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  مقدمة التحرير 
  د. مجال اهلامشي 

  رئيس مركز اإلصباح للتعليم 
بقدر ما يشهد العامل تطورا يف مناهجه العلمية اليت تتكيف مع خصوصياته وإمكانياته وقيمه  

جند العامل العريب على العكس من ذلك متاما، فما تزال أغلب حبوثه قائمة متأصلة على مجع    ،وبيئته
البيانات والنقوالت والتوليفات فيما مل ترتق أغلبها إىل مستوى املعرفة اليت من خالهلا ميكن حتويلها  

  إىل قيمة عملية. 
ا البحثية وختلفا تبعيا يف  وعلى الرغم من هذا البون الشاسع بني بلدان تظهر ختلفا يف أدوا

قيمها التنموية واحلضارية واألخالقية، فإنه كان من الضروريات احلتمية على مركز اإلصباح وغريه  
من اجلامعات اليت ترغب يف إحداث تغيريات جذرية يف أصول ابتناءات املعرفة احلضارية، ال سيما  

التعليمية والتنموية، وهو ما  را يف اوأن أن اجلماعات ومنذ تأسيسها تشهد تراجعا واحند  سياساا 
األطروحات   بسبب  الثقة  جسور  وادمت  التعليم  ومؤسسات  السياسية  النظم  بني  الفجوة  وسع 

  األكادميية املتغرية وإخفاقاا املتواصلة يف تأسيس قاعدة التعليم النهضوي. 
ل أجيزت  اليت  خصوصا  صفرية  تكون  ال  العلمية  البحوث  قيمة  فإن  هذا  ألن  ومع  لنشر 

بيانات   البيانات املستقرأة عنها إىل  املعرفة، وتتنوع  الرقمية مقدمة أساسية للحصول على  البيانات 
البحثية   املدركات  من  انطالقا  البحث  قيمة  مستوى  على  أما  انعكاسية.  وأخرى  للمعرفة  طردية 

إذ   املتقدمة،  العوامل  ومجاعات  مراكز  مبدركات  قياسا  متواضعة  حبوث  إفنجدها  اإلسالمي  ن  العامل 
والعربية مرتبطة مبتطلباا الوظيفية واملادية أكثر من ارتباطها باملعرفة العملية وعمليات املعرفة إال يف  

  القليل النادر منها. 
نمو بالبيئة  ألن العقول ت  البيولوجية  وال شك أن هذا اإلخفاق ليس له أية ارتباطات بالعقلية 

التعلي العلميةممتئلة  وال تولد  مواملعرفة واملحيط وأصوليات  البناء فإن  تتوجه    النقدية   ، وبالنظر إىل 
مث    ونظمها السياسية واملؤسسية  حنو البنيات املؤسسية من األسرة فاملجتمع والدولة، وتتحمل الدولة

املجتمعية  املجتمع   البحثواملؤسسات  قيم  واحندار  االحنطاط  األخالقية    مسؤولية  وقيمه  العلمي 
مسؤولية هذه اإلخفاقات  بصفة خاصة  وتتحمل املؤسسات التعليمية    .والتنموية على مجيع األصعدة

  التقدمية   وارتباطاا مبظاهر احلضارات   املتجردة عن مسؤوليتها احلضارية    لسياساا العشوائية   انظر
  . ياا املنهجيةوليس بأصول

جماال يف  العربية  العقول  لوال  إن  ذلك  لتحقيق  وتسعى  املعرفة  أجل  من  جتاهد  البحث  ت 
تنموية إىل وظيفة سياسية التعليم من قيمة  آلية،  املعوقات املؤسسية اليت حولت  ومن قيم    أو مهن 
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التغيري يف سياسات التعليم وربطه  إو  حضارية إىل تقاليد حداثية. ن من أهم متطلبات بناء احلضارة 
تنمويا من خ تنافس  باملجتمع ربطا  تكون حمل  أن  ينبغي  اليت  العلمية  الربامج واالستراتيجيات  الل 

وال شك أن البحوث اليت يف    معريف يف هذه البنية احلضارية وفقا للمعايري النظرية واملقاييس املادية.
السفر   املحكمهذا  والرد،    العلمي  األخذ  بني  التعليمية  الظاهرة  طبيعة  تعكس  معلوماتية  قيمة  فيه 

  ة واملخالفة، والتقليد واملحاولة.  واملوافق
كل هذه املفاهيم تستدعي منا مجيعا الوقوف على هذا الثغر بتواضع وعلم ومعرفة واالنتقال  

واإلخالص لقيمنا وجمتمعاتنا ونظمنا اليت    من مسؤولية العمل الفردي إىل مسؤولية العمل اجلماعي،
املتهاوية،  الفجوات  هذه  لسد  منها  سعيا  املادي  الدعم  التعليمية    تقدم  باملؤسسات  املركز  ويهيب 

القادرة على خوض نقد الذات كفضيلة تصحيحية، أن تبدأ مبنهجية النقد الذايت وإظهار معامل اخللل  
واضع واألمانة واملسؤولية، فإن افتقدها األستاذ والباحث  ن أول مثار العلم التإومكامن اخلطر، إذ  

واواملسؤول   والتجديد،  والتطوير  التغيري  على  القدرة  وحفظ  اففتقد  السكون  على  القدرة  تقد 
  الوضع السائد، مما يعرض ليس املؤسسية لاليار فحسب بل واملجتمعات والدولة.  

التعليم إىل أزمات معقدة حمور مشكلتها قائمة   ونظرا لذلك فقد حتولت ظواهر إشكاليات 
إ املطلقة.  واحلقائق  الصواب  امتالك  وادعاء  والتشيؤ  مظاهره،  يف  الوافد  تقليد  التعليم  إذ  على  ن 

نه األداة املاحقة اليت ينهار  ألينحدر وينهار باستبدادية القائمني عليه، ليس ألن االستبداد رذيلة، بل 
كل شيء، فأحادية الرأي أزمة نفسية وإشكالية جمتمعية، وكارثة مؤسسية.  ا  
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  كلمة رئيس املؤمتر  
 الدين اخلطيب د علي عزأ.

 األساسية عميد كلية التربية 
  

  سم اهللا الرمحن الرحيمب                                            
املرسلني   سيد  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هللا  وعلأاحلمد  حممد  القاسم  له وصحبه  آ  ىيب 

  : خيار املنتجبنياأل
والبهجة  إ السرور  دواعي  من  الكرنفال  أنه  هذا  يقام  األن  بني  العلمي  والتربوي  كادميي 

الدراسات احلضارية  صباح للتعليم وة وبني مركز اإلساسية يف جامعة واسط العراقيكليتنا التربية األ
حتت عنوان (القضايا التربوية  ول  امة املومتر الدويل االفتراضي األ قإفرنسا املتضمن    /واالستراتيجية

فقد جاء انعقاده يف    ، تقبل) الذي استمر ليومني متتالينيفاق املسآنسانية بني متغريات الواقع وواإل
  اكبري  يا، فكان حتدرجاء املعمورةأ  نسان يف خمتلف كرب للوباء الذي فتك باإل نسانية األاإل  يظل حتد

قدمت من خالله العديد من املشاريع     جنح يف مل مشل الباحثني وطالب العلم يف عامل افتراضي ي
زمة اليت ضربت مبفاصل احلياة وهو هدف  جياد احللول واملخارج من هذه األإالبحثية اليت حاولت  

ن ينطق أحاول  الذي      قامة هذا املومترنبيل وسعي جليل تبنته هذه الثلة اخلرية من الذين انربوا إل
 .نري درب البشرية يف ظل هذه الظروفن حتقق ضوءا بسيطا يُ أولو بكلمة من شاا 

لقد شاركت يف املومتر العديد من البحوث من خمتلف البلدان العربية والغربية كانت بعضها  
املسؤولي مستوى  وقديف  الباحثني  عاتق  على  امللقاة  امل   كلهاانصبت    ة  مصلحة  وقيمته  ر  ؤمت يف 

البحثيةاأل املوقد     .كادميية  كبرياؤمتحقق  جناحا  وإ  ،ر  وأدارة  جاءت أحباثا  وتربوية  علمية    هدافا 
انعكاسا للنوايا الطيبة اليت متلكت القائمني عليه وهلذا سيكون بذرة طيبة ستجين مثارها يف املستقبل  

  .ن شاء اهللاإ
اإل قامشكرا جلميع  الذين  لإل خوة  النبيلة وشكرا  املهمة  املوا ذه  املشاركني يف  الباحثني  ر  ؤمتخوة 

  .ياماأل مقبل التوفيق للجميع يف   سائلني اهللا العلي القدير
   واهللا ويل التوفيق
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  كلمة رئيس املؤمتر  
  

  د. مجال حممد اهلامشي 
  رئيس مركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واإلستراتيجية 

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

أما  مث    .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا سيد األولني واآلخرين وأنبياء اهللا أمجعني
يسعدين أن أكون معكم يف افتتاح املؤمتر العلمي االفتراضي األول الذي يقيمه مركز اإلصباح    :بعد

الشقيق،   العراق  دولة  يف  واسط  جامعة  مع  بالتعاون  واالستراتيجية  احلضارية  والدراسات  للتعليم 
  دولة احلضارة والرشيد واملدارس العلمية واألصالة والتاريخ.  

