كفالة حقوقهم كما تكفل حقوق غيرهم من 

ة تمتعهم بمرافقها وفي تقلدهم لوظائفها في حدود ما تقره الشريعة، ولكن هذا كله ليس محل التنازع، إن محل التنازع في التعددية السياسي

صول إلى الحكم لتنفيذ برنامج سياسي معين، فهي تعطيه الحق في التي تتيح لكل تكتل سياسي أن يعمل من خالل الوسائل الديمقراطية للو

أن يقدم برنامجه السياسي لألمة، ويدعو إليه بوسائل الدعاية كافة، وأن يسعى للحصول على أغلبية أصوات الناخبين أو يتحالف مع تكتالت 

 .[77]أخرى ليصل إلى سدة الحكم

 تزام األصول الشرعية أو منوط بالمصلحة والمفسدةالقول الثالث: تعدد األحزاب السياسية مقيد بال

. إذ يرون أنه ال توجد نصوص قطعية بالمنع أو الجواز للتعددية السياسية، وما 7وقال به جمهور الفقهاء والباحثين المعاصرين 

 .[78]دام األمر كذلك، فيكون إقامتها منجذبا بين أمرين إما المصلحة، وإما المفسدة

جواز بالتزام اإلسالم، يقول األستاذ هشام البدراني: للمسلمين حق إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحاكم، أو  ومنهم من يقيد ال

الوصول للحكم عن طريق األمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة اإلسالمية، وأن تكون األحكام التي تتبناها أحكاما شرعية، .. ويحرم 

 . [79]إلسالمعلى المسلمين التكتل على غير أساس ا

 وأدلتهم :

استدلوا أوال ببعض أدلة القائلين بالجواز المطلق, وال سيما النصوص الشرعية مع تقييدها بالتزام الشريعة والعمل في إطار  

 الضوابط الشرعية، فضال عن األدلة اآلتية:  

 
تور محمد ضياء الدين الريس، والشيخ محمد أبو منهم: د. يوسف القرضاوي في قوله الموثق عنه، واألستاذ مصطفى مشهور، والدكتور أحمد الفنجري، والدك 7

مد العوضي، زهرة، والدكتور محمد أبو فارس، والدكتور عمر مشير المصري، واألستاذ فاروق عبد السالم، والدكتور فتحي السيد أحمد رشدي، والدكتور مح

، أبو فارس. التعددية السياسية في 266لحرية السياسية في اإلسالم. ص ، الفنجري. ا147واالستاذ هشام البدراني، ينظر: يوسف القرضاوي. من فقه الدولة. ص 

، 45، أبو زهرة. تاريخ المذاهب اإلسالمية. ص  162، عمر مشير. المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة. ص  34ظل الدولة اإلسالمية. ص  

، د. فتحي السيد. معارضة الحاكم أصولها وضوابطها 44وق عبد السالم. اإلسالم واألحزاب السياسية. ص  ، فار51ضياء الريس. النظريات السياسية اإلسالمية. ص  

 ..335في الفقه اإلسالمي. ص 
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لقيام بها في السياسية وواجب الشورى، يعز اإن هللا تعالى أوجب على األمة اإلسالمية واجبات سياسية كبيرة، مثل الحسبة  -

 .[80]الواقع المعاصر إال من خالل قيام أحزاب سياسية تتبنى برامج إصالحية ال تخرج عن إطار الشرع

إن نظام األحزاب مجرد آلية من اآلليات التي يمكن أن يتحقق من خاللها هذا الواجب، ولكنه ليس هو اآللية الوحيدة،  ويرد عليه:

يدعي أنها أفضل اآلليات، وأن إيجاد جماعة أهل الحل والعقد على وفق اآلليات الشرعية تعد من  وال يمكن ألحد أن يدعي ذلك، وال أن

 .[81]أفضل اآلليات التي يمكن من خاللها القيام بواجب الحسبة السياسية, وما يشتمل عليه من واجبات

كراهة، ومنه فإن نظام األحزاب يجوز العمل إن انتفاء الوجوب ال يعني الحرمة، وإنما الجواز واإلباحة وأقصاه ال ويجاب عنه:

به إذا تحقق فيه شروط المشروعية وضوابطها، وأن تكون ثمرته جلب منفعة ودرء مفسدة أو تقليلها، وهذا ينطبق على أية آلية مستجدة ال 

 تشتمل على مخالفة شرعية. 

ُ َعْنُهَما قَاَل: »َكاَن النَّبِ  -  .[82]يُِحبُّ ُمَوافَقَةَ أَْهِل الِكتَاِب فِيَما لَْم يُْؤَمْر فِيِه" )صلى هللا عليه وسلم(يُّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي َّللاَّ

من المقرر لدى فقهاء السياسة الشرعية: أن السياسة تكون بما ال يخالف الشرع، فال يشترط في مسائلها أن أنه  ووجه الداللة:

قوانين الشريعة الكلية وحدودها العامة، وأن تتحقق بها المصلحة ويرتفع بها تكون على مثال سابق، بل يشترط أن ال تخرج عن 

، ولذا فاالجتهاد في السياسة الشرعية يكون أيضا باإلفادة من تجارب غير المسلمين في النظم والحكم واإلدارة والتخطيط إذا [83]الحرج

تدخل في باب األساليب والوسائل، فالمعارضة الجماعية   كانت تحقق العدل وتحقق مصالح الناس، ولم تتعارض مع نص شرعي، فهي

د وإقامة األحزاب وتعددها من المسائل الشرعية التي وسع الشارع الحكيم لتحقيق المصالح العامة ودفع المفاسد التي تهدد الشأن العام، وق

حاكمة، أو مشاركتها فيها، فال ضير من إدخالها في  لجأت إليها الدول األخرى لمنع الطغيان واالستبداد السياسي ومراقبة أداء السلطة ال

 نظم الدول اإلسالمية المعاصرة لما سبق بيانه.

فتعدد األحزاب المقيدة بأصول الشريعة تمثل حال مالئما لوضع المسلمين الراهن تبرره ضرورات الواقع ومواجهته بلغته، بعد 

، وتسهم في االنتقال السلمي للسلطة، [84]عداد نخبة من القادة السياسيينأن أصبحت األحزاب مدارس للشعوب، توضح مشاكلهم وتقوم بإ

فالتعدد إذن يعد من الحاجات التي تنزل منزلة الضرورة، بل قد يمثل ضرورة في هذا العصر؛ ألنه يمثل صمام أمان من استبداد فرد أو  

، فيكون الظلم والقهر وضياع الحقوق بل والتعدي على [85]فئة معينة بالحكم، وتسلطها على سائر الناس، وتحكمها في رقاب اآلخرين

 الشرع وما يقد يجره على السلطة من الخروج المسلح عليها.

إن المعارضة الجماعية هي الوسيلة الفعالة التقاء الكوارث السياسية بكل تداعياتها االقتصادية واالجتماعية، وحتى تكون فعالة  -

 ك األحزاب السياسية.ومجدية ال بد من تنظيمها، ومن ذل

لم تعد تصلح لهذا الزمان؛ لتشابك الحياة   -كما بينا في الصورة األولى من التعددية-إن المعارضة التي كانت تقع بصورة فردية  -

صول  وتعقيدها واتساعها، وأن المعارضة الجماعية من خالل أحزاب متعددة تعمل وتتنافس في إطار الشرع الحكيم هي الوسيلة المثلى للو 

 .[86] إلى األغراض والمقاصد الشرعية التي من أجلها شرعت الحسبة وشرعت المعارضة السياسية

ويورد على هذه األدلة التي تستند إلى مشروعية المعارضة الجماعية, والتي تمثل إطارا لمشروعية تعددية األحزاب السياسية ما  

 يأتي:

سي بوجود األحزاب السياسية، غير مسلم به حتى في الدول التي تتبنى النظام إن إضفاء نجاعة الحلول لألزمات أو للفساد السيا

الديمقراطي، إذ نرى أن القرارات الكبرى لهذه الدول تصنع وتمرر وتنفذ على خالف مصالح الشعوب وعلى نقيض إرادتها، بل بعض 

 اداته، والشواهد على ذلك كثيرة.األحزاب يصطف معها بمجرد الحصول على بعض المكاسب السياسية للحزب أو لبعض قي
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إن ربط تعددية األحزاب السياسية )المعارضة الحزبية( بمبدأ الحسبة السياسية )المعارضة اإلسالمية( عليه مالحظات، فالمعارضة 

التغيير بيد األغلبية الحزبية عادة تقف عند حد كشف المنكر واإلعالن عنه وإنكاره اعالميا، أو بالمظاهرات لكنهم ال يملكون التغيير؛ ألن  

الحاكمة، وكثير من هذه اإلجراءات تنتهي إما بتحصيل مكاسب حزبية أو رفع رصيد هذه األحزاب لدى الجمهور لتحقيق مكاسب انتخابية 

 تقف مستقبال، في حين المعارضة اإلسالمية تحت مبدأ الحسبة السياسية تقوم على أساس إحداث التغيير على وفق المقررات الشرعية، وال

من المنكرات موقفا سلبيا بل موقفها إيجابي، فال تكتفي بإنكار المنكر وانما تعمل على إزالته بشتى الطرق المشروعة ومنها اللجوء إلى  

 القضاء والمحاكم العليا.

لشرعية، وتسعى إللزام  الحسبة السياسية للمعارضة اإلسالمية تعتمد في عملها على قوتها المعنوية المتمثلة بالتزام الحق واالحكام ا

السلطة الحاكمة به، في حين أن المعارضة الحزبية تعتمد في عملها المعارض على قوتها العددية وكثرتها، وليس على قوة رأيها ومدى 

 فائدته لألمة، بل قد تدعو إلى ما فيه مخالفة شرعية حكما أو مقصدا.

صالح العامة الحقيقية للشعب أو األمة، في حين أن أغلب مقاصد  وتبقى الحسبة اإلسالمية مقصدها إحقاق الحق وتحقيق الم

المعارضة السياسية في األنظمة الديمقراطية وما تقدمه من رؤى لْلصالح منصب على تحقيق هدفها بالوصول إلى الحكم، هذا في األنظمة 

 الديمقراطية فكيف باألنظمة النفعية أو القمعية.

ي منذ مراحله المبكرة نشاطا تعدديا، سواء في مرحلة البيعة أو التطلع لتولي المناصب السياسية لقد شهد التاريخ السياسي اإلسالم

السيادية، ولعل ما جرى في سقيفة بني ساعدة وما نلمحه من وجود تيارين سياسيين, يمثل األول زعماء المهاجرين, ويمثل اآلخر زعماء 

ي عليه الصالة والسالم، فنسمع عبارة على لسان أحد زعماء األنصار: " ِمنَّا أَِميٌر َوِمْنُكْم األنصار الذين اجتمعوا في السقيفة بعد وفاة النب

، َولَْن يُْعَرَف َهذَا األَْمُر [87]أَِميٌر"، ونسمع عبارة سياسية أخرى تجري على لسان أحد زعماء المهاجرين: "نَْحُن األَُمَراُء َوأَْنتُُم الُوَزَراُء"  

ةُ ِمْن قَُرْيٍش"إاِلَّ   ، وكذلك حادثة الستة الذين اختارهم سيدنا عمر بن الخطاب [88]ِلَهذَا الَحّيِ ِمْن قَُرْيٍش ثم أذعن الجميع أمام النص: "اأْلَِئمَّ

حد الثالثة على  رضي هللا عنه الختيار خليفة من بينهم، فكان كل واحد منهم يمثل تيارا سياسيا، انتهى بتنازل ثالثة إلى ثالثة، ثم انسحب أ

أن يمنح صالحية اختيار أحدهما لمنصب الخالفة، وبقاء اثنين من كبار الصحابة، وكل منهما له عصبة تتطلع إلى ذلك )بنو هاشم وبنو 

 أمية ثم آلت اإلمامة العظمى في هذين البيتين من قريش(.

المية تسجل حضورا وسبقا للتعددية السياسية, ولو إن هذه التصورات لمجريات األحداث السياسية المبكرة من تاريخ األمة اإلس

 بصورة أولية تتناسب مع النظام السياسي البسيط في تلك المرحلة, وتمثل تطبيقا عمليا لها من قبل كبار الصحابة، ويمثل رضاهم به إجماعا

والتنازع السياسي؛ مما يدل على مشروعية   منهم عليه, ومقصدهم جميعا الحفاظ على الشرعية وحفظ األمة من الفتنة وإغالق باب االختالف

 التعددية السياسية ما دامت منضبطة بمصلحة األمة. 

 الترجيح 

إّن بناء الموازنة بشكل عام في تحقيق المصالح العامة على نظامين سياسيين يقوم أحدهما على التعددية الحزبية, ويقوم اآلخر 

ينطوي على مغالطة سياسية تتجلى بإغفال النظام السياسي اإلسالمي وإخراجه من ساحة على نظام الحزب الواحد وفلسفة الحكم األحادية،  

، الموازنة، وهذا يفضي حتما إلى خلل في النتيجة؛ إذ ما المانع أن يكون النظام اإلسالمي أفضل من النظامين الذين حدثت الموازنة بينهما

نه وأفدح، وهو تصنيف النظام السياسي اإلسالمي ضمن النظم األحادية المستبدة، فإذا لم نقع في هذا الخطأ الفاحش وقعنا فيما هو أفحش م

وكال النتيجتين ال يخفى ما فيهما من عوار وبوار، ولو قيدت هذه الموازنة في حالة االضطرار والقهر والغلبة لكانت فيها وجاهة، ونذهب 

ي الشخصية المتكاملة، واضطررنا اضطرارا إلى اختيار أحد األمرين: إما  إلى أننا إذا كنا ال نستطيع إقامة النظام السياسي اإلسالمي ذ

 . [89] نظام األحزاب المتعددة أو نظام الحزب الواحد، فالفقه عندئذ يقضي بدفع أعظم المفسدتين واختيار أهون الشّرين
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لطة تأصيلية وفساد في المنهجية العلمية، أما أن نجعلها أصال يبنى عليه التصنيف لألنظمة السياسية فهذا فيه مجازفة شرعية، ومغا

تحقق عند إقرارها أهداف خبيثة مرتبطة بأجندات تسعى إلى إقصاء النظام السياسي اإلسالمي ليس على مستوى التطبيق وإنما التنظير 

 أيضا.

يتمتع بعقيدة واحدة وتاريخ علينا أن نميز بين نظام سياسي أحادي في بلد متعدد، وبين نظام سياسي يقوم على الوحدة في مجتمع    -

إال واحد وثقافة واحدة كالمجتمع االسالمي, فهو يقوم على فلسفة الوحدة وليست فلسفة األحادية االستبدادية، فالتعددية السياسية ال تناسب 

ة الثقافية واالجتماعية،  المجتمع التعددي الذي ال تربطه روابط العقيدة وال وشائج الدين، وال توجد بالفعل إال على قاعدة من التعددي

، [90]والديمقراطية دائما ترتبط بوجود األحزاب التي تكون انعكاسا لوجود الجماعات المتعددة ذات القيم واألهداف والمصالح المختلفة

نظام األحزاب  يقول: إن -نظام الحزبية ونظام األحزاب المتنافسة–وقد أكد ذلك هارولد السكي حينما يبين عيوب النظام الحزبي بنوعيه 

المتعددة الذي يسمى عادة بنظام المجموعة يتالءم مع انقسام الرأي بصورة أكثر فاعلية،.. ومع ذلك فهو مصحوب دائما بعيوب 

، فإذا كان نظام التعددية الحزبية في بالده لم يسلم من النقد الالذع، برغم أنه االنعكاس الطبيعي للبيئة الغربية ذات البنية [91]خطيرة

 .[92] الجتماعية المفككة والثقافة الليبرالية المتعددة، فكيف إذا أقحم في المنظومة اإلسالمية التي تعمل في إطار الوحدة العقدية؟ا

 وبناء على ذلك نرجح اآلتي: 

واقعهم، وإن إن النظام السياسي اإلسالمي له شخصيته المستقلة والمتكاملة، ومطلوب من المسلمين شرعا السعي لتطبيقه في  -

 تعذر ذلك، فيبقى االستعداد قائما، ومتى وجد المسلمون فرصة لتطبيقه اغتنموها.

إن اإلفادة من التطورات في األنظمة السياسية بما ال تخالف الشريعة مطلوب شرعا، على أن ال يصبح النظام السياسي اإلسالمي   -

 تبعا لنظام معين بشكل كلي أو في أغلبه. 

العمل السياسي اإلسالمي عدم التعددية الحزبية، ألنها مناط االختالف والتنازع، ومجلبة للمفاسد، ومورد من إّن األصل في  -

 موارد ضعف األمة.

 الرخصة في التعددية استثناء من هذا األصل وال يصار إليها إال لتحقيق مصلحة عامة حقيقية راجحة.  -

 أمر معتبر في بناء الحكم الشرعي، وتفصيله:   إّن التعددية تتعلق بطبيعة النظام الحاكم، وهو -

إن كان النظام الحاكم إسالميا عادال، فال مسوغ شرعي وال واقعي لقيام التعددية الحزبية، وعلى ذلك تحمل أدلة القائلين بالمنع، 

النبوة، وستعود في المستقبل مع مع تفعيل التعددية في اآلراء السياسية، وهذا ما حصل في عصر الخالفة الراشدة التي كانت على منهاج 

عودة الخالفة على منهاج نبوة أو النبوة، بل وجود التعددية الحزبية التي وقعت بالفعل في األمة في صورة الفرق التي تبنت مقاالت 

م، هذه التعددية  واتخذتها ذريعة للخروج المسلح والفتن والثورات مثل الخوارج والقرامطة وجماعة المختار وجماعة ابن األشعث وغيره

التي فرضت على األمة فرضا، واضطرت األمة أن تسلم لها اضطرارا, وتعاملت معها بموضوعية وعدل لم تحدث االستقرار المطلوب 

 بل كانت مصدر قلق مستمر وصراع دموي دائم.

ضياع األصل، ونرى وجوب المدافعة  إن كان النظام الحاكم ال يحكم بشرع هللا )لردة أو كفر أصلي(، فال يلتفت إلى الجزئيات مع    -

)كما سيأتي تفصيله في نظريات الخروج(، وإن كانت مفسدة الخروج أعظم من منفعته كما هو مقرر عند أهل الحل والعقد، وكان في 

كميلها، والتي (، دفع لبعض المفاسد أو تقليلها، أو جلب لبعض المنافع أو تتشكيل األحزاب ذات المرجعية اإلسالمية )تصريحا أو تلميحا

ةٌ يَْدُعوَن  تعود بثمرتها على المسلمين )أقلية أو جالية أو مستضعفة(، فال ضير من تشكيل حزب يعمل تحت المبدأ القرآني )َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ 

 .[93] وَن(.إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك هُُم اْلُمْفِلحُ 
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وهذا األمر يفتح باب الجواز لتشكيل مثل هذا الحزب )بضوابطه( من قبل األقليات المسلمة التي تعيش في دول غير إسالمية،  -

لها أو دول إسالمية تحكم بأنظمة ال تحّكم شرع هللا كليا أو جزئيا، مع التحذير أن تستغل هذه األحزاب في تعطيل مدافعة هذه األنظمة من قب

 و على األقل تجميلها وإضفاء الشرعية عليها.أ

وأما إن كان النظام الحاكم مسلما لكنه ظالم مستبد، أو استند في سلطته إلى رئاسة الحزب الحاكم، فنرى جواز تشكيل حزب  -

لطرق السلمية وتوظيف معارض ليقوم بوظيفة الحسبة واإلنكار على سياسات هذا النظام، سعيا لردعه عن ظلمه أو تقليله، أو تغييره، با

أدوات التغيير السياسي لتحقيق هذا الهدف، مثل الخروج السلمي الجماهيري أو كسب معركة االنتخابات الرئاسية أو البرلمانية لتسلم 

 م السلطة. السلطة أو المشاركة في صنع قراراتها التشريعية أو إجراءاتها التنفيذية, بما يحجم ظلم الحاكم واستبداده وتعسفه في استخدا

إن تقييد جواز تشكيل الحزب وتعدد األحزاب السياسية اإلسالمية بالمصلحة والمفسدة، يصرف الحكم من الجواز المطلق إلى   -

دد؛ المقيد، بمعنى أن تشكيل الحزب أو تعدده يتطلب فتوى خاصة من قبل العلماء الربانيين وأهل الحل والعقد في البلد الذي تشكل فيه أو تتع

ؤالء هم أعلم بالمصالح والمفاسد العامة، وأعمق في النظر في مآالت هذه األحكام، وأثبت في فقه التوقع، وأبعد عن النفعية الخاصة  ألن ه

 أو الفئوية، وما يصلح في بلد قد ال يجدي في بلد آخر، وما تكون له ضرورة في وقت قد تزول في وقت آخر، وهكذا.

سياسية اإلسالمية، إال أن القول بجوازه عند من يذهب إليه  في ظل األنظمة الظالمة أو التي ومع تحفظنا على تعدد األحزاب ال -

ال تحكم بشرع هللا، وفي حالة االستضعاف وفي ظروف القهر واالضطراب، له وجاهته من باب أن فقه السياسة الشرعية يتسع في مثل 

دفع أعظم الشرين وارتكاب أخف الضررين، ولكن ذلك ال يعني أن هذا  هذه الحاالت والظروف ما ال يتسع في غيرها، وعمال بقاعدة 

 التعدد من غير ضوابط، ولعل من أبرزها: 

 أن تحترم هذه األحزاب ثوابت األمة وقطعيات الشريعة، وال تتجاوزها بأي حال أو ظرف. -

كر على المسلمين، كما ال تقدم مصلحة  أن تعمل هذه األحزاب لصالح األمة، وال تخضع ألجندات خارجية، تعادي اإلسالم وتم -

 الحزب على مصلحة األمة عند التزاحم وإال دخلت في الخيانة هلل ولرسوله وللمؤمنين.

 ال تتعاون أو تتحالف مع أحزاب يتضمن برنامجها السياسي النيل من اإلسالم، ومعاداة المسلمين، واإلضرار بمصالحهم. -

 الكفار على المسلمين أو احتالل بلدانهم.ال تدخل في أي حلف يهدف إلى تسلط  -

أن تسعى األحزاب السياسية اإلسالمية في برامجها السياسية إلى تحكيم الشريعة وتطبيقها في شئون الناس كافة إيمانا منها  -

 بصالحيتها لذلك، ولو بمراحل متدرجة. 

ادة الحزب، فيفضل عدم اقتران األحزاب السياسية في حال تصور صعوبة تنفيذ بعض هذه الضوابط العتبارات خارج إمكانية قي  -

بالصفة اإلسالمية، ألن الفشل السياسي أو الفساد سينسحب على اإلسالم نفسه، بل نميل إلى التعميم بأن تبتعد األحزاب السياسية بصورة 

 ه تلميحا ال تصريحا.عامة عن إدراج لفظ اإلسالم في أسمائها، وحتى في شعاراتها وحمالتها االنتخابية، أو تشير إلي
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 الخاتمة: 

 بعد هذه الرحلة العلمية في المدونات الفقهية والسياسية، توصلنا إلى النتائج اآلتية:

 إن اإلسالم جاء بنظام كامل للحكم، وهذا يدلُّنا على شمولية اإلسالم، وصالحيته لكل زمان ومكان. .1

وقد يعلل ذلك بأن الدولة في اإلسالم وجدت قبل التنظير، إّن المدونات في السياسة الشرعية ظهرت متأخرة وبقيت محدودة،  .2

فكانت الممارسات والتطبيقات العملية وتأسيس النظم السياسية الفعلية قبل البناء الفكري والتأصيل النظري، وفي أقصى الحاالت واكب 

 رأُي الحكَم، وهذا ما تميزت به الدولة اإلسالمية فاتسعت فيها ساحة العمل وضاقت دائرة الجدل. الفكُر النظَم، وصاحب ال

لعل من اإلشكاليات في التنظير السياسي وما يتضمنه من النقد والتقويم، هو محاولة قولبة األنظمة السياسية التي حكمت في   .3

معطيات واستحقاقات البيئة التي نشأت فيها أو حكمتها، وهذا مما يجعل العصور السابقة بأطر النظم السياسية المعاصرة، بعيدا عن 

األحكام غير دقيقة أو مشوهة أو مجحفة، وال سيما إن كان من وضع األداة المعيارية أو امتلكها خاضعا مسبقا لرفض نظام سياسي حكم 

قوم عليها المنهج العلمي في التشخيص والتحليل والقياس في عصر سابق، وبذلك تغيب الموضوعية والحيادية القائمة على التجرد، والتي ي

 والتقويم.

إن اإلقرار بالتطور في المجتمعات على المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي، يقتضي اإلقرار بالتطور السياسي فيها،   .4

 خلال في أصول الفكر السياسي ومبادئه العامة.مواكبا لها، مؤثرا أو متأثرا، وهذا يكون غالبا في النظم السياسية وال يستلزم بالضرورة 

تمثل نظرية التعددية السياسية: مجموعة القواعد والضوابط واألحكام التكليفية المتعلقة بتنوع اآلراء في تنظيم شئون الدولة   .5

التي تعمل على فرض المبادئ والمشاركة في التأثير على القرار السياسي، وتنوع القوى المنظمة  ومقّومات سيادتها الداخلية والخارجية

 التي تعتنقها، عن طريق الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها؛ خدمة للمصالح العامة . 

إن التعددية في اإلسالم تمتد في جذورها إلى اللبنات األولى في البناء الفكري والفقهي في  المذهبية اإلسالمية، مرورا  .6

 لي، في مسألة التحسين والتقبيح عند المتكلمين واألصوليين.بصراع مدرستي النص الشرعي والتحكيم العق

 يمكن تحديد نوعين من التعددية السياسية, هما:  .7

 التعددية في اآلراء السياسية، والتعددية في القوى السياسية: ومن صورها تعدد الجماعات واألحزاب السياسية.  -

يؤدي سوء استخدامه والتعسف في تطبيق الحرية أو المعارضة التعبير السياسي واجب وحق مكفول، وصاحبه حر بشرط أال   .8

 السياسية إلى غمط الحق أو إيذاء النفس أو اآلخرين، أو االعتداء على الحريات الفردية واإلجتماعية أو التجاوز على الشريعة.

نها بالمسئولية، فالمعارض السياسي ولكي يحافظ اإلسالم على حرية التعبير السياسي قرلحرية السياسية مقيدة بالفضيلة والقيم،  ا .9

 مسئول، وهذه المسئولية تقوم على أسس فردية واجتماعية وقضائية.

األصل في العمل السياسي اإلسالمي عدم التعددية الحزبية، ألنها مناط االختالف والتنازع، ومجلبة للمفاسد، ومورد من   .10

 األصل وال يصار إليها إال لتحقيق مصلحة عامة حقيقية راجحة. موارد ضعف األمة، والرخصة في التعددية استثناء من هذا 

ومن المسئولية العلمية نقر بأّن نظام الحكم في اإلسالم تضمن فضال عن أحكام وقواعد فقهية في السياسة الشرعية نظريات  .11

ين إلى مزيد من العناية بدراسة هذه سياسية متكاملة ورائدة على مستوى الفكر السياسي والنظم السياسية، ولذا أوجه دعوة إلى الباحث

النظريات وتطبيقها في األنظمة المعاصرة، لتقدم بذلك حلوال إلشكاليات تعيشها المجتمعات العربية واإلسالمية في ظل تنوع صور الحكم 

 وأنظمته.

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 187 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

 المراجعالمصادر و

 . 319/  11دمشق: دار الحلواني؛  1ط1972مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن االثير. جامع األصول في أحاديث الرسول.    [1]

 .183بيروت: دار الفكر؛ 3، ط2005وحيد دويدري. البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية. رجاء  [2]

 . بتصرف وإضافة 3م ص2007/ 1رابح كمال. المشاركة السياسية والتعددية الحزبية في الجزائر. الجزائر: دار قرطبة؛ ط [3]

 .231/ 6بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛  ج1،ط1990السياسة.عبد الوهاب الكيالي وآخرون. موسوعة  [4]

، وما بين القوسين من 9عمان: دار النفائس؛ ص 1، ط1991أحمد العوضي. حكم المعارضة وإقامة األحزاب السياسية في اإلسالم.  [5]

 المؤلف، وهذا القيد له أهميته ألن بعض اإلنكار ال يكون مسلما به في حقيقته.

 .56بغداد: مطبعة المعارف، ص 1، ط1980د. حسان محمد شفيق العاني. األنظمة السياسية المقارنة.  [6]

 .627م. ، ص 1996/ 6مصر، ط -دار الفكر العربي سليمان محمد الطماوي. السلطات الثالث في الدساتير العربية، [7]

م ، ص 1989/ 1طنطا، ط -ن النظرية والتطبيق. دار الكتب الجامعيةد. عبد هللا محمد القاضي. السياسة الشرعية مصدر للتقنين بي [8]

 . بتصرف وإضافة. 659

م 1984واشنطن، طبعة    –د. رحيل محمد غرايبة. الحقوق والحريات السياسية في الشريعة اإلسالمية. المعهد العالمي للفكر اإلسالمي    [9]

 .332ص 

 .37ص 1/1985القاهرة، ط -اإلسالمي. دار الفكر العربيإبراهيم إمام. أصول اإلعالم  [10]

 .1709، حديث رقم 1470/ 3، ومسلم في صحيحه، 7199، حديث رقم 77/ 9أخرجه البخاري، في صحيحه،  [11]

 .6332، ينظر ضعيف الجامع 2008، حديث رقم  1327/ 2أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الفتن،  [12]

 .449، حديث رقم 194/ 2باب صلة الرحم،  أخرجه ابن حبان في صحيحه، [13]

 .1100، ينظر صحيح الجامع 4012، حديث رقم  1330/ 2أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفتن،  [14]

 .1285، حديث رقم 110/   4أخرجه البزار في مسنده،  [15]

 .    ١٥٩[ سورة آل عمران: 16]

 .    ٣٨[  سورة الشورى: 17]

 ، 66/ 2بيروت  -بن هشام. السيرة النبوية. المكتبة العلميةعبد الملك  [18]

 .398م ص 2001/ 1الشارقة، ط -د. علي محمد الصالبي. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ، مكتبة الصحابة [19]

 . 106/  4م، 1983/ 5بيروت، ط –اسماعيل بن كثير. البداية والنهاية. مكتبة المعارف  [20]

 .604/ص 2السيرة النبوية.  الصالبي. [21]

(، قال الشيخ شعيب معلقاً على الحديث بقوله: صحيح لغيره، وهذا 14787، حديث رقم )99-23/98أخرجه اإلمام أحمد في مسنده:    [22]

 إسناد على شرط مسلم. 

 . 346/  3ابن هشام. السيرة النبوية.  [23]

 .679/ ص2الصالبي. السيرة النبوية.  [24]

 المصدر السابق. [25]

 .   ٢٠[  سورة النساء: 26]

 .106، ص 2012/  3بيروت، ط–علي محمد الصالبي. سيرة عمر بن الخطاب. دار المعرفة  [27]
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 .331، وهو عن أخبار عمر ص 107  -106هذه النقوالت في المصدر السابق ص   [28]

 .125 – 10بيروت  –شمس األئمة محمد السرخسي. أصول السرخسي. دار المعرفة   [29]

 .   ١١١[  سورة النحل: 30]

 .150م  ص 1983/ 2الكويت، ط -احمد الفنجري. الحرية السياسية في اإلسالم. دار القلم [31]

 .   ٥٣[ سورة اإلسراء: 32]

 (.74حديث ) 1/68، ومسلم في صحيحه، 6018، حديث 8/11أخرجه البخاري في صحيحه   [33]

 . 2/19هـ، 2/1392بيروت، ط –أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. شرح صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي  [34]

 م2004، يونيو 201الرياض: العدد   -محمد بن شاكر الشريف. قواعد في فقه السياسة الشرعية. مجلة البيان [35]

 .   ٢١٦[  سورة البقرة: 36]

 .   ١٩[ سورة النساء: 37]

  .    ١٩سورة النور:  [  38]

 .277حديث رقم  390/ 1. ج 1996/  1دار ابن الجوزي، ط –عبد هللا بن وهب المصري. الجامع في الحديث. السعودية  [39]

دار   – حرية التعبير في االزدهار الحضاري للدكتور سالمة محمد البلوي" عمان مجموعة باحثين. الحوار مع الذات، دراسة بعنوان "دور  [40]

 . 447، ص  2004مجدالوي،  

 .   ٦[  سورة الحجرات: 41]

 .    ١٢[  سورة الحجرات: 42]

 .   ٣٦[  سورة اإلسراء: 43]

 أخرجه مسلم في صحيحه.  [44]

  .    9- 8سورة القلم:    [45]

 .26268حديث  298/ 5ابن أبي شيبة. المصنف.  [46]

 .306/  6ابن كثير. البداية والنهاية.   [47]

 .67 – 3هـ، 1398بيروت  -محمد بن سعد. الطبقات الكبرى. دار بيروت  [48]

 .267م ، ص 2011/ 1القاهرة، ط –عطية عدالن. االحكام الشرعية للنوازل السياسية. دار اليسر [49]

م 2014/ 1دمشق، ط -عبد الكريم البدراني. تعددية األحزاب السياسية في الدولة اإلسالمية المعاصرة. دار المنهاج القويمهشام بن [50]

 .336ص 

 .   159[  سورة األنعام: 51]

 .   32-31[  سورة الروم: 52]

 .  46سورة االنفال:  [53]

 35م. ص 1986/ 1الهند، ط -ارات الجامعة السلفيةصفي الرحمن المباركفوري. األحزاب السياسية في اإلسالم. إصد [54]

 .    103[  سورة آل عمران: 55]

 .   105[  سورة آل عمران: 56]

 ،. 113ه ، ص  2/1410الرياض، ط  -بكر عبد هللا أبو زيد. حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية. مؤسسة قرطبة  [57]
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 .  3[  سورة القصص: 58]

 ، وقال: َهذَا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهذَا الَوْجهِ 2165، حديث رقم 465/ 4أخرجه الترمذي في جامعه.  [59]

، قال الهيثمي في الزوائد: إسناده صحيح. رجاله ثقات.، وصححه الشيخ 3993، حديث رقم 1322/ 2أخرجه ابن ماجه في سننه.  [60]

 االلباني.

. ومعنى )دعاة على 1847، حديث رقم 3/1475، ومسلم في صحيحه. 3606، حديث رقم 4/199صحيحه. أخرجه البخاري في  [61]

 أبواب جهنم( قال العلماء هؤالء من كان من األمراء يدعو إلى بدعة أو ضالل آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. 

 .47-46م ، ص 1/1992القاهرة، ط -إلعالم الدوليد. صالح الصاوي. التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية. دار ا [62]

 ، بتصرف واضافة. 63المباركفوري. األحزاب السياسية في اإلسالم . ص  [63]

/ 6مصر، ط -سليمان محمد الطماوي. السلطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر اإلسالمي. دار الفكر العربي [64]

 .425م، ص 1996

 .   119-118[  سورة هود: 65]

 . 65م،  ص 1994/ 1بيروت، ط –زكي ميالد. الوحدة والتعددية والحوار في الخطاب اإلسالمي المعاصر. دار الصفوة  [66]

 . 267[ عطية عدالن. األحكام الشرعية للنوازل السياسية. ص 67]

 .   104[  سورة آل عمران:68]

 .372هشام البدراني. تعددية األحزاب السياسية. ص  [69]

/ 1مجموعة باحثين. الحركات اإلسالمية والديمقراطية، دراسات في الفكر والممارسة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط [70]

 .85م،  وفيه دراسة: اإلسالم والديمقراطية، لفهمي هويدي. ص 1999

 ، مع التأكيد أن البدراني يقيد التعددية باألحزاب السياسية اإلسالمية. 376لسياسية. ص البدراني. تعددية األحزاب ا [71]

 . 139م،  ص 2000/ 1عمان، ط -دندل جبر. التعددية السياسية وتداول السلطة. دار عمار [72]

 . 260م ، ص 1993/ 1بيروت، ط –راشد الغنوشي. الحريات العامة في الدولة اإلسالمية. مركز دراسات الوحدة العربية  [73]

 . 271عطية عدالن. االحكام الشرعية للنوازل السياسية. ص  [74]

 .  141[  سورة النساء: 75]

 .86فهمي هويدي. اإلسالم والديمقراطية. ص  [76]

 .104د. صالح الصاوي. التعددية السياسية في الدولة االسالمية. ص  [77]

 .65زكي ميالد. الوحدة والتعددية، ص  [78]

 .370هشام البدراني. تعددية األحزاب السياسية. ص  [79]

 . 234عطية عدالن. األحكام الشرعية للنوازل السياسية. ص  [80]

 .273المصدر السابق. ص  [81]

 .2336، حديث رقم 1817/ 4، ومسلم في صحيحه. 5917، حديث رقم 162/ 7أخرجه البخاري في صحيحه.   [82]

 .77الصاوي. التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية. ص  [83]

 .661عبد هللا القاضي. السياسة الشرعية مصدر للتقنين. ص  [84]

 .147، ص 2001/ 3القاهرة، ط  -يوسف القرضاوي. من فقه الدولة في اإلسالم. دار الشروق [85]
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 . 240عطية عدالن. األحكام الشرعية للنوازل السياسية. ص  [86]

 .3667، حديث رقم 5/6هذه الحادثة أخرجها البخاري   [87]

 .وهو صحيح 12307، حديث رقم 19/318في مسنده.  أخرجه أحمد [88]

 ، بتصرف. 278عدالن. االحكام الشرعية للنوازل السياسية. ص عطية  [89]

م. ص 1990عبد الرضا الطعان. البعد االجتماعي لألحزاب السياسية دراسة في علم االجتماع السياسي. بغداد، دار الشؤون الثقافية    [90]

13 

 .85م،ص 1989/ 2بيروت ، ط –د. عصام سليمان. مدخل إلى علم السياسية. دار النضال  [91]

 . 294عطية عدالن. األحكام الشرعية للنوازل السياسية. ص  [92]

 . 104سورة آل عمران:  [93]
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ABSTRACT 

The aim of the research is to identify the procedures for appointing leaderships at the time of Omar Ibn 

Al-Khattab (May Allah be pleased with him) and then develop his applications in the educational 

administration, using the two methods: a historical method and a deductive method.  

The results of the research found that there were procedures for appointing leaderships in the educational 

administration at the time of Omar Ibn Al-Khattab (May Allah be pleased with him) including: 

Letter of appointment, initial orientation and preparation, fixing wages, counting the wealth of the new 

leader, experience after appointment. 

The most important applications derived from the procedures for appointing leaderships in the 

educational administration at the time of Omar Ibn Al-Khattab (May Allah be pleased with him)  

-Preparation of programs for the creation of the new educational leader and the establishment of an 

annual educational meeting for new educational leaderships. 

- Adoption of the period of experience of the new educational leader after appointment for at least one 

year, during which he will be assessed and followed up, then to decide the tenure of the leader or return 

him to his previous position. 

Research recommendations: taking advantage of the method of Omar Ibn Al-Khattab (May Allah be 

pleased with him) in appointing leaderships and his applications in the educational administration and 

establishing a specialized department in educational leadership affairs in the Ministries of education. 

Keywords: Procedures of the appointment, leaderships, Omar Ibn Al-Khattab, educational 

administration     
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 ملخصال

، ثم استنباط تطبيقاتها في اإلدارة -رِضَي هللاُ عنهُ  -إجراءات تعيين القيادات في عهد عمر بن الخطاب تعرفهدف البحث إلى 

 التَّربويَّة. باستخدام المنهجين: المنهج التَّاريخي، والمنهج االستنباطي. 

 منها:  - عنهه رِضَي للاه  -وكانت نتائج البحث أن ثمة إجراءات إدارية لتعيين القيادات في عهد عمر بن الخطاب

 خطاب التَّعيين، التَّوجيه والتَّهيئة المبدئيَّة، تحديد األجور، إحصاء ثروة القائد الجديد، التَّجربة بعد التَّعيين.