ة األستاذ الدكتور علي عز الدين اخلطيب على مشاركته يف  وأتقدم بالشكر اجلزيل لسعاد
بافتتاحه. والتفضل  املؤمتر  والتحضريية    رعاية  العلمية  اللجان  وأعضاء  التنفيذي  للمدير  والشكر 

وشكري واعتزازي ذه النخب العلمية األكادميية املشاركة والسادة    والتنسيقية واإلدارية والتقنية.
اجللسات. مسريي  إال  ف  الكرام  تتأتى  ال  وأفكارنا  ودولنا  جمتمعاتنا  يف  التصحيح  مسارات  أول 

قيم  من  لدينا  ما  ولتفعيل  املفارقِة  األنفس  لتهذيب  واألخالق  والتربية  التعليم  منظومة  بإصالح 
والتنمية   والعدل  املودة  مفاهيم  ُتقام  وعليها  ا  إذ  ومسؤولياتنا،  وعالقاتنا  ألفاظنا  يف  ومبادئ 

  واحلضارة.  
وقدرا  إنين بقدراتكم  ثقة  املتقدمني    تعلى  من  املؤمتر  هذا  يف  يشاركونا  أن  ختلفوا  الذين 

م عددهم  هذه  ئوالبالغ  رقي  على  دليال  إال  الباحثني،  بني  الكبري  التنافس  هذا  وما  مشارك،  يت 
ضوابط   من  متتلكه  مبا  األمم،  بني  وأمة  احلضارات  بني  حضارة  تكون  أن  يف  ووعيها  املجتمعات 

  خالقية وعلمية. إنسانية وأ
وال نشك بأن دور الرجل إىل جانب املرأة وعكسه من أهم مقومات بناء احلضارات اإلنسانية، وأن 
حمور املرأة سيكون من أهم حماور املؤمتر القادم، الذي جيدد يف املرأة قيمها يف أهم منظومتني قامت  

  ما وعليهما كل احلضارات العاملية: 
 فس واملجتمع. منظومُة التربية بعلمي الن -
 منظومُة األخالق بعلمي الذات واآلخر.   -

  ولكل منهما قيم وإدارة وعقل وقانون. 
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الذات  لتضخيم  مطلوبه  كان  فإن  غاية،  حيمل  وسيلة  العلم  إن  الكرام  السادة  أيها 
نفسية   احلضارية، وتعوقنا يف صراعات  اهلمة  على  أن جنتمع  اختلفنا يف  وتزكيتها،  ا  واالستظهار 

التقدم والنهوض  وجمتمعية   ودموية، وعققنا أصولنا وقيمنا وحضارتنا اليت كانت نسبا من أنساب 
إن   أما  والفوضوية.  والتخلف  والتيه  احلرية  متاهات  يف  بإدخاهلم  القادمة  أجيالنا  وأعقنا  واملعرف، 

م  نه ال تقدَم يف علو إكان مطلوبا لغاية عظمت به النفوس وارتقت به الغايات ونيلت به املطالب. و
  احلياة من صناعة وزراعة وفضاء وتقنية وطب وهندسة ما مل ننتظم بثالث بنيات رئيسية: 

  فوقية تسري مدركات العقول وتربطها بواقعها.  -
  حتتية تؤسس لقيمة العقل وإبداعاته ومنجزاته. -
  نفسية يئ البيئة املناسبة للعقل الفاعل وتشغيل العقول اخلاملة. -

  ح منظومتني: وال تقدم أبدا إال بإصال 
  منظومات التربية واألخالق والقوانني واإلدارة   -
  منظومة الذات الفاعلة. -

ُتنشأ، وال   وإمنا  ذاتيا،  تنشأ  فهي ال  وأنظمة،  وقواعد وسياسات  معايري ومقاييس وموازين،  ولكٍل 
، وما النظام إال  حياة ومنتج هلا، ومثرة من مثارها تتأسس وإمنا ُتؤسس، وما العلم إال دستور ممنهج لل

  عدل بنظم مسارا، وال قيام ألحدمها إال بقرينه وال بقاء ألحدمها إال باآلخر. 
والتراحم   األخوة  قيم  فينا  يعمق  العلم،  موائد  على  اللقاء  هذا  إن  احلضور:  السادة  أيها 

التعلم، وبدوره يعمق قيم الصد الذي يساعدنا يف  ق  والتعلم من بعضنا وتكميل بعضنا والتواضع 
اآلخر.  ومع  الذات، وجمتمعاتنا  بترقيته، ومع  إإذ    مع  املجتمع  ومع  بنقدها،  الذات  الصدق مع  ن 

  اآلخر بالتواصل اإلنساين وقيم الفضيلة واألخالق والعدل واإلنصاف.
ودولكم جمتمعاتكم  أنظار  حمل  العلمية  التظاهرات  هذه  الذي    ، ولعل  الفضاء  هذا  ساهم  وقد 

ونسته صنعناه،  وما  ملؤمتراتكمنستعمله  العاملية  الصفة  إضفاء  يف  أنتجناه،  وما  كفيل    ،لكه  وهو 
  بإظهار حماسِنكم أو بكشف عوراتكم، وما ستقدمونه من أطروحات هو ضمريكم مع أمتكم.  

  خوة الكرام: أيها اإل
إن الذاتية واملوضوعية صنوان ال ينفصالن عن فضائل الصدق والعدل واألمانة واملصلحة،   

باعية اليت تقوم عليها البحوث العلمية، فإْن كن من شروط البحث العلمي فهن  وهن األركان الر
  أجدر بأن يكن صفة للباحث العلمي، القدوة مبا يعمل. 

  هذا أملنا بكم وبغريكم ويف كل إنسان فيه شرف إنسانيته وقطرتِه وكرامته. 
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اجلزائرية، فهم سواد الباحثني  كما أفيدكم علما أن هذه املؤمتر العلمي يغلُب عليه النفحَة  
فيه، وما تزال أرضهم منبتا للبحث منجابة، ونفوسهم للعلم واخلري والدة، وقولنا عن بعض مغربنا  

    هو قولنا فيه كله، واملشرق واملغرب صنوان ال تشرق مشسه إال وتتجدد يف مغربه. 
السادة   احلضور مجيعا ملا  وال يسعين يف اخلتام إال أن أكرر شكري ملن سبق شكره وأشكر 

التعليمية   للمؤسسات  الشكر  بكل صدق وإخالص جبزيل  ومشاركة، وأتقدم  اهتمام  من  يقدمونه 
املعرفة احلضارية بني إشكاالت    اليت سامهت معنا مبسؤولية يف إعداد املؤمتر القادم املعنون ب (أزمة

ومن خاللكم إىل غريكم إميانا منا  والذي أجدد به دعويت إليكم    ). التنميةالتعليم واملنهج وحتوالت  
   .بالعمل اجلمعوي فمسؤوليتنا واحدة، وأخالقنا وقيمنا وحضارتنا واحدة

بالتوفيق والسداد والسالم عليكم ورمحة اهللا   أمنيايت للجميع  وتقبلوا مين خالص دعوايت كما هي 
 . وبركاته
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  كلمة مدير فعاليات املؤمتر 
  د. احلسن بنيعيش 

  
  الرمحان الرحيم واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني. بسم اهللا 

إقامة   خلفية  على  التصدير  هذا  احلضارية  يأيت  والدراسات  للتعليم  اإلصباح  مركز 
د.  : من السيدين كلّ ئاسة كلية التربية األساسية جبامعة واسط وبربتعاون مع فرنسا ب واإلستراتيجية 

الدين اخلطيب ع و  مركز اإلصباح  مجال اهلامشي رئيس   التربية األساسية يف  مد. علي عز  يد كلية 
"القضايا التربوية واإلنسانية بني  املؤمتر العلمّي الدوّيل االفتراضّي األول حتت عنوان:    جامعة واسط

  م. 2021أبريل  09أبريل واجلمعة  08، خالل يومي: اخلميس  متغريات الواقع وآفاق املستقبل" 
املؤمتر    تضمنت  لقد جتاوزت    لسةاجلأعمال  علمية  وجلسات  اخلتامية  واجللسة  االفتتاحية 

جلسة  وبعدد    العشرين  افتراضية  ومثانني علمية  ومائة  من    علميًا  حبثًا  اثنني  أربعني  حبث،  ضمن 
مية واملؤسساتية ومشاركة عدد من صناع السياسات  يني واملهتمني بالعمليات التعلدارسوحبضور ال

البلدان  خمتلف  من  والطالب  والباحثني  واألساتذة  األقسام  ورؤساء  اجلامعات  وعمداء  التعليمية 
  العربية واإلسالمية. 