 التَّربويَّة:في اإلدارة  -رِضَي للاه عنهه  -وكانت أهم التَّطبيقات المستنبطة من إجراءات تعيين القيادات في عهد عمر بن الخطاب

 للقيادات التَّربويَّة الجديدة.  وإقامة لقاء تربوي سنوي إعداد برامج لتهيئة القائد التَّربوي الجديد، -

لقائد، أو إعادته اعتماد فترة تجربة القائد التَّربوي الجديد بعد التَّعيين بما ال يقل عن عام، يتم خاللها تقويمه ومتابعته، ثم اتخاذ قرار بتثبيت ا -

 ى وظيفته السابقة.إل

 في تعيين القيادات وتطبيقاته في اإلدارة التَّربويَّة، -رِضَي هللاُ عنهُ  -: االستفادة من منهج عمر بن الخطابتوصيات البحث كان منو

 ون القيادات التَّربويَّة في وزارات التَّعليم.ئوإنشاء إدارة متخصصة في ش

 دات، عمر بن الخطاب، اإلدارة التربوية.: إجراءات التعيين، القياالكلمات المفتاحية
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 :مقدمةال

بات الفساد اإلداري ظاهرة عالمية مثيرة للقلق؛ فقد عبّرت األمم المتحدة في اتفاقيتها لمكافحة الفساد عن قلقها حيال خطورة 

ومسيرة التنمية فيها، داعيةً كل الدول إلى إرساء ممارسات الفساد وآثاره على استقرار الدول ونهضة المجتمعات وقيم األخالق والعدالة، 

 (.1إدارية فاعلة لمنع الفساد فيها، دارت أغلبها حول القيادات وموظفي الدولة، اختياراً وتعييناً ومتابعةً وتنظيماً)

ً على مستوى المنظمات مما يجعل مراجعة وتقويم عمليات اختيار وتعيين القيادات وإجراءاتها وقوانينها وأنظمتها أمراً م هما

 والدول، و يمكن االستعانة فيه بخبرات أثبتت نجاحها في ذلك.

 مشكلة البحث

من العهود المشرقة في صدر اإلسالم، حيث تميز بالعدل والحضارة وحسن   -رِضَي هللاُ عنهُ   -كان عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب   

دَّ به الدولة اإلسالميَّة من كوكبة متألقة من القادة، وما أم -رِضَي هللاُ عنهُ  -ما أمدَّ به عمر بن الخطاب -بعد توفيق هللا -اإلدارة؛ مردُّ ذلك

قابليَّة فذة ومقدرة بّينة على انتخاب الرجل المناسب   -رِضَي هللاُ عنهُ   -الجيوش من سيل الجنود الذين يقاتلون بإمرة قادة مهرة، فقد كان لعمر

 .(152، ص 2للعمل المناسب )

الحاضر من أقوى سياسات مكافحة   ويتضمن منهج عمر بن الخطاب في اختيار وتعيين القيادات سياسات وإجراءات تعدُّ في عصرنا      

للقيادات  -رِضَي هللاُ عنهُ  -الفساد المالي واإلداري في الدول والمنظمات، ودفع عجلة التَّنمية فيها، كما أن منهج تعيين عمر بن الخطاب

( مظهًرا من 4م( )2006(، وعدّته دراسة )عبد الهادي، 3كان أحد أسباب تحقيق األمن السياسي للدولة في عهده كما أظهرت دراسة )

ً جديراً بالدراسة واالستفادة منه في المؤسسات على  -رِضَي هللاُ عنهُ  -مظاهر الكفاية اإلداريَّة عند عمر بن الخطاب مما يجعله منهجا

 مختلف أهدافها ومستوياتها، بما فيها المؤسسات التعليمية.

ر وتعيين القيادات في عهده، نجد أن هناك إجراءات لتعيين القيادات في اختيا  -رِضَي هللاُ عنهُ   -وبدراسة مواقف عمر بن الخطاب

إجراءات تأتي تالية لعمليَّة االختيار، تتّوج ما قبلها من خطوات وأساليب، وتضمن سالمة االختيار وجودة االنتقاء ونجاح القائد المختار، فما  

 تعيين القيادات في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه؟ 

 ث:أسئلة البح

 ما إجراءات تعيين القائد في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه؟  .1

 ما التَّطبيقات المستنبطة من إجراءات تعيين القيادات في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في اإلدارة التَّربويَّة؟ .2

 أهداف البحث:

 هدف البحث إلى: 

 الخطاب رضي هللا عنه.تعرف اإلجراءات المتبعة في تعيين القائد في عهد عمر بن  .1

 في اإلدارة التَّربويَّة. -رِضَي هللاُ عنهُ  -استنباط أهم تطبيقات إجراءات تعيين القيادات في عهد عمر بن الخطاب .2

 أهميَّة البحث

هج تنطلق أهميَّة البحث من أهميَّة موضوع اختيار وتعيين القيادات وأثره في واقع المنظمات والمجتمعات واألمم، وحيث إن من 

ً بإجراءات تعيين تضمن األمن السياسي  -رِضَي هللاُ عنهُ  -عمر بن الخطاب في اختيار القيادات في عصره كان موفّقًا وفريدًا، متبوعا

 وتكافح الفساد المالي واإلداري، فقد اختارته الباحثة موضوًعا لبحثها. وتتجلى أهميته في جانبين:
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 :األهميَّة النظريَّة

 الباحثة أن يكون البحث:تأمل 

ورموزها، إثراًء لمكتبة اإلدارة اإلسالميَّة ببحث مثل هذا الموضوع، وتحفيًزا للباحثين على بذل مزيد من الجهد في دراسة اإلدارة اإلسالميَّة   .1

إلدارة اإلسالميَّة أثبتت تفوقها آملةً أن تنطلق عمليات التَّطوير اإلداري من خبرات تاريخيَّة ال من خبرات أجنبيَّة دائًما، خصوًصا أن ا

 وقدرتها على الوفاء باحتياجات المنظمات والمجتمعات عموًما.

 -القياديَّة، وتفوقه اإلداري، بإلقاء الضوء على منهج عمر بن الخطاب  -رِضَي هللاُ عنهُ   -إبراًزا ألحد جوانب تميّز شخصيَّة عمر بن الخطاب .2

واإلجراءات المتخذة لتعيين القائد، كسبب من أسباب تميز عصره، وانتشار العدل والحضارة، واستحقاقه    في اختيار قياداته،  -رِضَي هللاُ عنهُ 

 أن يكون علًما من أعالم اإلدارة في التَّاريخ.

 

  األهميَّة التَّطبيقيَّة:

ات التَّربويَّة في وزارات تأمل الباحثة أن يكون البحث مرشدًا للقيادات العليا وصناع القرار في المنظمات، وخصوًصا للقياد

في تعيين القيادات؛ وذلك بقصد تحقيق أفضل المخرجات والوصول   -رِضَي هللاُ عنهُ  -التَّعليم لالستفادة من إجراءات عمر بن الخطاب

 بالمجتمعات إلى التَّنمية والنهضة والتَّقدم.

 حدود البحث:

 يمكن تحديد البحث بالحدود التَّالية:

 وتطبيقاتها في اإلدارة التَّربويَّة. -رِضَي هللاُ عنهُ  -ة: إجراءات تعيين القيادات في عهد عمر بن الخطابالحدود الموضوعيَّ 

 - رِضَي هللاُ عنهُ  -الحدود الزمانيَّة: يقتصر البحث على األحداث والمواقف التي تبّين اإلجراءات التي اتخذها عمر بن الخطاب

هـ إلى ذي الحجة  13التي امتدت عشر سنوات وستة أشهر وأربعة أيام، ابتداًء من جمادى اآلخرة سنة  في تعيين القيادات أثناء فترة خالفته  

 .(7. ج5)هـ 23تمام سنة 

 ، وتشمل:-رِضَي هللاُ عنهُ  -الحدود المكانيَّة: هي الحدود الجغرافيَّة للدولة اإلسالميَّة في عهد عمر بن الخطاب

 أ/ جزيرة العرب. 

 (39، ص 6)ب/ األمصار والمناطق المفتوحة: أرض العراق وفارس، بالد الشام وفلسطين، مصر وليبيا. 

 مصطلحات البحث:

 :كانت أهم مصطلحات البحث هي

القيادات بأنهم األشخاص الذين يمارسون التَّأثير في المجموعة لتحقيق أهداف محددة،   (223، ص7آل ناجي )  عّرف    القيادات:

بأنهم أشخاص لديهم صفة رسميَّة لتحريك   ويعّرف القيادات إجرائيًّا   ناع أو باستعمال السلطة الرسميَّة حسب مقتضيات الموقف.بوسيلة اإلق

 اآلخرين وتحقيق األهداف المرسومة. ويشمل مصطلح القيادات في هذا البحث: والة عمر على األمصار والقضاة وقادة الجيوش.

بعد صدور قرار نهائي بذلك، بعد  يفة، بحيث يلتحق الموظف بالعمل ويدرج اسمه في كشف األجورتقليد الوظ هوالتعيين:       

 (.8مجموعة من اإلجراءات المقررة قانوناً الختياره )

 بذلك.بأنها عملية تقلّد الشخص المنصب القيادي وتحّمله لمسئولياته بناًء على قرار رسمي وتعّرف عملية تعيين القيادات إجرائياً 

بأنها نشاط إنساني علمي منظم يعمل على استثمار الموارد البشريَّة والماديَّة المتاحة   (22، ص9)عرفها اإلدارة التَّربويَّة:      

 لتحقيق األهداف التَّربويَّة.
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والعمليات اإلداريَّة في ضوء اإلمكانات عمليَّة تعنى بتحقيق األهداف التَّربويَّة من خالل تنفيذ الوظائف وتعّرف إجرائيًا بأنها       

 ويشمل مصطلح اإلدارة التَّربويَّة في هذا البحث جميع مستويات اإلدارة التَّربويَّة، في مختلف المؤسسات التَّعليميَّة. .المتاحة

 اإلطار النظري للبحث:

 أ/ عمر بن الخطاب رضي للا عنه

 في كتابه )اإلصابة في تمييز الصحابة( ما يلي:   -رِضَي هللاُ عنهُ   -ر بن الخطابفي ترجمة عم  -رحمه هللا  -قال الحافظ العسقالني

بن نفيل بن عبد العزي بن رياح بالتَّحتانيَّة بن عبد هللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب   -رِضَي هللاُ عنهُ   -هو عمر بن الخطاب

نتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزوميَّة، قيل إنها بنت هشام وأخت بن لؤي بن غالب القرشي العدوي، أبو حفص أمير المؤمنين، وأمه ح

 أبي جهل، جاء عنه أنه ولد بعد الفجار األعظم بأربع سنين، وذلك قبل المبعث النبوي بثالثين سنة، وقيل ولد بعد الفيل بثالث عشرة سنة،

شديدًا على المسلمين، ثم أسلم فكان إسالمه فتًحا على المسلمين  - وسلَّمصلَّى هللاُ عليهِ  -وكان إليه السفارة في الجاهليَّة، كان عند بعثة النبي

وفرًجا لهم من الضيق، كان عمر طوياًل جسيًما، أصلع أشعر شديد الحمرة، كثير السبلة في أطرافها صهوبة، وفي عارضيه خفة، قد فرع 

اللحم والسمن وأدمن أكل الزيت حتى تغير لونه، وكان قد احمر الناس كأنه على دابة، فلما كان عام الرمادة وهي سنة المجاعة ترك أكل 

 .(484ص 10)فشحب لونه 

 ب/ إجراءات تعيين القيادات:

ر لضمان إن اختيار القائد الجديد ال يعتبر نهاية المطاف في عمليَّة اختيار القيادات، بل إن ثمة إجراءات ينبغي اتخاذها بعد عمليَّة االختيا

 تعرف بإجراءات التعيين. ة االختيارتحقيق أهداف عمليَّ 

تقليد الوظيفة، بحيث يلتحق الموظف بالعمل ويدرج اسمه   هووالتعيين    .في اللغة يقال عيّن فالن في وظيفة: قلّده إياها وجعله مسئوالً عنها

 (.8بعد مجموعة من اإلجراءات المقررة قانوناً الختياره )بعد صدور قرار نهائي بذلك  في كشف األجور

 ومن أبرز وأهم اإلجراءات التي تتخذ تعيين القيادات ما يلي:

 التَّوجيه والتَّهيئة المبدئيَّة للقائد الجديد:

تم تعيينه إلى المنظمة والوظيفة بانتهاء إجراءات اختيار القائد تبدأ عمليَّة التَّوجيه والتَّهيئة المبدئيَّة، وهي تقديم القائد الذي 

وي والزمالء والعاملين، وذلك عن طريق إمداده بمعلومات كتابيًّا أو شفويًّا عن المنظمة والوظيفة والعاملين، ويفّضل أن يسلّم كتيبًا يح

د الجديد على المنظمة وأنظمتها، وعلى  معلومات وسياسات وإجراءات المنظمة؛ أي يمكن اعتبار هذه التَّهيئة المبدئيَّة نافذةً يطلُّ منها القائ

 العاملين فيها، قبل أن ينخرط في العمل الفعلي.

 تحديد األجور:

األجر هو تعويض للفرد عن أدائه الفعلي الذي يقدمه للمنظمة، وال شك أن األجور من القضايا المهمة التي تؤثر في رضا 

يتسم نظام األجور في المنظمة بالعدالة، والوضوح، والشفافيَّة، واالستقرار  القيادات وإنتاجيتها، واستمرارها في المنظمة، ويجب أن 

 والثبات.
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 التَّجربة بعد االختيار:

وهذه التَّجربة مهمة للقيادات الجديدة، إذ تؤثر في دافعيَّة القائد الجديد للعمل وانتمائه للمنظمة، واستمراريته في العمل، ويتم 

 (.11صلة مباشرة بطبيعة العمل )خاللها تقييمه بأساليب ذات 

وء الدافع لهذه التَّجربة هو التَّأكد من قدرة القائد الجديد على القيام بالمهام الموكلة إليه، وامتالكه للمهارات الالزمة لها، وفي ض

امه بالشكل المطلوب هو تهاوٌن ذلك يستمر في منصبه أو يبعد عنه، فالمجاملة في استمرار قائد ظهر في فترة التَّجربة عجزه عن القيام بمه

في مستقبل وسمعة المنظمة، ومصالح المستفيدين منها، والخيار األصلح في هذه الحال هو تنحيته وتسليم منصبه القيادي لمن يستطيع 

 النهوض بأعباء القيادة، والوفاء باحتياجات المنظمة.

 منهج البحث: 

 البحث فقد اختارت الباحثة المناهج التَّالية لإلجابة عن أسئلة البحث:  حيث إن أهداف البحث تتطلب استخدام عدة مناهج في

المنهج التَّاريخي: وهو المنهج الذي يقوم فيه الباحث بتسجيل ووصف األحداث الماضية والوقائع، وتحليلها وتفسيرها على أسس منهجيَّة  (1

 (79، ص 12) علميَّة دقيقة لفهم الحاضر والمستقبل.

ذات العالقة بمشكلة البحث من أمهات كتب السير   -رِضَي هللاُ عنهُ   -لمواقف التَّاريخيَّة من سيرة عمر بن الخطابحيث تمَّ تجميع ا

 والتَّراجم والتَّاريخ، ثم تحليلها ودراستها.

 (.178، ص13)المنهج االستنباطي: وهو المنهج القائم على التَّأمل في أمور جزئيَّة ثابتة الستنتاج أحكام منها  (2

ث تم استنتاج إجابات أسئلة البحث بالربط بين ما تم تحليله بالمنهج التَّاريخي وبين ما يرد في كتب اإلدارة الحديثة في مجال حي

 تعيين القيادات.

 إجراءات البحث:

 تمت إجراءات البحث وفقًا للخطوات التَّالية: 

 المطبوعة والمخطوطة والوثائق والكتب المحققة.جمع المصادر والمراجع الالزمة للبحث، التي تنوعت بين األصول  -1

ة استبعاد بعض المصادر والمراجع التي تفتقر إلى األمانة العلميَّة، أو سالمة مذهب المؤلف، أو كانت غير محققة، وتورد روايات تاريخيَّ  -2

 واهيَّة.

 كاماًل. -رِضَي هللاُ عنهُ  -دراسة تاريخ عمر بن الخطاب -3

 للقيادات من المصادر جمعًا مباشًرا. -رِضَي هللاُ عنهُ  -بإجراءات تعيين عمر بن الخطابجمع المواقف التي تتعلق  -4

 تتبع هذه المواقف واألخبار في أكثر من مصدر. -5

 والمواقف.االستفادة من الكتب المحققة، ودراسات نقد المرويات واألحداث التَّاريخيَّة وفق منهج المحدثين للتأكد من صحة هذه األخبار  -6

 - رِضَي هللاُ عنهُ  -االقتصار على ما تأكد صدقه من هذه المواقف صدقًا ظاهريًّا بكونها حصلت حقيقةً، ونسبتها إلى عمر بن الخطاب -7

 صحيحة، وصدقًا داخليًّا بداللتها على ما يريد البحث االستشهاد بها عليه.  

 تنظيم وتصنيف هذه المواقف حسب داللتها في علم اإلدارة.  -8

 راسة وتحليل هذه المواقف.  د -9

 تفسير هذه المواقف وربطها بما ورد في كتب اإلدارة الحديثة في موضوع إجراءات تعيين القيادات للخروج بنتائج البحث. -10

 من هذه النتائج تم استنباط تطبيقات يمكن االستفادة منها في القيادة التَّربويَّة. -11
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 إجابات أسئلة البحث:

 اإلجراءات المتبعة لتعيين القائد في عهد عمر بن الخطاب رضي للا عنه؟ إجابة السؤال األول: ما

 اتبع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في تعيين القائد الجديد اإلجراءات التَّالية: 

 خطاب التَّعيين:

واشترط عليه أن ال يركب   إذا ولى قائدًا كتب له عهدًا، وأشهد عليه رهًطا من المهاجرين،  -رِضَي هللاُ عنهُ   -كان عمر بن الخطاب

 (.134, ص5برذونًا، وال يأكل نقيًّا، وال يلبس رقيقًا، وال يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل شيئًا من ذلك حلَّت عليه العقوبة )

ساعات عمله مفتوحة وفي هذا الخطاب تكليف رسمي، يشتمل الشروط الواجبة على القائد الجديد، وتأكيد أهميَّة قيامه بواجبه وأن  

 حسب ما تقتضيه الحاجة، والتَّذكير بما يمكن أن يترتب على إخالله بواجباته.

، فقد -رضي هللا عنهم -وكان أول خطاب تعيين في عهد عمر بن الخطاب هو خطابه ألبي عبيدة بتوليته وعزل خالد بن الوليد

أن قال: "وأوصيك بتقوى هللا الذي يبقى، ويفنى ما سواه، الذي هدانا من  كان أول كتاب كتبه عمر إلى أبي عبيدة حين واله وعزل خالدًا

ة الضاللة، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذي يحق عليك، ال تقدم المسلمين إلى هلك

تاه، وال تبعث سريَّة إال في كثف من الناس، وإياك وإلقاء المسلمين في  رجاء غنيمة، وال تنزلهم منزاًل قبل أن تستريده لهم وتعلم كيف مأ

الهلكة، وقد أبالك هللا بي وأبالني بك، فغض بصرك عن الدنيا، وأله قلبك عنها، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك، فقد رأيت 

 .(19، ص5)مصارعهم" 

ادة، إذ إنها مرتبطة بنجاح القائد في منصبه الجديد وقدرته على تحقيق يالحظ أن خطابات التَّعيين غير محددة بمدة هذه القي

 (116, ص14) األهداف المنشودة، فمن الوالة من طالت واليتهم كمعاوية، ومنهم من اقتصرت واليته إلى سنة واحدة.

 

 التَّوجيه والتَّهيئة المبدئيَّة:

 ما يلي: -رِضَي هللاُ عنهُ   -عمر بن الخطابوتتضمن التَّهيئة المبدئيَّة للقائد الجديد في عهد 

 بيانات ومعلومات عن المنظمة: -

كتب إليه: "بسم هللا الرحمن الرحيم    -رضي هللا عنهما  -عندما عيّن عمر بن الخطاب على جيش معركة نهاوند النعمان بن مقرن

يك هللا الذي ال إله إال هو، أما بعد فإنه قد بلغني أن جموًعا من عبد هللا عمر أمير المؤمنين، إلى النعمان بن مقرن سالم عليك، فإني أحمد إل

 من األعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر هللا وبعون هللا وبنصر هللا بمن معك من المسلمين، وال

اًل من المسلمين أحب إلي من مائة ألف دينار، والسالم توطئهم وعًرا فتؤذيهم، وال تمنعهم حقهم فتكفرهم، وال تدخلهم غيضة، فإن رج

عليك. فسر في وجهك ذلك حتى تأتي ماه فإني قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بها، فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى الفيرزان ومن 

 (.108, ص5)" جمع معه من األعاجم من أهل فارس وغيرهم، واستنصروا وأكثروا من ال حول وال قوة إال باهلل

 ومنه يتبيّن أن عمر بن الخطاب هيّأ القائد الجديد بوصف الواقع، وتقديم البيانات والمعلومات الالزمة حول المهمة القياديَّة المناطة

 به، مع بعض التَّوجيهات والتَّعليمات.

 :بيانات عن العاملين في المنظمة -

أبي عبيدة يعزيه والمسلمين في الصديق، وأنه قد استنابه على َمن  ومن ذلك أن الصديق توفي قبل فتح دمشق، فكتب عمر إلى

.وعندما ولى النعمان بن مقرن قيادة جيش معركة نهاوند أوصاه أن يستشير في (23، ص5) بالشام، وأمره أن يستشير خالدًا في الحرب

 .(156ص ,15)أمور الحرب طليحة بن خويلد، وعمرو بن معدي كرب، وعمرو بن سلمى 
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للقيادات الجديدة، أن يلفت نظر القائد الجديد إلى الشخصيات التي يمكنه  - رِضَي هللاُ عنهُ  -فكان من تهيئة عمر بن الخطاب   

القيادات، االستعانة بها في العمل، ممن لديها الخبرة والكفاءة، والقدرة على إعانة القائد الجديد وتقديم المشورة له. وهذا أحد متطلبات تمكين  

 (. 16طلب دعمهم وإمدادهم بالمعلومات الالزمة وفقًا لدراسة)حيث يت

 تأكيد القيم الدينيَّة وأخالقيات القائد المسلم.  -

 وهو ما يمكن مالحظته بجالء في خطب عمر ومكاتباته ومقابالته مع القيادات، بل مع عامة الناس رضي هللا عنه.  

ى معاوية بن أبي سفيان عندما أّمره على قيساريَّة: "أما بعد، فقد وليتك كتب إل -رِضَي هللاُ عنهُ  -ومن ذلك أن عمر بن الخطاب

م المولى قيساريَّة، فسر إليها واستنصر هللا عليهم، وأكثر من ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، هللا ربنا وثقتنا ورجاؤنا وموالنا فنع

 أوصاه فقال:  . وعندما أّمر سعد بن أبي وقاص(54-53, ص5)ونعم النصير" 

وصاحبه، فإن هللا ال يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ  -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم -"ال يغرنك من هللا أن قيل خال رسول هللا

بالحسن، وإن هللا ليس بينه وبين أحد نسب إال بطاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات هللا سواًء، هللا ربهم وهم عباده، يتفاضلون  

منذ بعث إلى أن فارقنا عليه فألزمه، فإنه   -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم  -بالعافية ويدركون ما عند هللا بالطاعة، فانظر األمر الذي رأيت رسول هللا

 .(36-35، ص5)هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين".  األمر،

تؤكد مبدأ  -رِضَي هللاُ عنهُ  -( أن الصفات القياديَّة عند عمر بن الخطاب17هـ ( )1421وقد كان من نتائج دراسة )النوافلة، 

 حتى يستشعر القائد مراقبة هللا في أقواله وأفعاله.  -سبحانه وتعالى -اإلحسان والتَّقوى عند القائد، وخشية هللا

اإليمانيَّة، وتسقيها للقيادات األدنى، وللعاملين معهم،  تتشرب هذه التَّوجيهات -رِضَي هللاُ عنهُ  -وقد كانت القيادات في عهد عمر

لما رأى صنيعهم: أكل  -قائد جيش العدو -فقبل معركة القادسيَّة خطب أمير كل قوٍم في أصحابه، وتواصوا بالصبر والطاعة، فقال رستم

 (.532، ص18عمر كبدي أحرق هللا كبده! علَّم هؤالء حتى علموا )

قد تأخذ إحدى  -رِضَي هللاُ عنهُ  -استعراضه يمكن القول إن التَّهيئة المبدئيَّة للقائد الجديد في عهد عمر بن الخطابومما سبق 

 الصور التَّالية: 

 خطاب مكتوب. -

 وصيَّة شفهيَّة للقائد الجديد. -

 خطبة. -

 تحديد األجور:

أي -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم -نّست أصحاب رسول هللافقال: د -رضي هللا عنهما -عاتب أبو عبيدة في ذلك عمر بن الخطاب      

فقال عمر: يا أبا عبيدة إذا لم أستعن بأهل الدين على سالمة ديني فبمن أستعين؟، قال أبو عبيدة: أما إن فعلت فأعنهم بالعمالة  -باستعمالهم

بإجزال العطاء والرزق للقيادات لضمان نزاهتهم،   -  رضي هللا عنهما  -عن الخيانة، وفي هذا الموقف أشار أبو عبيدة على عمر بن الخطاب

 (.149, ص14فكان عمر يصرف للقيادات ما يكفيهم بالمعروف، ويغنيهم عن خيانة المال العام، ففرض لهم جميعًا مرتبات محددة وثابتة )

عن التّجارة أثناء الوالية،  حريًصا على تفرغ كل ذي عمل لعمله، فقد نهى والته -رِضَي هللاُ عنهُ  -وقد كان عمر بن الخطاب

وكان يرى أن حرمان الفرد من كفايته سبب في عصيانه وتمرده، فكان يوصي والته بقوله: "وال تحرموهم فتكفروهم" أي تحوجوهم إلى  

 (.606-605، ص19عصيانكم، فتحقيق الكفاية من أهم أسباب الصالح واالستقامة وتجنب الخيانة في العمل )

( أن تفريغ موظفي الدولة للعمل الرسمي أمر مهم؛ ألن هذه الوظائف تتطلب التَّفرغ 316، ص20شي ) واستنبط منها القر

 الكامل.



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 200 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

 إحصاء ثروة القائد الجديد عند التَّعيين:

مقدار يقوم بكتابة أحوال القائد الجديد وإحصاء ثروته قبل توجيهه إلى عمله، ثم يتابع  -رِضَي هللاُ عنهُ  -كان عمر بن الخطاب

عض نمو أموال القائد بعد تعيينه، ويتم التَّحقيق مع القائد الذي تنمو أمواله بشكل كبير للتأكد من نزاهته، وفي بعض الحاالت عاقب عمر ب

 (146، ص14القيادات وقاسمهم أموالهم. )

عاده إلى بيت مال المسلمين، بعد واليته أخذ منها وأ -رضي هللا عنهما -فعندما الحظ عمر بن الخطاب نمو أموال أبي هريرة

 وليس ذلك تخوينًا ألبي هريرة واتهاًما له بالسرقة أو الرشوة، بل لما قد يجامل الناس به واليهم في البيع والشراء وربما الهديَّة. 

ا اإلجراء (. وفي هذ657, ص  21قال أبو هريرة: "فأمر بها أمير المؤمنين فقبضت" فكان يقول: "اللهم اغفر ألمير المؤمنين" )

 .(302ص، 22)منع من سوء إدارة المال العام، بعد التَّدقيق في اختيار القائمين على المال العام والتَّأكد من توفر صفات النزاهة فيهم 

لعامة  ويسمى في النظم المعاصرة )إقرار الذمة الماليَّة( وهو ما تحاول النظم الغربيَّة اليوم تطبيقه كوسيلة لمنع استغالل الوظيفة ا

 (.587, ص19للتكسب أو التَّعدي على المال العام )

 التَّجربة بعد التَّعيين

وأوصاه أن ال يذكر ذلك ألحد، وذلك اختباًرا له وتجربةً   -رضي هللا عنهما -ولى عمر بن الخطاب على الكوفة الجبير بن مطعم

 (9, ص23)له بعد التَّعيين، فظهر الخبر قبل أن يخرج الجبير من المدينة إلى الكوفة، فعزله عمر رضي هللا عنهما. 

 لتَّجربة سببًا في تثبيته في منصبه، وربما توسيع نطاق سلطاته. وكان نجاح القائد الجديد في فترة ا   

فتح مدينة قيساريَّة بعدما استعصت على المسلمين يعدّ  -رضي هللا عنهما -فإن تولية عمر بن الخطاب لمعاوية بن أبي سفيان

هي المهام ذات التَّحدي، بأن أعطي وهو قائد جديد مهمة تجربةً لمعاويَّة بعد التَّعيين، كما أنه يعدّ وسيلة من وسائل تنمية مساره الوظيفي، و

.وكانت (532، ص24)صعبة نسبيًّا، وهذه البداية الصعبة المتحدية لقدرات القائد الجديد تساعده على األداء الجيد في السنوات القادمة 

رت واليته، وصار والي عمر على األردن، واتسعت مساحة  نتيجة التَّجربة بعد التَّعيين إثبات قدرات معاوية القياديَّة وأهليته للقيادة، فأق

 واليته حتى شملت الشام كلها وقد تقدم ذلك.

قبل موته بإقرار   -رِضَي هللاُ عنهُ  -أما المدة التي ينصح فيها لتجربة القائد الجديد يمكن استنتاجها من وصيَّة عمر بن الخطاب

 (.41، ص23جميع قيادات عمر بعده سنةً؛ عماًل بوصيته ) -رِضَي هللاُ عنهُ  -عثمان بن عفانقياداته الحاليَّة بعد موته سنة كاملة، فأقرَّ  

وفي هذه الوصيَّة من عمر بن الخطاب للخليفة القادم إشارة إلى أن المدة التي يحتاجها القائد الجديد في اإلدارات العليا لتشخيص 

ات األدنى منه والعاملين في المنظمة، تقدّر بسنة واحدة تقريبًا، وينصح القائد الجديد أن  الواقع، واستيعاب آليات العمل، والتَّفاُعل مع القياد

 ال يتعّجل في إحداث أي تغيير جذري في المنظمة وأنظمتها ولوائحها قبل ذلك.

إذ يستطيع  ( حيث يرى أن تحديد الفترة بسنة يعتبر أمًرا متوسًطا؛20هـ( )1410وهو ما خلصت إليه أيًضا دراسة )القرشي، 

 القائد الجديد في هذه المدة أن يعرف ما يهمه من سياسة الدولة وإدارتها.

يؤيد هذه النتيجة أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ولى على حمص عمير بن سعد، فمكث عاًما ال يبعث إلى عمر بأخباره، 

ءك كتابي هذا فأقبل، وأقبل بما جئت من فيء المسلمين حين تنظر فقال عمر لكاتبه: "اكتب إلى عمير فوهللا ما أراه إال قد خاننا، فإذا جا

(. وفي انتظار عمر لخطاباته لمدة عام كامل دون أن يتخذ أي إجراء قبل ذلك تأكيدٌ على أن عمر يقدّر  649، ص21كتابي هذا" وعزله )

 فترة التَّجربة للقائد الجديد بعام.

للمتابعة الدقيقة والتَّقويم المستمر، للتأكد  -رِضَي هللاُ عنهُ  -في عهد عمر بن الخطاب وخالل فترة التَّجربة يخضع القائد الجديد  

 من صالحيته، ولمساعدته على أداء مهامه على المستوى المطلوب، وتقديم الدعم الالزم له. 
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وقاص، واكتملت الجيوش،  أنه بعد أن انتهت إمارة جيوش العراق إلى سعد بن أبي -رِضَي هللاُ عنهُ  -شاهد ذلك من سيرة عمر

بعث عمر كتابه إلى سعد يأمره بالمبادرة إلى القادسيَّة، وأن يأخذ الطرق والمسالك على فارس، وأن يبدروهم بالضرب والشدة، وال يخَش 

راءهم إلى  كثرة َعددهم وُعددهم، فإنهم قوم خدعة مكرة، فإن كتب هللا لهم النصر فبها ونعمت، وإن كانت األخرى فأمرهم بالرجوع و

ن الحجر ألنه منطقة تجهلها الفرس، حتى يأتي هللا بالفتح. وأمره بمحاسبة نفسه وموعظة جيشه، وأمرهم بالنيَّة الحسنة والصبر واإلكثار م

ه ينظر قول ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، وأن يكتب إليه بجميع أحوالهم وتفاصيلها، وكيف ينزلون وأين يكون منهم عدوهم، كأن

  إليهم، فكتب إليه سعد يصف له كيفيَّة تلك المنازل واألراضي كأنه يشاهدها، وكتب إليه يخبره بأن الفرس قد جردوا لحربه رستم وأمثاله، 

ك،  فرد عليه عمر: قد جاءني كتابك وفهمته، فإذا لقيت عدوك ومنحك هللا أدبارهم، فإنه قد ألقى في روعي أنكم ستهزمونهم فال تشكّن في ذل

 .(37، ص5) فإذا هزمتهم فال تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء هللا

في هذا الموقف يشرف بشكل مباشر مكثف على القائد الجديد الذي تم تعيينه في منصب  -رِضَي هللاُ عنهُ  -إن عمر بن الخطاب

، ويساعده في رسم الخطة العسكريَّة المناسبة، وينتظر منه التَّقارير قيادي للمرة األولى، فيمدّ سعد بن أبي وقاص بالرأي والمشورة

التَّأهيل  المفصلة، ويتابعه، ويمنحه الدعم المعنوي الالزم ألداء ما تم تكليفه به، وهذا ما ينبغي أن تحظى به القيادات الجديدة بعد التَّعيين،

الجديدة بعد التَّعيين للتعلم ذاتيًا دون متابعة وإشراف مباشر، مما يجعلها عرضةً  والمتابعة والمساعدة، إذ قد تترك بعض المنظمات قياداتها  

 الرتكاب األخطاء.

في اإلدارة  -رِضَي للاه عنهه  -ما التَّطبيقات المستنبطة من إجراءات تعيين القيادات في عهد عمر بن الخطابإجابة السؤال الثاني: 

 التَّربويَّة؟

التَّربويَّة االستفادة من إجراءات تعيين القيادات في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، وفيما يلي أبرز التَّطبيقات يمكن لإلدارة  

 في اإلدارة التربوية: -رِضَي هللاُ عنهُ  -المستنبطة من إجراءات تعيين القيادات في عهد عمر بن الخطاب

 ي قبل مباشرته للعمل، تكون فيه الشروط والبنود واضحة ودقيقة.توقيع القائد التَّربوي الجديد على خطاب تعيين رسم -

 إعداد حقائب لتهيئة القائد التَّربوي الجديد، تحوي أدلة وتعاميم مهمة، ونشرات تربويَّة وإداريَّة.  -

 يَّة.إعداد برامج تهيئة للقائد التَّربوي الجديد تتضمن جولة ميدانيَّة، وتعريفًا بالعاملين في المؤسسة التَّربو -

أوراق عمل   إقامة لقاء تربوي سنوي للقيادات التَّربويَّة الجديدة مطلع كل عام دراسي، يتم فيه تقديم التَّعليمات والتَّوجيهات الالزمة، وتقديم -

 مناسبة، وإلقاء محاضرات لتعزيز القيم اإليمانيَّة وتأكيد أخالقيات القائد المسلم.  

ت التَّربويَّة تتناسب مع حجم المسئوليات الملقاة على عواتقهم، وهذا يتحقق بأن يكون للقيادات تخصيص مرتبات شهريَّة مجزية للقيادا -

 التَّربويَّة سلم رواتب مختلف عن سلم رواتب المعلمين.

م أو نمو غير مبر - ر في ثرواتهم، أو أهميَّة الرقابة الماليَّة على القيادات التَّربويَّة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عند مالحظة أي تضخُّ

 استخدام نفوذهم في تحقيق منافع خاصة بهم أو بأقاربهم كالتَّوظيف والنقل وغيرها.

لقائد، أو إعادته اعتماد فترة تجربة القائد التَّربوي الجديد بعد التَّعيين بما ال يقل عن عام، يتم خاللها تقويمه ومتابعته، ثم اتخاذ قرار بتثبيت ا -

 إلى وظيفته السابقة.

 ملخص النتائج:

 مما سبق يمكن تلخيص اإلجراءات المتبعة في تعيين القيادات في عهد عمر بن الخطاب كالتالي: 

 خطاب التَّعيين: ويتضمن الشروط والبنود بوضوح. -
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تأكيد القيم اإليمانيَّة التَّوجيه والتَّهيئة المبدئيَّة للقائد الجديد: من خالل تزويد القائد الجديد بمعلومات عن المنظمة والعاملين فيها، و -

 وأخالقيات القائد المسلم، وتأخذ هذه التَّهيئة صورة الخطاب أو الخطبة أو الوصيَّة الشفهيَّة. 

 تحديد األجور والرواتب. -

العام ومحاربة   إحصاء ثروة القائد الجديد: وذلك لمتابعة أي نمو غير مبرر في أموال القائد بعد التَّعيين تحقيقًا لنزاهة القيادات وحفظ المال -

 للفساد. 

ئه قائدًا أو ال، التَّجربة بعد التَّعيين: حيث يتابع القائد الجديد ويمدّ بالتَّوجيهات والتَّعليمات الالزمة، ويتم تقويم أدائه ليتخذ قراره في بقا -

 .وتشير بعض الشواهد إلى أن مدة التَّجربة في عهد عمر تقدّر بسنة

في اختيار القيادات منهًجا متكاماًل، له أثره في مكافحة الفساد المالي واإلداري في  -رِضَي هللاُ عنهُ  -ويعدّ منهج عمر بن الخطاب     

 .دولته، وحفظ األمن فيها بإذن هللا

 التَّوصيات:

 يادات، وتطبيقاته في اإلدارة التربوية.واإلجراءات المتبعة في تعيين الق -رِضَي هللاُ عنهُ  -االستفادة من منهج عمر بن الخطاب (1

 عقد شراكات بين وزارات التَّعليم وبين المعاهد المتخصصة إلعداد برامج تهيئة القادة الجدد.  (2

ادات إنشاء إدارة متخصصة في شئون القيادات التَّربويَّة في وزارات التَّعليم، والجامعات. تعنى بعمليات التعيين وإجراءاته، وما يخص القي (3

 لتربوية.ا

البحث،  دراسة سير رموز اإلدارة اإلسالميَّة، وكيفيَّة االستفادة منها في اإلدارة التَّربويَّة، وذلك من خالل: المقررات الجامعيَّة، كراسي (4

  الندوات والمؤتمرات، وتشجيع الباحثين على دراسة هذه الموضوعات.
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ABSTRACT 

The art of satirical cartoons (caricature) is a means of communicating ideas and publicizing them 

intentionally to guide the values of society and ideas through it, and to be chosen by means and images 

to reach the goal, so it can affect and address some issues in different ways that vary in its purposes and 

meanings. Also, using the tools learning (hearing, sight and inspiration) to refer to that issues in ironic 

ways in which the reference to the destination are numerous, appearing as an important means of 

inspiration and determining the value of some elements that define their meanings wholly or partially. 

By the time, it has become difficult for the determination and specification to limit the degree of the 

value of persuasion accurately.  

The study aimed to trace the problems of commenting on cartoons and the role of the context in 

identifying them with signs that had been made as an important role in shaping the meaning and defining 

its characteristics. 

Triangle Search: Models of multi-pointed Graphics, its mark and the role of the context in determining 

what it signifies 

The study concluded that the painter in criticizing some of the behaviors of the society may use multiple 

references for more than one meaning and here comes the role of the associated general context and the 

picture in determining it. 

Keywords: pluralism, significance, caricature art. 
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 الملخص

يعد فن الكاريكاتير وسيلة تواصلية إشهارية قصدية لها أثر في توجيه قيم المجتمع وأفكاره، فخواص الكاريكاتير التعبيرية      

؛ لمعالجة بعض القضايا لمقاصده ويضمن تأثيره في المتلقيومقاصدها تجعل الباحث ينتقي بإبداع الدوال والصور التعبيرية حتى يصل 

، وتستخدم أدوات المعرفة لإلشارة إلى تلك القضايا بطرق د وتتشعب في داللتها وفي مقاصدهامتنوعة تتعد اليومية في المجتمع بطرق

ال تتحدد فيها قيمة أي عنصر من عناصرها كلياً أو نهائياً إال   ,ساخرة تعددت فيها الداللة، مما أدى إلى ظهورها كوسيلة من وسائل اإلبهام

           فتباينت فيها درجة اإلقناع., حدد معناها، وفي الوقت ذاته شكلت مسالك يصعب تأويلها حول قيمة مامن خالل ما يحيط بها من عالمات ت

ما يحويه من عالمات تشكل دوراً  إلى استقصاء بعض إشكاليات النص الكاريكاتيري ودور السياق في تحديدها، ب وقد هدفت الدراسة   

 ماً في تمثيل المعنى وتحديد السمات في سلبيات المجتمع.هم

 تها.الداللة، وعالماتها، ودور السياق في تحديد دالل ةذج من الفن الكاريكاتيري متعددنما مثلت مادة المعالجة:   

 ,: أن الفنان الكاريكاتيري في نقده لبعض سلوكيات المجتمع قد يلجأ إلى التعددية الداللية المحتملة ألكثر من معنىوخلصت الدراسة إلى   

 ومن هنا يأتي دور السياق المصاحب والصورة في تحديدها. 