  : ّمت اقتراحهما من قبل اللجنة التحضريية املحاور العلمية للمؤمتر على مدخلني أساسنيت زرّك 
ـ     التربوي:أ  وحدا  املدخل  يف  مداخالت  فيه  البحثية  األوراق  وعلم  مشلت  التربية،  علوم  ت 

  النفس، وطرائق التدريس، واملناهج التربوية... 
اإلنساين:ب ـ      العربية، والشريعة    املدخل  اللغة  قضايا ّم وحدة  فيه  البحثية  األوراق  عاجلت 

  اإلسالمية، وعلم التاريخ، واجلغرافيا، واحلضارة.. 
اآل  أحدمها  يعّضد  متكامالن  واإلنساين  التربوي  اجلوانب  واملدخالن  يف  الشتراكهما  خر، 

القضايا   وطرح  واملشكالت  املعضالت  لدراسة  مقاربات  واعتمادمها  واملنهجية،  واملعرفية  العلمية 
املعرّيف والعلمّي وتوحيد   التربوية واإلنسانية يف ختصصات خمتلفة ومتعّددة، دف تأسيس الصرح 

ُيحّق مبا  واملجتمعية  اإلنسانية  القضايا  معاجلة  يف  الرقّي واالزدهار  الرؤى  واطراد  البشرية  التنمية  ق 
  لألمم والشعوب التّواقة إىل غد أفضل. 

وهي تعاجل قضايا املدخلني التربوي واإلنساين من مجيع زوايا    -إّن األوراق البحثية للمؤمتر  
خلصت إىل توصيات جزئية َختم ا كّل باحث ورقة مشاركته،   -التخصصات العلمية والتدريسية 

  ت عاّمة ُعرضت يف اختتام فعاليات املؤمتر على أنظار املؤمترين واحلاضرين واملتتّبعني. وتوصيا
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التربية   منظومة  وعقبات  سلبيات  جتاوز  ضرورة  يف  التوصيات  هذه  مجيع  إمجال  وميكن 
املدارس واجلامعات،   التعليم يف  ودقيق إلصالح  منظور شامل  العرّيب، وتقدمي  الوطن  والتكوين يف 

ارة قصد اختاذ القرارات الرشيدة والسديدة، يف أفق الدعوة إىل توسيع دائرة اآلفاق  وإصالح اإلد
منطلق   من  احلضاري،  والنهوض  واألمن  التنمية  بقضايا  وربطه  التعليم  وتطوير  والثقافية  العلمية 
األزمات واإلشكاليات، وطرح حلول ومعاجلات واقعية جريئة وطموحة يف ضوء رؤية   تشخيص 

ة تدرك أمهية القيم الذاتية، و تنفتح يف الوقت ذاته على التجارب الناجحة قطريًا  حضارية إسالمي 
  وجهويًا وعامليًا. 

احلضارية   والدراسات  للتعليم  اإلصباح  مركز  يقوم  هذا    واإلستراتيجيةوإذ  حبوث  بطباعة 
مت يؤمن  فهو  املعتمدة،  واملنهجية  العلمية  للشروط  وفقّا  اجلماعي  الكتاب  هذا  يف  اإلميان  املؤمتر  ام 

بضرورة بناء قاعدة حضارية أساسها التعليم الناجح واالرتقاء بالبحث العلمي على املستوى املعريف  
واملنهجي واألخالقي والقيمي، والنهوض بقضايا التعليم عامة وتصحيح ما اختّل يف منظومة التربية  

أوا ومتتني  التعليمية،  واملناهج  الربامج  وتطوير  واإلدارة،  مع  والتكوين  الصلة  ووشائج  القرابة  صر 
اجلامعات ومراكز البحوث سعيًا حنو ترسيخ القيم احلضارية واإلنسانية والتنموية..؛ آمًال أن ُيّتخَذ   
خارجه   أو  العريب  الوطن  يف  والتعليم  التربية  بقضايا  مهتّم  أو  باحث  لكّل  مرجعيًا  إطارًا  الكتاب 

  أفرادًا ومؤسسات. 
  . واهللا اهلادي ألقوم سبيل    
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عشوائية   عينة  على  السيكومترية  خصائصه  من  التحقق  بعد  للتعلم  الدافعية  مقياس  تطبيق  مت  الدراسة 

) من  (119مكونة  منها  طالبا،  و(66)  طالبا  كل  53)  على  موزعني  طالبة،  اآلداب )  كلية  أقسام 
  والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة عنابة باختالف مستويام الدراسية. 

الكلية منخفض، وهناك   اجلامعي ذه  الطالب  للتعلم لدى  الدافعية  الدراسة أن مستوى  نتائج  أظهرت 
املهين الدراسي  املشروع  حتقيق  يف  للتعلم  الدافعية  دور  يف  إحصائية  داللة  ذات  الطالب   فروق  لدى 

الداللة   مستوى  عند  التخصص  ملتغري  يعزى  داللة  ،  α=    0.05اجلامعي  ذات  فروق  توجد  كما 
الطالب  لدى  املهين  الدراسي  املشروع  حتقيق  يف  للتعلم  الدافعية  دور  اختالف  خيص  فيما  إحصائية 

  ولصاحل اإلناث. α=  0.05اجلامعي يعزى ملتغري اجلنس عند مستوى الداللة  
  الدافعية للتعلم، املشروع الدراسي املهين، الطالب اجلامعي.  فتاحية: الكلمات امل
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Abstract : 
This study aimed to find out the role of the motivation for learning in the 
realization of the university student’s vocational study project. And standing 
on the level of motivation to learn among the university student at the 
Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences at the university of Badji 
Mokhtar Annaba-Algeria, and if there was difference in the role of the 
motivation to learn achieving the professional study project for the 
university student due to the variable of gender and specialization. To 
achieve the goal of the study, the motivation to learn scale applied after 
verifying the psychometric characteristics of a random sample of (119) 
students, of which (66) male and (53) female students were distributed 
among all departments of the Faculty of Arts, Humanities and Social 
Sciences at the university of Annaba, according to their different academic 
levels. 
The results of the study showed that the level of motivation to learn among 
the university student in this college is low, and there are statistically 
significant differences in the role of motivation to learn in achieving the 
professional study project of the university student due to the variable of 
specialization at the significance level α=0.05. There are also statistically 
significant differences regarding the difference the role of the motivation to 
learn in the realization of the professional study project of the university 
student in due to the variable of sex at significance level α=0.05 and in 
favour of females. 
Keywords: motivation to learn, scholastic vocational project, university 
students. 

  املقدمة: 
ُتعّرف الدافعية للتعلم على أا امليل والتوجه للعمل بطريقة خاصة، وهي احلاجة النوعية اليت تسبب مثل  

يريده ويرغب فيه وحتافظ على ذل الذي  الفرد حنو نوع اهلدف  أو تدفع  فتثري  التوجه،  أو  امليل  ك  هذا 
كل  حتقيق  إىل  اجلامعي  بالطالب  يدفع  الذي  األول  املحرك  تعترب  ذا  فهي  الزمن.  من  مدة  التوجه 
اهتمامات وحاجات مساره التكويين اجلامعي ومنه إىل حتقيق مشروعه املدرسي حاليا واملهين مستقبال.  