 

 فن الكاريكاتير. –الداللة  -التعدد كلمات مفتاحية:
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 :مقدمةال

 نوعتف الدالالت وتختلتفي تحديد داللة الكلمة، و مهم دور للسياقو ,الكلمات للمعنى الواحد ت، وتعددتعدد المعنى للكلمة الواحدة    

كاريكاتيرية ساخرة يبرز فيها ، وتقديم المعالجة الداللية بصورة  شكلة كبرى بالنسبة للنظم الدالليكل هذه األمور تمثل م    ,باختالف الثقافات

بها تمثيل هذا المستوى تضفي جماالً على التعبير وتنطوي على مفارقات يصعب بسب  ,كوسيلة من وسائل اإلبهام في التعبير  ,التعدد الداللي

السياقات المختلفة يمثل ، ومن ثم فإن رصدها في ي بالعوامل التي تسهم في تحديدهامما ي ؤكد أهمية االستفادة من ربط المعان ،أو توصيفه

، وال شك كي تسهم في سهولة الوصول للمراد  ي جمع فيها بين المتشابهات  ,مادة لغوية متنوعة ممكن االستفادة منها بتصنيفها بطريقة علمية

لك يمتاز بآثار في أن نتائجها في هذه العالقات الداللية ومفاهيمها تجعل من دراسة الفن الكاريكاتيري على الرغم من كونه صعب المس

 تعرف لهجة الخطاب وتصنيف المفردات.  إيجابية في

 أهمية البحث:

لها أثر في توجيه قيم المجتمع وأفكاره؛ لما يقوم به التعدد الداللي من وظيفة هامة  ,يعد فن الكاريكاتير وسيلة تواصلية إشهارية قصدية −

 في االتصال. 

 اءة اللغة العربية وقدرتها على التعبير. داللة النص الكاريكاتيري من خالل كف ضبط مقصد −

 نقل رسالة الرسام الكاريكاتيري.في إسهام تعددية الداللة  −

 للوقوف على المعنى المراد.  بد من إدراكه تعددية المعاني في الكلمة الواحدة أمر ال −

 إشكالية البحث:

 التواصلية؟ كيف يقوم التعدد الداللي في فن الكاريكاتير بوظيفته  −

 ما الوسائل التي يستخدمها في تحديد مقاصده؟ −

 كيف يتم الربط بينه وبين وظيفته؟ −

  تفرضه طبيعة اللغة العربية أم هو مجرد تحمل وإجحاف في حقها، وفي حق النص؟  الكاريكاتيريهل التأثير الداللي في فهم النص  −

على أساس أن القراءة من خالل المجاز فعالية ذهنية يقوم بها المتأمل  ؛ليهل يمكن اعتبار دور القارئ عامالً من عوامل التعدد الدال −

 أثناء استنباط المعنى؟

 أهداف البحث:

 الوقوف على اإليحاءات واألساليب المثيرة للدهشة، أو ما يسمى بالالفتات الداللية.  −

لنصوص الكاريكاتيرية، ونجده على سبيل المثال في والذي يأتي عرضاً في ثنايا بعض ا ,دراسة المعنى المتعدد في الفن الكاريكاتيري −

 الدراسات اللغوية والكشف عن تصوراته في دالالته المتعددة.

 منهج البحث:

كان الحرص   المنهج الوصفي والذي اقتضى: جمع النصوص من صحيفة الرياض وتحليلها ومن ثم تصنيفها وتبيين نتائجها؛ لذا  

 فيه على: 

والذي تسهم بعض  ,تشتمل على نقد بعض المظاهر االجتماعية من خالل المعنى المتعدد في النص الكاريكاتيرياختيار النصوص التي   −

 العوامل في تحديده.

 وإن اشتمل على بعض األخطاء اإلمالئية والنحوية. ,كتابة النص بلهجة كاتبه وبطريقته التي أرادها −

 معها ببعض الخصائص. تحديد سمات الصورة وتحليلها في مجموعتها التي تشترك −
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 مصطلحات البحث:

من الظواهر اللغوية التي تعرض لها اللغويون من خالل دراسة المشترك اللفظي، وتحتل مكاناً بارزاً في الدراسات الداللية   التعدد الداللي:

 متعددة، وتدل عليها في سياقات لغوية مختلفة. وذلك حين يكون للكلمة الواحدة معان   ,القديمة والحديثة على السواء

ويقصد به تعدد معاني  ,الواحد الدال على معنيين أو أكثر)المشترك( ويعرفونه: باللفظ  ويطلق القدماء على هذه الظاهرة مصطلح

, 2[ ]112, ص1]لكنها في صورة كتابية واحدة بمعان متعددة, أصول مختلفة أي كلمات متعددة وهي من ,الكلمات التي تتفق في الصيغة

  [.4ص

المقصود بالتعدد الداللي كل ما له عالقة بكون الدال الواحد يحمل أكثر من مدلول  وهناك من وسع مفهوم هذه الظاهرة بقوله: "إن  

 . "يتجاذبه أكثر من دال واحد واحد، أو كون المدلول الواحد

ويختص لدى بعضهم باأللفاظ التي تدل على معنيين متضادين،  ,ويدخل كثير من الباحثين )التضاد( في مفهوم )تعدد المعنى(

ً ه على األبيض واألسود، كالجون في داللت  [.145, ص3]واحدوذلك حين تأتي عدة ألفاظ لمعنى , ويدخل بعضهم )الترادف( فيه أيضا

فيتحد الرسم  ؛ويمكن التفريق بين التعدد الداللي والمشترك كما يرى أولمان بطرق الرسم اإلمالئيالفرق بين التعدد الداللي والمشترك: 

 [.167, ص3[ ]129, ص1]لمعنى(، ويتحد النطق ويختلف الرسم في الحالة الثانية والنطق في الحالة األولى )تعدد ا

وذلك حين تنتمي الكلمات إلى جذور مختلفة، أما إذا كانت  ,تكون كلماته من أصول متباعدةط أولمان في المشترك اللفظي أن ويشتر

 [.127, ص1]المعاني المتعددة لكلمة واحدة فهي ليست من بابه 

 لكن اللغة العربية ال تلجأ إلى الرسم في التفريق بين الكلمات المتفقة في النطق، ولو كانت من أصول مختلفة.  

فكلمات المشترك اللفظي ينبغي أن توضع في مداخل متفرقة، فكل كلمة لها  ؛اللغوي تتحقق نتيجة التفريق بين النوعين في المعجم

 [.105, ص4] مدخل خاص بها، أما معاني كلمات )التعدد الداللي( فتوضع تحت مدخل واحد

وص الفن والدراسة هنا تناولت موضوع التعدد الداللي للفظ الواحد للمعنى المتعدد أو اللفظين والمعنى واحد، من خالل نص

 الكاريكاتيري.

وهي تحريف للمالمح الطبيعية للشخص أو االستعاضة عن المالمح بأشكال , كلمة كاريكاتير من الكلمة اإليطالية )كاريكير( الكاريكاتير:

الالتيني وتعني   والتي تعني تحميل الشيء أكثر من طاقته أي المبالغة والمغاالة، ويقال إن كلمة كاريكاتير تعود لألصل  ,حيوانات أو طيور

[ 30, ص7]عة معان: يمأل، يعي، يشحن، يبالغوأن للكلمة أرب  [,57, ص6[ ]241, ص5]عربة، ومأخوذة من التماثيل الصغيرة الساخرة  

 [.57, ص8]

واالجتماعي بشكل ساخر؛ : فن يثير السخرية في تناوله للمشاكل التي تواجهنا، وقد تم توظيفه في مضمار النقد السياسي  الفن الكاريكاتيري

من المرح، واإلضحاك وخلق التسلية، وأيضا يمكن اعتباره كاميرا حية وحساسة تنقل وتلتقط األشياء حزينة كانت  الدوره في إضفاء جو

مثل:  ليه أو الوقوف عندهأم سعيدة، اجتماعية أو سياسية، عامة أو خاصة، وهذا حسب منظور الفنان نفسه، والموقف المراد التعليق ع

إال أنه في  ,فإن كان هذا الفن يحظى بشعبية واسعة من القراء [.13, ص9]الغش  .. فالفنان يركز على الفكرة ويعطيها أهمية /التكاسل

المجتمع، لنقد سلبيات في  [.  10]الوقت نفسه يعد ابناً عاقاً للفنون التشكيلية فهو رغم انتمائه بالوراثة إليها إال أنه يرتبط بالصحافة أكثر منها

 وقد يلجأ في نقده لها إلى عالمات متنوعة باعتبارها أدواته األساسية في التعبير.

هي العالمة التي تشير لشخص ما عن شيء ما بصفة ما، أي أنها ت كِون في عقل  " له:: يشير بيرس إليها بقوالعالمات والسمات الداللية

، وهذه العالمة التي ت كِونها نسميها مفسرة للعالمة األولى، وهي ال تنوب عن هذا  ذلك الشخص عالمة معادلة، أو ربما عالمة أكثر تطوراً 

 –ليس باستطاعتنا أن ندرس أي شيء في هذا الكون  ""، وإلى أهميتها يقول:  ات بل بالرجوع إلى نوع من الفكرةالموضوع من كل الوجه



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 210 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

إشارية، ويرى أن العالقة بين الدال   والكيمياء والكالم إال على أنها أنظمة سيميولوجيةكالرياضيات واألخالق والعادات والفلك والجاذبية 

  [.125, ص11]والمدلول عالقة مشابهة كما في الخرائط والصور

  [.125, ص11]اإلشارية، والرمز العالمة األيقونية، والعالمة :وهي ,)بيرس( بينها: ثالثة أنواع التي ميّز ومن أنواع العالمات:

 العالمة األيقونية: مثل صور األشياء، والرسوم البيانية، والخرائط، والنماذج، والمجسمات. −

 تالزمية، مثل الدخان في داللته على وجود النار.  العالمة التي تشير إلى مدلول لعالقة اإلشارية: العالمة −

مثل: شجرة،  ,ومفردات اللغة  ♫وعالمات الموسيقى X وعالمة خطأ √ العالمة الرمزية: مثل: إشارات المرور الضوئية، وعالمة صح −

، فالصورة وما فيها من عالمات ورموز من العناصر الهامة في الفن [3, ص12]األجراس  ،أصوات األبواق ،حصان، كتاب

 والتي تساعد في تحديد الداللة.  ,الكاريكاتيري

)الكاريكاتيرية( موضع الدراسة خطاباً هجيناً متميزاً بين النسقين اللساني واأليقوني، فال جاءت النماذج    تطبيقاتها في الفن الكاريكاتيري:

بل هو خطاب مزج بين النص والصورة، ليشكل كالً متكامالً يتجسد في جماليات الفنون بأنواعها،   ,هو خطاب أدبي وال هو خطاب علمي

 [.8, ص13]نية واإلبالغيه وما تضمنته من سلطة في التأويل والتفسير بهدف اإلقناع والتأثير، من خالل العالمة األيقونية الف

وبوصفها عنصراً من النظام المستقل عن اللسان هي التي تسمح لنا باستخدامها في جملة لعمل إحالة  فالعالمة بشقيها )الدال والمدلول( 

تنجم عن التداعي أو ترابط عالمة مرجع في سياق التلفظ  ةوليكثيرة، والمدل لوالتعلى العالم الخارجي، فالدال الواحد يمكن أن يقابل مد

فإن كانت الكلمة مجموعة من التمثالت القابلة ألن تكون مستوحاه بوساطة الملفوظ الذي توجد فيه هذه الكلمة تحددت داللتها [  21, ص14]

 لدى الفنان: كما في كلمة )وش(

 

    

ية
ون
يق
أل
 ا
مة
ال
لع
 ا

جداً مكتوب عليها حقيبة صغيرة 

 )زواج( تحملها المرأة.

 تسريحة الشعر.

حقيبة سفر يحملها االبن إمساك 

األب بشاشة الحاسوب مالبس 

 الموظف.

 

حقيبة الطالب المدرسية التي يحملها 

الالفتة والسهم← في اتجاهه عليها: 

كلمة مدرسة باللغتين وبصورة 

 إسكول MADRASH معكوسة

المايك في يد المذيع الذي يستعمله 

 للحوار. 

 الكرة بين الالعب والمترجم

مة
ال
لع
ا

 
ية
ر
شا
إل
ا

 

حقيبة /إبريق شاي/ كوب الشاي 

 وسادة/ ستاره/

صورة الطائرة/ وكتابة )الخطوط 

 الجوية( على مكتب الموظف.

طائرة سوداء/دائرة سوداء 

الشمس/ السحب/ مربع ك تب 

 إجابة-ماله بداخله * السؤال اللي 

  ←طائرة/ حقيبة / الالفتة / السهم 

 

دائرة ك تب بداخلها )إجازة نصف 

 العام(

عالمة استفهام؟ / /✶كرة/نجمة

 عالمة تعجب! / طائرة / مايك

كتابة: أهم سؤال؟ فوق دائرة 

ية  سوداء
ز
رم
 ال
مة
ال
لع
 ا

ها 
ول
دل
 م
يد
تف
ي 
الت

 

رأيك بها التسريحة ..مكلفتني  وش)

 ثالثمية لاير...

اكنك راكبة بحوض "دتسن" يمشي 

 ميتين وعشرين(

ألحين إذا تأخرنا على الرحلة 

..راحت علينا ...طيب إذا رحلتكم 

 لنا( وشتأخرت حنا 

 *إجابة–السؤال إلى ماله 

العطلة!!!أمس بدت واليوم  )وش

خلصت!!!عطلة الخميس والجمعة 

 أطول منها(

األكلة اللي  وشتكفي اسأله ) 

 أعجبته من جاء عندنا وشكراً(

ة   ✶ أهم سؤال؟
زي

رم
 ال

مة
ال

لع
ا

ي
ف

ص(
الن

(
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الزوجة تخاطب زوجها لمعرفة 

رأيه في تسريحتها وترغب في 

التحقق من رأيه والتثبيت على 

 جمالها.

والمسافر يخاطب موظف 

الخطوط الجوية رحلتكم تأخرت 

)ضاعت حقوقنا في هذه الحالة( 

 على سبيل التوبيخ 

والطفل في أول يوم يذهب فيه إلى 

المدرسة بعد إجازة نصف العام 

 يتعجب من سرعة انقضائها

فالمعلق الرياضي يطلب من 

المترجم سؤال الالعب األجنبي 

ية )ما األكلة التي نالت إعجابه(
ز
رم

 ال
مة

ال
لع

ا
 

ص 
الن

ة 
الل

د
 

وش رأيك بها : التحقق والتثبيت

 التسريحة ..مكلفتني

التوبيخ: طيب إذا رحلتكم تأخرت 

 لنا وشحنا 

 األكلة وشاالستفهام: تكفي إسأله  العطلة !!!( وش)التعجب: 

 

اد 
ر
لم

 ا
يد

حد
ت

 

 المرأة والمبالغة في الزينة

 وإهدارها للمال.

المطلوبة ودقة حقوق المسافر 

 شركة الطيران

الشباب ولهثهم لمعرفة كل شيء  األطفال وحبهم للعطالت.

ة   عن مشاهير الرياضة.
سال

ر

ن
فنا

ال
 

الحضور  /ول عنه: األفضل واألحب/ السعادة والحزنئعناها بالموصوف المستفهم أو المسويرتبط م ,)وش( كلمة في العامية يستفهم بها عن حال الشيء وصفته 

 والغياب...وعلى قدر حال المستفهم عنه، يتحدد معناها لدى المتلقي كما في النص األول. 

التحقق من الشيء،  ولكن قد تخرج عن معنى االستفهام لتدل على معان بالغية كما في ورودها في النصوص األخرى والتي أفادت فيها معنى التعجب أو التوبيخ أو

 ت بناء جمالي هندسي تتكاثر معانيه وتتعدد بحسب قوة بنائه، وثقافة المتلقي، وسياق الموقف.فاالستفهام بنية طلبية ذا

وبين هذا االستثمار وهكذا نجد في الصورة كالم قد تعجز اللغة على قوله، وقراءتنا للصورة وتحسس أجزائها، أنما هو إسقاط لجمودها وتحريكها والتفاعل معها 

حيح، ضمن تمازج البعدين الجمالي والتواصلي، شكلت الصورة فضاء واسعاً في إنتاج المعنى واستكمال إرسالية النص ضمن لفهمها واستحصال معناها الص

 مجموعة من المعطيات. 

أن العالمة األيقونية ذات وجهين: الوجه الداّل الذي هو عبارة عن سلسلة   [ 15](Charles,1955,201) ويرى تشارلز      

طة صوتية خطية ت كون حقيقته الفيزيائية، والوجه المدلول، أي الفكرة أو التصور الذي ال صلة له بدال يقتضيه مدلول، فالكلب ال ينبح والق

 ل عما تسمى به.ال تموء، والبقرة ال تخور ..تكون الكلمات نظاماً مستقالً بمعز

بذلك نجد أن اللوحات قد قامت على توليف مجموعة من العناصر من قبيل األقوال اللغوية المكونة للقول األيقوني، والفضاء 

 التشكيلي، ومن تعالق عناصر اللوحة )األيقونات، األقوال( تجلت الداللة. 

داخلية، ال تتحدد في كثير من عناصرها إال بناء على المؤشرات الداللة في الفن الكاريكاتيري، فضالً عن عناصر الخطاب الغير أن  

    [.441, ص16] الخارجية

كما في   ,لذا نجد تولد الداللة الساخرة من تعاضد العناصر المرجعية والسياقات االجتماعية والثقافية مع المكونات األيقونية للوحة

 الجدول التالي: 

العالمة الرمزية )لرموز/ األقوال اللغوية(العالمة األيقونية )الصورة( +   

 تحليل العالقات بين األيقونات داخل فضاء اللوحة 

 الظفر بالدالالت المتولدة عن اشتغال األيقونات 

 السياسي.  االجتماعي/ الوضع الثقافي/ :من االستنارة بالمؤشرات الخارجيةبد  ومع هذا كله ال

 التي تقع على أشياء مختلفة، وتختلف رسالة الباث فيها من موقف إلى موقف:  )العين( ونعطي مثاال ًللتوضيح أكثر بلفظ

لقيت لك موتر "لؤطه" مازدا –)أبسط يا عم 

ألف كيلو راعيها 350حمراء ما مشت اال 87

أفرق السومة –آالف 5يحلف مسيومة بـ 

بخمسين لاير وخذها ..ال وأبشرك فوق تندتها 

هللا يكفيك شر وشنطتها فيها أستبنه و –سلة 

 العين!

)يا وليدي قبل ال تركب الموتر. سم باهلل واقرا. 

المعوذات. فيه ناس اعوذ باهلل عيونهم "تشق" 

الكفر....... دحيم: عيونهم تشق الكفر   هذي 

 مهيب عيون بشر. هذي عيون القطط(

)زوج بنتك جاني اليوم يهاوش بقول اننا 

عيونها " غاشينه في بنتنا..في ليلة الدخلة 

 خضر" ويوم قام الصبح لقاها " سود"

يحمد ربه ...معطينه بنت " 

ناضجة"البيدجان"أول عمره "أخضر " وال 

ص  نضج صار "أسود"
لن
 ا
ية
ز
رم
 ال
ت
ما
ال
لع
 ا



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 212 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

   

ت 
ما
ال
لع
ا

لة 
سا
ر
 ال
ية
ون
يق
أل
 ا

 األم: اعوذ باهلل عيونهم "تشق" الكفر...  وهللا يكفيك شر العين!

دحيم: عيونهم تشق الكفر   هذي مهيب  

 عيون بشر ..هذي عيون القطط 

عيونها " خضر" ويوم قام الصبح لقاها 

 " سود" 

ظ  
فو
مل
ال

ب 
ح
صا
لم
 ا

 عيون البشر: الباصرة  العين الحاسدة

عيون القطط: تطلق لدى العامة على القطع  

ع على مسار  المعدنية البيضاء التي توض

 الطريق.  

)العيون الخضر وتحولها إلى السود( 

 المراد بها العدسات الالصقة. 

ت  
را
ش
مؤ
ال

ية 
ج
ر
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 ال

فارتباط االسم بمسميات األشياء واآلالت، وإطالق اللفظ على مسميات األشياء المستحدثة هو من قبيل التجاوز والتعميم 

 [.81, ص17]

إال من خالل ملفوظها المصاحب أي الحالة التي تعطى فيها، فكلمة العين وقعت وال يتمكن المستقبل من تحديد الرسالة 

هم في تحديدها سأات الالصقة /عيون القطط( والتي على أشياء مشتركة )الباصرة / الحاسدة / عيون البشر / العدس

  األلفاظ المجاورة لها.

ل
قب
ست
لم
 ا

    

األيقونية للصورة فحسب؛ ولكن يتحقق على مستوى التواصل بين الباث في لوحة الكاريكاتير واألثر الساخر ال يتحقق في التمثيالت  

 وبين القارئ المتلقي والملزم ببناء المعنى الساخر والمقصود لدى الرسام. 

 وهي:  ,من هنا نجد أن اللوحة الكاريكاتيرية هي خطاب يتوفر على أركان الخطاب المعروفة

الكاريكاتيري الرسام   الباث 

 الرسالة  اللوحة الكاريكاتيرية

 المستقبل المشاهد / قارئ اللوحة 

اهتم كاتب الكاريكاتيري في صحيفة الرياض بشتى المجاالت في المجتمع: معاهد التعليم والصحافة وميادين العالقة بين الباث والمتلقي:  

، فالشخصيات [65, ص18]ومشاهد برامج التلفاز، والمشجع الرياضي  ,والعامل، والقارئ ,والتالميذ، والمرأة ,العمل، فخاطب المعلم

داخل عالماته األيقونية مرسومة ببساطة تعبر عن الحياة االجتماعية وهموم شخصياتها مرسومة من شرائح المجتمع المختلفة، والمتلقي 

 ظف وجهك(.–غرب عن وجهي/ الترجمة يعني أ)  معها كما في قوله: أصبح يألفها ويتابعها ويطالعها ويتفاعل

 [.160, 19]غرب( من الغروب وعدم الظهور يقال غربت الشمس بمعنى اختفت، وأغرب الشخص أتى وذهب ناحية الغرب أ)

غرب عن وجهي: أي اختفي عن نظري، وابتعد عن وجهي، قابله الكاتب باستعمال آخر )ظف وجهك( له أالمستوى التعييني: 

 . في اللهجةنفسه المعنى 

 العالمة الرمزية  اللفظ: أغرب  مرادفه: ظف 

رأس سلك الكهرباء على هيئة  

 رجل يتجه إلى خارج المكان. 

زوج وزجه مقتربان من شاشة  

 البرامج.التلفاز لمشاهدة أحد 

 الشخصيات 
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عدم اتصال رأس سلك التلفاز  

 بالتوصيلة 

هاتف قديم، إبريق الشاي طبقي  

 طعام أحدهما عليه ملعقة.  

 األشكال والخطوط 

 المستوى التضميني: الغروب في األصل للشمس وانتقل بالمجاز لألشخاص، فاستعمال الكاتب للغروب استعمال مجازي.

الباث:تفاعل المتلقي مع   

 في موقع الصحيفة اإللكتروني كانت التعليقات تزيد على األربعين تعليقاً منها: 

تعليق لـ )نورة القلب( تقول فيه:" بعض التعابير هي لغة عربية فصحى لكن من كثر استعمالها ومن ظرف استعمالها تبدو لنا أنها من 

 يعجبني من كاريكاتير الهليل هو الجلسة باألرض والقريبة جدا من التلفزيون"العامية، أغرب أتت من الغروب وعدم الظهور........ !!!ما  

 ويقول آخر:" المهم ال تقصد االستهزاء باللغة يبو هليل"

 وتقول )وجدان( " أبي أعرف وش هالشي اللي ينوكل بملعقة مع الشاهي؟؟ 

 ويقول )المالكي( " اغرب عن وجهي والفيش ما شبكته ههه؟

 .تلفون أبو قرص تحفة .. حتى ما لحق على التلفون األخضر اللي يوزعونه الهاتف السعودي(ويقول آخر: )أما 

 والرمزية أو اإلشارية(العالمات المختلفة: )األيقونية أوهكذا تتفاوت التعليقات في تركيزها على 

لنجد اإلجابة في تعليق أحد القراء يقول فيه:)ههه:  وتوجهاته؟ونتساءل هنا عما يحدثه الباث من تغيير في المتلقي في قيمه وأفكاره     

 حلوة الترجمة، لكن نصيحة يالهليل دايم ربعك يستخدمون توصيالت كهرب م يحتاج السلك يطول الفيش(. 

ي نفسي (: )كلمة اغرب عن وجهي عذبتني سنوات طويلة كنت أقول ف31للمتلقي من شخص آلخر يقول )حزين  وتختلف الحالة الذهنية

 وآخر كالم هل هي اغرب عن وجهي واال اهرب عن وجهي !! نسيت كلمة ابلغ وأكثر اختصرا وهي انقلع!!(

ع فالفنان في رسمه للصورة الكاريكاتيرية يستطيع أن يصل إلى القراء على اختالف مستوياتهم الثقافية والفكرية، ويكون موض

ً يستطيع الكاتب بواسطته إيصال، كونه مقاالً مرإعجابهم أو نقدهم مهما اختلفوا ، ويرى )توماس الفكرة إلى القارئ بصورة فكاهية ئيا

في نظريته حول البهجة المفاجئة أن الضحك نوعا من اإلعجاب بالذات والفخر والتباهي والبهجة المفاجئة الناتجة عن إحساس  هوبز(

انوا هم أنفسهم عليه في الماضي  ك ان أو يقارنون حالتهم اآلن بموخاصة عندما يقارنون أنفسهم باآلخري ,سعيد بالتفوق لدى الضاحكين

 [.18 -17, ص20]

 ولكن كيف يمكن للقارئ تحديد الموضوع والمحمول في الصورة: 

من حيث إن )المتعلم / المتكلم( يعلن أوالً عن , بين الموضوع والمحمول في جملة مايمكن التمييز  [201, ص21] يقول هوكيت

 ثم يخبرنا بشيء ما عن ذلك الموضوع ...فالمواضيع تكون عادة مسنداً إليها، وتكون المحموالت مسنداً. ,موضوع

ثم انتقل مفهوم الموضوع من مستوى الجملة إلى مستوى الخطاب ككل، حيث ميز كٌل من كينن وشيفلن بين مفهومي موضوع 

ة التعبير الصحيح أو الجملة ...أما مفهوم موضوع الخطاب فهو الذي  الجملة أي المركب االسمي البسيط الذي يعبر عن الموضوع بفكر

بد أن توجد ألي مقطع من مقاطع الخطاب قضية واحدة )تأتي في شكل  فال ,وعليه [.380, ص22]يعد قضية تحظى باالهتمام المباشر 

 كما في: [147, ص23]تعبير أو جملة( تمثل موضوع لخطاب بالنسبة لكامل المقطع 

 يشرح الدرس(. -يشرح الصدر. والمدرس -البر -تدري وش العالقة بين البر و" المدرس"؟  –" البر" هاأليام يا زين 
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 العالمة الرمزية  المقابلة بين: يشرح الصدر يشرح الدرس

 الموضوع الذي أعلن عنه المتكلم: متعة الذهاب إلى )البر( في هذه الفترة الزمنية. 

يسأل المتكلم صديقه الذي يستذكر معه لالمتحان في الطقس الجميل، عن الفرق بين 

مدلول جملتين متقابلتين، تشتركان في رأس الجملة )يشرح( للوقوف على العالقة  

 ة من الورود قاعدتها تشابه كرة القدم.بين البر والمدرس، وخلف صديقه باق

 الموضوع )المسند إليه( 

االنشراح والسرور واالبتهاج كيف يكون عامالً مشتركاً بين المعلم، والطقس  

 الجميل. 

 المحمول )المسند( 

كره في القضية التي تحظى باالهتمام المباشر لدى المتعلم: ثقل كاهل المذاكرة وما تشكله من عبء على الطالب وتقييدها له عن ممارسة اللعب بال

 الطقس الجميل وإبعاده عما يحب من مشاهدة مباريات كرة القدم  

ريس ودورها في تذليل الصعوبات على الطلبة في التدريس، قد ال تقل متعة عن بينما قد تكون القضية لدى الباث: التركيز على أن الطريقة الجيدة للتد

 الخروج للنزهة في أثناء هذه الفترة وما تتميز به من الطقس الجميل. 

   

على  همت بشكل أو بآخر في مساعدة المتلقي أو القارئ في الوقوف سأالرمزية واإلشارية واأليقونية( العناصر والعالمات جميعها :)

 القضية التي تحظى باالهتمام المباشر لدى المتكلم، وطريقة الباث في عرضها. 

 والمبحث التعدد الداللي: )الترادف، المشترك اللفظي، التضاد، التقابل(،  المبحث األولجاءت الدراسة الحالية في مبحثين: هذا وقد   

 .(التعدد الداللي/ وظيفته /وسائله من خالل: السياق/ المعنى الحضوري / التركيز الداللي: تحديد داللة اللفظ ويشتمل على :) أهمية  الثاني

 )الترادف، المشترك اللفظي، التضاد، التقابل(: المبحث األول: التعدد الداللي:. 1

 )بمعنى التقارب في المعنى(: أوالً: الترادف 1.1

وفيه يتفق اللفظان في أكثر المالمح الداللية، وإن حصل اختالف في كل لفظ منهما عن اآلخر في ملمح داللي مهم أو أكثر، وي عد  

بأنها ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها ويبين أن  [ 109, ص1]هذا النوع من أنواع الترادف هو الشائع في اللغة، وذكر أولمان 

 قسم إلى قسمين: الترادف ين

 ترادف تام وهو نادر الوقوع. −

 يرى أنه ال يمكن استعمالها في السياق الواحد دون تمييز بينهما.  ,أنصاف أو أشباه مترادفات  −

 

النص:   ومن أنواع أشباه الترادف: 

)وأنا أبوك الرجال يتأسف ويعتذر ويقول وهللا ما راح آكل أي فطور أو سحور إال   

 بعد ما تصورينه( 

وذلك عندما تتقارب المعاني مع اختالف كل  

لفظ فيها عن اآلخر بملمح من المالمح 

 الداللية ولو واحد. )األسف واالعتذار( 

التقارب  - 

 الداللي 

)عطنا شاهي بحليب وإال أقولك خله حليب بشاهي../يا معلم ..عطنا نفس طلب قبل أمس  

 بس قلل الملح وزد السكر وعلمنا كم الحساب(

إذا كان في جميع  2يستلزم س 1كما لوكان س

)عطنا  2المواقف الممكنة التي يصدق فيها س

 شاهي بحليب/عطنا نفس طلب قبل أمس(

االستلزام  -  
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 تملك جملتان نفس المعنى، وق سم هذا النوع إلى أقسام منها:وذلك حين 

 كل !!(–أدفع ثم –التحويلي: وذلك بتغيير مواقع الكلمات في الجملة مثال :)انعدمت الثقة بين الناس !!! أول الواحد ياكل ثم يدفع واآلن -

  نزل راتبي والحين الظاهر بنقطع المعرف يبو سعد(.التبديلي أو العكسي ومثاله: )أول كنت أتسلف منك ال نزل راتبك وتتسلف مني ال-

استخدام التعبير  -

المماثل أو الجمل 

 المترادفة  

  (TAKE  AND VINEGARخذ وخل ...(

 )تعريف " المنطق" هو الشخص المنطق في بيتهم وما سافر بها اإلجازة(

 حين يتطابق التعبيران أو الجملتان في لغتين:

 أو في اللغة نفسها

ترجمة ال -  

)أنا وهلل الحمد فنانة محتشمة في لبسي / محتشمة كثري منها !!!!!وهللا يالغطاء ما تعرفينه 

 إال وقت النوم( هذه األنواع كما في الترادف بين إلجازة والمنع. 

التفسير - ويوجه لشخص بعينه:  

 

:)أشباه الترادف(األسباب المختلفة لظهور الكلمتين المختلفتين المشتركتين في المعنى  2.1  

 فقدان الوصفية:  1.2.1

عج قالت لها أمي  –عج" صديقه: حتى شغالتنا طالبة بدل :) شغالتنا طالبة زيادة بالراتب عشان الغبار " بدل  قوله)الغبار/ العج( في 

 روحي شوفي شغلك بدل ما أسقرك( 

)غبر( أصالن أحدهما يدل على لون من األلوان، ومنه الغبار سمي لغبرته وهي لونه، و)العج( أصل يدل على ارتفاع في شيء   الوصف:

 [25]أو غبار، والعجاج الغبار تثور به الريح. 

 : إطالق الغبار على العج. التعيينيالمستوى 

 

 العالمة الرمزية  اللفظ: الغبار مرادفه: العج

 الشخصيات  صديقان في جلسة حوار   

وخلف المتحدث، علبة كتب عليها  

MANDIL 

المتحدث وبجواره جلسة  

 عربية/ وسادة وستارة  

 األشكال والخطوط 

 الموقع  الجلوس بالمنزل غرفة  سلك كهرباء مرتبط بعلبة المناديل.

ولكن مع مرور الزمن فقدت الوصفية،  [,26]:)العج( كان يدل في الماضي على العجاج الغبار الذي تثور به الرياح المستوى التضميني

 واقتربت من االسمية واكتفي بالصفة عن الموصوف وأصبح هذا الوصف اسما. 

 االقتراض من اللغات األخرى: 2.2.1

يا وليدي قبل ال تركب الموتر. سم باهلل واقرا. المعوذات ..فيه األم:  ألف )170)دحيم توه شاري سيارة جديدة بـ  )الموتور والسيارة( في : 

  : عيونهم تشق الكفر   هذي مهيب عيون بشر ..هذي عيون القطط(دحيم .......ناس اعوذ باهلل عيونهم "تشق" الكفر

 واألم في حديثها البنها تستخدم لفظ )موتور(. : تضم الصورة لفظ مكتوب في أعلى الصفحة )السيارة(الوصف

  

 

 

 

 العالمة الرمزية  اللفظ: السيارة مرادفه: الموتور

 الشخصيات  األم وابنها 

 الخوف يظهر على وجه األم  

 وجه االبن تشع منه نقاط وأفكار  

اإلشارة في األعلى إلى السيارة  

 الجديدة

 األشكال والخطوط 
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 مه بعضهم بمعنى السيارة نفسها.ويستخد ,: الموتور المحرك باإلنجليزية يحول الطاقة الكهربائية إلى حركيةالمستوى التعييني

 وهناك العديد من النماذج التي جمعت بين العربي واللفظ المقترض من اللغات األخرى: 

 

 

 

 

 

3.2.1 

 اختالط اللهجات العربية:

)الطماطم، والبندورة، واألوطه(: )أبنشدك يبو دحيم ..وش يطلع ها العنترنت اللي مشغل خلق هللا / هذا اللهم يا كافي جهاز يقولون إذا    

 إلنتاج الطماط والبندورة والقوطة(.رعصت أحد أزرته يطلع لك اسم أمك/مزرعة أبو سعد 

 : الطماط: نبات عشبي حولي قصير متسلق ثمرته حمراء مغذية تؤكل نيئة، ومطبوخة.لوصفا

رة العربية : الطماطم وتسمى في مصر )األوطة( وفي شمال الجزيرة العربية سورية ولبنان )البندورة( وفي شرق الجزيالمستوى التعييني

 )الطماط(.دول الخليج 

 

 العالمة الرمزية  اللفظ: الطماط مرادفه: البندورة / األوطة

 الشخصيات  صديقان في جلسة حوار   ويشير بأصبعه إلى صندوق الطماطم

يمين الصورة الفتة مستطيلة ك تب  

عليها: مزرعة أبو سعد إلنتاج الطماط  

 والبندورة والقوطة. 

المتحدث وبجواره دلة  

وصديقه يحاوره  القهوة 

 جلسة عربية وسائد . 

 األشكال والخطوط 

و)الطماط والبندورة، واألوطه( عالمات تتضح الواحدة منها بالنسبة إلى األخرى؛ ألن العالمة ممكن تأويلها دائماً  المستوى التضميني:

بواسطة عالمات أخرى، داخل النص بواسطة الترادف، وتفسير النص وتعريف القاموس أومن خالل نقل في سنن أخرى وفي حالة  

 [.224, ص27]الترجمة. 

لساعة سموها ساعة!!!ليه ما يسموها ..دقيقة أو ثانية؟( )..ليش مسجل السيارة يسمونه مسجل مع إنه ما يسجل!!!()ليش، ليه( :)..ليش ا  

تضم الصورة دائرة مكتوب داخلها استراحة )ليش( ويكررها بصورة أخرى بعد ذلك بقوله: )ليه(  الوصف:  

 )ليش( عند أهل الخليج والعراق والشام بمعنى: ألي شيء، وبمعنى لماذا وتقابل " ليه" في السؤال عند المصريين  المستوى التعييني:

 [.28]وأصلها ألي شيء هو، وتقابل عند أهل العراق "ليشنو". 

 العربي األعجمي العربي األعجمي العربي األعجمي العربي األعجمي العربي األعجمي  العربي األعجمي 

هاوس /   ثلج آيس

 هوم 

 دجاج  تشكن مباشر اليف المصعد األصنصير المعلم الجرسون منزل
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: عند أهل مصرهمرادفه: لي  العالمة الرمزية  اللفظ: ليش: عند أهل الخليج 

الشاي على أحدهما يضع كوب 

 ركبته، وخلفه ساطور.

 الشخصيات صديقان في جلسة حوار 

يمين الصورة دائرة مكتوب فيها: 

استراحة ليش؟ وبجوارها طائرة 

وعلى اليسار صورة  ، غير سليمة

 وجه سماه بطوط. 

شاي وصديقه المتحدث وبجواره معسل وإبريق ال

بجوارهما لعبة كتب ويحاوره ويشير بأصبعه 

عربية/ وسادة عليها آثار جلسة )كارم(.عليها 

 طائرة. فوقها للخياطة

 األشكال والخطوط

ً بل قديمة جداً في العربية وتسمى النحت والغرض منها  المستوى التضميني: هذه اللفظة)ليش( من المنحوتات اللغوية لم تنشأ حديثا

 االختصار الذي يعد أحد خصائص العربية.

 4.2.1 االشتقاق واختالف االعتبارات: 

 في قوله: )منزل مبارك يبو حمد بس مهوب كنه صغير شوي( )أبو حمد: يا رجال وش أبي في بيت طويل عريض  )المنزل، البيت(

   وآخرتها مهوب لي(

كلمة صحيحة تدل على هبوط والمنزل موضع النزول  [29]وهو المكان الذي ينام فيه بات يبيت، أي قضى الليلالبيت من  الوصف:

 [.30]والمنزل: موضع النزول  ,ع لوانِحطاٌط من  األصلِ  وهو في شيء

 داللة البيت على المكان الذي يسكن فيه الشخص ويأوي إليه للبيات فيه، والمنزل ما كان فيه أكثر من بيت. :المستوى التعييني

 

ومن هنا كانت تسميتها باعتبار صفة من صفاتهم وكونها تحيط بمن   : للبيت والمنزل وجوهاً وصفات كثيرة مشتركة،المستوى التضميني

 [.173, ص31]مستديرة في األصل أو موضعاً للسكينة أو للبيتوتة يسكنها و

تعدد أسماء الشيء الواحد: 5.2.1  

 أبوي.(   "العصفور والحمامة والصقر و"راتب  )عدد أربعة أسماء من أسماء الطيور التي تطير واربح الجائزة. /  (:)الطيور: العصفور، والحمامة

 الوصف: طير: أصل يدل على خفة الشيء في الهواء، ثم يستعار ذلك في غيره، وفي كل سرعة.]25[.

من أنواع الطيور التي تشترك في صفة الطيران )العصفور والحمامة والصقر(  المستوى التعييني:  

 العالمة الرمزية  اللفظ: الطيور مرادفه: ...راتب أبوي

المذيع ومشارك في المسابقة من   برنامج مسابقات

 السوق 

 الشخصيات 

 

 العالمة الرمزية  اللفظ: منزل  مرادفه: بيت  

صديقان أحدهم يبارك لآلخر بالمنزل   

 الجديد

 الشخصيات 

مكتوب عل األريكة بيت ملك  

 طين وال إيجار بحطين.

أثاث متطور في جلساته يتناسب مع 

 حداثة المنزل، ثالجة الشاي واألكواب 

 األشكال والخطوط 
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بوابات لمحالت في السوق، طائرة  

 بجوار التوقيع /زينة لجذب المتسوق 

 األشكال والخطوط  متسوقون ..رجال ونساء وأطفال. 

تعداد ألنواع الطيور.... ضم الراتب الشهري إليها لمشاركته ما سبقه في الطيران على سبيل المجاز، خاصة أن  المستوى التضميني:

 األسواق وما فيها من عوامل جذب على الشراء تسهم في إنفاقه أوالً بأول. 

المجازات المنسية:  6.2.1  

:)أقول يا جدي يوم إنك صغير كبري .../ .... كبري واال" نفق " أقول صب قهوة وال يكثر هرجك(  )الكبري والنفق(  

: الكوبري كلمة تركية مقابلة لكلمة جسر وقنطرة، بينما النفق ممر تحت سطح األرض، طوله أكبر من ضعف عرضه مغلق من لوصفا

نة.  كل لجهات عدا فتحة في كل من نهايتيه، وممرات جانبية للصيا  

وتطلق على أي منشأ للعبور فوق األنهار  ,الكوبري منشأة بنيت على أساس من الحجارة والجسم من أعمدة الصلب المستوى التعييني:

 والقنوات المائية، والمرد بـ)كبري( في عبارة الحفيد: المقاربة في العمر.

 

 العالمة الرمزية  اللفظ: صغير الكبرى مرادفه: كبري )في مثل عمري( النفق

 الشخصيات الحفيد وجده )بعض الشيبان( أسفل التوقيع

 األشكال والخطوط ثالجة القهوة والكوب، طبق تمر العصا التي يتوكأ عليها الجد بجواره على األرض. 

باعتباره سبباً للعبور من جهة إلى أخرى.  ؛إطالق النفق على الكبري على سبيل المجازالمستوى التضميني:   

التساهل في االستعمال: 7.2.1  

وعاء ي ستقى به من البئر أو  الدلو:  الوصف:يعني سطل"( الزوجة: "   /  تدرين يا حياتي إن برجي "برج" الدلوالسطل( )الزوج:  -)الدلو

 [.32]ي وضع فيه الماء داخل البيوت ويطلق كذلك على الدلو: أحد  بروج السماء بين الجدي والحوت 

 [.26]السطل: "السيطل: الطسيسة الصغيرة ويقال إنه على صنعة تور، وله عروة كعروة المرجل، والسطل مثله"

 المستوى التعييني: السطل له عروة وال يقال للدلو الفارغة )سجل( بينما الدلو تكون فارغة ومألى.

 

 العالمة الرمزية  اللفظ: الدلو البرج ودلو الماء مرادفه: السطل

 الشخصيات  زوج وزجه  

 األشكال والخطوط  الفتة كتب عليها:  صدقوا -كذب المنجمون ولو

وقد يكون السطل هو السجل: ومن المعروف أن السجل هو الدلو المملؤة بالماء فالتساهل في استعمال الكلمة وعدم   :المستوى التضميني

مراعاة الداللة الصحيحة لها أدى إلى تداخلها مع بعض األلفاظ في حقلها أو في حقل آخر مثال التداخل بين كلمتي )الدلو البرج / ودلو 

 والسطل(.  الماء( )دلو الماء /
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ويتم من خالل: التغيير الصوتي:  8.2.1  

: داسس / يا حسافة الجد دامس" حر حر" –: صدق يا جدي يقولون هالسنة بيجينا الحفيدداسس( ) –:)دامس إبدال حرف بحرف −

:)دمس( أصل يدل على خفاء الشيء ودمس الظالم: اشتد و)دس( أصل يدل على الوصفالدراهم إللي دفعها ولدي على مدرستك(

 [.25]دخول الشيء تحت خفاء وستر. 

فالدامس سواد الليل، والداسس إدخال الشيء في غيره بقهر وقوة. المستوى التعييني:   

 

 العالمة الرمزية  اللفظ: داسس مرادفه: دامس 

 الشخصيات الجد والحفيد  

 األشكال والخطوط ثالجة القهوة والكوب، طبق تمر  الحفيد يقدم لجده القهوة 

الدامس فيه خفاء وشدة بينما الداسس وإن كان فيه خفاء إال أن دخوله بقوة وقهر.المستوى التضميني:   

 :القلب اللغوي بتقديم حرف على حرف آخر  −

أقول اقول اقضب الباب ال أقوم ...الموظف: قبل ال أوقع معكم أبي أقرأ وأدرس الدور اللي أبخوضه قضب( :)طالب الوظيفة:  -)قبض   

 أخوض في بطنك(

 [.116, ص33])قبض( الشيء أخذه بقبضة يده، و)قضب(أصل يدل على قطع الشيء.الوصف: 

وعليه فهي في الفصحى تدل على عكس ما تدل عليه في  قضب فالن الحبل أو العصىا في العامية بمعنى أمسك به، المستوى التعييني: 

 العامية؛ وهذا يحملنا على القول إن )قضب( هي مقلوب قبض بمعنى أمسك.

 

 العالمة الرمزية  اللفظ: أقضب المرادف: أقبض

موظف في شركة إنتاج / شاب   الفتة ك تب عليها: مطلوب خشش جديدة

 يطلب العمل في المجال الفني.  

 الشخصيات 

مكتب كتب عليه: لإلنتاج الفني أفالم 

 مسلسالت، سهرات 

الشاب يمسك بهاتفه ويخاطب  

 الموظف. 

األشكال  

 والخطوط 

واستخدمت هنا لطرد الشخص غير المرحب به.  ,قضب مقلوب قبض المستوى التضميني:  

ثانياً: المشترك اللفظي:  1.2  

 تعددت المصطلحات الدالة على مفهوم المشترك في اللغة العربية وفي غيرها وهاهنا نفرق بين:

 . : ويعني تعدد المعاني التي تدل عليها كلمة واحدةالمشترك المعنوي −

 [.562, ص34]: الدال على كلمة تكونت من عدة ألفاظ متباينة في المعنى ومتقاربة صوتاً وهجاء اللفظيالمشترك  −

 ومن أمثلته التي تعددت فيها المعاني التي تدل عليها كلمة واحدة: المشترك المعنوي:  1.1.2

 سمها العين السحرية/ أقول هللا يكفينا شر العين والسحر(االعين( يقول :) هذي يا جدي )
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[.200, ص35]: العين الناظرة لكل ذي بصر تعد من أشهر األلفاظ المشتركة كما ذكرها السمين الحلبي. وصفال  

واستعيرت العين لمعان هي موجودة في الجارحة بنظرات مختلفة، منها: العين السحرية، والعين الحاسدة.التعييني:  المستوى  

 

 الداللة في المستوى الثاني

العين الحاسدةالعين السحرية /   

 الداللة في المستوى األول

 العين الباصرة

 العالمة الرمزية 

خلفهما صورة لطائرة بين السحب  

 بجوارها دائرة سوداء. 

 الشخصيات  الحفيد والجد 

 األشكال والخطوط  اإلشارة إلى العين السحرية في الباب   نبات للزينة / سلة مهمالت 

المتزايد من العين وربطها بالسحر )العين السحرية( )العين والسحر( ومع إن المتوقع ربط العين بالحسد إال الخوف  المستوى التضميني

 أننا نجده يربطها بالسحر؛ لتوافق اللفظ السابق لها .

 سباب مختلفة منها:: وتمثله لنا الكلمة التي تكونت من عدة ألفاظ غير أن المألوف هو استعمالها في معنى واحد ألالمشترك اللفظي 2.1.2

شريت منكم موتر قبل سنة وبعته، واليوم جتني منكم رسالة عن خلل مصنعي )قول:( ي)الوكالةانبثاق الخاص من العام : 1. 2.1.2

 .باإليرباقات  يعني المشتري هالحين ما يدري ، وترا الرجال بذمتكم(

 االعتماد على الغير، وهي ذات معنى أولي عام يدل على إظهار  : الوكالة لفظ دال على التفويض والمؤسسة وكالهما يدل علىالوصف

 [25]العجز في األمر، واالعتماد على غيرك، يقال: وكل باهلل وتوكل عليه واتكل: استسلم له. 

الوكالة: الوكيل والمؤسسة لبيع السيارات  المستوى التعييني:  

 

 الداللة في المستوى الثاني 

تجارية مؤسسة تعني بشؤون   

 الداللة في المستوى األول 

 وكالة: االعتماد على الغير 

 العالمة الرمزية 

 الشخصيات  المشتري والبائع وخلف البائع مركبة فخم 

خلف المشتري مركبته من  

 نوع داتسون   2017

 مكتب استقبال مكتوب عليه الوكالة.  

 فوقه حاسب آلي)محمول(   

 األشكال والخطوط 

أو ذلك المعنى الخاص   ,كان مادة صالحة إلطالقه على مسميات مختلفة تشترك في تلك الصفة  )الوكالة(المعنى العام    التضميني:المستوى  

تضمن النص العديد من المصطلحات التي ذكرها المشتري )الموتر/ اإليرباقات / الخلل المصنعي( وتظل صيانة جميع هذه األشياء كما 

 تخصها.

الداللة الهامشية:  2. 2.1.2  

جارنا اللي بآخر الحارة هللا يشفيه عنده " عشى _ليلي " وأول ما دروا أهل الحارة صاروا يقلطون عنده ..يحسبون في قوله: )  )العشى(

 (ان عنده عشاء كل ليلة

 [.29] لكون في الغالب في أول ظالم اللي)العشى( لفظ يدل على الظالم وقلة وضوح في الشيء واألكل ويالوصف: 

إثارة لفظ العشى لدى الجيران الوقت والطعام.  المستوى التعييني:  

 

لة في المستوى األول: قلة الوضوحالدال الداللة في المستوى الثاني: األكل  العالمة الرمزية  

صديقان في جلسة حوار وخلفه ستارة   الشارب يغطي فم المستمع. 

 وأمامه صديق يستمع إليه.

 الشخصيات 

 األشكال والخطوط  بينهما إبريق شاي.  كوب حجمه مماثل لإلبريق. 
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فالعشى أو ما يثيره عند المتلقي، أو  [,77, ص63]إن الداللة الهامشية يتحقق معناها من خالل بعض صفات اللفظ  المستوى التضميني:

 ما يرتبط به ويقترن من ألفاظ.  

(التطور اللغوي:) داللي / صوتي 3. 2.1.2   

أوالً: التطور الداللي:-  

 الصور المتنوعة لتطور الداللة: 

 

المجاز                         التشبيه            االستعارة                     التضييق                          التوسيع                                 

 :التوسيع-أ  

 )*أين قضيت وأين ستقضي إجازة الصيف؟ /أنا أخذت قرض من البنك وسددت به فاتورة )قضى( في قوله: 

 الكهرب والباقي شريت به مكيف صحراوي(

واإلنهاء يقال قضى دينه وقضى الصالة أداها  ومن دالالتها القضاء    [,37]نفاذه لجهتهاأصل يدل على إحكام أمر وإتقانه وقضي    الوصف:

   في غير وقتها.   

: قضاء الوقت لالستجمام باإلضافة إلى التأدية. المستوى التعييني  

 

التأدية : الداللة في المستوى الثاني  : الداللة في المستوى األول 

 اإلحكام

العالمة  

 الرمزية

 حرارة الجو تبدو على وجه المواطن 

 الماء فوق رأسه وأنفه. دوائر من 

  مذيع يجري لقاء مع أحد

 المواطنين.

 الشخصيات 

 .  تومكبر الصوعالمة االستفهام/ دائرة بيضاء كبيرة تشير إلى الشمس 

 تقريب المكبر أثناء الحوار

األشكال  

 والخطوط 

 في داللة )قضاء( على االستجمام يساعدنا المنهج التاريخي، في الكشف عن مراحل من عمر الكلمة.   المستوى التضميني: 

 التضييق: -ب

 ) يا أخي في ناس أفعالهم مثل شوتة العارضة حلوه بس مهيب هدف( )العارضة( في قوله:

 [25]أصل العارضة كما في اللسان: كل ما اعترض في شيء فأصبح عائقاً يمنع ويصد. الوصف: 

 العارضة هاهنا )عارضة المرمى( تدل على الجزء العلوي األفقي من الشبكة.  المستوى التعييني:

 

الداللة في المستوى الثاني: الجزء  

 العلوي من الشبكة. 

الداللة في المستوى األول: كل ما  

شيء اعترض   

 العالمة الرمزية 

 الشخصيات  صديقان يتابعان إحدى المباريات  

صورة لكره على حامل التلفاز  

 صورة لطائرة معلقة على الجدار 

 األشكال والخطوط  تلفاز / إبريق الشاي / كوب  

 [.456, ص38]: تخصيص داللي بتغليب ملمح )الصد والمنع( على العارضة التي تصد الكرات وتمنعها المستوى التضميني

المجاز:-ج  

 [39]ومن ذلك:, ها تدل على داللتيناللغة المجازية أو التصويرية هي: اللغة التي ال تعني ما نقوله، إذا كانت اللفظة في سياق
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 تخزن هالبرد بخياش وإذا جاء " طباخ التمر" نبيع ..وأقحش من الدراهم(   -)مشروعي  في قوله:)قحش( 

 [40]األصل فيها التفتيش وعند الزبيدي األصل فيها نقحش والنون أصلية.  قحش الوصف:

 وتطور معنى التفتيش إلى معنى الجمع؛ ألن من فتش عن شيء أخذه.  المستوى التعييني:

 

الداللة في المستوى األول:   الداللة في المستوى الثاني: الجمع 

 التفتيش 

 العالمة الرمزية 

صديقان أمامهما نار وحطب   تغطيتهما للرأس من البرد

 للتدفئة من البرد.

 الشخصيات 

البرد مكتوب فوق المعسل: )علمياً 

طائرة في   يؤثر على خاليا المخ(

 السماء وكأنها تهتز من شدة البرد.

أكياس/ حطب /هاتف محمول  

  حجمه أكبر من إبريق الشاي 

 وسائد على الجهة اليمنى.

األشكال  

 والخطوط 

وأخذه على ظاهره وهذا ما يعطي ل اللفظ المجاز هنا في داللة )قحش( على الجمع بعالقة السببية، بناء على تأويالمستوى التضميني: 

 الكالم تشويقاً ويكسب اللغة مرونة وتجدداً في استخدام الدالالت المتطورة في اللفظ.

التشبيه:-د  

 مادام معاي القمر مالي ومال النجوم(–( في قوله: )أنتم كنتم يايبه تمشون على النجوم وحنا نمشي على األقمار ..والشاعر يقول )النجم

النجم: أصله من نجم ينجم، أي ظهر وطلع ومنه أخذت نجوم السماء، الجرم السماوي أو المجموعة التي قد يمر بها القمر أو  الوصف:

 [41]الشمس في أوقات محددة. 

 [55, ص42]النجم الكوكب انتقلت داللته إلى لقب شخص بارز ومعروف للكثير ويتميز بشهرة واسعة.  المستوى التعييني:

 

في المستوى الثاني: لقب  الداللة 

 شخص مشهور 

الداللة في المستوى األول:  

 الكوكب الجرم السماوي 

 العالمة الرمزية 

 القمر والنجم 

 الشخصيات  األب وابنه في مركبة  

قمر مظلم على اليمين وجمل على  

 اليسار العشب وكأنه نجوم 

 األشكال والخطوط  سحب وأشجار   

 [.19] في المجتمعفالداللة القديمة للفظ هي الكوكب واستعملت على سبيل التشبيه لنجم وشخص  المستوى التضميني:

االستعارة:-هـ  

وفي هذه االستعارات يتنقل الكاتب ألفاظ من حقل داللي إلى حقل آخر وعلى قدر تباين الحقول الداللية تكون درجة الطرافة        

 ومفاجأتها للمتلقي من ناحية أخرى.

 ومن األمثلة على االستعارات التي تعددت فيها داللة اللفظ:

 استعارات الكائنات الحية  استعارات تعقيل الجماد  االستعارة في المجال اإلنساني  الجمالي من حقل إلى حقل  استعارة النقل

 ظهر الفريق احترام الوقت  تعامل جاف فتور بيض شكشوكة
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تالحظ إن عالقتنا من تالي صار بها 

فتور، على طاري فتور سويلي فتور 

 بيض شكشوكة(

)بصراحة تعاملك معي جاف وما فيه  

أي سالسة. / أجل سالسة! أقول أنطقي 

 ال أطقك بالسالسة( 

)الواحد منا في إيده ساعة 

وبجواله ساعة وبسيارته ساعة. 

 ومع ذلك ما نحترم الوقت(

ألن  –)يعجبني ظهر الفريق 

لديه " مزعة" هجومية. كذلك 

مدرب الفريق فهو يمتلك " 

 كنادر " رياضية!(

المراد بالفتور هاهنا الفطور، وبتحويل 

الطاء إلى التاء، تم تحويل اللفظ ونقله 

من حقل الصفات في التعامل اإلنساني 

 إلى حقل األطعمة. 

فالجفاف للمالبس وانتقاله إلى المعاملة 

بأسلوب يفتقر إلى العاطفة هو نقل لهذا 

 األمر إلى المجال اإلنساني في التعامل.

يضفي  الوقت معروف وحيث

عليه الحياة ويضف إليه الحركة 

واإلحساس، فإذا وكأنه شخص 

 يبجل ويحترم.

الظهر العضو المعروف 

استعمل مجازاً عن طريق 

االستعارة لظهر الفريق في 

 ملعب الكره

ة باعتبارها النمط األساسي للنقل لتجسيد من الناحية الداللية اإلسنادية تقوم الداللة على ما يسميه جان كوهين )عدم مالءمة معنوية( وهنا تبرز االستعار

فوظيفة االستعارة: هي إلحاق مدلول جديد بمدلول قديم عن طريق [ 7, ص43]وتأكيد دعوى المتكلم في ذهن السامع، وهذا أبلغ في الداللة على أداء المعنى 

 [.6, ص1]يتم االنتقال به من المعنى القديم إلى المعنى الجديد)العالقة المباشرة بين المدلولين. لبعض السمات المشتركة بينهما. 

 

 ً التطور الصوتي:   -ثانيا  

 

لكل  -ي كلمة واحدة فتندمج بهذا كلمتانتهيأت لها أسباب صوتية جعلتها تمتزج ف ،وهو عامل مهم واضح الحضور في مفردات كثيرة  

وقد يبين لنا البحث التاريخي أن الكلمة اعترتها عوامل صوتية ولهجية أدت إلى نطقها على صورتين ونمثل   ,في كلمة واحدة  -منهما معنى

 على التطور الصوتي:

 التطور بالقلب واإلبدال بين األصوات:  −

 بالتخينة(: على طاري تخينة أنا مشتهي الفطور حمبص الزوج: ها هوش رأيك هل مازلت. تخينة/ الزوجة:)يقول  )التخينة(

لفظاً واحداً يعطي معنيين، غير أن كالً منهما يعود إلى جذر مختلف، فلفظ )التخينة( من الجذر اللغوي )ت.خ.م( تضم الصورة الوصف: 

في قلبت فيه الميم إلى النون، بينما اللفظ الثاني في قوله )حمبص بالتخينة( فالمعروف منه    [44]داء يصيب اإلنسان من أكل الطعام الثقيل  

 المأكول )الحمص بالطحينة( بمعنى أنه )زاد الباء بعد الميم في الحمص(. 

)الحمبص بالتخينة( لجأ في إلى تبديل صوتي )الطاء والحاء( إلى التاء والخاء في كلمة )الطحينة( وهو نوع من  المستوى التعييني:

 ترك المعنوي الذي قوامه تطور المعنى في اللفظ الواحد. األطعمة، وبهذا يكون المشترك اللفظي ناتجاً عن تطور اللفظ، بعكس المش

 

 

 الداللة في المستوى الثاني 

 نوع من الطعام 

 الداللة في المستوى األول 

 التخينة: الوزن الزائد 

 العالمة الرمزية 

بنهما صورة تحوي: نخلتين 

 مائلتين ومكتوب طياره 

زوج يعاني من نقص في الوزن، يخاطب زوجته  

 الوزن الزائد.ذات 

 الشخصيات 

كيلو مع   47الوزن للزوج 

 الجوال وباقي أغراض الجيب 

  (125كتابة وزن الزوجة على مالبسها)

 ( 47كتابة وزن الزوج على الجدار)

 األشكال والخطوط 

ساخراً من عدم نزول وزنها )التخينة من الطحينة( وكأنه يرد عليها  أدى العامل الصوتي إلى تولد هذه اللفظة،  المستوى التضميني:

 بأصوات تتبادل التفخيم والترقيق، فمع اتحاد )التاء والطاء( في المخرج إال أن التاء برقتها تختلف عن الطاء في تفخيمها، وكذلك الحال
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المتجاورين )الطاء اتحادهما في المخرج، إال أن الحاء مرققة، بينما الخاء تحتاج إلى تفخيم، حدوث قلب للصوتين  بين )الخاء والحاء(

 والحاء في طحينة( وقلبهما إلى )التاء، والخاء في: التخينة( لم يكن إال تعبيراً عن المكنون داخل نفسه من السخرية وضرورة التغيير.

حمد  "نبيه بري" منتيب سهلة يام :)بري( يقول: )مشتهين الليلة عشانا فول بسمن ..بس السمن نبي بري:/ التطور بالتحريف في الضبط −

 تحاكين: بالسياسة!(

الباء والراء في المضاعف أربعة أصول: الصدق، وحكاية صوت وخالف البحر ونبت، وفي اللسان: الب ر بالضم الحنطة، وبالفتح   الوصف:

 ، والسمن البري نوع من السمن معروف.  [29] [25] خالف البحر، وبالكسر بمعنى الصالح والخير

 في قولها نبيه بري المراد به السمن البري، وفي قوله نبيه بري : سياسي لبناني. المستوى التعييني:

 

 الداللة في المستوى الثاني: 

 سياسي لبناني اسمه نبيه بري. 

 الداللة في المستوى األول: 

 السمن نبيه بري. 

 العالمة الرمزية 

الزوجة خلف الزوج وليس لديها اهتمام 

 بالسياسة

 الشخصيات  زوج وزوجه 

تلفاز وريموت يحركه الزوج ليشاهد 

 أخبار سياسية 

وسائد على الجهة اليمنى من 

 الزوجين. 

 األشكال والخطوط 

تضم الصورة تحريفاً للفظاً شائعاً )نبيه + بري(المستوى التضميني:   

له معنى عربي   وقد يصادف أن يجد اللفظ الدخيل هيئة من اللفظ العربي تماثله حروفاً، فيصبح لدينا لفظ واحد  اقتراض األلفاظ:  4.  2.1.2

 :أصيل، وآخر مقترض ومثال ذلك لفظة

 (ما أسألها متى أجيها .. أسأل سكورتي المول متى تسكرون–حرمتي ال وديتها للمول يقول: ) )سكر(

   .في العربية نقيض الصحو ، وتعنيهنقول: سكر الباب بمعنى أغلق الوصف:

 بمعنى أغلف.  تسكرون(،في اإلنجليزية تعني رجل الحراسة األمنية وتختلف عن )سيَكر( )سكورتي/ :المستوى التعييني

 

 الداللة في المستوى الثاني 

 أغلق 

 الداللة في المستوى األول 

 سكر: سد الشق في اآلرامية 

العالمة  

 الرمزية 

عدم الرضى في وضع الجلسة وتعابير 

 الوجه  

 الشخصيات  صديقان في جلسة حوار  

كوب الشاي بجوار التلفاز، وخلف المتحدث، 

 طبق الحلى خلف المستمع. 

المتحدث وبجواره كوب قهوة  

 وصديقه يستمع وبيده الكوب. 

األشكال  

 والخطوط 

القديمة بمعنى ىسد الشق.استعير اللفظ من اآلرامية  المستوى التضميني:  

عشان   جواب. سموها إجازة ربيع  الربيع( في قوله: )سؤال ...ليش إجازة نصف العام سموها إجازة" ربيع")  العامل اللهجي:  5.  2.1.2

 ما يصلح يسمونها إجازة الهليل(

الربيع مشتق من ربع بمعنى أقام في المكان، وأطلق على زمن اإلقامة وهو زمن معتدل في برودته يتميز بكثرة العشب والمطر الوصف:  

               [.118, ص46[ ]50, ص45]، والربيع ما تعتلفه الدواب من الخضر، والربيع بلغة أهل الحجاز: الساقية الصغيرة تجري إلى النخل  [29]

 : اإلجازة في وقت الربيع، والكاتب الكاريكاتيري المعروف عبد العزيز ربيع.المستوى التعييني
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الداللة في المستوى الثاني: اسم  

 علم لفنان 

 العالمة الرمزية  الداللة في المستوى األول: إجازة الربيع 

 الشخصيات  صديقان في جلسة حوار.  الفتة إعالنية )استراحة اإلقالع( 

المتحدث وبجواره إبريق الشاي وصديقه  الوسادة ك تب عليها )يا خف دمي( 

 يستمع 

 األشكال والخطوط 

فاللفظ الواحد يكون فيه معنى بعينه عند قبيلة...ومعنى مغاير آخر في مجتمع بعينه، وعلى سبيل الطرافة علل الكاتب المستوى التضميني:  

 ربيع( وكالهما يكتب في صحيفة الرياض. –كتابة الفن الكاريكاتيري )الهليل  لسبب التسمية باإلشارة إلى اسمين المعين في

 في قوله: )عندنا هللا يسلمك الطماطمة ال صارت خضراء نحتريها لين تصير حمراء ثم نقطعها(  )القطع( االشتراك بالصيغة 6.2.1.2

 القطع إبانة بعض أجزاء الشيء بعنف وقوة، والقطف مثله ولكن بكيفية بعينها كأن تقطف األزهار والثمار برقة. الوصف:

 المستوى التعييني: القطف في األزهار والثمار ال يحتاج إلى شدة كتلك التي يحتاجها قطع األشجار.

 

الداللة في المستوى الثاني:  

 القطف 

األول: الداللة في المستوى   

 القطع 

 العالمة الرمزية 

 الشخصيات  شرطي وصاحب مزرعة   قاطع إشارة 

يشرح صاحب المزرعة القاطع  نجمة واحدة على كتف الشرطي 

 لإلشارة األمر للشرطي 

األشكال  

 والخطوط 

[.179, ص47]االشتراك في صيغة )القطع وقطف( أدى إلى انحراف داللة اللفظة بحسب ما وضعت لهلمستوى التضميني: ا  

 التساهل في االستعمال: 7.2.1.2

 (ماء غريب" / ماء غريب.. ما غريب إال الشيطان  ها ها..هاها !قم أنقز للصيدلية جب " –)الولد يوجعه بطنه)ماء غريب( في قوله:

أخرى بعد تسهيل الهمز بمعنى  : مستحضر لحماية الطفل من اإلزعاج المصاحب للمغص واالنتفاخ، وداللةماء غريبالوصف: 

 االستغراب. 

 داللة اللفظة على معنى الغرابة. المستوى التعييني:

 

 

 العالمة الرمزية  الداللة في المستوى األول: عالج  الداللة في المستوى الثاني: معنى الغرابة

بكاء الطفل )وااع..وااع( ينبعث من غرفة  

 الطفل 

وتستنجد  الزوجة تخاطب زوجها 

 به لجلب عالج البنهما المتعب.

 الشخصيات 

الزوج يستمتع بشرب المعسل، الدخان يتطاير 

 من فمه، قاعدة المعسل تظهر بداخلها الفقاعات

األشكال   وسائد على الجهة اليمنى 

 والخطوط 

 مختلف تماماً عن سابقه.تسهيل وحذف الهمزة من ماء الثالثة تحصلنا من خالله على معنى آخر المستوى التضميني: 
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ثالثاً: التضاد:  1.3  

ينقسم التضاد إلى نوعين: أحدهما يجيء بلفظين مختلفين في معنيين متضادين، واآلخر يجيء بلفظ واحد للداللة على الشيء وضده 

 [112, ص48]

  مثله لنا الكلمة التي تدل على معنيين مختلفين ألسباب مختلفة منها:تو : اتحاد اللفظ التضاد وهو نوع من المشترك:النوع األول 1.1.3

تدري وش الفرق بين مطربين أول )الطرب( يقول: ): كأن يكون للكلمة معنى عام ثم يتخصص مثل :داللة اللفظ على العموم 3.1.1.1

 (وها لحين مطربين الحين تلقاهم بالمحطات الفضائية مطربين أول في محطات البنزين تباع، أشرطتهم

 (1979)ابن فارس،  الطرب في األصل يعني الخفة تصيب الرجل لشدة الفرح أو الحزن، ثم تخصصت بالفرح. الوصف:

 المستوى التعييني: وأغلب ما يستعمل اليوم في االرتياح والغناء ونحوه مما يحرك في النفس الطرب.

 

 الداللة في المستوى الثاني: 

 تخصصها للفرح 

 العالمة الرمزية  الداللة في المستوى األول: الفرح أو الحزن   

 الشخصيات  صديقان تقلهم مركبة 

وكأن المركبة التي تقلهم 

تطير ببين السحب وهاتفهم 

 النقال أيضاً 

تناثر  الشريط من المركبة و طيرانه إشارة إلى  

التطور السريع لألشرطة ، واستبدالها  باألجهزة 

 الرقمية  

 األشكال والخطوط 

, 49]  والحزن وخصص للفرح عندنا في اللهجات الحديثة.  خفة تصيب لشدة الفرحكلمة الطرب لها داللة عامة تضم  المستوى التضميني:  

 [.252ص

 2.1.3 التخصيص في لغتين أو عصرين مختلفتين:

 )الشراء( في قوله: )بشر وأنا أبوك وش صار على اآلضاحي؟ / ال توصي حريص من أمس شاريهن وشفهن هالحين يدهرن بالفريز(

الوصف: أصل )الشراء( المقايضة أي تبادل السلع بدون نقد، والشرى بمعنى اشتريت في لغة جمهور العرب وعند بني غاضرة – وهم 

 حي من بني أسد – بمعنى البيع. ]50, ص254[.

 [.23, ص51]شرى: قايض أي بادل سلعة بأخرى، وتخصيصها بقبض الشيء ودفع ثمنه نقداً  :المستوى التعييني

 

الداللة في المستوى الثاني: قبض الشيء ودفع  

نقداً. ثمنه   

الداللة في المستوى األول:  

 مبادلة السلع 

 العالمة الرمزية 

 الشخصيات  األب واالبن  

ثالجة القهوة وكأنها تضع يدها / ة والتمرالقهو

على خاصرتها مستغربة من ذبح االبن لألضحية  

 قبل العيد بيوم ووضعها بكاملها في الفريز.

األب يجلس ويستفسر من ابنه  

حامالً هاتفه المحمول  المقبل عليه 

السبحة معلقة في ركبة األب.  /  

 األشكال والخطوط 

أو على حد تعبير الراغب: "صح أن يتصور كل منهما مشتر وبائع" ومن هنا فلفظ البيع والشعراء يستعمل كل  المستوى التضميني:   

  لمشتري.داللة اللفظ في األصل على معنى عام وتحديده بمعنى ا[ 52]منهما موضع اآلخر. 
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 3.1.3 نقل المعاني لتجاور األلفاظ )أبي( في ق وله: )أبي هبيد ،و قريض، وحب شميسي، وسيسبان(:

 [ 19]أبى الشيء أنفه، كرهه ولم يرض به .. وأبى إال أن يفعل: أصر على فعله. الوصف:

والظاهر أن الفعل كان في األصل يستعمل بمعنى الرفض، وذلك عند استخدمه مع )عن(   ،استخدام لفظ )أبي( للطلب: المستوى التعييني

في مثل: أبى عن المجيء، أي رفض، وبعد شيوعه أسقط حرف الجر )عن( ونقل معناه إلى الفعل أصبح المعنى "كره ورفض، وفي 

 [23, ص50]العبرية )أبى مع الالم( يراد بها المعنيان: أراد أو امتنع وكره. 

 

 العالمة الرمزية  الداللة في المستوى األول: الطلب  الداللة في المستوى الثاني: االمتناع

أمام استغراب البائع مكتوب: ترجم  

 يا مترجم

امرأة تطلب من البائع بعض األعشاب  

 بلهجتها 

 الشخصيات 

مكتوب عليها: مكسرات فاخرة:  

 كاجو( -لوز-جوز-بندق -)فستق

طاولة للعرض كتب عليها مكسرات فاخرة  

 فوقها علب     

 األشكال والخطوط 

 ويشتهر اللفظ بالمعنيين.  يتواضع على لفظ في قبيلة من القبائل ثم يعبر عن معنى آخر باللفظ نفسه عند قبيلة أخرى  قد  المستوى التضميني:

 4.1.3 التهكم والسخرية: )فرح( في قوله :) فرحتي ..فرحة مدافع سجل في مرماه(: 

ْفَرح بسكون الفاء وفتح الراء، بمعنى المثقَل بالدينالوصف:     للفرح أصالن، أحدهما: المعنى المتبادر، وهو ما كان ضد الحزن، والثاني: الم 

  .الفرح، وإزالة الفرح، خلص الراغب من هذا فقال: فكأن اإلفراح يستعمل في جلب [25]

وعدم معرفة السامع إال   فالهدف الذي يسجله الالعب في مرماه بطريق الخطأ من األخطاء القاتلة في اللعبة وتحوالتها  :المستوى التعييني

  بالقليل استغله المتكلم في التعبير عما يريد.

 

الداللة في المستوى 

 الثاني: الحزن

 الداللة في المستوى 

الفرح األول:  

 العالمة الرمزية 

مكتوب: بجواره رومانسية  

 مضروبة 

زوج يخاطب زوجه معبراً عن فرحته بها 

 حامالً سبحة في يده. 

 الشخصيات

كتابة: المسكينة مالها بكوره 

 ومشت عليها! 

 األشكال والخطوط كرة بجوار التوقيع.

كلمة من األضداد وضعاً له أصل معتبر، فالفرح من لذة الشبع يسبقه ألم الجوع، ويتبعه حزن خوفاً من وكون الفرح    المستوى التضميني:

فالمتكلم على معرفة بقوانين اللعبة وهاهنا نجده يقلب الحقائب بجعل األلم  فإطالق الفرح على الحزن والقهر تهكماً وسخرية.[ 53] عودته

 فرحاً بقوله: )فرحتي ..فرحة مدافع سجل في مرماه( 

  (يا بعد عمري وهللا /إيه هين كلها كم شهر وأنا مجدوعة تحت الدرجة:)مجدوعة( في قوله: ) اختالف النظرة إلى الشيء 3.5.1

 [40].الجدع كالمنع والحبس والسجن الوصف:

 جدع تطلق على الغالم، وتطلق على المجدوع والمحبوس.  المستوى التعييني:
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الداللة في المستوى الثاني:  

 المجدوع: المحبوس 

 الداللة في المستوى األول: 

 الجدع: الغالم+ ساء غذاؤه 

 العالمة الرمزية 

شخص أمام المدفئة ويخاطبها وعالمة حبه لها   المدفئة تشكو وتخاطبه 

 تظهر بصورة قلب  

 الشخصيات 

صورة لطائرة وسماء معلقة  

 على الجدار 

األشكال   الشاي.   ة فوقها إبريق الشاي وبجواره كوبمدفئ 

 والخطوط 

ومن هنا فإطالق اللفظ احتفائه بها )يا بعد عمري( تألمها )أنا مجدوعة أي: المحبوسة(  / فرحة الغالم وحزن المدفأة المستوى التضميني:

 على معان بحسب الظروف واألحوال تختلف النظرة إليها، وي ولد هذا نوعاً من الضدية في اللفظ.

 ن/ جلسة قصدي وقفة صراحة( )بصراحة القهر إن اسمك "غزال " اقول بسم هللا عليك يا ريا:)غزال/ ريان( يقول:التفاؤل 3.6.1

 الغزال معروف برشاقته وسرعته، والريان: الممتلئ. الوصف:

 إطالق ريان على النحيف، وغزال على الممتلئ. :المستوى التعييني

 

 الداللة في المستوى الثاني 

 النحيف: ريان / الممتلئ: غزال 

الداللة في المستوى األول: الريان للممتلئ  

للنحيف. الغزال: /  

 العالمة الرمزية 

زوج يخاطب زوجه معبراً عن قهره من   

 عدم تطابق االسم مع ما وضع له. 

 الشخصيات 

 األشكال والخطوط  وقوفهم للحديث بجوار ستارة في المنزل. جلسة قصدي وقفة صراحة 

 ، وكذلك الحال في إطالق غزال على الممتلئ والنحيف.تفاؤلالريان انتقل من معناه األصلي إلى معنى مجازي لل المستوى التضميني:

يسود لدى بعض القبائل الخوف من اإلصابة بالعين، فيفر الشخص من وصف األشياء بالحسن حتى ال تصيبه   الخوف من الحسد:  3.7.1  

 في: كما عين الحسد 

وايت بنزين   –إرسلي وايت ماء حلو باللي هو به بس وإللي يرحم والديك اكتب على صهريج الوايت    –)أبو سعيد  قوله:)وايت بنزين( في  

 (عشان " العين –

 حيث أطلق لفظ وايت بانزين على وايت للماء الحلو.  الوصف: 

 محتوى صهريج الوايت )بنزين / أو ماء( تحديد مكونات الماء )هدروجين وأكسجين( المستوى التعييني:

 

 الداللة في المستوى الثاني: 

 وايت: ماء حلو 

الداللة في المستوى األول:  

 وايت بانزين 

 العالمة الرمزية 

مكتوب: يا روحي على أسفل المنظر 

 اتحدوا-ال  –الهدروجين واألوكسجين 

 الشخصيات  شخص يجري مكالمة طالباً ماء 

منظر على الحائط فيه صوره لكوب 

 مكتوب عيه ماء 

بيده هاتف / قارورة ماء على  

 األرض 

 األشكال والخطوط 

 ن باب درء العين ومنع الحسد من وجهة نظره.إنما هو م ,إطالق لفظ وايت بانزين على وايت الماء الحلوالمستوى التضميني: 

 صوتي(  -التطور اللغوي )داللي  3.8.1
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التطور الداللي: 1. 8.1.3  

أسير ..واللي مربطة رجوله برضه يقول   –أنا  –الشيء اللي محيرني هو.......الواحد اللي يمشي على رجوله يقول  )  )األسير( في قوله:

 أنا أسير( –

فاألصل في لفظ األسير كما ذكر ابن عاشور الداللة على السير من الجلد يوثق به الموثوق أو المسجون، حيث كانوا ي وثقون  الوصف:

 [ 54] .المغلوبين في الحرب بسيور من الجلد

ط ملمح الشد والربط والحبل انتقال داللة اللفظ إلى الداللة على األسير نفسه لشدة وثاقه، ثم اتسعت داللة اللفظ بإسقا المستوى التعييني:

 [.562, ص55] .يسير الجلد

 

 الداللة في المستوى الثاني 

 الماشي على رجليه 

الداللة في المستوى األول المقيد  

 باألسر وهو الحبل 

 العالمة الرمزية 

رجل يمشي وتظهر عالمات التعجب   دائرة فوق رأسه 

  عل وجهه

 الشخصيات 

 األشكال والخطوط  اليدان خلف ظهره وكأنها مقيدة للكتابة الجيب في الثوب يحوي قلمين 

 اتساع مدلول األسر من الداللة على المقيد بالقيد إلى الداللة على الماشي بال قيد.المستوى التضميني: 

 التطور الصوتي: 2. 8.1.3

طار عمرك أنا جاي طالب يد بنتك لولدي إيش قلت ..سم هللا عدوك ../.بنت العم لولد العم .. وغير ها الحكي )طار عمرك( :)  :مثال لذلك 

 إلفقها وأنطم ..والبنت لوها بوستد ما عشتك وإذا ما تشرب قهوتي عاد ويش تشرب !!! تركش كوفي!( 

 .طار أصل يدل على خفة الشيء في الهواء الوصف:

 

 وطال عمرك دعاء بطول البقاء وعليه فاللفظان مختلفان ومتضادان لتحول صوت الالم في طال إلى الراء في طار. المستوى التعييني:

 المستوى التضميني: حدوث التغيير لصوت من أصوات اللفظ األصلية نتج عنه لفظ آخر يدل على ما يقابل معناه. ]56, ص198[ 

  احتمال الصيغ الصرفية للمعنيين: 9.1.3

 

 

 

 

المستوى الثاني: طار  الداللة في 

 بمعنى ذهاب العمر 

 الداللة في المستوى األول: 

 طال بمعنى البقاء 

 العالمة الرمزية 

 الشخصيات  رجالن في جلسة حوار   

 أجهزة التصوير   

 جمل +العربة+ طائرة +بيت شعر 

 الفتة مكتوب عليها: تصوير المسلسلة البدوية 

 الشمس وبعض النبات/ شيهان وشريهان

األشكال  

 والخطوط 
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 )يضرب /ُمضرب( :)...هالحين اللي يمتنع عن الطعام يقولون عنه "ُمضرب" واللي يطب بالطعام يقولون عنه : يضرب(

 العالمة الرمزية  

 الشخصيات 

 األشكال والخطوط 

الداللة في المستوى األول: يطب  

 بالطعام يقولون عنه: يضرب 

داللة في المستوى: يضرب  

 يقولون عنه م ضرب 

 
 دائرة ٌكتب في اخلها: فلسفة صيفية رجالن في جلسة حوار 

، وعند الجرجاني: اإلضراب اإلعراض عن الشيء بعد اإلقبال  [29] الوصف: ضرب يطلق الفعل في األصل على اإلعراض والكف مطلقاً  

,  57]وهناك من يرى أن اللفظ أطلق على الكف عن العمل من أجل هدف معين مما حول داللة اللفظ من العموم إلى الخصوص   [44]عليه 

 ي العامية يضرب في الطعام يصيبه اللتهامه، الم ضرب: الممتنع عنه.المستوى التعييني: ف [116ص

  –مقشر وإال بقشره   –السؤال فستق حلبي وإال إيراني  –اللون "فستقي "  –"لقزز" للبيع   –أنت حاط إعالن -مقشر( في قوله: ))آلو -)قشرة 

 الزم تحدد يا خوي( يا شين الفراغ. 