م، بل لتطويره وتنميته  إذ ميكن النظر إىل الدافعية باعتبارها طاقة كامنة البد من وجودها حلدوث التعل
أو مكتسبة فحب   من حيث كوا موروثة  بينها  فيما  اجلامعي  الطالب  دوافع  وختتلف  الطالب،  عند 
اليت  املكتسبة  الدوافع  التحصيل من  الدافعية إىل  يعترب دافعية موروثة، يف حني صنفت  االستطالع مثال 

الدوافع   كون  إىل  وباإلضافة  عليها.  والتدريب  تعليمها  على  ميكن  تؤثر  أا  إال  مكتسبة  أو  موروثة 
األستاذ   وتؤثر على  إليه،  الوصول  ما حياول  اإلجيابية حنو  بالطاقة  للطالب، ألا متده  التعليمية  العملية 
اجلامعي ألا تصل مبستويات التدريس ملستويات أفضل فيساعد الطلبة على تعزيز العمل الدراسي جبهد  

لالستغالل وترشيدهم  أقل.  تساعد    وتكلفة  الدافعية  فإن  وهكذا  دافعيتهم.  استثارة  ألوقات  األحسن 
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له   يبني  أن  أستاذه  من  حيتاج  فالطالب  األداء،  حنو  التوجه  عوض  التعلم  حنو  توجه  تبين  على  الطلبة 
استكمال   لدافعيته حنو  تعلمه هي يف حد ذاا معزز  املسار األصح واألفضل، ألن عملية  ويوجهه حنو 

ق مشروعه الدراسي املهين. فحاجة الطالب اجلامعي إىل حتصيل مستوى علمي أو  مراحل تعليمه وحتقي
معريف أو نفسي أو اجتماعي معني خيلق يف نفسه الشعور بالقوة واالجنذاب حنو نشاطات تكوينية فعالة  
وهادفة وتبعث يف نفسه الشعور باملسؤولية حنو النجاح مع إمكانية الوصول إىل مستوى أفضل ومميز.  

ه فإن التحصيل األكادميي للطالب هو نتيجة تزاوج بني الدوافع الداخليةوالدوافع اخلارجية واحتادها  وعلي
الطالب. و هذا  ورغبات  اختيارات وغايات  فيها  إنإلرضاء  تتفاعل  ناتج عن عملية  األخري  سلوك هذا 

وثانيهم الفرد  داخل  من  أوهلما  تصدر  اليت  االجتماعية،  واملؤثرات  احليوية  املؤثرات العوامل  من  ا 
فبالرغم من تنوع الدافعية من كوا دافعية داخلية ودافعية خارجية إال أا يف كل احلاالت   اخلارجية.

من  به  حييط  ما  وكل  للطالب  األكادميي  الدراسي  باملسار  امللمة  جوانبه  بكل  التعلم  بعملية  متعلقة 
النفسي   اجلانب  منها  املهين  الدراسي  مشروعه  على  تؤثر  واجلانب جوانب  االجتماعي  واجلانب 

  اإلرشادي ... إخل.  
تقوده دافعية قوية تساعده    لباكل هذه اجلوانب املتداخلة فيما بينها تسعى إىل تكوين الطالب تكوينا ص 

تعلّ  بناء ماديا ومعنويا، هذا األخري يساعده على تطبيق كل  بناء ذاته  املهنية خاصة  على  ماته يف حياته 
  واليومية عامة. 

  
  أوال: حيثيات الدراسة 

ن حباجة ماسة إىل دراستها والبحث اليت طاملا كان اخلرباء والتربويووألن موضوع الدافعية من املواضيع  
منها   دراسات،  عدة  ا  اهتمت  إذ  واحد،  آن  يف  وتعليمية  تربوية  حاجة  كوا  املختلفة  جوانبها  يف 

الد التحصيل  على  وأثرها  الدافعية  بدراسة  عنيت  بدراسة  دراسات  اهتمت  ودراسات  راسي، 
باملتعلم سواء   املتعلقة  املتغريات  بعض  على  الدافعية  أثر  انطلقت من  الدافعية، ودراسات  استراتيجيات 

ة الدافعية اليت  كان تلميذا يف املراحل األساسية أو طالبا جامعيا، ومنها ما تطرق إىل مشكالت استثار
املتعلمني.  أ  تواجه  عنناإال  دراسات  جند  املشروع  مل  حتقيق  يف  بدورها  الدافعية  موضوع  بربط  نيت 

واالطالع   املوضوع  للمس هذا  انتباهنا وجدبنا  لفت  ما  وهذا  اجلامعيني،  الطلبة  لدى  املهين  الدراسي 
على أهم أدوار الدافعية اليت ترقى بالطالب اجلامعي لتحقيق هدفه من وجوده باجلامعة بالدرجة األوىل،  

استنا هذه لتسليط الضوء على هذا اإلشكال: ما هو دور الدافعية للتعلم يف  ومن هذا األساس جاءت در
الطالب  لدى  للتعلم  الدافعية  مستوى  هو  وما  اجلامعي؟  الطالب  لدى  املهين  الدراسي  املشروع  حتقيق 
اجلامعي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة باجي خمتار عنابة اجلزائر؟ وهل خيتلف دور  
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وهل   التخصص؟  باختالف  اجلامعي  الطالب  لدى  املهين  الدراسي  املشروع  حتقيق  يف  للتعلم  الدافعية 
  خيتلف دور الدافعية للتعلم يف حتقيق املشروع الدراسي املهين لدى الطالب اجلامعي باختالف اجلنس؟  

للتع الدافعية  مستوى  أوهلا:  مؤقتا  تساؤالا  تعاجل  فرضيات  اإلشكالية  هذه  عن  الطالب نتج  لدى  لم 
اجلامعي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة باجي خمتار عنابة اجلزائر مرتفع. ثانيها: ال  
للتعلم يف حتقيق املشروع الدراسي   توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما خيص اختالف دور الدافعية 

ا مستوى  للتخصص عند  بالنسبة  اجلامعي  الطالب  لدى  توجد    .α=  0.05لداللة  املهين  وآخرها: ال 
املهين   الدراسي  املشروع  للتعلم يف حتقيق  الدافعية  فروق ذات داللة إحصائية فيما خيص اختالف دور 

  . α=  0.05لدى الطالب اجلامعي بالنسبة للجنس عند مستوى الداللة  
املسا للتعلم يف  الدافعية  إبراز دور  احلالية فتكمن يف  القوية والرائدة يف حتقيق أما عن أمهية دراستنا  مهة 

  ، مشروع الطالب اجلامعي الدراسي واملهين. فهي تلعب دورا حموريا يف عملية تكوين الطالب اجلامعي
إذ تليب جمموعة من الرغبات وامليوالت اليت ختتلج الطالب جتاه حاجياته النفسية الداخلية وجتاه حاجياته  

الدافعية   عن مشروعه الدراسي املهين املنشود. زيادة على هذا تعدّ  التعليمية والتكوينية اخلارجية اليت تعرب
للتعلم أول أهداف األستاذ اجلامعي يف استثارة واستقطاب ميوالت ورغبات ومستويات دافعية طالم  
اجلامعي  الطالب  ميول  على  التعرف  يف  تساعد  استراتيجية  أول  ألا  الدراسية،  مستويام  باختالف 

وعلى الوقوف على أهم طرق تعلم الطالب اجلامعي مراعيا خاصية اجلنس وخصائص    ورغبته من جهة، 
  املقاييس املندرجة حتت كل ختصص من جهة أخرى. 

حيث اعتمدنا يف دراستنا احلالية على املنهج الوصفي كونه أنسب منهج ملثل هذا النوع من الدراسات  
الدافعي دور  تبيان  على  ساعدنا  فقد  استكشافية)،  املهين  (دراسة  الدراسي  املشروع  حتقيق  يف  للتعلم  ة 

للطالب اجلامعي وكذا قياس دافعيتهم للتعلم بنوعيها (الدافعية الداخلية والدافعية اخلارجية) ملعرفة مدى  
املشروع الدراسي املهين يعترب مرآة  مسامهتها يف بناء مشروعهم الدراسي حاليا واملهين مستقبال، كون 

الطالب الحتياجات  ورغبة    عاكسة  دافعية  مدى  إظهار  يف  ساهم  كما  واملعرفية.  التكوينية  اجلامعي 
  حب. و الطالب اجلامعي يف استكمال تعليمه العايل والتوجه حنو احلياة املهنية بكل رغبة 

وسنحاول يف دراستنا هذه العمل على فهم دور الدافعية للتعلم يف حتقيق املشروع الدراسي املهين من  
نظري وتطبيقي، سنتطرق يف اجلانب النظري إىل إشكالية الدراسة، تساؤالا، فرضياا،  خالل فصلني  

اجلانب  عن  أما  املهين،  الدراسي  املشروع  مفهوم  ونظرياا،  للتعلم  الدافعية  مفهوم  أمهيتها،  أهدافها، 
السابقة يف هذا    امليداين للدراسة فسيحتضن قراءة نتائجها وحتليلها ومقارنتها مبا توصلت إليه الدراسات

  املجال.
  