 العالمة الرمزية  

 الشخصيات 

 والخطوط  األشكال

 الداللة في المستوى الثاني: مقشر  الداللة في المستوى األول: القشرة 

 

رجل يخاطب بالهاتف أحد المعلنين 

عن بيع )سيارة لقزز(وبجواره ثالجة  

 القهوة والتمر/ جلسة عربية/ وسادة 

 يمسك الصحيفة بيده

 الوصف: القشرة هي الطبقة العليا الخارجية.  

 المستوى التعييني: قشرت العود نزعت عنه قشره  أزال الطبقة الخارجية بتقشيرها

قشر. فالتحويل من صيغة إلى أخرى أدى إلى معنى السلب في الداللة المستوى التضميني:  كما في: يضرب وٌمضرب/ قشره وم 

 

فالتضاد يعني عندهم   ,باختالف اللفظ: حيث اختلف مفهوم التضاد للكلمة الواحدة عند المحدثين عن المفهوم القديمالنوع الثاني: التضاد  -ب

وجود لفظين يختلفان في النطق ويتضادان في المعنى، والخاصية األساسية لكلمتين بينهما تضاد اشتراكهما في ملمح داللي واحد، وهناك 

 [98, ص58]وجد باألخرى يشتركان فيه. ملمح داللي يوجد بإحداهما وال ي

 وقد قسم أصحاب اللغة في العصر الحديث التضاد باختالف اللفظ إلى أنواع مختلفة منها:

 

رة عوايل وماله إال عمارة  )المعروف ان العزوبي ممنوع يسكن بعما 

العزوبية؟(  زوج هالعزوبي ..يطرده راعي عمارةطيب إذا ت  –عزوبية  

الحاد: العزوبية،  التضاد -1

 الزواج 

 

ر!  براد مع إن اللي بوسطه حااا  –الشاهي ليه سموه  –يقول :)براد 

سمها سخانة ومع ذلك نستخدمها بالحرعشان نطلع منها ا  –السخانة 

 مويه باردة نتروش بها( 

 التضاد المتدرج:  -2

 بارد  -ساخن  -حار

 

 

يشترون. فقع للبيع/ يقول:) أقول كويس إنك كاتب للبيع عشان الناس 

 زبيدي/ خالصي(. 

التضاد العكسي: البيع، -3

 الشراء  

 

/. تانكي البنزين يمين وال  91يقول:)لو سمحت أبي طرمبة بنزيم 

 يسار( 

 االتجاهي: -4

 اليمين، اليسار

 

أطفال ويسكن في دور علوي ومؤجر  4يقول: )حكم المبارة أب لـ 

أطفال / متى يجي يوم   5وأم والدور األرضي لعائلة مكونة من أب 

 نشوف المباريات مثل كاريكاتيرات " ربيع " بدون تعليق( 

التضاد العامودي  -5

 العلوي، األرضي 
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فالبارد  /  فنفي أحد عضوي التقابل االعتراف بالطرف الثاني، يعني نفي اآلخر. فعندما قال تزوج العزوبي يعني نفى عزوبيته وإثبت زواجه

وهذه الحرارة في داللتها تشكل البداية لها مما يدل على تدرجها للوصول إلى الدرجة المطلوبة. يقابله الحار   

   التقابل: 1.4

ويرى اللغويون المحدثون بأنه متمم للترادف  ,ظاهرة لغوية مميزة مثلها مثل )التضاد والمشترك والترادف(يعد التقابل الداللي   

، ومن أن تستوقفه تلك الظاهرة اللغويةال بد و  ؛في أغلب نصوص الفن الكاريكاتيري  ، والمتأملبأنه ظاهرة لغوية طبيعية ومنظمة  ويقرون

لتضاد أو المخالفة والترادف لم يتوقف سواء كان التقابل با  ,خاللها نجد أن التقابل بين عدد من المفردات اللغوية في مواجهة كلمات أخرى

ي نظم الجمل والمفردات المتقابلة تتقارب في بعض فتلك الحركة العقلية ف ,بل له قيمته في دالالت النصوص المختلفة ,جماله على اللفظ

والب لفظية جميلة ، فينتج بذلك قلى إدراك العقل القوي للشيء بضده، مبني عع غيرها في عرض سريع في حركتهوتتباعد م النصوص

 [59]تثبت أن التقابل الداللي يشكل ظاهرة لغوية مميزة. 

 

 

    القوالب اللفظية للتقابل الداللي 

 

المتدرج                 المتعاكس                       الحاد                                                                  

: التقابل الداللي الحاد:1.1.4     

 المفردات والجمل المتقابلة النص الكاريكاتيري

حروف وحروفهم متصلة وبدون   3ن يصيرون اومع ذلك متفقت  ,نان متضادت ا)سكر وملح كلمت  

 نقاط(  

 أوالً: في المفردة بين لفظين: 

وملح في األسماء: سكر  -أ  

 )خالص يابو علي ..هانت ما عاد بقي إال القليل / قليل وإال كثير عاد كني اباكل منهن شي .. 

 )سوبر ماركت( 

كثير     - في المشتقات: قليل - ب  

 ( )مثبتتين- ثانياً: التقابل الحاد الواقع بين جملتين: أ

برج العذراء   –)قبل الزواج كان برجي    

برج الجوزاء، وبعدها صار برج الحمل )كذب المنجمون ولو   – وبعد الزواج صار برجي 

 صدقوا( 

مكرر تكرراً تاما      -أ  

 )قبل الزواج بعد الزواج( 

)أنا هللا يسلمك يبو حمد بالشتاء أكون في بيت" سمر" وبالصيف في بيت نسمة / زوج التنتين(  لشتاء أكون في بيت با   

 بالصيف في بيت 

جوال؟( السؤال إللي ماله   – )لو خيروك بين رحلة داخلية وإال رحلة لباريس أو لندن بس بدون 

 جواب. 

تكرار مقدمة التقابل:  -ب  

رحلة لباريس أولندن / رحلة داخلية    

تنجح بالحرام. -)..اسمع وآنا أبوك ...تسقط بالحالل أفضل من     

 

دون تكرار:  تقابل جملتين-ج  

تسقط بالحالل   تنجح بالحرام    
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 ثالثاً: التقابل الحاد في الموقف: 

)حلمت إني اسوق ويوم ولعت اإلشارة حمراء وقفت .. ويوم صارت خضراء مشيت بعدها   

 وصلت للبيت ثم انتهى الحلم.(  

  10تكلفة التصال للدقيقة الواحدة   ) بعدها بتاكل ثم تشبع وهللا أعلم.تفسيره ..بيجيك يوم تجوع 

. (لاير  

 يوم ولعت اإلشارة حمراء وقفت 

 ويوم صارت خضراء مشيت  

)وش ها العطلة ؟؟؟ أمس بدت واليوم خلصت ؟؟؟ عطلة الخميس والجمعة أطول(.    

MADRASH إجازة نصف العام الدراسي( )إسكول    

 أمس بدت   واليوم خلصت. 

)أنا ودي أدري وش فايدة النشرات الجوية ما قد قالوا إن احتمال فيه أمطار عزيرة عشان ندري   

ي بيوتنا!!!! بس جيدين بقولتهم منخفض جوي ومرتفع ارضي( و "ننثبر " ف  

جوي     منخفض     

 ومرتفع      أرضي 

)مع الفنانة " الكبيرة:" ..نجاة "الصغيرة"   

قناة غنائية  هذي مثل قولة .. للبيع فلة صغيرة  ..بس كبيره(  

الكبيرة:" ..نجاة الصغيرة  مع الفنانة "  

ة للبيع فلة صغيرة  ..بس كبير  

 التقابل الداللي الحاد بين اإليجاب والسلب: 

 (.* حراميها " تمنع إلتقاط الصور بالجوال  –مسرحية حاميها  ) 

 ...أقول تكفي يا مسرحية شاهد ماشفش حاجة 

بين جملتين ذات إيقاع قصير: شاهد ما شفش -أ  

كسي )..طلعة " بر " ما نيب طلع معكم ....وش أطلع له !!!!أطلع أشوف تراب( جيل الجال  

)ياخي فيه شركة من شركات االتصاالت إذا طلبت منهم يفعلون لك خدمة فعلوها في ثواني وإذا  

ردد ...ما أطولك يا ليل(  –طلبت يلغونها   

بين جملتين ذات إيقاع متوسط: طلعة بر    -ب

 مانيب طالع

 إذا طلبت منهم يفعلون/ وإذا طلبت يلغونها

سليم نقبلك مريض !!!()..قطع هللا هالوجه ما قبلناك    

 *انفلونزا الخنازير

بين جملتين ذات إيقاع طويل: ما قبلناك سليم -ج

نقبلك مريض /  

 نوع يفيد ويستفيد /ونوع يستفيد وال يفيد

 ليست صعبة بتلك الصعوبة 

 وليست سهلة بتلك السهولة /بنفوز وإال ما نفوز

نوعين نوع يفيد ويستفيد ..ونوع يستفيد وال يفيد!!(   –العمالة عندنا بها لبلد يبو سعد  ) 

)المباراة ليست صعبة بتلك الصعوبة وليست سهلة بتلك السهولة( يعني وشلون بنفوز وإال ما   

 نفوز( 

% على عالج أي   50يقول:)بمناسبة عيد األضحى يتقدم مستوصف " المطافيق" بخصومات  

في أصابع اليد اليسرى(   جرح  

)المطافيق / عالج أي جرح(    

 نتائج التقابل الحاد: من المالحظ أن التقابل الداللي بين مفردتين على توالي اللفظين المتقابلين.

أن التقابل الداللي بين الجملتين ب ني على ركيزتين: التكرار اللفظي واإليقاع المتساوي للجملتين المتقابلتين.   

ن في  ي هما مثبتة واألخرى منفية متساويت التقابل المثبت والمنفي، ي عد نوعاً من أنواع التقابل، يقوم تقابل السلب واإليجاب على جملتين مكررتين إحدا

يقاع الصوتي. الكمية واإل  
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  : التقابل الداللي المتدرج:2.1.4   

 أوالً: الواقع بين مفردتين:

)..أبشرك يايبه..أبشرك جاني ولد ..صرت أنت جد/ ..وأنا أبوك مهيب مشكلة إني أصير جد المشكلة إني 

 صرت متزوجن جدة( 

 ..األب .. ولد.  جد 

 )أنا أبوك( جد  /متزوجن ....  جدة 

األيام األولى ذبايح ومفاطيح وال انتصفت دجاج ..وآخر األيام تصفي على تونه وجبن(  – كشتات البر )هذي  األيام األولى وال انتصفت     

 وآخر األيام 

مساحات؟( طيب" الزرافة " حنجرتها أول الرقبة واال بأخرها وإال بالوسط( –)ألحين " الغواصة " لها    أول الرقبة. آخرها والوسط  

دقايق  4دقايق/ 4يقول :)يبيلك دقيقتين عشان تطلع الماء البارد ودقيقتين عشان توزن حرارة الدش خلصت ال 

 كافيه. الستحمام منعش شركة المياه( 

 تطلع البارد توزن حرارة الدش 

والسير نحف  / وهي تسمن/ زاد وزنها (حرمتي من دخل رمضان وهي تسمن ..شريت لها سير كهربائي ..زاد وزنها والسير نحف(.  

 

حلبة مالكمة(-سياحية واال أفق واال درجة أولى واال –تبي مقاعدكم   سياحية    أفق     درجة أولى  (

الت متوسطة  نتائج التقابل الداللي المتدرج: يقوم على زوجين متخالفين ال ضدين أحدهما تدرج لآلخر، والعالقة بينهما عالقة تقارب، يوجد بينهما حا

 اتخذ التقابل المتدرج صورتين في العرض: طبان كما في )الولد واألب والجد( وقد يتجاذبها الق

يستخدم الكاتب التقابل المتدرج عندما يعزف عن الحاد؛ لنقل الصورة التعبيرية  أن يبدأ بالمعنى السلبي وينتهي اإليجابي كما في )تسمن   زاد    نحف(

قد يتسبب التطور الداللي في التقابل الداللي  تيب بصورة منظمة.)األولى انتصفت   آخر( )سياحة     أفق     أولى(بتدرجها ال سيما عندما يعرض التر

وقد أشار الجوهري إلى ذلك  , فلفظة )االستحمام( انتقلت داللتها من المجال المادي إلى المجال المعنوي  المتدرج )بارد     توزن الحرارة     االستحمام(

 ، وهذ هو األصل ثم صار كل اغتسال استحماماً بأي ماء كان(وقد استحممت إذا اغتسلت به )والحميم الماء الحار ..  حين قال: 

  : التقابل الداللي المتعاكس:3.1.4   

 :المتعاكس بين مفردتين أوالً: التقابل الداللي

راعي "   –البيضة / أنا اللي محيرني ال الدجاجة و –اللي جاء قبل الثاني من  –)أنا إلي محيرني بها الدنيا 

 الدورية إذا وقفني أنزل له واال ينزل لي ؟؟( 

 في الضمائر     -أ

 لي       –هاء الغائب وياء المتكلم له 

 كاف الخطاب وهاء الغائب عليك، عليها.

الخطاب وياء المتكلم عندك،  كاف

 ،عندنا، عندهمعندي

لحين قاعدة في بيته !؟! وهللا لو إني في مكانك ما أقعد عنده يتزوج عليك وإلى ذا  –)...صدق إنك بقرة  

وهي ما تدري  3*زوجها متزوج عليها   وال دقيقة(  

 عندك شاهي ربيع لبتون ؟ ال...عندي ربيع قرطبقة*بقالة* السوبر مارتك

زبن لبادي روب –حلبان –أجبان –ألبان   

كلم    )نادي صحي(  5)*عندهم * ← أمامك بعد كلم     ) مطعم مندي(  5)*عندنا * ← أمامك بعد   

)من يومي بزر والى اآلن ... أثنين أسمع بهم وال أشوفهم .. مكتب مكافحة التسول ولجنة الرحمة حقت  

 االختبارات(  

 : من    إلى                                   في الحروف -ب

وش قلتي / ال  -ني بس حصة "الدخان" والبنزين)أبعطيك الراتب كامل كل شهر تصرفين على البيت وتعطي 

 وهللا هونت( 

 )ألحين اآلدمي الحلو يدري إنه حلو ...طيب التيس اللباني يدري إن لحمته حلوة( إستراحة خذ وخل 

 : في األزمنة النحوية   -ج

 أبعطيك وتعطيني

 خذ وخل 

  –"الدينمو"قراطي../ على طاري "الدينمو"قراطي دينمو )انا أتوقع يام دحيم ..أللي يفوز بالرياسة المرشح 

جب سباك)أبو دحيم وأم دحيم يحكون في السياسة( –الخزان خربان   

 د. أسماء الجنس والقرابة: 

 أم   أب ذكور بنات
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 أنت يبو حمد إنسان متناقض ..تذكرني في برنامج سواليف البنات ..كل المشاركين ذكور!!! (  

 لي المتعاكس بين جملتين: ثانياً: التقابل الدال

 أنا أبوي طلقها/  أنا أبوي "طلق" أمي أنا أبوي "طلق" أمي في جلسة بلوت / أنا أبوي طلقها عشان زميله بالعمل ما حضر عزيمته. 

 ثالثاً التقابل المتعاكس في الموقف: 

قهوة اإلقالع )طليت من أهلي سيارة أمي وافقت بس أبوي معارض/ معارض الشفا وال النسيم(   

 (*السؤال تؤيد الزواج على زوجتك؟ ..بصراحة قلبي موافق بس عقلي رافض( 

وإن جانا طباخ التمر قلنا  –حالالت بطباخ التمر  –)ما عرفنا لنا وهللا !!! ...إن جتنا المربعانية قلنا 

 المربعانية(

 أمي وافقت   أبوي معارض

عقلي  قلبي موافق/ الزواج على زوجتك/

فضرا  

حالالت بطباخ  –إن جتنا المربعانية قلنا 

 التمر/ وإن جانا طباخ التمر قلنا المربعانية

 نتائج التقابل الداللي المتعاكس: تقدم المعنى اإليجابي في أغلب األمثلة على المعنى السلبي.

قابله؛ لذا نجده يتعجب من اشتراك )الكبيرة والصغيرة( في  في التقابل بين: اإلناث والذكور غالباً عندما يكتب أحد العناصر يتحدد عليه العنصر الذي ي 

 [. 59]وال شك في أن التقابل بأشكاله ومضامينه النصية المختلفة أحد أكثر المقتضيات اللغوية اإلبداعية  وصف شخص واحد.

فالفرح يقابل الحزن والصغير  ,في خارجها  للتعبير عما هو في داخل الحياة وفي أعماقها وليس فقط عما هو ؛حيث تجتمع األضداد كما في الحياة  

اآلخر، باالبتسامة  والكبير والقليل والكثير وأول األيام وآخرها للتعبير عن الحياة العامة من خالل هذا الفن بنقل الحياة من هيئتها الساكنة إلى وجهها 

وهكذا نجد أن هذا الفن مرصد هزلي للواقع ولكل المتناقضات   .والدمعة معاً من خالل فهمنا العميق للوقوف على مواطن الخلل ومعالجتها ما أمكن

د والخطوط  والمتغيرات الموجودة في العالقات االجتماعية في مجموعة من الرسوم واألفكار بين العالمات الرمزية واأليقونية التي تتردد بين المشاه

 والصور وبين الظالل واألضواء وتهدف إلى تبصيرنا بواقعنا. 

 

 وسائله / وظيفته( ويشتمل على: أهمية التعدد الداللي/المبحث الثاني: تحديد الداللة المتعددة:) .2

 :التعدد الداللي في فن الكار كاتير ووظيفته التواصلية أهمية 1.2

ً وال نهائياً، وليس شيئاً يمنحه أحد ألحد؛ ألن تكوين   المعنى المتعدد وطرق التفكير المختلفة، كل ذلك يؤكد لنا أن المعنى ليس ثابتا

وعندما نعترف بأحقية  [.60]تغيير بحسب المستجدات واألفكارمعنى ما ال ينجم عن مجرد تلقيه من اآلخرين؛ وألن المعرفة معرضة لل

كوين المعنى حينئذ تصبح القراءة شيئاً أكبر من مجرد عالقة بين إنسان وفكرة نص، وتتحول إلى كونها تكوين للمعنى المختلف المتلقي في ت

ر المتعدد من قراء متعددين ومختلفين لطرق تتيح لهم ممارسات يومية متعددة، يعتادون عليها ليس فقط في القراءة بل في الحياة كافة للشعو

 نعرف قيمة هذه التعددية تتكامل وجهات النظر المختلفة، ويدعم بعضها بعضاَ، وتتجلى من كل ذلك أهمية هذا التعدد في:والتفكير، وحين  

 فتح طرق متعددة للشعور والتفكير والرؤية المتعددة. −

 الواقع الذي نعيشه. التدريب على الحياة من خالل التعدد في تكوين الخبرة المتفردة التي تضيف العديد من المعاني والجوانب في −

 دعم وجهات النظر المختلفة والمكملة لبعضها بما يسهم في تكاملها ودعمها لبعضها البعض. −

تكوين الخبرة المتفردة التي تضيف المعاني المختلفة لكل جانب من الجوانب المتعددة، فالحياة بحلوها وبمرها مكان مميز إلغناء الخبرة  −

 ييح تبادل المعنى والتفاعل معه.وتقديم العديد من الطرق التي ت
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 التي يستخدمها الفنان في تحديد مقاصده:الوسائل  2.2

نه ال يكون إها مستقل عن المعاني األخرى، إذ للكلمة على وجه العموم من المعاني بقدر ما لها من االستعماالت، وكل معنى من   

إن السياق فندريس بقوله "ه فيرجع إلى السياق، وهذا ما يؤكد الداللة تحديداً دقيقاً،في ذهننا عند استعمال الكلمة إال معنى واحد، أما تحديد 

 ً والذي يفرض قيمة  ,هو الذي يعين قيمة الكلمات في كل الحاالت، فالكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها في جو يحدد معناها تحديداً دقيقا

مة تسهم هموهناك ثالث قضايا   [1] والتي من الممكن أن تدل عليها ,ني المتنوعةبالرغم من المعا ,واحدة بعينها على الكلمة هو السياق

 بشكل كبير في تحديد داللة اللفظ، وهذه القضايا: )السياق / المعنى الحضوري والتركيب اللغوي / التركيز الداللي(

    السياق: 1.2.2

فاللفظ عندما يحتمل أكثر من تأويل في النص الواحد، يجعل القارئ يواجهه بخلفيات فكرية وثقافية واجتماعية اكتسبها خالل التنشئة،   

للبس؛ فهو بتفاعله مع المقروء في مجال هذه الثقافة، ويحدد السياق داللة الكلمة تحديداً دقيقاً مهما تعددت معانيها، فهو صمام األمان ضد ا

 [1]. ما سماه بعض اللغويينك

 لقد تساءل كوهين في صدر كتابه  the diversity of meaning قائالً " هل يتغير المعنى؟ ثم أجاب قائالً: إن الكلمات نفسها     

ويقول , الكلمات لمعانيهاتكتسب معنى آخر، وتشرح فكرة أخرى؛ لتطور اللغة خالل الزمن، وعليه فإن ما نعنيه بتغير المعنى هو تغيير 

العالقة األساسية أولمان:" لقد عرفنا المعنى بأنه عالقة متبادلة بين المدلول واللفظ وعليه يقع التغيير في المعنى كلما وجد أي تغير في 

ا في ضوء األلفاظ ومعنى هذ أن تغير المعنى يمس اللفظ بصورة أساسية، وأننا عندما نعالجه ال نعاجه منعزالً وإنم (1988)أولمان ،

  [3]التي ترتبط بالمعاني المتغيرة وتعبر عنها. 

وقد يتيه القارئ بين   ,فداللة اللفظ على المعنيين معاً في سياق واحد حينئذ قد ت شكل صعوبة على غير المتخصص في تحديد المقصود

لذا فدراسة المعنى تتطلب تحليالً واعياً   ,دري ماذا يرجحالمعنى الحقيقي والمجازي فيصاب بالحيرة التي تبقيه واقفا في مفترق الطرق ال ي

 للمواقف والسياقات التي ترد فيها األلفاظ، حتى ما كان منها غير لغوي.

 ويقسم أصحاب نظرية السياق)الباقي( إلى عدة أنواع هي:

 [1]فيه.ويشتمل على الكلمات السابقة والالحقة للكلمة وللنص الذي ترد السياق اللغوي: 1.1.2.2

وترا بجمبه برج...عاد مدري . برج جوال أو برج التلفزيون، أو برج المياه، أو –)وصف بيتي واضح اللفظ المصاحب كما في قوله :

 فالبرج المراد تتحدد داللته بالمعنى المصاحب له.  برج الحوت، عاد أنت ال تدقق(

سيد قشطة؟ كرتون قشطة( فهاهنا نجد االختالف بين سيد  -مع زراف ... طيب وش ج -زرافة  -)إذا جمع  وكذلك الحال في قوله:

يدرجه في حقل الحيوان، واللفظ الثاني )علبة قشطه( العلبة ت درجه في  قشطة وكرتون قشطة فاللفظ األول )سيد قشطة( السابق له )سيد(

 حقل األطعمة وكذا يسهم اللفظ في تحديد الحقل الذي ينتمي إليه اللفظ.

  قد يورد الكاتب ذات العبارة في التقابل الداللي، ولكن في موقفين مختلفين كما في قول األب: )..إسمع وأنا آبوك .. تسقط بالحالل أفضل

للغش وسهم باتجاه القاعة / وخلف   –تنجح بالحرام( سياق الحال )خلف األب الفتة مكتوب عليها صالة االختبار/ومكتوب عليها: ال    –من  

م  2011يونيو  20-هـ  1432رجب  18توب )النجاح بالفهامة وليس بالبرشامة( تم نشره في صحيفة الرياض، بتاريخ: االثنين االبن مك

   . 15701العدد  –
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أنجح بالحرام وإال أسقط بالحالل(  –وفي عدد آخر للصحيفة نفسها وللكاتب نفسه نص آخر لالبن مخاطباً والده ويقول: )أحسن لك     

  – م  3014يناير  14-هـ 1435ربيع األول 13ل )إخفاء الشهادة وراء ظهر االبن ومكتوب بجوارها: مخربها( بتاريخ: الثالثاء سياق الحا

 لم توجه وت تناول التناول األمثل في كل زمان ومكان. ومع ذلك فقضية الحالل والحرام تظل خطوطاً حمراء ما / 16640العدد 

للغوي في تحديد المراد، والسياق المعني هنا: هو موقع الكلمة في التركيب اللغوي، وما يعطيه وبذلك تتضح أهمية داللة السياق ا

المتأمل للنص للبحث عن المعنى التواصلي أو المعنى المصاحـب هو تفسيـر يستهدف المعنى الذي يختلف باختالف القراء، وذلك ألن 

سهم في تحديد داللة  يوعة األلفاظ المصاحبة في النصوص د الداللة بمجمله أيضا، وتحدي امستهلكا للنص فحسب بل منتج القارئ ليس

 النص.

أو شخصية المخاطب أو  ,والمقصود به كل ما يحيط باللفظ من عناصر غير لغوية تتصل بالزمان والمكانسياق الموقف:  2.1.2.2

في النص المصاحب لصورة رجل يقف أمام المدفأة ومتردد  كما [62] اللفظأو اإلشارات أو الحركات التي تسهم في تحديد داللة  ,المتكلم

لاير. / وبجوارها 299في شرائها ويقول: )ياربيه...أشتريها وإال ما أشتريها. أشتريها وإال ما أشتريها( ومكتوب على المدفأة عرض خاص  

 في اليوم الواحد !!فصول  4ك تب:*جونا 

به تحديد درجة القوة والضعف في االنفعال، بحسب المفردات وما توقظه في الذهن من صورة ما بهيجة   السياق العاطفي: ويراد  3.1.2.2

)وطني الحبيب وال أحب سواه( بين كلمة )حبيب وال أحب( قلب للتعبير عن شدة حبه، ويصاحب : ويمثل ذلك قوله ,أو حزينة أو كريهة

 ( ويرفرف فوقها علم الوطن.  81-النص صورة لمركبة تقل عائلة ومكتوب على لوحتها )و ط  ن

ومن األمثلة على تحديد  ,[3]ويقتضي تحديد المحيط االجتماعي والثقافي الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة  لسياق الثقافي:ا 4.1.2.2

قالوا له أرسل حرف غ  ... يا  –دحيم داق يبغى يلغي إشتراكه في رسايل جوال أحد الشركات في قوله:)  )برضه( السياق للداللة: لفظ

ية الدخيلة !( وهذا اللفظ من األلفاظ العامحبيبي أنا لآلن مرسل كل حروف الهجاء وال نفع وأرسلت حرف الـ غ بجميع لغات العالم وبرضه

التأنيب/ التحبب والتمسك(   /المطالبة بحق  /)العتب واإلنكار:  منها  ,ويستخدم في صور مختلفة في الداللة على معان متعددة  ,على لغة العربية

 [63]يها. استمراره على حالته التي كان علوويلعب السياق هاهنا دوراً بارزاً في تحديد معناه  ,حيث ورد استعماله في المعنى االستمرار

الستعمال لتغيير ، وما يرافقها من تغيير في ان تعليل الستعمال الصيغة اللغوية: والمراد به ما يراد في المعجم مالسياق السببي    5.1.2.2

،  فلكل إنسان معجم داللي خاص به يغاير معجم اآلخرين، وكل إنسان ومعجمه يجب ، واألمور الداعية إلطالقهافالظروف والمواق

وموقف الناس من داللة األلفاظ  ،فسر للنص في تحديد داللة األلفاظوهذا مما يعاني منه القابل والم ,اة العالقة التي تربطه بمجتمعهمراع

وهكذا تختلف بعض المسميات للصنف الواحد من األكل أو الشرب بحسب البيئة أو المنطقة   ,يشبه تماما مواقفهم من مظاهر الحياة المختلفة

( فاستخدام الرسام للفظة دخلنا مطعم لبناني ..قلنا لهم نستهبل عندكم كبدة حاشي؟ جابولنا »كبه ومحاشيالتي يتحدث عنها كما في:  )

فالحاشي( بمكوناته في منطقته وداللته يختلف عن )المحاشي( في منطقة )كبده حاشي والمحاشي( أدى إلى اللبس وسوء الفهم للمراد )

 أخرى. 

وسياق الموقف أو الحال؛ بسبب تداخل بعضها مع البعض  ,وهذه التقسيمات للسياق يمكن اختصارها إلى قسمين هما: السياق اللغوي

 [64].اآلخر
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 المعنى الحضوري والتركيب اللغوي:  2.2.2

، فالكلمات كما الكائن الحي، ما دامت تصدر عن عاقل حي، ويخاطب بها العقالء الذين يملكون أحاسيس حضوريللغة معنى    

ومشاعر دقيقة، وهذا يعني أن داللتها تتأثر بما يحيط، سواء أكان ذلك من جانب المخاطب أو من جانب المحيط اإلنساني والمادي الجامد 

فاللفظ الواحد له أكثر ؛ فهي أحداث حية لحضوري للتركيب اللغوي نجد المعنى الحضوري للكلمةفلو تأملنا المعنى ا [65]على حد سواء.

 من مدلول حين صدوره في حاالت مختلفة من أشخاص مختلفين، وفي مواقف مختلفة.

ً وكذا نرى كيف يفعل االقتران الحضوري للتركيب اللغوي؟ و  المدى؟   واسع األثر بعيد  كيف يحدد الداللة تحديداً دقيقا

والمراد به تكثيف أكثر من معنى في جملة واحدة في اللفظة الواحدة، لغاية وهدف مقصودين في سياق واحد، بحيث تكون كل تلك  

 ومن أمثلة ذلك:   [65]المعاني مقصودة من إيراده، ومطلوبة في التركيب اللغوي 

المراجع :إقتراحي إن الفاتورة ما 

ترسلونها برسالة جوال يمكن 

تجيبون صاحبها قاعد يسوق ثم 

 .العيد فيه

 االبن :صدق مافي جريمة كاملة 

أطلع البرشامة  جيتبصالة االختبار –

وقة مقاضي أمي  جايب بالغلطأثريني 

 من البقالة ال خلصت إختبار. أجيبهاتبيني 

 األب: هذي شروط بنتي 

جاي خاطب: يا عم ..أنا ال-

أخطب ما جيت بنتك  أخطب

 حافز.

الزوجة: أقول ورا ما تشتري لي 

 واجيبكمسيارة وأصير أوديكم 

..الزوج :أقول عز هللا وديتينا 

 .وجبتي لنا مصيبةبداهية 

    

تجيبون العيد:كناية عن ورطاته 

 التي ال ت عد وال تحصى.

:حدوث جايب بالغلط  جيت أطلع:أشاهد

موقف غير محبب. أجيبها من 

 البقالة:أحضرها.

 جاي أخطب : أطلب.

 أبلغكم أخطب:ما جيت 

 أجيبكم:أقضي وألبي حاجتكم  

 جبتي لنا مصيبة:تحقق الحدث.

 التركيز اللغوي: 3.2.2

إن الجملة واللفظة الواحدة قد يكون لها أكثر من مدلول واحد حين تصدر في حاالت مختلفة عن شخص واحد كما في لفظ:)التخلية(   

 !!/الرجل: أجل منيب معطيك وال لاير !!!!(   هللا يخليلك أم العياليقول: )المتسول: 

  يتركك ويبعدك.: التخلية في اللغة: الترك وعليه فقولهم هللا يخليك بمعنى الوصف

وإن   ,فالمعنى الذي قصده المتسول يمثل الداللة الصحيحة للفظ )للتخلية( ( تدل على معنى التركلمتسول وعليه عالمات تعجب)فصورة ا

 في حال الزوج والذي يبدو أن ما أدركه بينه وبين نفسه من معنى )الدعاء له بدوام الحال(.    كان عقل المتلقي لم يألفه كما

 

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 238 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

 استخدام المتسول للفظ التخلية: يحتمل داللته للدعاء له أو عليه؟   المستوى التعييني:

 

 العالمة الرمزية  الداللة في المستوى األول: الدعاء بدوام الحال.  الداللة في المستوى الثاني: الترك 

الزوجة بحجم بوزنها الزائد بجوار  

 زوجها. 

الزوج مصطحباً زوجه، ومتسول يمد يده طالباً 

 المال.  

 الشخصيات 

المتسول يرتدي مالبس ممزقة،  

وتعبر عن حاجته، ويمد يده للمارة  

 للتعبير عن حاجته.

الرجل وبنظرة كلها حقد وكأنه يردد بينه وبين 

 نفسه متعجباً وقائالً أجل منيب معطيك وال لاير. 

األشكال  

 والخطوط 

ً يده ويقول: هللا يخلي لك أم  ميني:المستوى التض النص الكاريكاتيري: لمتسول من أحد المارة المتسول وعليه عالمات تعجب باسطا

العيال، فالنص الساخر هاهنا يخاطب القوة اإلدراكية لدى المستقبل، ويصل إليها قبل أن يخاطب الدرجة العلمية المكتسبة، فقد يستوقف 

ه ويشقق منه معان دقيقة بعيدة المدى، ال تدور في ذهن العالم الذي قد ينظر إلى هذا الرسم على أنه ال الرسم شخصاً أمياً ويطيل النظر إلي

 [66]شيء يلفت االنتباه. 

فهذه العوامل الثالثة: السياق، والتركيز الداللي، والمعنى الحضوري للتركيب اللغوي، تؤثر تأثيراً واضحاً في تحديد الداللة وتحدد 

جد.  [.404, ص65]تحديداً دقيقاً المقصود بالحدث اللغوي، فتزيل اإلبهام واللبس والغموض إن و 

 :: أثر االستعمال على قلب المعنى في التعدد الداللي 3.2

ليات القراءة آ  دور القارئ أو المتلقي وما يساعده في التحديد هو المعرفة بدالالت اللفظ / وربط الداللة المقصودة بالصورة واإليحاء؛ ألنّ   

 . هي األخرى قابلة لالحتمال، مما يدل على تعددية لغة الخطاب من جهة، وتأثير العوامل الخارجية على القارئ من جهة أخرى

وبدل أن يؤطر النص لتوجيه أفكار المتلقي  ,ية التي تمرر رسالته التي يريدهافالكاتب يوظف النص كآلية لغوية إلعطاء المقصد      

ن ، وهكذا يكون التأويل في كثير مبيت أفكار وعالقات تربطه بمجتمعهوتصحيحها أو ترشيدها، صار المتلقي هو الذي يؤطر الخطاب لتث

ات فكره بين ظاهر اللفظ وما يحمله المتلقي في طي ,يرجع إلى الوضع اللغوي للكلمة ,للنص الواقع ةاألحيان عبارة عن عملية إسقاطي

ومنها السياق أو  ,يصبح لزاما علينا أن نبحث عن المعنى من خالل وسائل أخرىد تنصرف هممنا عن ظاهر األلفاظ ووباطنه، ولهذا ق

 [64, ص66]حتى يظهر لنا األمر.  مقام الحال

 النتائج:

باإلضافة إلى ما يحمله  ,بعد الوقوف في هذه الدراسة على التعدد الداللي في الفن الكاريكاتيري وجمالياته في بث المتعة والسرور    

النحو   ىفي طياته من توجيه بشكل غير مباشر إلى سلبيات في المجتمع؛ خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي يمكن تصنيفها عل

 التالي: 

الباطنية والتطورات جاح اإلعالمي في تحقيق أهدافه يتوقف على معرفته للدالالت الحقيقية لألشياء في ذهن المستقبل، ومعرفته للعوالم  ن  -1

ن ما يقدمه من أخاص به، ويخطئ اإلعالمي حين يظن ن لكل فرد تصوراته الذاتية المشتقة من بيئته وثقافته وعالمه الأالخاصة؛ ذلك 

 , ت ستفهم بالطريقة التي يفهمها هو بها، فهناك عقبات عديدة في سبيل ذلك مثل التعصب والخرافات والتحيز واألوهامأفكار ومعلوما

 باإلضافة إلى السن واللغة والدين واالتجاهات، وفي الداللة لعل تحديد المعنى المتعدد يأتي على رأس هذه القائمة.
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 2- يلعب النص الكاريكاتيري دوراً مهماً في إيصال الرسالة اإلصالحية إلى أفراد المجتمع، لذا يلجأ الصحفي إلى: 

 - استخدام اللغة العامية أحياناً مما يدل على عمومية رسالته، وعليه ال بد أن يحسن استخدام الكلمة في موضعها المناسب، والذي يسهم 

 في تقديم المعنى المراد إيصاله إلى المتلقي.

- استخدام األلفاظ المتعددة المعاني في داللتها غير المباشرة والرموز والخيال ]67, ص151[ مما يتطلب من المستقبل التفكير واستخدام  

 الخيال حتى يتمكن من الوصول إلى المعنى المراد. 

سهم في  تني ت قّره سنن هللا في البشر، ساإن التعددية الداللية للمعنى الواحد نتاج اختيار واع للغة ومنهج عقلي وفكري ومشروع إن -3

إذ إّن غاية    ؛سعى إلى أغراض شتىتو ,التلوين المعرفي للكلمة والنص وتعميق أثرها في التوجيه إلى سلبيات في المجتمع بصورة ساخرة

 كل متدبر للمقروء هي كشف عالم النص، والوقوف على مقصديه صاحب النص ورسالته الناقدة لمعالجة الخلل. 

فوضى وخالفات لدى المستقبل للرسالة؛ إال  ل  هذه العوامل  ن على الرغم من إحداثووالقراء المختلف  ,والمعنى المتعدد  ,القراءة المتعددة  -4

بشكل الفت وبديع، وربما  نويبتكرو نأن القراء مثلما هم الناس في كل مكان وزمان قد يختلفو وتأكيدأنها تؤكد لنا جمالية هذا التعدد، 

 والذي تستدعيه األلفاظ المتعددة.  ,مع الباث في تكوين المعنى المتعدد يشتركون

ساعد شبه الترادف الكاتب الكاريكاتيري في تعدد وكثرة الوسائل والطرق إلى اإلخبار عما هو شائع في المجتمع، مع تحقيق المبالغة  -5

 المعاني إلى لغات أخرى، لمخالفته للقواعد المطلوبة.   لمطلوبة منه كفنان، في المقابل تسبب كثيراً في صعوبة الترجمة، ونقلا

أغلب كلمات المشترك اللفظي يعود سببها إلى التغيير الداللي، ويصعب تحديد أسبابه وعوامله وتعميمها على كل اللغات، وذلك نظراً -6

تختلف عن المجتمعات األخرى، وربما كان هذ األمر الرتباطها بالمجتمع، وكل مجتمع له ظروفه االقتصادية والثقافية والسياسية التي 

 نتيجة عدم اتفاق العلماء على أسباب معينة ومحددة لظاهرة التغير الداللي. 

وذلك بهدف التعبير عن بعض المعاني بأساليب  , إن إضفاء الحياة واإلحساس على ما ال يعقل من الجمادات ظاهرة مألوفة في اللغة-7

وقد استعمل الفنان هذه األساليب  ,لتصل إلى ذهن السامع ويتجسد المعنى أمامه شاخصا كشخوص المحسوسات ؛مثيرة ومصورة للمعنى

 في توصيل المعاني التي ال يقدر العقل اإلنساني على تصورها بيسر وسهولة.

يه الفنان غالباً المعنى السلبي على المعنى اإليجابي كما في: تقديم العزوبية على الزواج/ قبل الزواج وبعد التضاد باختالف اللفظ يقدم ف  -8

 لزواج؛ ألن تركيز الكاتب األكبر يكون على الجانب المراد معالجته في المجتمع. ا

د ظاهرة من ظواهر الثروة اللفظية كالترادف والمشترك التي تع ,يعد التقابل الداللي أحد أنواع العالقات الداللية وإبداع من إبداعاته -9

 والتضاد، استخدمها الكاتب الكاريكاتيري بشكل واسع في تصوير سلبيات المجتمع.  

ليبلغ في ذلك غايته في النص   ؛التقابل الداللي ال يقف عند تقابل المفردتين كما ع رف سابقاً بل تجاوزهما إلى تقابل الجمل والنصوص  -10

 باإلضافة إلى ما فيه من جمال لفظي وإيقاع صوتي.  ؛اإلقناع والعرضوهي 

 النص.قد يجتمع أكثر من سبب في تعددية الداللة في النص الكاريكاتيري والصورة التي تعبر عن فكرة داللية لدى صاحب  -11
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تحديد الداللة وتؤثر تأثيراً واضحاً، في تحديد المعنى الحضوري، والتركيز الداللي في وتسهم ثالثة من العوامل وهي: السياق،  -21

وتساعد في الوصول إلى فهم المغزى الضمني لكل نص   ,المقصود بالحدث اللغوي تحديداً دقيقاً، فتزيل اإلبهام واللبس والغموض إن وجد

 كاريكاتيري. 

واقفاً في مفترق الطرق ال يدري ماذا يرجح، خاصة إذا  قد يتيه القارئ بين المعنى الحقيقي والمجازي فيصاب بالحيرة التي تبقيه  -31 

والعكس ,  المجاز ونية السامع على الحقيقة  فقد تكون نية المتكلم على   ,تكافأت األدلة، ومن هاهنا يأتي دور التركيز الداللي في تحديد المراد

 . وارد أيضا فيقع الخالف وينتج سوء الفهم وتتعقد عملية التواصل

سياقات لفظية، تركيبية، سواء أكانت تلك ال, كاتيري والسياقات التي وضعت فيهال بين دراسة داللة النص الكارييمكن الفص ال-41

ال تستحقه، وقد يطابق هذا فكرة  مكانية، وقد فتحت نظرية السياق الباب أمام المتلقي ليعطي لأللفاظ في كثير من األحيان ما, اجتماعية

 ولكن ليس من خالل الخطاب وإنما من خالل المتأمل. ,واحدتعدد المعنى الوظيفي للمبني ال

نظرية القبح والحسن مسألة نسبية تختلف من فرد إلى فرد ومن  يستحسن؛ ألناللفظ فيما يستقبح وما  أسهم في تحديد سياق النص -16

 والمتلقي يؤول النص بحسب ثقافته.  ,مجتمع إلى مجتمع آخر

متباينة ومستمرة  في تظل الكتابة الكاريكاتيرية فناً له شعبيته في كل مكان، استطاعت الصورة فيها أن تفرض نفسها على مساحات  -17

 بطرق التعبير المتعددة حيث يستطيع الكاتب أن يجذب القارئ,  ها السلبيات والعادات االجتماعيةب من خالل، يصور الكاتصفحات الصحف

حك واالستعطاف والترفيه وذلك لما يخلفه من جو األلفة والمودة مع القارئ وما يبعثه من الض  ,والتعلق به  المتطلع عليه الرغبة في متابعته

؛ لذا فدراسته من الدراسات الشيقة والممتعة والتي تستدعي حضور جانب من الثقافة والمعرفة لفك رموزها فهي تتجه إلى ذوي عن النفس

ذا فالرسالة النصية التي تأتي للتوجيه تحمل أمانة المعرفة إلعطاء الرسائل التوجيهية رغم أنها عامية التوجيه والتوجه، ل ,العقول الفكرية

 المعنى البليغ والقيمة المراد منها. 

   فكل ذلك يؤكد لنا تأثير الداللة السياقية في فهم النص الكاريكاتيري المتعدد الداللة بما تفرضه طبيعة اللغة، والدور البارز الذي يسهم 

 به القارئ في تحديد الداللة المتعددة, على أساس أن القراءة من خالل المجاز فعالية ذهنية يقوم بها المتأمل أثناء استنباط المعنى.   
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ABSTRACT 

Several translators - Muslims and non-Muslims – have tried to translate the meanings of the Holy Qur'an. 

Their purposes were divided according to their religious orientations and intellectual doctrines. There 

were many translations done to such a level, where readers and learners of the meanings of the Qur'an 

find themselves puzzled to choose which translation is preferable . 

What calls for multiple copies? What are the scientific bases to prefer a translation from another? What 

is the suitable translation of the Arabic version of the Quran? 

All these questions lead us to one question, did the translators succeeded in their work, and did they find 

a verbal equivalent of the words of the Holy Qur'an to understand its meaning? 

The study concluded that it is difficult to find the verbal equivalent, and that all the translations in our 

hands are inaccurate attempts, and that many people prefer a translation for its literary rather than the 

accuracy of its meanings, and this is contrary to the sanctity of the Qur'an . 

Keywords: Translation - non-scientific bases - Quran - multiple versions - verbal equivalent. 
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 الملخص

لترجمة معاني القرآن الكريم ألغراض شريفة عند بعضهم وأغراض تشكيكية  -مسلمين وغير مسلمين -تضافرت جهود مترجمين عدة   

ن الكريم يجد نفسه في حيرة، أو آعلى دراسة أو قراءة ترجمة معاني القرفتعددت الترجمات وتنوعت حتى صار المقبل  عند آخرين.

على  ما األسس العلمية المعتمدة لتفضيل ترجمةوفما الداعي لتعدد النسخ؟  .يبني تفضيله لترجمة على أخرى بناء على أسس غيرعلمية

 األصلي؟ ما الترجمة الموافقة للمعنىوأخرى؟ 

وهل أوجدوا لنا مكافئا لفظيا أللفاظ القرآن الكريم  ,المترجمون في مساعيهم فق  وهو هل و   ,لى سؤال واحدإكل هذه األسئلة تقودنا 

 يستوعب معانيه؟

س أن كثيرا من الناومحاوالت غير دقيقة،  دوخلصت الدراسة إلى صعوبة إيجاد المكافئ اللفظي، وأن كل الترجمات التي بين أيدينا تع  

 لقدسية القرآن. وهذا مناف   ،يفضلون ترجمة ألدبيتها ال لدقة معانيها

  . لفظيالفئ المكا -تعدد النسخ  -القرآن  -أسس غير علمية -ترجمة  :الكلمات المفتاحية
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 :مقدمةال

الناس أجمعين، والصالة والسالم على  الحمد هلل الذي نّزل القرآن على رسوله صلى ّللّا عليه وسلم، وأمره بتبليغه إلى قومه ثم إلى   

 من تلقى هذا األمر فبعث الرسل وأرسل الدعاة إلى من كان حوله من الشعوب واألمم.

قد يبدو للناظر ألول األمر أن بحثنا هذا سينعطف إلى فن الترجمة وعلمها. ولكن فضلنا أن نبتدئ بإشارة عابرة ملهمة منبهة بأن        

سواء المنقول منها أو المنقول إليها. كما أن مصطلح الترجمة  وال يستطيعه إال من كان له باع عظيم في اللغة،الترجمة فن غير يسير، 

 والتفسير قد يصيران من المترادفات اللغوية؛ فهما قد يتقاربان في معناهما في اللغة العربية, وكذا في بعض اللغات غير العربية.

 

 ماذا تعني كلمة ترجمة؟ 

 تقول المعاجم العربية عن "الترجمة"؟ماذا 

القرآن الكريم من اللغة العربية إلى اللغات األخرى واحدة من القضايا التي   معانيكانت قضية ترجمة القرآن الكريم, وعلى األصح ترجمة  

، ولكن مع مرور الزمن لم يعد اإلقدام على مثل هذا العمل حدث األحداث في اإلسالم. وليس [1] طرحت نفسها وبشكل كبير على الساحة

 من المبالغ فيه إذا قلنا:  إنه ما من لغة مكتوبة اليوم إال وقد ت رجم إليها القرآن الكريم. 

 ته من تقديرين اثنين على األقل:  يعد موضوع نقل معاني القرآن الكريم إلى اللغات األخرى موضوعاً بالغ األهمية. وتأتي أهمي

 األول:  هو أن القرآن الكريم كتاب يتضمن كالم هللا الموجه إلى البشر أجمعين.

 . [ 2]الثاني:  هو أن البشر جميعاً في حاجة متزايدة إلى معرفة هذا الكتاب المنزل وما يتضمنه

عاني القرآن الكريم إلى لغات العالم؛ أتكون هذه الوسيلة هي الترجمة؟ ويترتب على هذين التقديرين أمر البحث في أصح وسيلة لنقل م     

 وهل ثمة إمكان لقيام هذه الترجمة أصال؟ أو تكون هذه الوسيلة هي التفسير؟ وبأي صورة يكون؟

، أو نص، أو لغة( في :هي التعبير بلغة ثانية عن المعاني التي تم التعبير عنها بلغة أولى, أو قل هي وضع )كلمة-بأعم تعريف -الترجمة

بِقين  على سالمة المعنى لغة أخرى م 
[3 ]. 

ويدل هذا التعريف على وجود مستويين: مستوى المعاني، ومستوى آخر وهو كيفية التعبير عن هذه المعاني بلغة معينة. وتضيف      

لترجمة يحتوي على فهم نّص، ثم يحتوي في مرحلة  ما نصه: "إّن فعل ا   "الترجمة اليوم والنموذج التأويلي"" في كتابها  "مريان لوديرار

 . [ 4]ثانية على إعادة التعبير عن هذا النص في لغة أخرى، تستحق كّل هذه العمليات دراسة خاصة ألنها معقدة تعقيدا مهما"

الفعل  -عادة –ي قدم -مثال –ربيةوالمطلع على اللغات يدرك أن كل لغة تختلف عن األخرى في ترابط كلماتها وترتيبها؛ ففي اللّغة الع      

 على الفاعل, والمضاف على المضاف إليه, والموصوف على الصفة, أما في لغات أخرى فإن األمر يختلف. 

وال شك في أنه قد يتساوى بنو البشر في كيفية اكتساب المعاني، ولكن يختلفون في طريقة التعبير عنها بحسب اختالف لغاتهم.         

في أن لكل لغة وسائلها التركيبية والصرفية والصوتية التي تستعملها للتعبير عن المعاني المختلفة؛  -كما ذكرنا -االختالفويحدَّد هذا 

قائم في أذهان جميع البشر، ولكن التعبير عنه في اللغة العربية يتم بوسائل ليست هي الوسائل التي  -مثال -فمعنى االستفهام عن الشيء

ه في اللغة اإلنجليزية أو اليابانية أو الفرنسية أو الروسية أو غيرها. ومثل ذلك وارد أيضاً في جميع المعاني. فالترجمة ت ستعمل للتعبير عن

( شرط  Target languageإذن تعبير دقيق عن المعاني بالوسائل التركيبية والصرفية والصوتية المتوافرة في لغة ثانية )أو اللغة الهدف

(. وشرط  صحتها Source Languageسائل التي است عملت للتعبير عن هذه المعاني في اللغة األولى )أو اللغة المصدرأن تكون معاِدلة للو

 أن يكون مدلول العبارة أو النص في اللغة المصدر هو ذاته في اللغة الهدف.  
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 لغةً:

 ترجع إلى البيان واإليضاح.لو تصفحنا معاجمنا العربية فإننا نالحظ أن معنى الترجمة يطلق على معان  

 جاء في لسان العرب:  

انه. الترجمان، بالضم والفتح: هو الذي يترجم الكال م  مان:  المفسر للسان. وفي حديث هرقل: قال لت رج  مان والت ْرج  :  الت رج  م  م  ت رج 

 .[ 5]أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى, جمع تراجم، والتاء والنون زائدتان

كما عرفها آخرون بأنها تفسير الكالم بلغة غير اللغة التي جاء بها. وذلك بأن يستوعب معنى الجملة األصلية ويفهم معانيها        

 ومقاصدها وأساليبها ثم يصوغ  تلك المعاني في لغة أخرى حتى تكون موافقة للمراد األصل. 

 اصطالحا:

 : يمكن تعريف الترجمة في اصطالح الناس وعرفهم بـ

 "التعبير عن معنى كالم في لغة بكالم آخر من لغة أخرى, مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده".  

 وقد ذكر هذا التعريف الزرقاني وذكر محترزاته بقوله:  "فكلمة )التعبير( جنس، وما بعده من القيود فصل".   

 ن يخرج في صورة اللفظ أول مرة.  وقولنا:  )عن معنى كالم( يخرج به التعبير عن المعنى القائم بالنفس حي

 وقولنا:  )بكالم آخر( يخرج به التعبير عن المعنى بالكالم األول نفسه، ولو تكرر ألف مرة.  

وقولنا:  )من لغة أخرى( يخرج به التفسير بلغة األصل، ويخرج به أيضاً التعبير بمرادف مكان مرادفه، أو بكالم بدل آخر مساو  له، على  

 فيه، واللغة واحدة في الجميع.   وجه ال تفسير

قولنا:  )مع الوفاء بجميع معاني األصل ومقاصده( يخرج به تفسير الكالم بلغة غير لغته؛ فإن التفسير ال يشترط فيه الوفاء بكل معاني 

 . [ 6] األصل المفسَّر ومقاصده، بل يكفي فيه البيان ولو من وجه

تكون فيه اللغة العربية اللغة األولى أو المصدر  [  7]جمة القرآن هي التعبير عن معناه بلغة أخرى،وما دام الشغل الشاغل هو حقل القرآن، فتر

 واللغة الهدف هي اللغة الثانية. 

 :  أنواع الترجمة

أنواع الترجمات,  -بإيجاز -حتى يتسنى لنا التدليل على صحة ما سبق من عدم وجود ترجمة للقرآن بل لمعانيه، ال بأس من أن نعرض 

 فنجد: 

: وتتمثل في استبدال كل كلمة بإزائها. فيعمد المترجم إلى كل كلمة في اللّغة األصلية ويضع بدلها ما يرادفها في اللغة  الترجمة الحرفية

جم إليها, مع مراعاة محاكاة األصل في نظمه وترتيبه على قدر ما تسمح به قواعد اللغتين. وتسمى أيضا ترجمة مساوية أو ترجمة المتر

 لفظية.

: وتسمى أيضا التفسيرية, وهي كأن يعبر المترجم عن معنى الكالم بلغة أخرى، وال يهمه في ذلك مراعاة المفردات الترجمة المعنوية

 ى تفسيرية ألن حسن تصوير المعاني واألغراض فيها جعلها تشبه التفسير وما هي بتفسير.  والترتيب. وتسم

ائِنِين  فإذا أخذنا قوله تعالى: ﴿ ال  ت ك ْن ِلْلخ  اك  ّللاَّ  و  ا أ ر  ّقِ ِلت ْحك م  ب ْين  النَّاِس بِم  ْلن ا إِل ْيك  اْلِكت اب  بِاْلح  ِصيًماإِنَّا أ ْنز  . فالترجمة [105]النساء: ﴾  خ 

ۡلن آ( بكلمة we have) الحرفية تكون بأن أستبدل كلمات هذه اآلية كلمة كلمة. فأترجم مثال )إنّا( بما يقابلها في اللغة اإلنجليزية بـ ( و)أ نز 

(dischargedوهكذا. أما إذا أردنا أن نأتي بمعنى اآلية ) ّقِ ( ثم )بِٱۡلح  ب  ( ثم )ٱۡلِكت َٰ ( ثم )إِل ۡيك 
فسأترجمها كلها بصرف النظر عن معنى ، [ 8]

 . [ 9]كل كلمة وترتيبها وهذا ما يشبه التفسير اإلجمالي
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ف ت ف ه م معنى النص واجب عند أصحاب االختصاص قبل أن يباشر المترجم تأدية النقل من لغة إلى أخرى, سواء اتبع المترجم الترجمة      

ق فتنسجم لديه التراكيب ودقَّة ألفاظها الحرفية أو المعنوية، ذلك لكي ال يمل من قراءة المتن مرارا بهدوء وتذوُّ
[10 ] . 

( ومعجم اللغة  Source Languageمعرفة كافية بمعجم اللغة المصدر)  -عموماً  -عاريف السابقة، فإن الترجمة تتطلببالنظر إلى الت    

( وبقواعد اللغتين النحوية )بالمعنى العام للنحو(؛ إال أنه ليس من الضروري أن تتوافر في كل لغة األلفاظ Target languageالهدف)

 ألفاظ لغة أخرى.   الدالة على المعاني المعبر عنها ب

"... من الحاالت غير النادرة أال نعثر للمفردة المصدر على مقابل لها في اللغة الهدف, ويحدث   [  11] كما بيَّن الدكتور أحمد المتوكل من أنه

بالمعنى الواسع( هذا خاصة حين يتعلق األمر بالمفردات التي تنتمي إلى حقول ثقافية خاصة، أي المفردات التي تعبر عن خصائص ثقافية )

ق ابالت في اللغة  To treat someoneوTo thumbو To hitchhikeال تتقاسمها ثقافتا اللغتين".  فالمفردات اإلنجليزية ) ( ليست لها م 

 ال تقابلها في اللغة اإلنجليزية مفردات تحمل الداللة نفسها."  …العربية.  وعكس ذلك أن بعض المفردات العربية مثل "حج" و"زكى"

يتسنى لمن يشتغل على الترجمة أن تتحقق لديه شروط، خاصة إذا كان األمر يتعلق بالترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم, إذ هي        

 عند الكثير من الدارسين مستحيلة التحقيق, وكثير من أهل العلم يقرن شروطا أساسية لهذا النوع من الترجمة، أهمها:  

 لمترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. وجود مفردات في اللغة ا -أ

 وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة لألدوات في اللغة المترجم منها.  -ب

. وال يمكن للترجمة [ 12]تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات, من حيث تركيبها في الجمل والصفات واإلضافات -ج

 حال من األحوال ومهما كان المشتغل بها أن تؤدي المعنى بكامله.  بأي

 وأما إذا تعلق األمر بترجمة كالم رب العالمين فإنها لن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين. 

تحمل  -في الوقت ذاته -ا، فإنهاومن جهة أخرى، إذا كانت اللغة تسعفنا للتعبير عن تجاربنا النفسية والمعرفية والثقافية والعلمية وغيره

 بصمات تجاربنا تلك، تجاربنا مع العالم الخارجي خاصة.  وليس اختالف اللغات الشديد إال تعبيراً عن اختالف تجارب المتكلمين. 

ت ك لِ        زنة لذلك، فإن الترجمة ليست مجرد انتقال من لغة مصدر إلى لغة هدف، بل هي انتقال من لغة موسومة بتجارب م  خ  ِميها وم 

 لعناصر نسقهم التصوري إلى لغة موسومة بتجارب متكلمين مختلفين عن األوائل ومخزنة لعناصر نسقهم التصوري المغاير. 

'، دون أن يعرف اقتران الماء البارد بالفرح أثلج هللا صدرككالم العربي: '  -مثال -كيف يمكن لمترجم أن يترجم إلى اللغة اإلنجليزية

ي تصور المتكلم العربي الذي يعيش في بيئة صحراوية قاحلة، ودون أن يعرف أن ترجمة هذه العبارة ترجمة حرفية تراعي  والحبور ف

تكافؤ المفردات المعجمية وتراعي القواعد النحوية سيؤدي إلى خالف معناها تماماً في لغة متكلمين يعانون من برودة الثلج المتهاطل 

يربطون في تصورهم بين الماء البارد أو الثلج وبين الفرح والحبور. والفعل "أثلج" في اللغة اإلنجليزية ال عليهم أغلب أيام السنة، وال 

 ( أي ما يقابله في العربية )هو، هي( لغير العاقل أي )السماء(. Itنجده ينصرف إال مع الضمير )

سيحج هذه السنة".  دون أن يعرف داللة الكلمتين )زكى( و)حج( وكيف يمكن له أن يترجم العبارة اآلتية: "هذا الرجل زكى ماالً كثيراً و

ا داخل نسق االعتقادات الدينية للمتكلم المسلم. وال بديل له عن ذلك ألن معجم اللغة الهدف ليس فيه مقابل دقيق للمفردتين المذكورتين م

 ا اإلسالمي. دام نسق االعتقادات الدينية لمتكلميها ال يشمل الفعلين )زكى( و)حج( بمعناهم

أن الترجمة السليمة يجب أال تقف عند حدود مراعاة التكافؤ بين المفردات المعجمية وال عند  -بما ال مجال للشك فيه -كل ذلك يبين    

 تطبيق القواعد النحوية، وإنما يجب أن تتعداه إلى مراعاة المواضعات الثقافية واالعتقادات الدينية والتصورات المختلفة. 

وإبعادها عن شرح القرآن الكريم؛ لكون الترجمة   -الترجمة الحرفية  -المختصين في علوم الشريعة إلى حد تحريمها  ويصل األمر عند بعض

 المعنوية تستطيع أن تحل محلها. 
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ًّ في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا     . وقد نستثني من ذلك ترجمة بعض الكلمات [ 13]وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا

 صة بلغة من نخاطبه ليفهمها دونما يلجأ إلى ترجمة التركيب كله. الخا

يقع في الذهن أن لترجمة القرآن المجيد فائدة، هي نشر دعوة اإلسالم بين الشعوب التي ال تفهم الكالم العربي، ويضاف إلى هذا أن      

على أخطاء فاحشة، صدرت منهم على جهالة أو على عمد،   كثيًرا من األوربيين قد صنفوا ما سموه ترجمة القرآن، واشتملْت هذه التراجم

 .  وال يكفي شر هذا الفساد إال أْن ننقل معاني القرآن إلى تلك اللغات على وجه صحيح

 لذا كان لعلمائنا الفضل الكبير في أن اجتهدوا في علوم الدين، فبينوا لألمة حالل األمور وحرامها وما يقربهم من رضا ربهم وما يبعدهم    

عنه، فكتبوا في التفسير والترجمة والتأويل, حيث أجاز عامتهم الترجمة المعنوية للقرآن لما يعود من ورائها من فائدة شرعية في إيصال  

 به لهدى للناس وإبالغ هذا الدين، وهم بذلك يعدونها وسيلة إلبالغ القرآن واإلسالم لغير الناطقين باللغة العربية. وما ال يتم الواجب إالا

 فهو واجب. 

 ورغم هذه الفسحة من األمر إال أننا نجدهم يجعلون شروطا أهمها: 

، ومن ثم يستغنى عنه. وعلى هذا فال بد أن يكتب القرآن باللغة العربية،  أن ال تصبح هذه الترجمة بديال عن القرآن فيتعبد بتالوتها -أ

 .[ 14]وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له

أما الشرط الثاني فهو يتعلق بذات المترجم، إذ يتوجب عليه أن يكون عالما بمدلوالت األلفاظ في اللغتين، المترجم منها والمترجم  -ب

رط األساسي وهو أن يكون عالما بمعاني األلفاظ الشرعية في القرآن, وال يتصرف في الكلمة أو الجملة أو السياق إليها. ثم ال يغفل الش

 بهواه بحيث يجب أن يكون مسلما مستقيما في دينه. 

للغة المترجم إليها، ، فاحصاً يجيد اللغة العربية وفنونها وبالغتها، ويجيد كذلك ا[ 15]كما تتطلب أن يكون المترجم فاحصاً من نوع خاص

وتكون عنده من الثقافة اإلسالمية األصيلة ما يمكنه من الحكم على ما تؤديه الترجمة من معنى يتفق مع المعايير اإلسالمية الصحيحة في  

المترجم من نقل اللغة المترجم إليها، وحتى نكون أكثر واقعية، فإنه مهما كانت كفاءة وقوة الترجمة، فإننا ال نتوقع أن يستطيع ويتمكن 

أحد وترجمة جميع اإلبداعات والمعاني البالغية الموجودة في النص العربي، وما ذلك إال لقوة اللغة العربية، ويكفي في ذلك دليالً ما ذكره  

 . [ 16]المتخصصين في علم الترجمة: "ال توجد ترجمة مهما كانت مصداقيتها يمكن القول إنها ناجحة تماماً"

المترجمون الذين قاموا بترجمة معاني القرآن الكريم من اللغة العربية مباشرة صعوبة ترجمة ونقل نفس ما هو موجود في لذلك: فقد وجد  

 له معان أصلية، ومعان ثانوية.  -وكذا كل كالم عربي بليغ -النص العربي، ألن القرآن الكريم 

 ف مدلوالت األلفاظ المفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية. والمراد بالمعاني األصلية المعاني التي يستوي في فهمها كل من عر

 [ 17] والمراد بالمعاني الثانوية خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكالم، وبها كان القرآن معجًزا.

، فإن إعجازه ببديع نظمه فالمعنى األصلي لبعض اآليات قد يوافق فيه منثور كالم العرب أو منظومه، وال تمس هذه الموافقة إعجاز القرآن

 وروعة بيانه، أي بالمعنى الثانوي. 

وأكبر دليل على وجود ذلك العائق وتلك الصعوبة في ترجمة ونقل نفس معاني ما هو موجود في النص العربي: ما نجده في أن كثيراً من  

حاولوا الهروب من تسمية أعمالهم »ترجمة«، وسموا محاوالتهم قد  -مثالً  –الذين قاموا بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اإلنجليزية

أسماء أخرى، فعلى سبيل المثال: أطلق...»محمد مرمادوك« على عمله اسم: »معاني القرآن الكريم«، وأطلق محمد أسد على عمله:  

 - لق »هانز تسيركر« على ترجمته »القرآن » أربري « على عمله اسم:  »القرآن مفسراً«,  وأط   [  18]»رسالة القرآن«، كما أطلق اإلنجليزي

 مداخل وقراءات« وكتب "جورج سيل" كعنوان لترجمته، »قرآن محمد«. 

 ولعله من بديهي القول أن الترجمة هي:  نقل الكالم من لغة إلى أخرى، وتكون بإحدى طريقتين: 
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صلى  – خرى، وهذا النوع كان متبعاً حتى في زمن المصطفىأ( عملية توصيل ونقل معاني القرآن الكريم من اللغة العربية إلى اللغات األ

 ، وليس هناك خالف بين علماء اإلسالم حول جواز هذا النوع من الترجمة. -هللا عليه وسلم

 ب( عملية تقديم النص القرآني حرفيّاً بلغة أخرى غير العربية، وبالتالي: تحل هذه الترجمة محل النص القرآني العربي، وحول هذا النوع

 يكاد يكون هناك شبه إجماع بين علماء اإلسالم المعتبرين على استحالة وعدم جواز مثل هذا النوع من الترجمة.

 ويمكن عزو ذلك إلى أسباب، منها: 

 أن المرادفات األجنبية ال تستطيع نقل الظالل التي تحملها الكلمات والمفردات العربية.  -1

 تضييق معاني القرآن الكريم إلى معان  ومفاهيم محددة باللغة األخرى سيؤدي )ال محالة( إلى فقدان واستبعاد معان  أساسية ومهمة.  -2

 سيؤدي إبراز النص القرآني بلغة أخرى حرفيّاً إلى عدم الوضوح وإلى نوع  من الغموض.  -3

ال يمكن حصولها، وقد قالوا أن حكمها هو االستحالة   -ترجمة حرفية  -رآن بهذا المعنىولهذا ال يجد المرء أدنى شبهة في أن ترجمة الق     

 .[19] العادية والشرعية

ْعجز بألفاظه ومعانيه المتعبد بتالوته، نزل على نبينا محمد بلسان عربي  -صلى هللا عليه وسلم -فالقرآن كالم هللا المنزل على رسوله الم 

 .[ 20]مبين

لناس إن الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيها إنها كالم هللا، "فإن هللا لم يتكلم إال بما نتلوه بالعربية، ولن يتأتى اإلعجاز وال يقول أحد من ا

بالترجمة؛ ألن اإلعجاز خاص بما أنزل باللغة العربية والذي يتعبد بتالوته هو ذلك القرآن العربي المبين بألفاظه وحروفه وترتيب 

 . [ 21]كلماته"

تخرج القرآن عن أن يكون قرآنًا.   -مهما كان المترجم على دراية باللغات وأساليبها وتراكيبها -فترجمة القرآن الحرفية على هذا 

ألن ذلك يتطلب فاحصاً من نوع خاص. فالكالم العربي يقّسم إلى معان أصيلة ومعان ثانوية. فترجمة المعاني الثانوية أمر عسير لصعوبة 

عليه من وجوه بالغية خاصة باللّغة العربية، جاءت لمقتضيات معينة. أما ترجمة المعاني األصيلة وإن كانت تسعفنا هذه نقل ما تدل 

 الترجمة في بعض اآليات، فإنها ال تخلو من تغيير للمعنى األصلي.

 

 والحمد هلل رب العالمين.
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ABSTRACT 

The research started from the basic hypothesis that refer to the dialogue values promoting in positive 

family relations. We show the theoretical and methodological aspects according to the theoretical 

framework and literature review in this research to prove this hypothesis. We touched on the family 

formation and their relations in promoting the values in their members, the family relations in Yemeni 

society and what have these relations faced of obstacles and whet caused by problems and negative 

aspects which are hindered the capacity of the Yemeni family. This research helped to promote and 

development the value in the members’ souls. The research chooses four samples and made an interview 

with them collectively focusing on monitor the family relation inside their families. The researcher 

reached on numbers of results while conducting the interviews. They are:                    

1- The interviews showed that, students have an ability to understand the meaning of the family life and 

social relations characterized by the positive surrounding, understanding and kindness in the family 

general.               

2- The participants noticed that, the respect, honest, kindness, love and other kinds of values were 

acquired by the family.     

3- Divorce is considered one of the factors that stop the conversation between family members that lead 

to create many problems inside the family itself or inside the members themselves.   

 Keywords: Family relations, Yemeni society, family, dialogue values, family formation  
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 الملخص

وإلثبات فرضية البحث  ز في وجود عالقات أسرية إيجابية،انطلق البحث من فرضية أساسية مفادها أن القيم الحوارية تتعز            

وتطرقنا إلى التنشئة األسرية، وعالقتها بتعزيز   ,الجانب النظري والمنهجي للبحث من حيث اإلطار النظري والدراسات السابقةاستعرضنا  

هذه العالقات من معوقات، وما ينجم عنها من مشكالت له  القيم في نفوس أفرادها، وكذا العالقات األسرية في المجتمع اليمني، وما تتعرض  

, أربع مجموعاتمن  تكونت مجموعة البحثوقد وظواهر سلبية تحد من قدرات األسرة اليمنية لتعزيز القيم وتنميتها في نفوس أفرادها, 

لى جملة من إقابالت مع المبحوثين  احثة من الموتوصلت الب  سرية داخل أسرهم.جماعية مركزة لرصد العالقات األأُجريت معها مقابالت  

 منها: ,النتائج

ي تبين من المقابالت إدراك الطالب والطالبات لمعنى الحياة األسرية والعالقة االجتماعية المتسمة بالتفاهم والود واألجواء اإليجابية ف  -  1

 األسرة بشكل عام.

 رها من القيم قد كان لألسرة دور في إكسابهم إياها.يرى أفراد العينة أن قيم االحترام والصدق والود والمحبة وغي - 2

دى  يشكل االنفصال بين األزواج عامالا من عوامل انقطاع الصلة الحوارية بين األسرة؛ مما يولد مشكالت عديدة داخل األسرة أو ل - 3

 لفرد نفسه.ا

 الحوارية، التنشئة األسرية.، القيم سرية، المجتمع اليمني، العائلةالعالقات األ الكلمات المفتاحية:
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 :مقدمةال

 مما ال شك فيه أن القيم والمبادئ اإلنسانية السامية, كالتسامح, والمحبة, والحوار, وتقبل اآلخر من المرتكزات األساسية في مجتمعاتنا     

اسية الحاضرة؛ إذ يُعد تعزيز هذه القيم في حياتنا ومناشطها المختلفة الهدف األساسي لتطوير هذه الحياة ورقيها، وتشكل األسرة اللبنة األس

مر والخلية األولى في المجتمع والنواة األساسية لتعزيز هذه القيم وتنميتها، وذلك من خالل عملية التفاعل االجتماعي بين أفرادها. وعلى 

ى العصور كانت وما زالت األسرة هي المسئولة األولى عن تنشئة أبنائها، وتعزيز القيم اإليجابية فيهم، ثُم تتولى بقية المؤسسات األخر

كالمدرسة والمسجد ووسائل اإلعالم أدوارها على وفق دور األسرة المحوري، ولقد كان من أسباب اختيارنا لموضوع البحث هو أهمية 

دور ووظيفة األسرة في المجتمع، وأهمية القيم وترسيخها وتعزيزها في المجتمع، ومحاولة الفهم الصحيح لمسار هذا الدور وهل استطاعت 

ا ووعاءا لحفظ القيم وتعزيزها وترسيخها بوصفها )أي القيم( األسرة العربية  ا في الوقت الحاضر أن تكون منارا واألسرة اليمنية خصوصا

 لإلنسان الغاية التي يسعى إليها ويهتدي بها في حياته، إن لم تكن هي حياته ذاتها. 

 مشكلة البحث

أهدافها واستعملت وسائل وطرائق مختلفة كالترغيب والترهيب، أو التوسط بينهما، لقد اضطلعت األسرة بتأدية مهامها وتحقيق       

واستعمال لغة الحوار والمحبة والتسامح؛ لتنشئة أفرادها على القيم السامية والنبيلة، ولكن بالمقابل واجهت األسرة جملة من التغيرات 

عالقات االجتماعية بين أفرادها وتغير أنماط ووسائل التربية؛ مما أدى إلى  االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية أدت إلى ضعف ال

ذلك العديد من الظواهر والمشكالت االجتماعية التي  ضعف ثقافة الحوار وتعزيز قيم التسامح واإلخاء واالحترام  بين أفرادها، ونتج عن

هاب، وغيرها من المشكالت والظواهر الهدامة التي قوضت أثرت في الفرد والمجتمع, كظواهر االنحراف والتطرف والجريمة واإلر

 بنيان المجتمع.

ولم تكن األسرة اليمنية بمعزل عن هذه المشكالت االجتماعية التي قوضت كيان األسرة, وأصبحت العالقات االجتماعية بين أفراد األسرة  

اء والتعاون بين أفرادها؛ لذا تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤالت تتسم باالنعزالية، وضعفت العالقات الحوارية وتعزيز قيم التسامح واإلخ

 اآلتية: 

 ما مدى ترابط العالقات االجتماعية في األسرة اليمنية؟ -1

 هل تتسم العالقات األسرية اليمنية بتعزيز قيم الحوار والتسامح والمحبة؟  -2 

 قات الحوارية في المجتمع اليمني؟   ما الظواهر والمشكالت االجتماعية التي نتجت عن ضعف العال -3

 أهمية البحث

تتركز أهمية البحث في نقل صورة عن العالقة االجتماعية في األسرة اليمنية، وما يشوب هذه العالقة من انسجام أو تنافر، ومدى       

تها في األفراد؛ مما ينعكس على المجتمع تأثير أنواع العالقات المنظومية ضمن األسرة في منظومة القيم المجتمعية، ومدى تعزيزها وتنمي

، إن إيجاباا أو سلباا؛ مما يتطلب تعزيز العالقات   عامة. كما تعطي الدراسة بُعداا استشرافيا لما ستؤول إليه هذه العالقات االجتماعية مستقبالا

 والمؤسسات االجتماعية. اإليجابية أو وضع آليات لمكافحة جوانب القصور والخلل تتضافر فيها مختلف الجهات العلمية
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 أهداف البحث

 يهدف البحث إلى اآلتي: 

 تعرف العالقات األسرية في المجتمع اليمني وتعزيزها للقيم الحوارية في نفوس أفرادها.   -1

 تعرف الظواهر والمشكالت االجتماعية التي نتجت عن ضعف العالقات الحوارية في المجتمع اليمني.   -2

 تي حالت دون تعزيز القيم الحوارية وتنميتها في األسرة. رصد المعوقات ال -3

 فرضيات البحث وقضاياه األساسية:

 ينطلق البحث من الفرضية األساسية اآلتية:

 تتعزز القيم الحوارية في وجود عالقات أسرية إيجابية.

 وتتفرع عن هذه الفرضية األساسية الفرضيات الفرعية اآلتية: 

 ة في المجتمع اليمني بتعزيز القيم الحوارية وتنميتها في نفوس أفرادها. تتميز العالقات االسري -أ

 يُعد التعليم من أهم المتغيرات األساسية لتعزيز القيم الحوارية في األسرة.   -ب

 منهجية البحث

تحليلها. كما يعتمد البحث على المنهج يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة، والعمل على تشخيصها، ومن ثم    

الكيفي من خالل استخدام طريقة المقابالت الجماعية المركزة، التي تساعد على بلورة الفهم الصحيح للقضايا والمشكالت التي يعانيها 

ا نجد ذلك عند تطبيق المبحوثون، كما أنها تساعد في اكتشاف خبرات الحياة المشتركة للمبحوثين وأفكارهم ومشاعرهم وسلوكهم، قلم

وتتفوق على غيرها من طرائق البحث المتوفرة, وذلك   االستبيان. وتُعد طريقة المقابالت الجماعية المركزة من أهم طرائق المنهج الكيفي،

احث على  "عندما يكون الباحث غير عالم بسائر القضايا التي تحيط بموضوع بحثه؛ إذ تستطيع جماعات المناقشة المركزة أن تساعد الب

أن يقوم وبطريقة استقرائية ببلورة القضايا واألفكار واالهتمامات الرئيسة التي يستخرجها من مجموعة من المبحوثين في وقت واحد " 

 وقد اعتمدنا في بحثنا على طريقة المقابالت الجماعية المركزة ألربع مجموعات من طالب كلية اآلداب جامعة عدن.    [1]

 مفاهيم البحث

  Social Relationship:    العالقة االجتماعية

العالقة االجتماعية هي أي اتصال أو تفاعل يقع بين شخصين أو أكثر؛ من أجل إشباع حاجات األفراد الذين يكونون مثل هذا          

 [2تصال الضابط بالجندي ... إلخ. ]االتصال أو التفاعل، كاتصال البائع بالمشتري, واتصال الطالب باألستاذ، واتصال القاضي بالمتهم، وا

                                                                                  Relationship  Family العالقة األسرية:    

العاطفي االنفعالي الشخصي العميق، غير تاعد العالقات األسرية عالقات أولية تقوم على االتصال المباشر والواضح، وتتميز باالندماج      

أن العالقة األولية ليست قاصرة على أداء نشاط نوعي محدد، بل إنها تنطوي على العديد من االهتمامات واألنشطة المشتركة. ولهذا يوجد 

[ إذ تقوم العالقات 3أساسها. ] مستوى كبير من الحقوق والواجبات المتبادلة بين األشخاص في نطاق عالقاتهم األولية تعتبر انتشارية في 

األسرية على التفاعل بين أفرادها كل حسب دوره المنوط به كدور الزوج، والزوجة، واألب، واألم، واألبناء، ويستدمج األبن القيم 

 واالتجاهات والمبادئ من خالل تفاعله مع أبويه وإخوته في إطار أسرته.
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 القيم الحوارية:

 Social Valueقيمة اجتماعية: 

القيمة كمصطلح عام في العلوم االجتماعية قد تعني أي موضوع أو حاجة أو اتجاه أو رغبة, ويستخدم المصطلح في معظم الحاالت حينما 

والرغبات من جهة، والموضوعات من جهة أخرى. كما أنها تعني دائما في علم االجتماع  واالتجاهاتتظهر عالقة تفاعلية بين الحاجات 

 واألنثروبولوجيا المستويات الثقافية المشتركة التي نحتكم إليها في تقدير الموضوعات واالتجاهات األخالقية أو المجالية أو المعرفية، 

وهناك اعتقاد بين من يشاركون في هذه المستويات بأنها صادقة، وأنه يتعين االعتماد عليها في تقييم الموضوعات. ومن أقدم التعريفات 

تعريف "توماس وزنانيكي" في مؤلفهما الشهير )الفالح البولندي( فهما يذهبان إلى أن القيمة االجتماعية تعني أي معنى ينطوي للقيمة 

ا.   على مضمون واقعي، وتقبله جماعة اجتماعية معينة. كما أن لها معناى محدداا؛ حيث تصبح في ضوئه موضوعاا معيناا، أو نشاطاا خاصا

[4] 

" بأن القيمة هي تصور واضح أو مضمر، يميز الفرد أو   C.Klukhohnت المهمة للمصطلح أيضا تعريف "كالكهون ومن التعريفا   

الجماعة، ويحدد ما هو مرغوب فيه، بحيث يسمح لنا باالختيار من بين األساليب المتغيرة للسلوك، والوسائل واألهداف الخاصة  

 (506بالفعل.)غيث :

 الحاء وكسرها(: المحاورة.الحوار لُغةا: الحوار )بفتح 

 يقال: حاوره محاورة: راجعه، وفي المنطق والكالم في المخاطبة وزيداا جاوبه.  

 [ 5وتحاور القوم: تراجعوا الكالم بينهم هم يتحاورون ويتحاورون. ]

 [ 6و)المحاورة( المجاوبة و)التحاور( التجاوب. ]

تلف عليها بينهم، والحوار في االصطالح: هو الحديث بين طرفين أو أكثر حول فالمحاورة هي مناقشة بين شخصين أو أكثر في قضية مخ

    قضية معينة، الهدف منه الوصول إلى الحقيقة بعيداا عن الخصومة والتعصب، بل بطريقة علمية وإقناعية. 