  ثانيا: الدافعية للتعلم لدى الطالب اجلامعي 
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اجل التكوين  عن  احلديث  خيلو  من  ال  اجلامعي  الطالب  وحاجات  سواء    هربطامعي  الدافعية  مبوضوع 
تبدو  وقد  لإلجناز،  دافعية  أو  للتعلم  دافعية  أّنه  كانت  إال  أوهلا  يف  واضحة  الغموض    الدوافع  يشوا 

لكلٍّ  املبدئي  التوضيح  وجب  ومنه  مشتقات    والتداخل،  تبيان  وبعده  والدافعية،  الدافع  مفهومي  من 
  ها املفاهيمي. الدافعية لإلملام أكثر باملوضوع وإزاحة الضباب بضبط حقل

ف الدافع على أنه: الطاقة الكامنة يف الكائن احلي اليت تدفعه ليسلك سلوكا معينا يف العامل عرّ وعليه يُ 
اخلارجي، هذه الطاقة هي اليت ترسم للكائن احلي أهدافه وغاياته لتحقيق أحسن تكيف ممكن يف بيئته 

.  )143، ص  2004علم النفس التربوي،  (مروان أبو حويج، مسري أبو مغلي، املدخل إىل  اخلارجية  
كما تعرف الدافعية على أا حالة مؤقتة تنتهي حال حتقيق اإلشباع أو التخلص من التوتر الناجم عن  
وجود حاجة أو حال حتقيق اهلدف الذي يسعى إليه الفرد، وهي أيضا حالة داخلية حتدث لدى األفراد  

هدف يسعى الفرد إىل حتقيقه. فاحلاجة تشري إىل    وتتمثل يف وجود نقص أو حاجة أو دافع أو وجود
(عماد عبد الرحيم  اختالل يف التوازن البيولوجي أو السيكولوجي مثل اجلوع، العطش واألمن وغريها  

. وكثريا ما تعرف الدافعية بأا مبثابة حالة  )215، ص 2012الزغول، مبادئ علم النفس التربوي، 
    .) 256، ص 1981(أرنوف، ويتيج، سيكولوجية التعلم، بة داخلية تستهل وتوجه وتدعم االستجا

للسلوكوللدافع وجهان متكامالن أحدمها داخلي واآلخر خارجي الدافع سببا  وموجها    ، جيعالن من 
وليس جمرد دفعة داخلية دون هدف، أما الوجه الداخلي للدافع فهو احلافز الذي يولد لدى الفرد    ،له

النشاط واحلركة مما أو    نزوعا إىل  الباعث  الوجه اآلخر فهو  أما  بيئته.  جيعله حساسا ملنبهات معينة يف 
(حممد عبد القادر، عبد  املحرض وهو عبارة عن املوقف أو املنبه اخلارجي الذي يالئم الدافع ويشبعه  

    .)131، ص 1997املطلب القريطى، مبادئ علم النفس، 
ا الختالف  نظرا  للتعلم  الدافعية  تعريفات  تباينت  ماهيتها.  وقد  لتوضيح  تصدت  اليت  النفسية  ملدارس 

ولدافعية التعلم جمموعة مصطلحات تعرب عن حقلها املفاهيمي املرتبط بالدرجة األوىل بدالالا العملية  
  واملعرفية. وهي: 

غريزة حاجة  إثارة  دافع  رغبة  حيوي  توتر  باعث  اتزان  طاقة  عادة  عاطفة  قيمة                      انفعال  هدف 
تفكري  تربية  تعلم  خربة  إدراك  إهلام  إمياء  موجهة  قوة  ثقافة  إثابة                   شخصية  متعة  قدرة  اجتاه 

  .) 82، ص  2011(حممد بالرابح، الدافعية اإلنسانية، حافز إحباط 
  ن من أنواع الدافعية: هناك تصنيفاو
  صنيف األول: صنفها إىل نوعني من الدوافع: دوافع أولية أو بيولوجية. ودوافع ثانوية أو نفسية. الت

  التصنيف الثاين: صنفها إىل نوعني أيضا ومها: دافعية داخلية. ودافعية خارجية. 
  فهو كاآليت:  ،فيما خيص النوع األول من التصنيف
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ية املنشأ بالدوافع األولية، وهي تلك الدوافع اليت  _دوافع أولية أو بيولوجية: تسمى الدوافع الفسيولوج
تعرف هلا أسس فسيولوجية واضحة، تنشأ من حاجات اجلسم اخلاصة بالوظائف العضوية والبيولوجية  

  كاحلاجة إىل املاء والطعام واجلنس. 
كالتملك   واضحة  فسيولوجية  أسس  هلا  يعرف  ال  اليت  الدوافع  تلك  وهي  نفسية:  أو  ثانوية  _دوافع 

لتفوق والسيطرة والفضول واإلجناز. بالنسبة لإلنسان فإن الدوافع األولية أقل أثرا يف حياته، ويتوقف  وا
(صاحل  ذلك إىل حد بعيد على درجة إشباعها. أما يف الظروف العادية فتبدو الدوافع الثانوية أكرب أثرا  

  ).  293، ص  2006حممد علي أبو جادو، 
  تايل:كال، فيوضح أما عن التصنيف الثاين

_دافعية داخلية: هي الرتعة الفطرية اليت جتعل الفرد ينشغل ويهتم وميارس واحدة من عدة أشياء تظهر  
األفراد ميتلكون   النمو)، ألن  أثناء  النفسية (حاجات شخصية، حاجات فطرية  باستمرار من احلاجات 

فعن  النفس،  عن  تلقائي  رضا  تعطيهم  اجلذابة  وخربام  بداخلهم،  فطرية  األفراد  حاجات  يهتم  دما 
االجتاهات  ختلق  اليت  القوة  متثل  داخلية  كدافعية  الداخلية  خربام  إليها،  باحلنني  ويشعرون  باملهمات، 
الظاهرة والضغوط. مثال ذلك: بدون مساعدة املكافآت ميكن لشخص أن يقرأ كتاب، وميكن آلخر  

بقدر تزودنا  الداخلية  الدافعية  فإن  عام  بشكل  بالساعات،  يهتم  املحيطة،  أن  البيئة  مع  التعامل  ة 
  واالهتمامات الشخصية وممارسة اجلهد الضروري لتطوير املهارات والقابليات. 

_دافعية خارجية: تأيت الدوافع اخلارجية من احلوافز البيئية ونتائجها، فحينما نتصرف لنكسب شهادة  
ارجية. والدافعية تنظم حسب  أكادميية عليا، الفوز بكأس، الوصول خلط النهاية، سلوكنا هو دافعية خ

األحداث اليت توجد يف البيئة، فعندما يعمل املوظفني ساعة بعد ساعة ألخذ العمولة، فإن سلوكهم حمفز  
خارجيا، والدافع اخلارجي يأيت حتت منطق (افعل هذا ... واحصل على هذا ...) (وللحصول على  

فالدافعية بيئي.  بسبب  ختلق  إا   .(... ...افعل  مثل  السلوك   ...  تعين  النهاية،  يف  تعين:  اخلارجية 
(النتائج). مثال: األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم رمبا يظهرون فوق توقعك يف احلصول على  
عالمات مرتفعة، هذا احلافز اخلارجي يعمل جبد للحصول على النتائج املرغوبة، والنتائج هي العالمات  

بد احلق، علم النفس التربوي للطالب اجلامعي واملعلم املمارس،  (حسني أبو رياش وزهرية عاملرتفعة  
ص  2007 برونر  )462،  يرى  إذ   ،(Bruner)    عندما واستمرارية  دميومة  أكثر  يكون  التعلم  أن 

تكون دوافع القيام به داخلية وليست مدهونة مبعززات خارجية. ويعتقد أن الدافعية اخلارجية ميكن أن 
(تيسري  ة التعلم، أما بعد ذلك فيجب التركيز على االستثارة الداخلية للدوافع تكون الزمة يف بداية عملي

    .)147، ص 2004مفلح كوافحة، علم النفس التربوي وتطبيقاته يف جمال التربية اخلاصة، 
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ودوافع داخلية   فع فسيولوجية ودوافع نفسية.وهناك من يصنفها مباشرة بدمج كل نوعني معا إىل: دوا
  ودوافع خارجية. 