وبينه من خالل الحوار الهادف، فالقيم الحوارية: هي كل قيمة نحاول أن نعززها، ونرسخها في الغير, عن طريق إقامة اتصال بيننا 

للفرد والمجتمع، وكذا تطبيق قيمة الصدق في حياتنا كسلوك ممارس يحاكيه  فالصدق قيمة اجتماعية، تتعزز عن طريق بيان فضائلها

معاني كثيرة,   األبناء من أولياء األمور. إذاا القيم الحوارية هي كل ما يعبر عنه الفرد من موضوعات واتجاهات وميول ورغبات تتجسد في

ولكي تتعزز هذه القيم يجب أن تكون هناك لغة  كالخير والمحبة والتسامح والصدق وغيرها، بما هي مقبولة لدى الجماعة االجتماعية؛

 مشتركة بين أطراف العالقة االجتماعية يتم فيها المحاورة والنقاش لتتحقق العالقة التفاعلية. 

 للبحث اإلطار النظري

تُعد نظرية الدور االجتماعي واحدة من أبرز النظريات ذات العالقة بالتنشئة االجتماعية. فالدور االجتماعي إلى جانب أنه المحور الذي     

تدور حوله النظرية فإنه أساسي في حياة الفرد، فاألطفال يكتسبون األدوار االجتماعية من خالل عالقاتهم وتفاعلهم مع المحيطين بهم. 

تباط العاطفي مع الوالدين يؤدي إلى إكسابهم األدوار بصورة مقصودة ومرسومة أو من خالل المواقف التي يتعرض لها االطفال أو  فاالر

من خالل اآلخرين الذين يُعدون مهمين بالنسبة لهم، فيقومون بتقليد سلوكهم بوصفهم نماذجا يحتذى بها، األمر الذي يسهم في نمو الذات 
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، إلى جانب نظرية الدور نجد أن المفكر العربي "ابن خلدون" قد أشار إلى أهمية التربية الحسنة المتصفة باللين في  االجتماعية لديهم

معاملة األبناء وألمح إلى أن أسلوب التسلط والقهر في معاملة األطفال والصبيان يؤدي إلى وجود شخصيات ذليلة خانعة محبة للكسل 

إال شخصيات قلقة حائرة تتميز بالكسل، وقد تتدرج في ذلك إلى أن تصبح شخصيات عدائية وهجومية,  والوهن, فالقهر والتسلط ال ينتج

فيقول في مقدمته: "ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر وضيق على النفس في انبساطها، 

ا من انبساط األيدي بالقهر عليه  وذهب بنشاطها, ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب و الخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره؛ خوفا

وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني اإلنسانية التي له من حيث االجتماع والتمدن، وهي الحمية 

نفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل، فانقبضت عن  والمدافعة عن نفسه أو منزلة، وصار عياالا على غيره في ذلك، بل وكسلت ال

 [ 7غايتها ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد في أسفل السافلين" ]

 الدراسات السابقة

 إلى األهداف اآلتية:[ 8]هدفت دراسة صالح )شبكة العالقات االجتماعية في األسرة الحضرية(  •

 العالقات االجتماعية للعائلة الحضرية في محافظة عدن. معرفة مدى التغيرات التي طرأت على نمط  -

 إبراز الجوانب اإليجابية والسلبية في نمط العالقات االجتماعية للعائلة الحضرية.  -

معرفة طبيعة العالقات االجتماعية التي تربط أعضاء العائلة الحضرية بالنظم والمؤسسات االجتماعية كالمدرسة والمجتمع  -

 المحلي ... إلخ. 

 صلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها )المتعلقة ببحثنا(: تو

العالقة بين الزوج والزوجة في العائلة الحضرية، وعند الفئات الغنية هي أقوى من العالقات االجتماعية التي تربط الزوج  -

 والزوجة بعوائلهما األصلية، والممتدة في كثير من الحاالت.

بين اآلباء واألبناء في العائلة الحضرية متوسطة، فالعالقات االجتماعية بين اآلباء واألبناء المنتمين إلى العالقات االجتماعية  -

عوائل غنية أضعف من تلك العالقات االجتماعية بين اآلباء واألبناء المنتمين الى عوائل فقيرة، والسبب في ذلك يعود الى تمسك 

 تقاليد االجتماعية والقيم الدينية ...إلخ أكثر من الفئات الغنية. الفئات االجتماعية الفقيرة بالعادات وال

هدفت دراسة اليريمي )االتجاه الديمقراطي في واقع التنشئة االجتماعية لألسرة اليمنية كما يدركه األبناء في أمانة العاصمة   •

 إلى: [ 9]صنعاء "أنموذجا" دراسة نظرية وميدانية( 

ا.معرفة مدى حضور االتجاه الديم -  قراطي في واقع التنشئة االجتماعية لألسرة اليمنية )أمانة العاصمة( أنموذجا

 معرفة أثر عامل )السن( و)اإلقامة( و)المستوى التعليمي( و)مستوى الدخل( في العالقات االجتماعية في األسرة اليمنية. -

التنشئة االجتماعية لألسرة اليمنية؛ إذ كانت   توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها ضعف االتجاه الديمقراطي في واقع -

 (.2متوسطات إجابات أفراد العينة على المجاالت كافة فيما دون المتوسط العام المحدد للدراسة والمقدر ب)

االجتماعية؛ إذ ومن جانب آخر أثبتت الدراسة أثر متغيراتها في إدراك الطلبة لجوانب االتجاه الديمقراطي في إطار التنشئة 

ا، كما أدى متغير اإلقامة دوراا بارزاا في تدعيم االتجاه الديمقراطي   برزت جوانب االتجاه الديمقراطي في واقع األسرة األكثر تعليما

ا أثبتت النتائج أن أبناء األسر من ذوي الدخل المرتفع أكثر إدراكا لجوانب االتجاه  داخل األسرة المقيمة في المدينة، أيضا

ديمقراطي من أبناء األسر ذوي الدخل المحدود، ومن زاوية أخرى أثبتت الدراسة أن الذكور أكثر وعياا بقيم االتجاه الديمقراطي ال

 من اإلناث. 
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 إلى مجموعة من األهداف نوجزها في اآلتي:  [10] هدفت دراسة كريمة )الحوار بين اآلباء واألبناء( •

ألن أغلب الدراسات تناولت هذا الموضوع من الجانب اإلداري؛ أي داخل المؤسسات التركيز على البعد األسري للحوار؛  -1

)كاالتصال داخل المؤسسة بين الرئيس والمرءوس(، وبالتالي فإن هذه الدراسة تطمح إلى البعد االجتماعي والتربوي للحوار  

 ودراسته ضمن احتياجات األسرة األساسية.

 اآلباء واألبناء في نظرتهم للحوار.معرفة ما إذا كان هناك فروق بين  -2

 توعية اآلباء واألبناء بأهداف الحوار ودوره الفعال في معالجة المشكالت. -3

 لفت نظر اآلباء واألبناء إلى أهمية الحوار في تعزيز الثقة والعالقة بينهم. -4

 إبراز أهمية المعاملة الوالدية في التنشئة االجتماعية لألبناء. -5

الحوار، فقد أقر أغلبية أفراد العينة من  اسة إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائياا بين اآلباء واألبناء في تعريفوتوصلت الدر

اآلباء واألبناء بأن الحوار هو تبادل لآلراء واألفكار. كما توصلت الدراسة إلى أن أسباب قلة الحوار تعود بالدرجة األولى إلى  

ا ما من الرعاية األبوية؛ بسبب كثرة عدد األبناء؛ كبر حجم األسرة؛ بحجة أن الطفل   ا نوعا في هذا النمط من األسرة يكون محروما

ا عديدة    وبالتالي يجد اآلباء صعوبة في توفير احتياجاتهم واالهتمام بانشغاالتهم، كما أقر أفراد العينة بأهداف الحوار، وأن له أهدافا

 على السواء. ومتنوعة، تعود بالمنفعة على األسرة والمجتمع

هدفت دراسة الشامي )مستوى ثقافة الحوار لدى األسرة الفلسطينية في محافظة رفح دراسة ميدانية على عينة من اآلباء  •

 إلى: [11] واألبناء(

تعرف مستوى ثقافة الحوار لدى األسرة الفلسطينية في محافظة )رفح(, ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي، وتم توزيع 

( من اإلناث بواقع 162( من الذكور و)378( منهم ) 540( وعينة من األبناء بلغت )540بانة على عينة من اآلباء بلغت )االست

 % من إجمالي مجتمع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية : 2

% من وجهة نظر األبناء ونسبة 73.3بلغت الدرجة الكلية لمستوى ثقافة الحوار لدى األسرة الفلسطينية في محافظة رفح نسبة   -

 % من وجهة نظر اآلباء.70

تأكيد عينة الدراسة على أهمية وفوائد الحوار في تحقيق السعادة األسرية، وتوفير جوا من المحبة والمودة والراحة النفسية بين  -

 عضاء األسرة. أ

تأكيد عينة الدراسة على دور المناهج التعليمية والوسائل التقنية الحديثة، واالطالع على الكتب في تكوين ثقافة الحوار    -

 وتجسيدها واقعياا.

 أكدت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياا في مستوى الحوار األسري على وفق النوع لصالح الذكور أكثر من اإلناث. -

راسة أنه ال توجد فروق دالة إحصائياا في مستوى ثقافة الحوار األسري على وفق: )عدد أفراد األسرة، وطبيعة عمل أظهرت الد -

 األب ، ومكان السكن، والمؤهل التعليمي لألب، وعمر األب(. 

 مناقشة الدراسات السابقة

أكدت الدراسات السابقة أهمية العالقات األسرية اإليجابية في تدعيم القيم االجتماعية بين أفراد األسرة الواحدة؛ لما لها من أثر 

 كبير في زيادة التماسك االجتماعي بين أفراد المجتمع, وهو ما سعت إليه الدراسة الحالية في دراستها للعالقات األسرية في 

 د هذه الدراسات بمثابة إثراء للدراسة الحالية واإلفادة من نتائجها بشكل كبير. المجتمع اليمني، وتع
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 التنشئة األسرية وتعزيز القيم الحوارية في نفوس أفرادها

تشكل األسرة المؤسسة االجتماعية األولى في المجتمع التي تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ في نفوس أفرادها، فإلى جانب الدور        

أهم  لذي تقوم به من العناية باألبناء وتوفير سبل الرعاية واألمان لهم، نجد أن المرحلة التكوينية التي يمر بها الطفل في األسرة تعد من ا

المراحل التي يمر بها في حياته؛ إذ يتعرض الطفل في هذه المرحلة لمخزون قيمي وتربوي مهم، يساعده في التكون والتبلور كشخصية 

فاعلة مع مجتمعها. فقيم الصدق واالحترام والثقة والشعور باآلخرين لن يتأتى له اكتسابها، ولن تتغلغل في أعماقه إن لم يكن ناضجة ومت

قد اكتسبها في أسرته بين ذويه، فاتصاله بهم وعالقته التفاعلية معهم بطريقة مقصودة يتيح له تعلم السلوك االجتماعي، وتكوين القيم 

واألخالق والضمير, وأيضا يتعلم اللغة التي يكتسب بها مختلف المعارف والمعلومات؛ إذ تُعد األسرة وعاءا لنقل التراث   واالتجاهات والدين

ة المرتكزة اإلنساني والثقافي لألجيال المختلفة؛ لذا فإن العالقة األسرية التي تتسم بالتفاعل واإليجابية التي يتخللها االحترام والعطف والمود

ر والتبصر والمشاركة بين أفرادها وتفهم مشكالتهم وقضاياهم المختلفة تؤدي إلى بناء الشخصية السوية الفاعلة في إطار أسرتها على الحوا

ومجتمعها. بالمقابل نجد أن غياب التفاعل األسري والعالقة التواصلية بين أفرادها يؤدي إلى وجود شخصيات سلبية تعاني من القلق 

 ف في مختلف األمور.   والمرض ال تحسن التصر

كما أن هناك دراسات عديدة تُرجع أسباب حدوث المشكالت االجتماعية من إرهاب وتطرف وجريمة إلى الخالفات األسرية، وقلة           

التبعية, والميل العالقة التفاعلية بين اآلباء وأبنائهم؛ إذ "أثبتت الدراسات أن التسلط في الحياة األسرية ينتج عنها خصائص سلبية أهمها 

[، فاألب واألم يعدان نماذج سلوكية يكتسب 12إلى العزلة, واإلحباط, واالضطرابات االنفعالية, والعداوة, واإلحساس بالقلق والحزن" ]

همة في األبناء منهما مدركات التفكير وقيم المجتمع والسلوك السوي، كما تعد العالقة بين اإلخوة مع بعضهم بعضا من أهم المؤثرات الم

ا حسناا ال يشوبها منغصات أو اختالالت،  التنشئة االجتماعية، وكلما كانت العالقة األسرية قائمة على مبدأ الحوار سارت هذه العملية سيرا

و وسيلة فالحوار يرسخ ويعزز القيم الدينية واالجتماعية، إذا ما كانت وسائله وطرائقه بناءة، تتم في جو ودي متسم باالحترام المتبادل. فه

حضارية نحن أحوج إليها اليوم أكثر مما مضى؛ لنتفادى الكثير والكثير من التداعيات التي تصاحب حياتنا وتهدد كياننا. لهذا يتم تعزيز 

 تهيئ القيم الحوارية في األسرة من خالل: احترام قيم الحوار والرغبة في الوصول إلى تفاهم مشترك بين المتحاورين؛ إذ على األسرة أن 

بيئة صالحة لهذا الحوار بعيدة عن التشنج والعصبية، تتيح ألفرادها التعبير عن آرائهم وأفكارهم، وتنطلق من تقبل النقد واالعتراف  

      باألخطاء, بعيداا عن اإلقصاء والتهميش الذي يمارسه طرف على طرف آخر.

 األسرة اليمنية وتنمية وتعزيز القيم الحوارية في نفوس أفرادها

تُعد االسرة اليمنية من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية في المجتمع اليمني، تهدف إلى تنشئة أجيالها وإكسابهم القيم وتعاليم الدين      

اإلسالمي السمحة، وتغرس فيهم حب الخير واالحترام ومساعدة اآلخرين، وتنبذ فيهم ثقافة الكراهية والعنف والقتل؛ مصداقا لقول الرسول 

عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: "أتاكم أهل اليمن هم  أرق أفئدةا وألين  والسالم: لصالةعليه ا

 (. 4388قلوباا، اإليمان يمان والحكمة يمانية". )رواه البخاري

ا في الريف، وقد أشار إلى ذلك العديد من       "ونمط األسرة في المجتمع اليمني نمط العائلة الممتدة الكبيرة والمرءوسة باألب، وخصوصا

الباحثين في هذا المجال، وتقول الباحثة )سانتيامنتي(: األسرة تشمل ثالثة أجيال الزوج والزوجة، وأوالدهما المتزوجين وزوجاتهم، 

فالبيوت التقليدية في المرتفعات، وكذلك مجمعات المنازل التي تشغلها األسرة الواحدة في منطقة تهامة تعبر تعبيراا واضحاا عن    وأطفالهم،

[  والسلطة في األسرة اليمنية ال سيما في الريف ما زالت أبوية؛ فلألب مركزية السلطة والمسئولية؛ 13نظام العائلة الكبيرة في السكن. ]

 تائج دراسة القبيلة في المجتمع اليمني إلى أن أفراد العينة في المجتمعات المبحوثة أكدوا أن األب يتولى اإلعالة واإلنفاق على  إذ أشارت ن
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[  لذا فإن األب يتحمل إعالة أفراد أسرته، وتكون له السلطة  14العائلة، وفي حالة وفاته، فإن االبن األكبر يخلفه، ويقوم بدور المعيل"  ]

د  اذ القرارات المتعلقة بزواج أبنائه أو تعليمهم أو أمور البيع والشراء، ويخلفه االبن األكبر في حالة سفره أو وفاته.  كما يتولى الج في اتخ

والجدة كذلك أمور التنشئة داخل األسرة، ويتعلم الصغار من ذويهم كيفية التصرف وعادات وتقاليد المجتمع واكتساب قيمه وثقافته. وفي 

تمر اآلن بمرحلة انتقالية ما بين الوظائف  الحديث طرأ على األسرة في المجتمع اليمني تغيرات وظيفية وبنيوية بشكل عام، فهيالعصر 

 [15الكالسيكية التقليدية، والوظائف المعاصرة، ويمكن إجمال أهم التغيرات في النحو اآلتي: ]

 الحضرية. تفكك الروابط األسرية، وخاصة في المناطق  -1

 (.Extended  Familyوالتقليص التدريجي لألسرة الممتدة )(Nuclear  Family)  أو النواة االتجاه نحو تكوين األسرة النووية -2

 اتجاه األسر الشابة صوب التفرد واالستقالل، والعيش بعيداا عن منازل اآلباء واألجداد. -3

 ازدياد ظاهرة الزواج من خارج األسرة. -4

 ل بعض النساء إلى سوق العمل.دخو -5

 ارتفاع المستوى التعليمي بشكل عام لألسرة اليمنية. -6

 تسرب بعض السلوكيات الديمقراطية في حياة األسر اليمنية. -7

ها، فنتيجة هذه التغيرات التي أثرت في األسرة اليمنية، فاستحدثت معها أساليب تنشئة جديدة، قد تكون األسر الممتدة في الريف لم تألف     

ا تعليم المرأة ولد قيماا  لتطلعات الشباب في االستقالل عن األسرة الممتدة والرغبة في تكوين أسر منفصلة وااللتحاق بالتعليم، وخصوصا

واتجاهات جديدة في األسرة لم تكن موجودة  في السابق، وتأسست األسرة على المشاركة بين الزوجين، ولم تقتصر على مرءوسية األب 

ط، كما اعتمدت على تأكيد حق اتخاذ القرارات وإتاحة الفرصة لألبناء في التعبير عن آرائهم واتجاهاتهم، وإن كان هناك بعض األسر فق

  ال زالت متمسكة باألساليب السابقة في استئثار األب أو األخ األكبر في اتخاذ القرارات األسرية أو بغياب الحرية أو المساواة عن واقع 

تزحف  -على الرغم من التحديات التي تواجهها -ناء إال أن المطمئن في هذه المرحلة هو أن التنشئة االجتماعية لألسرة اليمنيةتنشئة األب

نحو االتجاه الديمقراطي في التربية، يؤكد ذلك قرب محوري أسلوب تعامل الوالدين وقيامهما بتوعية أبنائهما ببعض القضايا المتعلقة 

 بحياتهم.

د أسلوب األم أكثر ديمقراطية من أسلوب األب، وهذا انعكاس لطبيعة البيئة اليمنية التي تكون األم فيها أكثر قرباا إلى األوالد من  "ويع     

األب المشغول دائما خارج المنزل، وإن ُوجد فهو منطو على نفسه في تعاطي شجرة القات أو مع بعض رفاقه ... فاألم أكثر حناناا وعطفاا، 

ا لمشكالتهم." ]  وليس أدل [ 16على ذلك كثرة التصاقها بأوالدها، ومتابعة أمور حياتهم، وهي المرجع لهم في كل وقت، وهي األكثر تفهما

وتواجه األسرة اليمنية معوقات عديدة تحد من قدرتها وتضعف من دورها التربوي داخل األسرة، فتعد العوامل االقتصادية من أهم العوامل 

ث المشكالت العديدة داخل األسر، فالفقر الذي تعاني منه األسر اليمنية والبطالة وسوء األحوال المعيشية تدفع باآلباء التي تؤدي إلى حدو

إلى االهتمام بتأمين القوت الضروري لألسرة، وقد يتم إهمال األبناء، وقد تسود في بعض األسر العديد من المشاحنات بين األزواج 

ألبناء ويؤثر بالتالي في العالقة فيما بينهم. وغياب هذه العالقة التواصلية بين اآلباء واألبناء قد يؤدي إلى والزوجات، وينعكس ذلك على ا

نفور الطفل وانسحابه من األسرة، لغياب الحنان والعطف داخل األسرة، وما بروز العديد من الظواهر االنحرافية في المجتمع اليمني 

 ال لغياب العالقات الحوارية بين اآلباء وأبنائهم. كالسرقة والقتل وتعاطي المخدرات إ
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فالطفل يحتاج دائما للتوجيه واإلرشاد، ويتمثل دور األسرة في أن ترشد الطفل وتوعيه وتوضح له السلوك الحسن من السيئ، وتعزز فيه 

قيم الصدق واألمانة والمساعدة، وتكون قدوة في ذلك، ولكن إذا بعدت األسرة عن تأدية دورها، فإن المجتمع الكبير يتلقفه ويكون الطفل 

رة غير مهيأ لذلك؛ مما يتسبب في حدوث مشكالت عديدة. كما يعد إهمال اآلباء ألبنائهم وانشغالهم الدائم خارج المنزل أو التلفظ في هذه الفت

 بألفاظ بذيئة وغير سوية واعتماد اآلباء على لغة السب والشتم، وعدم التفاهم والمحبة أجدر بالنفور من العائلة وتركها، ونجد في الوقت

يد من اآلباء ال يستخدمون لغة الحوار أو التربية السليمة، وجل تصرفاتهم تتسم بالقسوة والعنف؛ مما يؤدي إلى تنشئة جيل  الحاضر العد

يتميز بالعنف والكراهية، وتعد وسائل اإلعالم من أهم العوامل التي تؤدي إلى  ضعف العالقة التواصلية بين األبناء وآبائهم، إذا تم 

ا   سيئاا، فعندما يترك الطفل لفترات طويلة لوسائل اإلعالم وما تبث من أفالم تحث على العنف أو مسلسالت ال تمس قيم استخدامها استخداما

ا الوالدين أن يحدوا من تأثير هذه الوسائل في  األسرة أو القيم اإلسالمية، فإن الطفل يتشربها وتؤثر في تربيته، فعلى األسرة وخصوصا

.  الطفل؛ لما لها من تأثير كب  ير فيه وفي تنشئته مستقبالا

 الدراسة الميدانية 

 العالقة األسرية في المجتمع اليمني من وجهة نظر طالب وطالبات كلية اآلداب  بجامعة عدن

ولدراسة العالقة األسرية في المجتمع اليمني ومدى تعزيزها للقيم الحوارية في الحياة األسرية، اختيرت أربع مجموعات من طالب    

ات كلية اآلداب بجامعة عدن, وأُجريت معهم مقابالت مركزة عن العالقات االجتماعية في أسرهم، وكانت المقابالت على النحو وطالب

 اآلتي:  

 المجموعة األولى

 عدد الطالب: خمس طالبات -

 عاما24-عاما 23 -عاما23 -عاما23 -عاما20العمر:  -

 ربية )طالبة( وتخصص الخدمة االجتماعية )طالبتان(.   التخصصات: آداب إنجليزي )طالبتان(، وتخصص اللغة الع -

 المستوى المادي لآلسرة: )متوسط، مرتفع( -

 : ما طبيعة العالقة االجتماعية في أسركن؟ 1س

أجابت إحداهن: )عالقة جيدة(. وطالبة أخرى: )ال توجد عالقة(. لماذا؟ ألن والدي منفصل عن والدتي، وأنا أعيش في بيت  -

تعاني من أمراض نفسية، الحياة بيني وبين أخي الوحيد عالقة مقطوعة بوصفه يعيش في بيت منفصل مع زوجته. جدي، وأمي  

أجابت طالبة أخرى: )العالقة عالقة طيبة على الرغم من بعض الظروف لكنها طيبة نوعاا ما(. الطالبات األخريات: )عالقة 

 طيبة(.

ا في حالة وجود مشكلة إلحداكن لمن ت2س  لجأن؟ : حسنا

 أجبن جميعهن: األم، فهي أول من يتم التحدث معها حول هذه المشكلة. -

: إذا تطلب األمر أن تعرض المشكلة على كل أفراد العائلة. كيف يكون هذا النقاش لمعالجة األمور. هل يكون هناك نقاش لحل هذه 3س

 المشكلة بين أفراد األسرة؟
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ا أكون مسيطرة على مج - ريات الحوار، وأحاول أن يكون في صالحي. ردت طالبة على كالمها: بوصفك أكبر أجابت طالبة: أنا دائما

إخوتك وأخواتك. أما أنا أتناقش معهم حتى وإن كان أحيانا ال يوجد حل للمشكلة، ولكن أحيانا تكون الغلبة إلخوتي ويفرضون رأيهم 

 أسرتي.  في األخير. طالبة أخرى: يكون هناك نقاش دائم حول كثير من القضايا في 

 : هل تشعرن أنه حوار بناء، أي يمكن أن نحل كل أمورنا بواسطة الحوار للوصول إلى حلول لمشاكلنا؟4س

أجبن، نعم، بينما قالت طالبة: الحوار مهم بين أفراد األسرة، ولكن إخوتي يفرضون رأيهم عكس أبي الذي يكون تعامله معي ممتاز  -

 إلخوة يطرحون آراءهم، ولكن ذلك ال يمنع أن يكون لي رأي منفصل.وأشعر أنه صديق لي. أجابت طالبة أخرى: ا

 : هل ترين أن األسرة استطاعت أن تعزز قيم الصدق واألمانة والمحبة واالحترام بين أبنائها؟5س

 أجبن جميعهن: نعم. -

 هذه المشكالت من وجهة نظركن؟ : هل تعتقدن أن غياب الحوار في األسرة اليمنية يؤدي إلى ظهور مشكالت عديدة في المجتمع، وما  6س

أجابت طالبة: إن االنفصال بين أبي وأمي سبب مشكلة لدي، فأنا ال أقدر أن أتفهم هذا الوضع؛ مما يؤدي إلى إرباكي في دراستي.  -

يخرج أو مع طالبة أخرى أجابت: عدم الحوار قد يدفع األبناء إلى عمل أشياء سرية ال يعلم بها اآلباء، فمثالا قد يخفي عليهم مع من 

من يتحدث. طالبة أخرى: قد يتجه االبن أو االبنة إلى االبتعاد عن األسرة لفترات طويلة؛ ألنه ليس لديه رغبة في البقاء معهم، فال 

 أحد منهم يسمعه.

 ركن الجديدة؟  : مستقبالا عند تكوين أسرة. ما األساليب التربوية التي سوف ستتبعنها مع أبنائكن وهل ستعكسن قيم آبائكن على أس7س

إحدى الطالبات أجابت: أنا سأرسخ في أبنائي االحترام فيما بينهم وسأعطي للبنت رأيها الخاص، وكذلك الولد. بينما طالبة أخرى   -

قالت: ليس كل ما تعلمناه من أهلنا سلبيا، ولكن سآخذ الحسن وأترك السيئ. طالبة أخرى أجابت: ال يجب أن يكون اإلخوة 

 رة، وعلى أخواتهم. سأحاول أن أجعل أفكارهم متساوية وأن ال يتسلط الذكور على اإلناث.  مسيطرين على األس

 المجموعة الثانية

 عدد الطالب: ثالثة طالب وطالبة واحدة -

 عاما( . 27 –عاما  24 -عاما 23 -عاما 22العمر: )  -

 التخصصات: )علم االجتماع(. -

 المستوى المادي لألسرة: )متوسط(. -

 تواجهون مشكالت في دراستكم أو في حياتكم؟: هل 1س

 أجاب طالب: أحياناا أواجه مشكالت، وأحياناا ال. 

ا في دراستي.   طالب آخر: نعم. طالب آخر: أحياناا. أجابت الطالبة: نعم، وخصوصا

 : هل تعرضون مشكالتكم على أسركم؟ 2س
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كري ودائما ال تريد أن تسمع مني أي حديث، وتنهي حديثها معي أجابت الطالبة: نعم. الطالب اآلخر: أمي عصبية جداا لديها مرض الس

بالصراخ ... لماذا؟ أعتقد بسبب مرض السكري، الذي تعاني منه. حسناا إلى من تلجأ في حالة حدثت لك مشكلة؟ أجاب: أذهب إلى أبي؛ 

 ألن أبي يسمعني ودائما يتفهمني.  

 ة عالقات إيجابية وحوارية في أسركم؟ : هل تشعرون أن تعليمكم الجامعي ساعدكم في إقام3س

أجاب طالب: نعم، أحيانا نناقش مشكلة أو قضية، ويكون هناك تناقض في الرأي، فأنا تعلمت أن أجمع كل أفراد أسرتي ليكون هناك اتفاق 

ت الطالبة: في السابق يجعلك تتقبل رأي اآلخرين، وأن تتفهم وجهة نظرهم. أجاب في الرأي وعدم اختالف. طالب آخر: التعليم الجامعي

 كنت عصبية وال أتحمل المناقشة، ولكن بعدما التحقت بالجامعة صرت أكثر هدوءاا مع زوجي وأطفالي.

 المجموعة الثالثة

 عدد الطالب: )ثالث طالبات وطالب واحد(. -

 عاما( 22  –عاما  22 -عاما 21  -عاما20العمر: ) -

 ت(، تخصص الصحافة واإلعالم )طالب واحد( التخصصات: تخصص الخدمة االجتماعية )ثالث طالبا -

 المستوى المادي لآلسرة: )عاٍل، متوسط( -

 : عندما تعترضكم قضية ما. لمن تلجأون من أفراد األسرة؟ 1س

 أجابت الطالبات: لألم، أما الطالب، فقد أجاب: لألخت، فهي تسمعني جيداا.

 : كل أنواع المشكالت يتم عرضها على األسرة؟ 2س

 ات: بحسب نوعية المشكلة. كيف بحسب نوعية المشكلة؟  أجابت الطالب

 أحياناا ال نقدر أن نتحدث في كل مشكالتنا. لمن تتحدثن إذاا؟ إلى الصديقات. أجاب الطالب: أنا أتحدث مع أختي عن كل ما يواجهني.

 : لنفرض أن لديكم مشكلة، وتم عرضها على األسرة. هل يكون هناك حوار لمناقشة هذه المشكلة؟  3س

أجابت طالبة: أحياناا يكون هناك حوار، ولكن إخوتي الكبار يكون لهم الغلبة في االستئثار بالرأي. أجاب الطالب: الحوار أحياناا يكون 

لصالح األخ الكبير. فأنا أخي دائما يتحكم في تصرفاتي ويعتقد أن تصرفاته هي الصحيحة، وال يدع لي مجاال في أن أقول رأيي. هو 

ماذا ال يتركني أقرر ما أراه مناسباا. هم يعيشون في الماضي ويريدون أفكارهم تكون هي المسيطرة. أجابت طالبة أخرى:  يفرض رأيه. فل

 النقاش أحياناا يأخذ اتجاهات أخرى ونبعد عن الموضوع الذي نحن فيه.  

 : هل ترون أن قيم االحترام والصدق والمحبة يتم تعلمها من األسرة أو من غيرها؟4س

 ا جميعهم: نعم تعلمناها من األسرة.أجابو

 المجموعة الرابعة 

 عدد الطالب: )خمس طالبات(. -

 عاما(. 26 –عاما  25 –عاما  24 –عاما  24 –عاما  22)  :العمر -
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 التخصصات: )خدمة اجتماعية(.  -

 المستوى المادي لألسرة: )متوسط(. -

 : ما طبيعة العالقة االجتماعية في أسركن؟ 1س

 جيدة. أجبن جميعهن: عالقة

 : هل تحدث مشكالت بين أبويكن أو إخوتكن؟2س

أجابت طالبة: نعم تحدث مشكالت. طالبة أخرى: بين إخوتي؛ ألن أبي مسافر. طالبة أخرى: نعم، تحدث. حسناا. كيف تتصرفن في حالة  

 وجود مشكلة في األسرة؟

أفراد عائلتي وأحاول أن نحل المشكلة بشكل ودي. عارضتها طالبة طالبة: أمي أحيانا تنهي الخالف فيما بيننا. طالبة أخرى: أنا دائما أجمع  

 أخرى: ولكن دائما يكون الحل في صالح األوالد. أجابت: ولو، ولكن أشرح لهم وجهة نظري وأعمل على حل المشكلة. 

 : هل تعتقدن أن حل المشكلة بالحوار مفيد؟3س

 أجبن جميعهن: نعم. 

 : هل تعتقدن أن تعليمكن الجامعي أفادكن في التعامل مع أسركن؟  4س

أجبن جميعهن: نعم. كيف؟ أجابت طالبة: لقد قدرت أن أحل األمور بشكل صحيح، وأن أشرح ألسرتي وجهة نظري. طالبة أخرى: يتقبل 

 أفراد أسرتي رأيي ألني أدرس في الجامعة.  

 قضايا في إطارها؟ : هل أسركن يتقبلن أن تناقشن مختلف ال5س

 أجابت طالبة: نعم، ولو ليست كل األمور، أحيانا ال يكون هناك مجال للنقاش.

 طالبة أخرى: بحسب جو األسرة. أجابت طالبة أخرى: نعم نناقش أكثر األمور في األسرة. 

 : كيف يسود التعامل في أسركم؟6س

 د االحترام والتفاهم بيننا.أجابت طالبة: يوجد تفاهم بيني وبين إخوتي. طالبة أخرى: يسو 

 طالبة أخرى: توجد مشكالت، لكننا نحب بعضنا، ويقدر بعضنا اآلخر. 

 أجابت طالبة أخرى: أحيانا يوجد تفاهم وأحيانا نختلف فيما بيننا.

 نتائج الدراسة

 توصلت الباحثة من خالل المقابالت مع المبحوثين إلى جملة من النتائج نوردها على النحو اآلتي: 

تبين من خالل المقابالت إدراك الطالب والطالبات لمعنى الحياة األسرية، والعالقة االجتماعية المتسمة بالتفاهم والود واألجواء  -1

 اإليجابية في األسرة بشكل عام.
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 العينة أن قيم االحترام والصدق والود والمحبة وغيرها من القيم قد كان لألسرة دور في إكسابهم إياها.يرى أفراد  -2

 يظهر من خالل المقابالت وجود عالقات إيجابية تسود األسرة اليمنية، كما توجد بالمقابل عالقات تتسم بعدم اإليجابية.  -3

نقطاع الصلة الحوارية بين أفراد األسرة؛ مما يولد مشكالت عديدة داخل األسرة أو يشكل االنفصال بين األزواج عامالا من عوامل ا -4

 للفرد نفسه.

تبين أن األبناء أو الطالب يفضلون مشاركة الحوار مع أسرهم، وأن يكون الحوار جماعياا لتبادل اآلراء؛ ليتم حل مختلف القضايا أو  -5

 المشكالت العالقة.

لى أن األب يُعد صديقاا مقرباا لهم، وفي هذا تغيير لنمط الصورة السائدة عن الرجل المتصفة بالقسوة أو أشار بعض أفراد العينة إ -6

 المتحكم بالسلطة.

ا األبناء عند حدوث مشكلة ما. -7  تظل األم في األسرة هي أكثر األشخاص التي يلجأ اليها أفراد األسرة، وخصوصا

ي المرتبة الثانية بعد األبوين في أحقيته بالتعبير عن رأيه، وأحيانا أخرى فرض رأيه على إخوته، يعد االبن األكبر أو االبنة الكبرى ف  -8

وهو يتماشى مع نمط السلطة في المجتمع اليمني الذي يتمتع فيه االبن األكبر بسلطة على باقي إخوته اآلخرين. وإن اختلفت نوعية هذه 

 السلطة في األسرة النواة في الوقت الحاضر. 

في  للتعليم دور في تغيير أفكار أفراد العينة حول العالقة األسرية التي يجب أن تسود في األسرة اليمنية، التي يجب أن تتخللها المساواة    -9

 التعبير عن الرأي بين الذكور واإلناث.

ا في المجتمع منها ما يتولد عن غياب الحوار في األسرة وتعزيز القيم اإليجابية العديد من المشكالت المرتبطة بال  -10 فرد والمؤثرة أيضا

 يتعلق بالقلق وضعف التحصيل العلمي واالنحراف بأنواعه المختلفة.  

يوجد لدى الجيل الجديد رغبة في الحصول على االحترام والتقدير، وأن يتفهم اآلباء واإلخوة الكبار رغباتهم، وأن يتيحوا لهم   -11

 ليهم.االستقالل بالرأي، وعدم فرض آرائهم ع

ا للفرق بين األسلوب الحواري في األسر، فكل األسر المتوسطة أو المرتفعة ماديا يوجد بين  -12 ال يعد المستوى المادي لألسرة متغيرا

 أفرادها صلة حوارية، بغض النظر عن المستوى المادي لألسرة.

 عضاء األسرة وبين الذكور واإلناث.مستقبالا يطمح األبناء إلى إقامة عالقات حوارية تسودها المساواة بين أ -13

 التوصيات

تي تُعد العالقة األسرية القائمة على الحوار المعززة لقيم المحبة والتسامح واالحترام بين أفرادها انعكاسا للقيم اإلسالمية األصيلة ال -1

رة تنشر الفضيلة والتآخي بين الناس؛ لذا فإن تعزيز القيم اإلسالمية في نفوس األفراد يجب أن يكون هدفاا من أهداف التنشئة األسرية لألس

 اليمنية واإلسالمية بشكل عام.    

إقامة دورات توعوية للمقبلين على الزواج تحثهم على التمسك بالقيم األصيلة للمجتمع اإلسالمي، كالصدق واالحترام والمحبة والتسامح   -2

 وتعزيز الحوار الهادف بينهم لينعكس مستقبالا على أبنائهم.  
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 التعليمية واالهتداء بالسيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام. تعزيز القيم الحوارية في المناهج  -3

حث األسر من خالل الحلقات اإلرشادية أو في وسائل اإلعالم على اتباع طرائق حضارية وجديدة في التعامل مع األبناء والمساواة  -4

 مرحلة حضارية قد ال يصلح ألخرى.بينهم، على اعتبار أن الحياة عبارة عن مراحل متغيرة، فما يصلح ل

يم يُعد تفاقم المشكالت وازدياد الظواهر السلبية والهدامة بين الشباب كالعنف والقتل والدمار واإلرهاب نتيجة لوجود فجوة كبيرة بين الق  -5

يهم، وعند ممارسة األبوين للقيم السلبية وتطبيقها، فعدم تبني هذه القيم من قبل األبوين وممارستها فعلياا أمام األبناء يؤدي إلى انتكاسه لد

بية كالكذب والنفاق وغيرها من الصفات يعود مردودها السلبي على الطفل، فعلى األبوين أن يكونا قدوة ألبنائهم من خالل اتباع القيم اإليجا

.  قوالا وعمالا

جد كالدروس الدينية، وحفظ القرآن، ومساعدة الفقراء ربط األسرة بالمسجد وحث أبنائها على االنخراط في األنشطة المقامة في المسا -6

 واإليثار.     والمحتاجين؛ مما يؤدي إلى إكساب األبناء قيم المحبة والرحمة

  الخاتمة

تعد القيم من أهم المرتكزات األساسية في الحياة االجتماعية، فعن طريقها تتعزز شخصية اإلنسان ويحقق توازنه النفسي واالجتماعي،       

سرة إحدى ولن يتأتي لإلنسان بلوغ ذلك إال بما يحيط به من بيئة صالحة تتسم بالمحبة واالحترام، تتعزز فيها القيم السامية والنبيلة، وتُعد األ

  البيئات، بل من أهم البيئات التي تمد اإلنسان بالقيم والمثل واالتجاهات اإليجابية؛ لذا انطلق البحث من فرضية أساسية، وهي أن القيم 

الحوارية تتعزز في وجود عالقات أسرية إيجابية، واعتمدنا للوصول إلى ذلك على إطار نظري، ركزنا فيه على أهمية العالقات األسرية 

، وكلما كونها الم وجه األساسي الكتساب القيم. فكلما اتصفت العالقات األسرية بالتسامح والمحبة تمثلها الطفل ورسمت معالم حياته مستقبالا

كانت العالقات سلبية سيئة ال يسودها الود والتفاهم واالحترام أنتجت شخصيات قلقة وعصبية تتصف بالسلبية والخضوع. كما اعتمدنا 

أو نفيها على المقابالت الجماعية المركزة لمجموعة من طالب كلية اآلداب بجامعة عدن، ومن اإلطار النظري  على إثبات فرضيتنا

ا أم أنثى،  والمقابالت الجماعية وجدنا أن األسرة في المجتمع اليمني تعد ركيزة أساسية في المجتمع ال غنى للفرد عنها، سواء أكان ذكرا

ا ع  في ظل المتغيرات الجارية على مستوى العالم، فالفرد يلوذ بأسرته في حالة تالطم األمواج، وما  ن يوموحاجة الفرد إليها تزداد يوما

نرى من ظواهر وسلبيات تعج بها المجتمعات، ومنها مجتمعنا اليمني إال النفصام ُعرى التواصل بين الفرد وأسرته، الذي يتطلب منا 

محدق بالمجتمع، وأن نعمل بشتى الطرائق والوسائل لمحاولة تالفيه تجنباا لألخطار كباحثين ومفكرين وساسة أن نشعر بهذا الخطر ال

مية المحدقة بمجتمعنا. كما يجب أن نعزز من قيمنا اإلسالمية األصيلة في نفوس الناشئة، والعمل على استخدام كل الوسائل التعليمية واإلعال

. على ذلك، وأن نطبق هذه القيم قوالا  والتوعوية في الحث  وعمالا
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ABSTRACT 

The current study focuses on Islamic minarets that vary in form from a place to another. At the 

same time, they share the same task that was posed by the Islamic doctrine. The study adopts the 

descriptive approach as well as the analytical approach that handle their forms and raw materials 

such as stones, brick and mud brick. In addition, it tackles their function, i.e. unity and diversity. If 

we have a look on the minarets in the eastern part of the Islamic world, especially in India, Bukhara, 

Samarqand, Afghanistan…etc., we will notice such circular structure. It shares the same shape with 

the Ottoman minaret in Turkey, although the top takes a pencil-like form. In Iran, it also takes a 

similar form, even if its body was covered with faience, allowing water or snow to slide in order not 

to affect its components. When studying the minaret in Egypt and Levant, it may be noticed that its 

body is a little big because the architect was not afraid of that the snow or rain will harm the 

buildings. In Morocco and Andalusia, it takes a high square form. As the square base advances 

forming the body, and at the top the window dedicated for al- Muezzin is added. Even in deserts, 

those minarets that were established from mud brick with weak financial resources perform the 

function of Adhan. Therefore, I conclude that the Muslim architect respected the environment, 

leading to diversity in the form and raw materials of minaret, although the function was the same.  