كما جتدر اإلشارة إىل أن هناك عدة استراتيجيات الستثارة الدافعية للطالب من شأا مساعدته ودفعه  
  لتحقيق مشروعه الدراسي املهين وتلبية احتياجاته املعرفية والتكوينية، ومنها: 

  الطالب للمادة.              _استراتيجية جذب اهتمام
  لطالب على تطوير مركز الضبط الداخلي._مساعدة ا

  _استخدام املكافآت والعقاب حبذر.                             
  _عرض نشاطات مفتوحة النهاية لتطوير اإلبداع. 

  _التركيز على الترابط بني حاجات الطالب وخربام واملادة اليت يدرسوا. 
  ى االهتمام.      _التنويع يف االستراتيجيات التدريسية للمحافظة عل

  _وضع خطط للمشاركة الفعالة للطالب.                         
  _ اختيار استراتيجيات تأسر وتستهدف فضول الطالب.

  _تقدمي مادة تنطوي على قدر مناسب من الصعوبة والتحدي.     
  _توزيع الطالب يف جمموعات حلل التدريبات. 

  _تصميم الدرس لتأمني جناح الطالب.                           
  _إعطاء الطلبة نوع من السيادة والسيطرة على الدرس. 

  _التعبري عن االهتمام باملحتوى الدراسي وإظهار احلماس جتاهه.   
  _ تقدمي فرص للتعلم. 

  فهم واالستيعاب.             _دعم حماوالت الطالب على ال
واملعلم  _السقاالت.    اجلامعي  للطالب  التربوي  النفس  علم  احلق،  أبو رياش وزهرية عبد  (حسني 

) أن للدافعية يف التعلم  1993. ويذكر الزيون وآخرون ()475 .465، ص.ص.  2007املمارس،  
  وظيفة من ثالثة أبعاد، هي: 

  فتثري نشاطا معينا لديه. _ حترير الطاقة االنفعالية يف الفرد، 1
يف  2 معينة  بطريقة  للتصرف  وتدفعه  األخرى،  املواقف  ويهمل  معني  ملوقف  يستجيب  الفرد  جتعل   _

  ذلك املوقف.
_ جتعل الفرد يوجه نشاطه لوجهة معينة، حىت يشبع احلاجة الناشئة عنده، ويزيل التوتر الكامن لديه،  3

    .) 294، ص 2014علم النفس التربوي، (صاحل حممد علي أبو جادو، أي حىت حيقق هدفه 
  حتفل الدافعية بالكثري من النظريات اليت تناولتها من خمتلف جوانبها، وهذه هي النظريات اليت تناولتها:

 «Instincts Theory «McDougall_ نظرية الغرائز ل: ماكدوجال: 1
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 «psychoanalytic Theory «Freid_ نظرية التحليل النفسي ل: فرويد: 2
وهل:  3 ثرندايك  ل:  االرتباطية  النظرية   _Association Theory «Hull & 

Threndayek»  
  «Humanistic Theory «Maslow_ النظرية اإلنسانية ل: ماسلو: 4
  _ النظريات املعرفية احلديثة: وتشمل: 5

 Bandoura»Social cognitive Theory»االجتماعية ل: باندورا: أ_ النظرية املعرفية 
وفيشر:   وماكليالند  ل:اتكنسون  اإلجناز  دافعية  نظرية   Theory of achievementب_ 

motivation 
وريان: ديسي  ل:  الذايت)  العزم  (نظرية  الذايت  التقرير  نظرية   Self -Determinationج_ 

Theory «Deci & Ryan»  
التوج نظرية  هيدر:  د_  ل:  اخلارجي  الداخلي_  الدافعي   Intrinsic versus extrinsicه 

motivational orientation «Heider» 
   «Social Learning Theory «Rotterه_ نظرية التعلم االجتماعي ل: روتر:  

 Weinerن_ نظرية العزو ل: فينر: 
وليجيت:   دويك  اهلدفل:  نظرية  شوقي  (   «Goal Theory «Dweck &leggttو_  وليد 

والتحصيل   األكادميية  املساعدة  وطلب  الدافعي  والتوجه  املدركة  للكفاية  البنائي  النموذج  شفيق، 
  . )26 .25 . ص  .، ص2005الدراسي لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي، 

وريان كوا  الذايت ل كل من ديسي  العزم  نظرية  اخترنا  السالف ذكرها،  الدافعية  نظريات  بني    من 
  النظرية اليت تتماشى واألداة املعتمدة يف اجلانب امليداين هلذه الدراسة. 

وريان: لديسي  الذايت  التقرير   & Self Determination Theory «Dechy  نظرية 
Ryan»   

الدافعية    Ryanو  Dechyطور كل من   الدافعية بصفة عامة ويف  نظرية سامهت يف دراسة مفهوم 
نظرية التقرير الذايت أو ما يعرف    Ryanوريان    Deciللتعلم بصفة خاصة، إذ افترض كل من ديسي  

للدراسات أحادية   للدافعية. وهي بديل قوى  األبعاد  باعتبارها منظورا متعدد  الذايت  العزم  باسم نظرية 
للدافعية، ح ترتيبها على  البعد  واليت  الفرد  الكامنة وراء سلوك  أمناطا متعددة من األسباب  تفترض  يث 

ففي النهاية العليا هناك الدافعية الداخلية    Self Determination Contînmesمتصل التقرير الذايت
Intrinsic Motivation  صور عن  تعرب  للذات  اليت  تقريرا  األكثر  الدافعية  القيام  ة  تتضمن  اليت 

املمتعة اخلارجية   بالسلوكيات  الدافعية  هو  الدافعية  من  الثاين  والنمط  فيها  املتصلة  والرخاء 
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ExtrinsicMotivation    ذلك خارج  ألسباب  نشاط  يف  واالخنراط  املشاركة  عن  تعرب  اليت 
  النشاط.

الذات وتتراوح ما بني مستوى متزن   تقرير  تتنوع يف مستوى  للدافعية اخلارجية  أمناط متعددة  وهناك 
  لتقرير الذات إىل مستوى عال من التقرير الذايت وأقل صور الدافعية اخلارجية تقريرا للذات هي:  

اخلارجي:  1 التنظيم  دافع   _External Regulation  أ من  بالسلوك  القيام  يتضمن  جل  والذي 
  احلصول على الثواب أو جتنب العقاب.

الواعي:  2 غري  التنظيم   _Interjected Regulation  ما نشاط  يف  باملشاركة  يعرف  والذي 
الذات يف صورة مقررة   بنية  البيئة من عناصر مت تدويتها حبيث أصبحت جزءا من  استنادا إىل ما متليه 

لبيئة يقوم طريقة للقيام بالسلوكيات خارج الشعور  بشكل غري ذايت ومثل هذا التكامل املتنافر ملتطلبات ا 
أداء  الفرد ضغوطات من أجل  الدافعية عندما يواجه  النمط من  االلتزام، ويظهر هذا  بالذنب وضرورة 

  مهمة ما ويكون مصدر هذا الضغط من داخل الفرد كالشعور باخلجل لعدم القيام بالسلوك. 
املحرق3 التنظيم   _: Identified Regulation  الشخصي اختيار  إىل  السلوكيات  تشتد  حيث 

النشاط هاما ويتم   يعترب  للذات ويظهر عندما  تقريرا  الدافعية اخلارجية  النمط من  واألمهية، ويعترب هذا 
  اختياره من قبل الفرد.

الدافعية   غياب  الفرد    Amotivationأما  أفعال  بني  الشيء  حدوث  احتمالية  يف  نقصا  فيتضمن 
  األفعال وتعرب عن عدم وجود الدافعية.   وتوابع تلك

هذه الصورة الرابعة من صور التنظيم اخلاص   Intergrated Regulation_ التنظيم املتكامل:4
حيث يعترب  (Sansone & Harackieuiz, 2001)بالدافعية اخلارجية أضافه سانسون وهركيز  

قيم الفرد ومعتقداته ومتثل أعلى درجات  النشاط جزءا من الذات يتم اختياره حبرية كما أنه يتوافق مع  
الذايت   اآلداب،  التقرير  كلية  طلبة  لدى  األكادميية  الدافعية  اهللا خضري،  وعبد  جبوري  طالب  (منري 

    . )17. 16، ص. ص. 2018
نوفل   حممد  دراسة  تناولت  فقد  للتعلم،  الدافعية  موضوع  إىل  سابقة  دراسات  عدة  أشارت  وقد  هذا 

لم املستندة إىل نظرية تقرير الذات لدى عينة من طلبة كليات العلوم التربوية يف  "الفروق يف دافعية التع
، أين أظهرت نتائج دراسته اليت طبقها على عينة عشوائية قوامها  2011  /2010اجلامعات األردنية"  

كانت 803( الطلبة  لدى  الذايت  التقرير  لنظرية  املستندة  التعلم  دافعية  مستويات  أن  وطالبة  طالبا   (
الداللة   مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  كذلك  وتبني  عام  بشكل   ≥α( متوسطة 

التعلم )0.05 يف  الدافعية  استراتيجيات  اجلامعة  طلبة  استخدام  "مستوى  الغزو  حممد  ختام  دراسة   .
هي األخرى هدفت إىل التعرف على    2019وعالقته ببعض املتغريات جلامعة احلسني طالل األردن"  

استراتيجيات الدافعية للتعلم لدى طلبة جامعة احلسني بن طالل وعالقتها مبتغريات اجلنس والتخصص  
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) على عينة مكونة  2005واملستوى الدراسي، فباستخدام مقياس استراتيجيات الدافعية للتعلم ل (أمحد 
استرات238من ( أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا يف  النتائج  يجيات الدافعية ) طالبا وطالبة أوضحت 

الدراسي.   املستوى  إىل  تعزى  إحصائية  داللة  أيضا ذات  فروق  توجد  اجلنس، وال  ملتغري  تعزى  للتعلم 
كلية   طلبة  لدى  األكادميية  "الدافعية  اهللا خضري مشرف  طالب جبوري وعبد  إىل دراسة منري  باإلضافة 

ا للتعرف على مستوى الدافعية  ، أين قام الطالبني 2018  / 2017اآلداب جبامعة القادسية العراق"  
مقياس  على  الباحثان  اعتمد  اجلنس،  ملتغري  وفقا  مستواها  ومعرفة  اآلداب،  كلية  طلبة  لدى  األكادميية 

 ) قوامها  عينة  على  األكادميية  دافعية  )  100الدافعية  وجود  على  النتائج  أسفرت  وقد  وطالبة،  طالبا 
 الدافعية األكادميية لدى هؤالء الطلبة تبعا ملتغري  بدرجة كبرية لدى طلبة عينة الدراسة ووجود فروق يف 

 النوع (دكور_إناث). 
  
  امعي ا: املشروع الدراسي املهين للطالب اجللثثا

قبل البدء يف تقدمي مفاهيم حول املشروع واملشروع املهين واملشروع الدراسي للطالب اجلامعي، جتدر  
الدراسي املهين يالزم ويبدأ مع الطالب منذ سنواته الدراسية األوىل، مبعىن أنه   اإلشارة إىل كون املشروع

ال يكون وليد البيئة اجلامعية والدراسات العليا، وإمنا يكون عبارة عن تطلع ومتين ورغبة وهدف يرافق 
ورة  الطالب منذ صغره، ومنه يتحقق للطالب اجلامعي عرب مراحل تعليمية وتكوينية هادفة يف شكل سري

تعلم تتشكل من املرحلة االبتدائية يف شكل رغبات وطموحات وميوالت وتصورات ذهنية للتلميذ جتاه  
مهنة مرغوبة ملمارستها مستقبال، مرورا باملرحلة املتوسطة أو ما يعرف باملرحلة اإلكمالية أين تتم عملية  

املرحلة التعليمية املوالية (املرحلة    اختيار ختصصه العلمي أو األديب والذي يعرب عن الرغبة يف دراسته يف
الثانوية) والذي يوصله للتخصص اجلامعي املنشود، هذا األخري مرتبط بالدرجة األوىل مبشروعه املهين  

  املستقبلي ومشروع حياته الكلي.
الفعل، وسريورة دينامية،  عرّ يُ  املعاش، وعقلنة توجيه  الفضاء  لزمن  أنه تصور وتسيري  املشروع على  ف 

وحسبوحمر مستقبلية  وضعية  يستهدف  ال  املشروع،  خالل  من  والفرد  للفعل.  أيضا    ،ك  يقوم  بل 
بتنظيم وبشكل ملموس جمموع العمليات الضرورية املؤدية إىل هذه الوضعية. ومن ناحية أخرى، يعد  
املشروع سريورة مفتوحة، كون الفعل املسبق مل حيصل بعد وبالتايل يتسم بطابع التغري، وتلك إحدى  

ملميزات األساسية لكل مشروع. إضافة إىل ذلك ال حيمل املشروع طابع اإلكراه واإلرغام، وال يعترب  ا
أو   التسيري  أو  التنفيذ  أو  اإلعداد  أثناء  إمجاع سواء  إىل  بل حيتاج  ملزما،  عقدا  أو  مغلقا  إطارا صارما 

 .(Boutinet, Anthropologie du projet, 1992, p 22) .التقييم
املشروع  J. Charpentier De l’orientation au projet de)املهين حسب ما ذكره  أما 

l’élève, 1993, 35)    القدرات    هو يالئم  حمدد  اهتمام  أو  عمل،  وظيفة،  مهنة،  ملمارسة  التطلع 



 

30 

للتلميذ   ميكن  أي  متأخرا  يكون  أن  وميكن  الدراسة  بعد  غالبا  يكون  العيش،  سبل  ويوفر  والرغبات 
دو الدراسة  يف  املشروع.  النجاح  هذا  على  التوفر  واإلرشادية  ن  التوجيهية  اخلدمة  فتحي،  (خلف 

السنة األوىل   بناء املشروع املدرسي واملهين من وجهة نظر تالميذ  التوجيه ومسامهتها يف  ملستشار 
 ) 46، ص 2016ثانوي، 

 ,Etienne A, Baldy Benedetto, Le projet personnel de l’élève, 1992)يقول 
p 155)   إذا ما كان يشمل عناصر أكثر  إ املستقبلي  املشروع  أو  الشخصي  املشروع  ن احلديث عن 

املشروع   عن  نتحدث  فإننا  دراسيا  هدفه  كان  فإذا  للفرد،  املستقبلية  واحلياة  الشخصية  متس  عمومية 
املشروع فإن  وبالتايل  املهين.  املشروع  عن  احلديث  بصدد  فإننا  مهنيا  أساسه  كان  إذا  أما   الدراسي، 

يكون   بينما  املتوسط،  املدى  على  فيكون  املهين  املشروع  أما  القصري،  املدى  على  يكون  الدراسي 
البعيد   املدى  احلياة على  يتمثله  مشروع  (حياة قليدة، سعيدة داودي، حمددات املشروع املهين كما 

    . )30، ص 2015طلبة اإلرشاد والتوجيه، 
الباحثة رأت  املش   (Bernadette dumora)وقد  بني  أن  قوة  عالقات  ينتج عن  الشخصي  روع 

  ثالثة أقطاب: 
  وهو قطب التمثالت حول الذات واملبالغة فيه تغرق الفرد يف األوهام.  _القطب الدافعي:

وهو قطب التمثالت حول املحيط السيسيو اقتصادي وحول املهن واملبالغة يف التركيز   _القطب املهين:
  عليه تغرق الفرد يف املبالغة يف االمتثالية واخلضوع للطبقات السائدة اجتماعيا.  

الذايت: التقومي  إىل كبح    _قطب  تؤدي  التركيز عليه  واملبالغة يف  املدرسي  بالعامل  القطب  ويتعلق هذا 
(حياة قليدة، سعيدة  حاوالت املتعلقة بإسقاط الذات يف مستقبل مهين كله دينامية وميول  مجاح كل امل

والتوجيه،   اإلرشاد  طلبة  يتمثله  كما  املهين  املشروع  حمددات  ص.  2015داودي،  .  30، ص. 
31( .  