Keywords: Minaret, historical environment, geographical environment, Egypt, Iraq, Iran, India, 

unity. 
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 الملخص

الها من مكان الي آخر، وفي نفس الوقت هي تتحد في يهتم موضوع البحث بدراسة المآذن االسالمية التي تتنوع وتختلف في اشك 

 رضتها العقيدة اإلسالمية.اداء الوظيفة التي ف

صفية للمآذن، والدراسة التحليلية التي تتناول اشكال المآذن والمواد الخام وقد اتبع الباحث في منهجية البحث الدراسة الو       

 يفة في نفس الوقت اي الوحدة والتنوع.المكونة لها من احجار وآجر وطوب لبن ووحدة الوظ

ان، وغيرها فإذا ألقينا نظرة علي مآذن المساجد في شرق العالم االسالمي خاصة في الهند او بخاري أو سمرقند أو أفغانست    

القلم الرصاص، لوجدنا ذلك البدن المستدير، ويقترب منه أيضا شكل المئذنة العثمانية في تركيا وإن كانت القمة مختلفة علي هيئة 

لماء أو الثلج بأن أما في إيران فهي ال تخرج بعيدا عن هذا الشكل وإن كان بدن المئذنة تم تغطيته ببالطات القاشاني التي تسمح ل

 إلي أسفل حتي ال تؤثر علي المواد الخام المكونة للمئذنة.تنزلق 

بعض الشئ ألن المهندس هنا لم يخشي من الثلوج أو االمطار ،  واذا اتجهنا الي مصر والشام نري بدن المئذنة تميز بالضخامة     

وأصبحت قاعدة المئذنة المربعة ترتفع رب العالم االسالمي في المغرب واالندلس؛ فقد تميزت المئذنة بالبدن المربع المرتفع أما غ

البسيطة التي بنيت من الطوب اللبن أو لتشكل بدن المئذنة ووضعت الشرفة الخاصة بالمؤذن في نهاية ذلك البدن، حتي تلك المآذن 

 الطين في الصحراء وبإمكانات اقتصادية ضعيفة إال أنها ادت أيضا وظيفة اآلذان.
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Introduction: 

Linguistically, the minaret was given several names including minaret, beacon or a hermitage. 

1.1. Ma'zana (minaret): The word ma'zana (minaret) is derived from 'zana (notify). In the Holy 

Qur'an, Allah says, "then be informed of a war [against you] from Allah and His Messenger." 

Azanahu "means informed him. Others recite "'azanu" in this verse as "keep silence". The Arab 

used to say " 'zentu le-fulan" I allowed so and so to do so and so, while 'zantu means "I often 

inform the person", and al'azan means "notification. In the Holy Qur'an, Allah says " I have 

announced to [all of] you equally". Abu Obaied reported Alasmaey as saying, Konu ala 'zneh 

"be informed". Furthermore, Allah says in the Holy Qur'an "And [it is] an announcement from 

Allah and His Messenger to the people on the day of the greater pilgrimage", suggesting 

announcement and information. 'azan  and izan give a similar meaning. In the Holy Qur'an, 

Allah says "And [remember] when your Lord proclaimed, 'If you are grateful, I will surely 

increase you [in favor] ", suggesting the meaning of notification, while "But they do not harm 

anyone through it except by permission of Allah" indicates permission. A person may say, I did 

so and so upon his permission, indicating "knowledge". It is also reported that alozen is a place 

where notification (or call for prayer) comes from all aound[1]. In the Special (al-Mukhaṣṣaṣ), 

Ibn Sidah mentioned Al'zn to be derived from aluzu (ear), as well as izan (inform). To conclude, 

ma'zana (minaret) is derived from notification or information because Muezzin calls people to 

prayers (informs them) [2]. 

The word minaret is closely related to its function. Despite the denial of some orientalists, this issue 

is deeply rooted in Islam since Abraham was ordered to call people to perform Hajj and recruiting 

Muezzinin to lead and recite the call to prayer for every event of prayer [3]. 

1.2. Minaret: One of the nominations of ma'zana is the word minaret. It denotes the meaning of a 

candle. It is a high building used to guide ships. A minaret is the place of light, while the 

minaret of the mosque is the ma'zana [4]. 

1.3. Monastic cell: The monastic cell is the place where the monk lives as a devotional space. In 

Arabic, it is derived from al'asmaa (with defined enclosed parties) at the top of a building [5]. 

Thus, the monastic cell is only related to the minaret only expresses the high shape, but they 

largely differ in function and architecture. In other words, it is only a verbal problem because 

the minaret is used for calling people for prayer [6].  
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2. The Minaret as a Ritual Requirement 

From a religious perspective, the Islamic minaret was established because of the need to inform the 

Muslims of the praying time and spreading al-Muezzin's voice to their largest part. Consequently, it 

was established on a high place. Therefore, those beside the mosque and live in the suburbs can 

notice al-Muezzin at the high place as a clear indication of the advent of praying time [7]. In the 

beginning, adhan was established on the highest house in Medina. Then, a rectangular astrolabe, 

known as the plumb1 [8] that was by using a staircase [9] It was reported that Bilal, the companion 

of the Prophet, used to give the call to prayer on ottom (a high place) so that Muslims might hear 

him [10]. Ibn Manzur reported that it is a stone fort [11] or a citadel [12]. In the Holy Qur'an, the 

word "forts" expresses Attam "It is He who expelled the ones who disbelieved among the People of 

the Scripture from their homes at the first gathering. You did not think they would leave, and they 

thought that their fortresses would protect them from Allah; but [the decree of] Allah came upon 

them from where they had not expected, and He cast terror into their hearts [so] they destroyed their 

houses by their [own] hands and the hands of the believers. So, take warning, O people of vision 

(59:2)". Furthermore, the Prophet used to stand on attam (a high place) in Medina to deliver 

speeches. Osama Ibn Zaid reported that Prophet Mohammad stood over one of the high buildings of 

Medina and then said (to the people), "Do you see what I see?" They said, "No." He said, "I see 

afflictions falling among your houses as rain drops fall" [13]. 

It was argued that the minaret, with its high form which was not known until the age of Al-Walid 

Ibn Abd Al-Malik (86-96 H./705-714 A.D.) because the mosque that was established by the Prophet 

had no minaret. Even Basra and Kufa's mosques (est. 17H.) had no minarets. The minaret of Basra's 

mosque was added by Ziyad Ibn Aby Sufyan [14]. This mosque, however it was made of stone and 

Ziyad  had destructed the old mosque and because of the architectural expansion and the increasing 

of inhabitants  he rebuilt it by  using stones [15]. Nevertheless, it is claimed that the first Islamic 

minarets was added to Amr's mosque by Egypt's governor, at that time, Maslama ibn Mukhallad Al-

Ansari (47-62H./667-681 A.D.). in 53 H./672A.D [16] [17], he had added four minarets one in each 

corner   

Osman [18] argued that because of being one of the preliminary sources in expressing the building's 

identity, the Islamic structure bought a special interest to the minaret. This was reflected on the way 

of building and care. From its early days, it took various names. Muslims defined the place that was 

used for adhan as me'zana, sawmaa or minaret. Arabs called the cells of saints sawam?. It was used 

 
1 Ibn Manzur reported that m'tmar is a high place. For example, a person came down from a m'tmar (a high place). 
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to refer to the early minarets in the Levant because of its square form. Elkehlawy [19] proves that 

this was the model of minaret in Morocco. However, this item was familiar to the Muslims; it was 

used by the prophet in many occasions, as was indicated by Elbadawy [20].  

3. Unity of the Minarets' Islamic Nature 

3.1. Minarets and the Islamic spirit:  

The minaret followed the same pattern of the mosque's structural elements expressing the Islamic 

character as the Islamic architecture originally depended on those architectural and decorative 

elements that agreed its spirit. Therefore, most of them in the Islamic world resembled each other, 

with slight differences. In Iran the decorative side was prominent In Egypt the architectural one was 

prominent. In Iraq, Malawiat Samaraa was established2 [21] taking the form of Sumer and ancient 

Babylonian Ziggurat. In India, the minaret took the form of plants from the Indian environment 

such as Qutb Manar minaret3 [22]. Okasha [23] argued that despite the differences among these 

structures regarding some details and structural elements and formations of the minarets, they 

shared the same Islamic spirit. Their formation and decoration became an architectural tradition that 

was completely memorized by builders.  

Therefore, the Islamic architect created the minaret this way up so that adhan will be declared from 

the highest building. Thus, it will be widely spread. In addition, he made use of the Greek golden 

rule regarding the coherence between the ratios of nature and art. It states that the largest portion of 

land to the total equals that of the largest part to the smallest one. Consequently, it contained 

various sections separated by windows that decreased in length while going up. Its design was a 

kind of engraving that adopts the architectural technique for architectural aesthetic expression 

aiming at sublimity. Therefore, it was a symbol for Islam [24]. It was a prominent feature in the 

 
2 Mosque and minaret of Samaraa: Samaraa was established by the Abbasid Caliph Almoatasem (221H/835A.D.). Alsareeja was one 

of its greatest streets, where markets, houses, and other institutions were built. The Abbasid Caliph Almotawakeel (233H./ 847A.D.) 

constructed Samaraa's mosque when the mosque built by Almoatasem became narrow. Furthermore, its remaining minaret is the 

greatest building that remained from the Arab state. It is 25m to the North of the mosque. It is cynical, and the body becomes 

narrower as it goes up. In addition, it is divided into three sections, namely the base, body, and top. While the base takes the form of 

two squares; one above the other. The side of the lower square is 31.5 m long, while the upper square is (30.60*30.40m). the sides of 

the base are decorated. The body is 50m high upon the base. The cynical stairway around the body begins from the southern side, 

circulating around the body counterclockwise, and it becomes narrower as it moves up. In other words, it begins with 2.5m wide and 

ends with 1.90m wide. The top of the minaret is 6m high and it is decorated with seven similar items and an entrance leading to its 

upper part. 
3 The mosque and minaret of Isla force (Qutb Manar): This mosque is located to the West of Delhi. It was established by the Mamluk 

Sultan Qutb-u-ldeen Aybak in 589H./1192A.D. Its minaret is the most well-known one in India because of its magnificent cynical 

structure with many titles and dates. When it was constructed, it was about 25m away from the mosque. Its projection is 15m below 

and its diameter becomes less while moving up to take the cynical form. It comprises five floors and four windows on cantilevers. 

While the first three floors are square with writings, the last two are circular and smooth. At the time of Aybak, it consisted of four 

floors only, but the fifth one was added by Sultan Fayrouz Shah Alkhaljy who restored the mosque. In 710H./ 1311, Sultan Alaa-ul-

deen Alkhaljy widened the original mosque that was consisting of a middle nave surrounded by four lobbies.  
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Islamic world, where it had a clear function with al-Muezen calling Muslims to pray at certain 

times. In addition, it had, according to Ettinghausen et al. [25] a secondary task, i.e. to show the 

Islamic presence in any community.  

3.2. The minaret from a functional perspective: 

Minarets were added to perform two functions, i.e. declaring adhan and observation, especially in 

mosques on or near costs and castles. It was, undoubtedly, posed by religion and tradition. In 

addition, it, according to Shafi [26] had a certain design. Whatever its form or components, it 

performed a certain function, i.e. calling Muslims to pray and proving the Islamic presence clearly. 

In Iraq, Al-Malawia in  Sāmarrā took the form of Somarian and ancient Babylian ziggurat. 

Whereas, in India it took the form of the Indian plants, such as that of Qotb Manar.  Moreover, it 

was still enlighten the whole night during Ramadan, and when its fire went off means that a new 

day of fasting began, as Benzine [27] and Wazer [28] argued. 

In fact, it had other secondary functions. Some argue that, it was added as a symbol of Islam's 

triumph and used as watch-towers in case of threat [29], such as those of Eltabya4 [30] (figure 1), 

Elmashhad elbahary5 [31] (figure 2), Elmashhad elqibli6 [32] [33], Aby Elhajaj and Esna7 [34] 

(figure 3). They were attributed to Badr Eljamaly, the minister of the Fatimid Caliph Elmostanser. 

Their sites, in fact, were chosen to perform a double function, i.e. adhan and watching. This was 

supported by the historical events of that time. Eljamaly was suppressing some revolutions against 

Elmostanser. This was, also, the case of arbeta minarets on the cost of the Mediterranean Sea from 

Alexandria to Tunisia, e.g. in Sawasa, Harmatha palace…etc [35].  

 

 
4Eltabya: It is located in Aswan and is attributed to Badr Aljammally, Prince of the Fatimid armies. Its top that was assumed to be a 

small dome with writings made of the bricks used in building was destructed.  
5 Elmashhad elbahary: It is located in Aswan in Albab village. It might perform a surveillance function. There are many pieces of 

evidence that that minaret dates back to the Fatimid era and was greatly influenced by the minarets of Northern Africa. Furthermore, 

many architectural influences were transferred from Morocco to Egypt after the departure of Fatimid. Therefore, that minaret might 

be established in an early stage.  

6 Elmashhad elqibli: It is located in Aswan near Alshallal to the South of the city on a high hill on the eastern bank of the Nile. Only 

the minaret and some parts of the walls remained. It is thought that it was a castle containing a mosque. It dates back to the Fatimid 

age as it was established by the Minister Badr Aljammally. This minaret has texts that one of them is dated 534H./1139A.D. 

Consequently, the building is thought to be older than that history. All pieces of evidence suggest that it was built by Badr 

Aljammally who went to beat some revolutions against the Fatimid in Upper Egypt.   
7 Esna minaret: It is part of Alomary mosque in Esna, Qena that was named after 'Amr ibn al-'As and Umar ibn Al-Khattab in 

520H./1066A.D. In 467H./ 1057A.D., the size of the mosque increased. Four years later, the minaret was established, and it is the 

only part that remained because the mosque was wholly restored in 1295H./ 1894A.D. This minaret is highly significant because it 

holds the foundation text of the mosque. It was built by Sartkeen Aljeeushy, the Fatimid governor of Aswan.  
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(1)                                     (2)                   (3)                           (4) 

             Eltabya            Elmashad elbahary  Esna minaret  Qutb manar & Alamoud Alhadedy 

                   (Shafi, F.)                     (Shafi, F.)          (Osman, M.)                        (Rajab, A.)        

Among its various functions, it was a symbol of Islam triumph. This was clear in the minaret of the 

mosque of Qewat Elislam or Qutab Manar in Delhi, India (figure 4) established by Qotbeldeen Ibak 

in 589 H./1192 A.D. It was a unique minaret in design might be because it expressed the victory of 

Qotbeldeen Ibak over the king of Siekh to be fixed in the mosque's nave. The iron pillar dedicated 

by the king as a memorial to record his victories supported this view. It was a great victory to 

Muslims to bring this memorial to reality 

4. Diversity in the Design and Form of Minaret 

4.1. The environmental impact on the design and form of the minaret:  

The relationship between the unity and diversity of minarets was the same between the stationary 

and the unstable or the abstract and concrete. It was, also, the same relation between content and 

form. The function performed by the minaret was the stable item posed by the Islamic doctrine by 

calling Muslims to perform "prayers" five times a day. What was changeable is the design that 

varied from one Islamic country to another and from time to time. It was formed by the surrounding 

environment, whether historical or geographical. 

Because the minaret is an element of the Islamic architecture, it comprised unity and diversity. 

While unity without diversity causes monotony, diversity without unity causes chaos. Unity is the 

main feature of Islamic architecture because it is derived from Allah [36]. In the minaret, unity is 
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generated from its function based on belief, i.e. to call Muslims to prayer. In addition, its shape was 

imposed by the geographical or historical environment. 

Despite the long unity of Islamic governments on a massive area from the Umayyad and Abbasid to 

the Ottoman eras, the minaret still varies in terms of raw materials, decorations, and height. 

Consequently, it reflects the full freedom to building in a way that matches every environment 

according to the historical heritage, as well as geographical and architectural environments. In other 

words, it really reflects the universality of Islamic culture [37]. 

 

Islamic Minaret  

                         

                        Constant                                         Variable 

                           

                     Content                                               Shape  

                                                  

     Unity     

4.2.  The historical environment: The environmental aspect exceeded the spatial part related to 

land, climate and traditions to include the cultural and architectural history. Scholars debated a 

lot regarding of architectural institutions, units or elements. In Egypt, for example, Butler [38] 

claimed that the lighthouse of Alexandria (figure 5) was the model of the Egyptian minarets as 

they were designed  after it, He went further in claiming that Cairo's minarets they had various 

designs and paintings, they followed the lighthouse of Alexandria that took the form of a tower 

with a lower square section with a central core, a middle octagonal section, and, at the top, a 

circular section and a light at the top.  
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(5)                                                     (6)                                             (7) 

     Lighthouse-Alexandria                      Ziggurat Iraq                    Malawya Samarra 

(Youmans, R.)                     (Mohammed, Y. & Kamel, H.)          (Amin, A.) 

Another view that depended on what Elsamhody reported from the historians of the third Hijri 

century that there was a square astrolabe in the house of Abdullah ibn Omar in the kiblah of the 

mosque, known as the plumb that can be achieved through stares. Hence, it might be concluded that 

such square design was used during the early Islamic era in the base of minaret in the Muhammadan 

mosque. It was, also, adopted by the Muslim conquerors in the Islamic countries. In Basra, Ziad 

added a stony minaret to the mosque in 45H/665A.D. and Maslamah Ibn Mokhalad Elansary added 

the four minarets to Amr Ibn Alaas's mosque in Fustat in 53H./672 A.D [39]. 

Hattstein and Delius [40] argued that Sameraa's minaret8, known as Malawya, was another example 

of the varied historical environment in Iraq. It was located outside the mosque facing the prayer-

niche and its stairs were encircling from outside. Some argued that it was affected by the ziggurat 

(figure 6) in Mesopotamia especially the Tower of Babel. Moreover, the idea of the ascending stair, 

encircling from outside and cutting from the building's body about its width was inspired by a 

similar idea in Iraq itself in the Assyrian temple, known as ziggurat. However, such kind of temples 

was characterized by its great history. In addition, its cross sides made the slope of stairs straight. 

This credited Muslim artists with giving Malawya such new attractive Islamic design, regarding its 

 
8 See note 2. 
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roundness and gracefulness9 (figure 7) [41]. To the north of Sāmarrā , there was another Malawya 

in Abu Dulf's mosque (est. 247H./ 861 A.D.). It was claimed that Elmoktafy (289-295H./902-908 

A.D.) built another Malawya in Baghdad [42]. Undoubtedly, Ahmad ibn Tulun was affected by 

Sāmarrā 's minaret during his early life. Therefore, Salim [43] reported that he added a minaret to 

his mosque, making its stairs circular around.  

Many researchers had argued that the historical environment played a vital role in Syria. Creswell 

[44], for example, claimed that "minaret" appeared in Syria during the Umayyad era whereas the 

first minarets were the corner towers of the ancient Damascus temple. Therefore, the first minarets 

which were added by Muslims had been derived from the towers of churches. Hence, it took its 

square design, such as those Elarous minaret in the Umayyad mosque in Damascus and that of 

Zakaria mosque in Haalab. Umayyad copied this square form to Andalusia and after that to Africa 

[45]. In West and North Africa countries, there was an opponent opinion arguing that if the square 

form, inspired from the Syrian towers, appeared in the minaret of the Great Mosque of Kairouan10 

added by Beshr Ibn Safwan in 105 H./724 A.D. [46] [47]. On the other hand, some reported that 

such shape was derived from the Kaaba. In addition, it existed in the barbarian towers in southern 

Morocco during the pre-Islamic era and was derived from the architecture of the ancient Yemeni 

architecture. Tasam and Judies inhabited Al-Yamamah to the east of Najd. Among their well-

known cities was Khadraa Hajar that included castles and that took the form of rectangular cell 

made from mud as was reported by Osman [48].   

It was not long time until the design of Kairouan minaret (figure 8) spread in Morocco and 

Andalusia, to the extent that Muslim builders applied it to their mosques. Consequently, they 

followed it and added the minarets of Telmesan, Aghadier and Rabat, including Hassan's 

 
9 The function of Ziggurat: It is a massive building that comprises 3-7 levels that become smaller while moving up based on a square 

or rectangular base. There were different opinions regarding its purpose. While some authors claimed that it was a temple, others 

argued that it was an astronomical observatory because of the fame of the ancient Iraqi in astrology. Furthermore, some authors 

reported that it was used for army surveillance.    
10 The Great Mosque of Kairouan: It was established by Uqba ibn Nafi in 50H./ 670/ A.D. Uqba was removed from office and 

gained power again in 61H./680A.D. The mosque was one of the most significant establishments at the time in Kairouan. It was 

constructed on a semi-rectangular area of 77m wide and 126m long. It comprised a middle open nave surrounded by four lobbies, the 

largest of which was that of the qibla. Some authors reported that the minaret was added by Beshr ibn Safwan the governor appointed 

by the Caliph Hisham ibn Abdulmalik in 105H./423A.D. It consisted of a square base that becomes smaller as it moves up. Up to 

three meters, it was made of huge stone blocks upon which there were small sized stones. Above the base, there was another square 

part. The minaret ended with a narrow stone staircase leading to the polygon dome that had windows to lighten the stairs. 

Furthermore, the mosque and the minaret underwent several restorations. For example, Hasan ibn Alnuman Alghassany restored and 

decorated the mosque in 84H./703A.D. In 105-109H./723/727A.D., Beshr ibn Safwan expanded its area and established a park to the 

north and a tank in the courtyard. Currently, it is known as Almajel Alqadeem. Instead of the old well, he established a minaret.  
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minaret11 (figure 10) [49]. On the same line, the minarets of Sfax, Qordoba and Sevilla12 (figure 9) 

[50] were square both in their bases and in structure. However, Fekry [51] reported that the minaret 

in Kairouan was the best and most decorative.  

             

 

      

(8)                                (9)                           (10) 

Kairouan Mosques' minaret        Sevilla minaret     Hassan's minaret-Morocco 

(Amin, A.)                                         (Amin, A.)           (by the researcher) 

It might be concluded that the oldest minarets were those of Kairouan, Sāmarrā and Damascus, 

taking the spiral, circular or square forms. Bloom [52] argued that although they had different 

forms, they had something in common, i.e. their site in the mosque, city and the whole surrounding 

inhabited region. Therefore, they shared the same function, i.e. declaring prayer time. 

In Iran, the early minarets took an octagon design that was known during the 3rd H./ 9th A.D. 

century. From the 5th H./ 11th A.D. century onwards, the cylindrical form was known. It was 

 
11 Hassan's mosque is located to the north-eastern Rabat at about 30m. high. Almohad initiated this mosque after Alqasaba mosque 

but it was not completed after the death of Almansour Aby Yussef Yaqub. The authors had opposing views regarding the naming of 

the mosque. While some authors reported that this mosque was built by an Andalusian architect called Hassan and his tomb is near 

the mosque, Elkehlawy argued that it was called so after the word hosn (beauty) as this was a Moroccan custom to use such names, 

expressing the beauty of the building. The minaret of that mosque was one of the magnificent monuments created by Almohad in 

Morocco and Andalusia, and it was built in the middle of the northern wall of qibla rewaq. It was based on the wall and came out 

from the interior and exterior sides. It was 44m high of polished stones. Furthermore, a two-meter slip road encircled the minaret as 

was the case of Alkatbia and Sevilla minarets. Inside the minaret, there were six rooms.  
12 The mosque and minaret of Sevilla: They were built upon the order of Almohad Caliph Abu Yaqub Yussef ibn Abdulmoumrn in 

567H./1176A.D. In 580H./1184A.D., the minaret was established, but it was completed by Aby Yussef Yaqub Almansour who 

wanted to make it higher than the minaret of Qurtuba mosque. It consisted of an outer square encompassing another with a set of 

seven similar rooms. The two squares were separated by a raising rood with no stairs that was paved using brick, and it had window 

openings. At the upper part, there was a small dome ending with glided apples. The body of the minaret was decorated with arches. 

Therefore, both Muslims and Christians admired the minaret. When Sevilla was seized by Fernardo III, the mosque was transferred 

into a church known as Saint Maria, and the minaret became a tower of bells. After the earthquake of 1355, the glided apples were 

lost. In 1494, the upper part collapsed due to a thunderbolt, and a large part collapsed due to the earthquake of 1504. In 1558, Hartan 

Rweeth built an upper tower and a bronze statue made by Ratmoly Mureel was set in 1567 as a sign of Christianity. Thus, it was 

called Giraldillo, but the Islamic part remained, and it was 69.65m high. 
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designed with stone decorations and covered with faience. Since the 9th H./15th A.D. century, two 

minarets were added on both sides of the mosque (figure 16). The minaret of Nain mosque13 [53] 

[54] (figure 11) was one of the oldest Iranian minarets. It included a spear-like structure and took an 

octagon shape that became slighter as it went up. The top of the minaret ended with a sharpened 

part. Damghan's minaret14 [55] (figure12) (est. 1020 A.D.) took the same form. Petersen [56] 

reported that with the Seljuke conquest, it was not so long that this Iranian model spread in large 

areas to include Syria, Anatolia, Iraq and Afghanistan (figures 13, 14, and 15). The minaret of Nain 

consisted of a square base, an octagon body, and a pointed top, as is the case in Damghan's [57] that 

dates back to 417-420H./ 1026-1029A.D [58]. This design changed during the Ottoman era to take 

a pencil-like form. 

Another issue that relates to the minaret f Qutb in terms of symbolism and function. Some minarets 

in the Islamic East were established to honor the memory of a prince and his doctrine, as a victory, 

or a guide to the travelers, as was the case of the towers on the main roads, e.g. the minaret of 

Ghazni, Afghanistan (figure 15) that dates back to the early sixth hijri/ twelfth century [59]. 

          

  

     (11)                 (12)                (13)                     (14)              (15)                (16) 

 
13 Nain mosque and minaret: Nain is one of the oldest Iranian cities in the Islamic era. It was known for its distinctive mosque. It was 

consisting of a middle open nave surrounded by four lobbies, the largest of which was that of the qibla. Its rib vaults were based on 

pillars. The minaret was distinctive and largely similar to that of Damghan mosque. It comprised a square base headed by an octagon 

body and ending with a pointed top. The ceiling of the mosque was not made of wood nor with a flat design. Instead, it was made of 

red brick domes. Furthermore, the mosque had distinctive gypsum decorations similar to those of Samara and the Mosque of Ibn 

Tulun.  
14 Damghan's minaret: The Iranian city of Damghan flourished during the time of Alhady the Abbasid Caliph (169-170H./ 785-

786A.D.) as it was the capital. In the time of the Tahirids (205-278H./ 821-891A.D.), it had a significant status. The remains of its 

mosque suggest that it was a highly significant mosque. It was consisting of a middle open nave surrounded by four lobbies, the 

largest of which was that of the qibla as it comprised three trials and the others had one each. The minaret was pointed and was 

established beside an older square minaret as shown by the remains. 
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   Nain            Damghan   Kilian- Bukhara   Afghanistan  Masoud tower Two minarets                           

                                                                                                   around the entrance-Iran 

       (Google Image)                (Livaoglu)                            (Blo, J                               

In India, the pre-Islamic historical heritage had nothing to do with the historical environment. That 

is, the minaret were not affected by the Indian temples; it had a new design, Moenes [60] claimed. 

Until the 9th H./ 15th A.D. century, minarets were not added. Muslims followed the Iranian form of 

minarets. In addition, they took a cylindered shape decorated with windows and traverses.  

The historical environment was not restricted to civilizations only but included the succession of 

generations and the countries of the same country. The clearest example of this was the Islamic 

Egyptian minarets, the oldest of which was that one added to the Tuluni's mosque. It had a square 

base with a circular structure. After that, Fatimid (figure 17) and Ayubi (figure 18) minarets were 

introduced, with a censer-like shape. At the beginnings of the Bahri dynasty, the minaret took the 

same shape (figure 19). This motivated the researchers to trace it back to the Syrian effect. Shortly 

afterwards, the Egyptian minaret took a unique design that was developed with years. It took the 

form of a short square base with an octagon structure and ended with the first window for al-

Moezen. Then, a place with eight pillars that ended with a jar-like shape (figure 20) was added. 

This was developed near the late Mamluki era into two or more heads. Some of them reached five 

heads (21, 22). Their most significant examples were the minaret of Sultan Qansuh al-Ghuri15[60] 

and the minaret of Qani-Bay16 [62].When Ottomans came to the throne in Egypt, the Turkish effects 

took place in line with the Mamluk form [63]. In the Ottoman era, there was the cultural heritage 

model that disseminated in Egypt. It was thought that the minarets of the Ottoman era were the 

greatest, but the Mamluk ones were more developed. Generally, they comprised a square base, a 

rectangular body decorated with eight entrances with rib vaults, a circular body, a jawsaq, a dome 

ending with a crescent. 

 
15 The madrasa and minaret of Sultan Qansuh al-Ghuri on al Mu'izz li-Din Allah street: They were established by the Sultan Qansuh 

al-Ghuri and were completed in 909H./1503A.D. The madrasa has three façades. It comprised a middle open courtyard and four 

iwans. The minaret was built in the south-eastern side and made of stone. It consisted of three levels. While the first level was square 

and had a window inside a knotted hollow on each side, the second level was square with circular windows for lightning and the 

balcony of the muzzein on four rows of Muqarnas. The third level was square and smaller. It was covered with Qashani ceramics, 

and in each side, there was a rectangular window with a wooden frame on four rows of Muqarnas. Moreover, the top part comprised 

five heads. 
16 The madrasa and minaret of Qani-Bay: The Prince Qani-Bay established two madrasa; one in Salah-u-ldeen square and the other 

in Alnasiria, Saida Zainab neighborhood. Both of them had two minarets with two heads each. They date back to the early 10th H./ 

16th A.D. century. The minaret consisted of a solid square base, a square body, a window based on five rows of Muqarnas, and 

another window. It ended with two rectangular heads ending with a jar and a metal crescent.  
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Despite the development at that time, the minaret adopted the Mamluk model that flourished, 

especially in the provinces and the countryside that were greatly affected by the Mamluk 

architecture in the dome and the minaret [64].  

           

        

(17)             (18)                      (19)               (20)             (21)           (22) 

Alhakim      Alsaleh Najm al-Din  Qalown    Qaiytbay   Qaiytbay Elramah Elghory 

(by the researcher) 

4.3. The geographical environment:  

The geographical environment also played a role in forming and designing the minaret. This 

appeared in the form of raw materials, e.g. stone, baked brick or mud and the climate. The soil 

greatly affected the raw material in the various Islamic provinces. While stone was used in Spain 

(figure 9), stone and brick were used in Morocco (figures 8, 10 and 25). Although stone was almost 

used in Egypt (figures 17-22), Levant and Anatolia (figure 23), the brick was used in Iraq, Iran and 

Afghanistan (figure 25). However, in India stone and brick were equally used [65] (figure 28). In 

the desert environment, mud or mudbrick was used in buildings as well as minarets (figure 26). 

Hence, the simple form of minaret was built from mud or mud brick to be in agreement with the 

surrounding environment (figure 23).  

Raw material Stone Brick Stone and 

brick 

Mudbrick 

Provinces Levant, Spain Iraq, Iran and Egypt, Traditional 
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and Anatolia Afghanistan Morocco and 

India 

desert 

environment 

  

 

 

 

               

              

       (23)                      (24)                         (25)                           (26) 

Stone-Levant-Palestine Stone-Morocco      Brick -Iran                  Mudbrick-Timbuktu    

(Cytryn, K.)             (Avcioglu, N.) (Taghizadeh, K.)    (Shuriye, A. & Ibrahim, D.) 

           

                                   

                        

        (1)                          (2)                     (3)                      (4)                       (5) 
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Samraa                   Tlemcen                Istanbul          Afghanistan       Ramla, Palestine 

(Shafi, F. [66]) (Sameh, K. [67])    (Doğangün, A. [68]) (UNESCO [69]) (Cytryn, K. [70]) 

 

In some provinces, plant life enforced itself on the architectural design of many items such as the 

minaret. In India, for example, the inspiration of some forms from cactus (figure 24) by the Muslim 

architect continued (figure 27). Fathy [71] stated that its best example was that of Qotb Manar's 

minaret (figure 28). The same applied to the Ottoman minaret that might be adopted from the 

cypress (figure 29) in the Turkish environment as a model for the top of the high minaret (figure 

30).  

In addition, Mohamed [72] stated that the climate played a role in forming the minaret. In the cold 

places such as Turkey, the largest part of the mosque was covered so that it forms a shelter for 

prayers from rain and snow. This was known as pray house where cellars were covered, especially 

the central one that was surrounded by small cellars and semi-cellars. The architect provided further 

modifications. Consequently, the Ottoman minaret took a cylinder shape that became tighter while 

going up and ended with a pencil-like shape. The architect made its body polygonal and covered it 

with marble. Therefore, rain and snow might slip. To achieve the same effect in Iran, it took a 

circular shape and covered it with Qashani (figure 31).   

 

                     

 

               (27)            (28)           (29)                        (30)                      (31)            (32) 

          Cactus  Qotb manar      cypress   Ottoman minaret     Iranian minaret       Dhawahir, KSA 

        (Rajab, A.)         (Livaoglu,.        (Bloom, J.)     (by the researcher) 

5. The Environmental Interaction Among Islamic Provinces 
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5.1. The definition of environmental interaction: It was known as the transition of a form or a 

design of a minaret that was well-known in a province to another where it was not. It, also, 

included the transition of a decorative or architectural item in minarets due to the exchange of 

various effects immigration, importing some professionals or artists or even the rulers' desire to 

establish a certain style.  

5.2. Mutual impacts: Some minarets in Cairo were affected by those in other cities such as 

Madrassa of Qalawon on Al-Moez street17 [73] (figure 33). After an earthquake during his 

reign, he restored it. Therefore, some items were affected by Andalusia's environment such as 

the arches and the written strip beneath al-Moazen's window based on stalactites. In addition, 

the last floor with interlocking octagons  was completely similar to those of La Giralda. Some 

Andalusians lived in Egypt because of the collapse of the Islamic state in Andalusia [74]. 

Therefore, they immigrated to Egypt and some other cities [75] [76]. Moreover, the minaret of 

Madrassa of Al-Nasir Muhammad18 was decorated by plaster decorations of fine plant and 

architectural ones were added by Andalusian and Moroccan professionals (figure 34) [77] [78]. 

 A Mongolian impact was also observed on the two minarets of Elnaser Mohamed's mosques inside 

Salaheldeen's citadel. This was clear in the octagon floor over the window. It ended with a calendric 

part with a tiara-like helmet (figure 35) [79]. As for the ground floor of the other minaret, it was 

decorated with horizontal zigzags. Moreover, the Syrian impacts on the Egyptian minarets were 

clear, as was the case with Fatma Khatoun's minaret with its stone base [80].  

The impact of other provinces on Egypt was not limited to that, but it included the formation of the 

whole minaret and even the mosque. For example, Ahmad ibn Tulun's mosque was designed after 

that of Sāmarrā. It was reported that when he wanted to build a mosque that must not be affected by 

drowning or fire and without ceramic pillars [81], he built it after the mosque of Sāmarrā (figure 

36). The other example was that of the two minarets of Muhammad Ali's mosque. He asked Yusef 

 
17 The minaret and school of Qalawun: They are part of a complex comprising a hospital, school, dome, and fountain. They are on 

Almueez St. and were established by Sultan Qalawun in 682H./1283A.D. The minaret was built in the side overlooking this street. It 

comprised three levels; the first level was a square based, followed by a window on rows of Muqarnas, and a smaller body ending 

with an octagonal window. The square body had knotted windows of horseshoe rib vaults. The third level took the calendric form 

containing texts and dine gypsum decorations. The top part of the minaret was a copper crescent.   
18 The minaret of Madrassa of Al-Nasir Muhammad: They are on Almueez St. and were established by Sultan Qalawun in 

703./1303A.D. The madrasa has a minaret of a square base, followed by a window on rows of Muqarnas, and a smaller body ending 

with an octagonal window. It had magnificent gypsum decorations similar to those in the minaret of Qalawun. It was affected by the 

Andalusian and Moroccan effects such as the rib vaults on doubled columns and interlaced rib vaults similar to those in Northern 

Africa.  
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Bushnaq, a Turkish architect, to build it. Thus, Bushnaq choose Sultan Ahmad's mosque in Istanbul. 

However, it differed only in the number of minarets; in the Egyptian mosque they were two, while 

they were six in the Turkish one[82]  (figure 37). 

      

      

 

         (33)                    (34)                    (35)                 (36)                              (37) 

   Qalaown    Elnaser- Almueez      Elnaser-Citadel   Ibn tulun       Mohamed Ali 

(Yeomans, R.; by the researcher) 

 

6. Conclusion 

The function that the minaret played and that was imposed by the Islamic doctrine was the only 

reason behind its addition in the Islamic architecture. This was motivated by a need to call Muslims 

five times a day to perform prayer. Hence, a unity connected the Islamic provinces as their cities 

contained minarets to perform adhan. This clearly indicated that these are Islamic cities.  

The designs and forms of minarets varied according to the site because the historical and 

geographical environment played a role all over the Islamic era. Moreover, climate, land and plant 

environments played a role in this formation, to the extent that some environments appeared 

completely affected others. The best example of this was that of Egypt. Although, such effects were 

fused with other so that the minaret did not seem strange. However, they could be traced back by 

historians.  



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL: 2, NO 3, January 2020 

 

 
 290 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)   
 

On the other hand, if some scholars claimed that the historical environment inspired the Muslims to 

form the minaret, some provinces did not have a cultural heritage with such design, such as the 

Indian and Iranian ones. Even those environments with pre-Islamic heritage, e.g. the Syrian and 

Iraqi that contained cells and ziggurat that some argue that Muslims were inspired with to create 

minarets, they developed its architectural design because the minaret was an essential part of the 

mosque. Therefore, whatever its form, design or raw material was, the minaret performed one task, 

i.e. calling Muslims to afford prayers. Even the minarets which were used as symbols, surveillance, 

or guidance, they also performed the function of calling for prayer. In other words, they were all 

(100%) used to call for prayer. The symbol was attributed to shape and design. In spite of the 

scientific progress and utilizing modern equipment to perform these tasks, calling for prayer is the 

permanent function of the minaret as it has been imposed by the Islamic doctrine. 

Moreover, surveillance and guidance indicate notification. That is, surveillance is intended to notify 

people and the army of the assaults of the enemy to be ready. The same applies to guidance, as the 

minaret is used to guide people to their destinations. 

In Arabic, the minaret is derived from calling for prayer or surveillance. Thus, this title is not 

strange for the Islamic nomination. If it means the lightning thing at the top, in Islam it functions as 

a place to call for prayer or to notify at night because when there is light on it, this suggests a threat. 

In Ramadan, the top parts are lit to notify people of the month. 

Function of the minaret Calling for prayer 100% 

Surveillance 20% 

Symbolism 10% 

Guidance 10% 

A table illustrating the functions of minarets 
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Figure (6): A diagram illustrating the main functions of minarets 
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