  وللمشروع عدة خصائص منها: 
من خال1 املستقبلي،  التصور  على  املشروع  بناء  يعتمد  التنبئية:  خاصية  اجتاه _  يف  الذات  إسقاط  ل 

للمستقبل.   نظرته  حدود  يف  تصرفاته  أو  نشاطاته  الفرد  عليه  يعكس  فيه  مرغوب   .J)مستقبل 
Guichard, 1993, p 15) 

تصور  2 املشروع عند مستوى  يقف  األفعال، حيث ال  ضمن  املشروع  يصنف  اإلجرائية:  _ خاصية 
فامل واإلجناز،  الفعل  إىل  يتعداه  أن  جيب  بل  حتقيقه.  املستقبل،  إىل  نسعى  تطلع  ليس   .J.P)شروع 

Boutinet, 1993, p 94) 
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_ خاصية التمثيل املعريف: يتشكل املشروع كعملية ذهنية معرفية موجهة حنو هدف مستقبلي، مبنية 3 
(بوسنة فطيمة، شريفي هناء، بناء املشروع  على معطيات املاضي واحلاضر وتسعى إىل حتقيق املستقبل  

  ). 20، ص 2018كاستراتيجية للحد من ظاهرة التسرب املدرسي، الدراسي واملهين 
 

  ا: اإلطار التطبيقي رابع
 ) عددهم  والطلبة  الطالبات  من  جمموعة  يف  البحث  جمتمع  والعلوم  119ومتثل  اآلداب  كلية  من   (

اإلنسانية واالجتماعية جبامعة عنابة اجلزائر بكل أقسامها: قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا،  
سم اللغة اإليطالية، قسم  قسم الفلسفة، قسم اللغة العربية، قسم اللغة الفرنسية، قسم اللغة اإلجنليزية، ق

قسم   املكتبات،  قسم  االجتماع،  علم  قسم  واالتصال،  اإلعالم  علم  التاريخ،  قسم  الرياضة،  الترمجة، 
ليسا الثالث:  عشوائي من  باملستويات  قسم عدد  الباحثة من كل  أخذت  ماستر، دكتوراه، وقد  نس، 

و باجلامعة  االمتحانات  وفترة  الدراسة  فترة  لتزامن  نظرا  بني  الطالب  املسجلة  األعداد  تفاوت  كذلك 
الطلبة الذكور والطالبات اإلناث يف كل ختصص. كان اختيار الطلبة والطالبات بطريقة عشوائية وذلك  
الطلبة يف مستوى   إذا كان هناك اختالف بني  الوقوف عما  البحث واملتمثلة يف  دف حتقيق أهداف 

  . دافعيتهم للتعلم يعزى ملتغري التخصص ومتغري اجلنس
اإلنسانية   العلوم  كلية  مستوى  على  وبالضبط  عنابة  البوين  خمتار  باجي  جبامعة  الدراسة  أجريت 

. وقد اعتمدنا يف دراستنا هذه على  2021مارس    08فيفري إىل    24واالجتماعية بكل أقسامها من  
مت تعريب    Vallerand. R. J. Blais, M.R, Brière, N, M. L Pelletierمقياس الدافعية ل:  

يف رسالتها يف    2012قياس وتقنينه بقياس صدقه وثباته عن طريق األستاذة الدكتورة عتيق مىن سنة  امل
  الطلبة اجلامعيون عالقتهم باملعرفة وتصورهم للمستقبل.  : الدكتوراه بعنوان

الدافعية   من  رئيسية  أنواع  ثالثة  على  يشتمل  جامعي،  تعليم  متابعة  دافعية  لقياس  املقياس  هذا  صمم 
أن   ميكن  الدافعية،  من  أشكال  سبعة  األداة  هذه  تقيس  والالدافعية).  خارجية  دافعية  داخلية،  (دافعية 

الرئيس الثالثة  األنواع  إىل  بالضرورة  تنتمي  وهي  باجلامعة،  العلم  طالب  عن  سابقا. تنجم  املذكورة  ية 
مثانية   على  حمتويا  املقياس  بذلك  ليكون  عليه،  دالة  مفردات  أربعة  فرعي  نوع  أو  صنف  كل  ويشمل 
وعشرين مفردة. كما سنوضحه الحقا، حبيث يكون املفحوص ملزما باإلجابة على املفردات من خالل  

له باملقياس، واليت حيتسب كل اختيار   اختيار العبارة اليت يراها مناسبة من مجلة البدائل السبعة اليت تقدم
  منها بنقطة واحدة. وهذه هي البدائل: 

_يتوافق قليال،  3_يتوافق بنسبة متوسطة،  4_يتوافق جدا،  5_يتوافق بقوة،  6_يتوافق بقوة كبرية،  7
  _ال يتوافق متاما. 1_يتوافق قليال جدا،  2

  مرفقة باملفردات الدالة عليها كما يلي: وهذه هي أشكال الدافعية اليت حتدثنا عنها سالفا، 
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 La motivation intrinsèqueأوال: الدافعية الداخلية: 
  . 23،  16،  9،  2_دافعية داخلية للمعرفة، املفردات الدالة عليها هي:  1
  . 25، 18،  11،  4_دافعية داخلية لإلثارة، املفردات الدالة عليها هي:  2
  . 27، 20،  13،  6دات الدالة عليها هي:  _ دافعية داخلية إلكمال العمل، املفر3

  La motivation extrinsèqueثانيا: الدافعية اخلارجية: 
خارجية1 هي:  -_دافعية  عليها  الدالة  مفرداا  خارجية):  ملثريات  (خاضعات  خارجي  ،  8،  1ضبط 

15 ،22 .  
  . 24،  17،  10،  3_دافعية خارجية بتقمص: املفردات الدالة عليها:  2
  . 28، 21،  14، 7تدخل: مفرداا الدالة عليها هي: بضبط م_دافعية خارجية 3

 . 26،  19، 12،  5املفردات الدالة عليها هي:  Amotivation ثالثا: الالدافعية:
الطلبة  ب:  املعنونة  بالدكتوراه  دراستها  يف  عتيق  مىن  األستاذة  طريق  عن  املقياس  ثبات  حساب  مت 

للمستقبل وتصورهم  باملعرفة  عالقتهم  التطبيق  2012سنة    اجلامعيون  طريق  عن  بقياسه  قامت  أين   ،
بني  للثبات  بريسون  االرتباط  معامل  حبساب  االختبار  هذا  ثبات  من  التأكد  وبالتايل  التطبيق،  وإعادة 

  حيث حتصلت على نتيجة الثبات التالية:  ،نتائج التطبيق األول ونتائج التطبيق الثاين
احلرية  n=20حيث،   ودرجة   ،N=-2    تساوي =  Rوجدنا  ،  18أي  و0.556املحسوبة   ،R  

  0.01عند مستوى الداللة    0.561وتساوي    0.05عند مستوى الداللة    0.444اجلدولية تساوي  
القول    0.05دالة إحصائيا عند    Rاجلدولية. وعليه    Rاملحسوبة أكرب من    Rوعليه   وبالتايل ميكن 

  ث احلايل.بأن، هذا االختبار يتمتع بثبات مقنن وميكن استعماله ألغراض البح
أما صدق املقياس فقد حتققت منه األستاذة عتيق مىن يف دراستها كذلك بفحص الصدق الظاهري له  
أي صدق املحكمني، حيث مت التركيز من طرف معظم املحكمني على بندين فقط، أين بدت الترمجة  

  ، وأصبحت ترمجة البندين باإلمجاع كما يلي:13و  12غري دقيقة، هذان البندان مها: 
  يوضح نتائج صدق املحكمني للبندين املعدلني  01جدول رقم 

  البند بعد التحكيم   البند قبل التحكيم  البند 
رقم 
12  

لدي مربرات كافية ملزاولة الدراسات  
اجلامعية، لكن أتساءل إذا كنت سأواصل  

  هذا. 

كانت لدي مربرات كافية ملزاولة الدراسات  
سأواصل  اجلامعية، لكن أتساءل ما إذا كنت 

  هذا. 
ألجل املتعة اليت تنتابين وأنا أبذل جمهودات    13

(فوق طاقيت) يف إجناز من إجنازايت  
  الشخصية.

ألجل املتعة اليت تنتابين وأنا أبذل جمهودات  
  كبرية لتحقيق إجنازايت الشخصية.
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(مىن  غتها  بند املتبقية، نظرا لسالمتها وسهولة فهمها وحسن صيا   26ومت االحتفاظ بنفس الترمجة ل  
  . )114. 110، ص. ص.  2013عتيق، 

وقد قمنا بإعادة قياس خصائصه السيكومترية (قياس صدقه وثباته) مرة أخرى نظرا ملدة تطبيق هذا    
)، وقد  2021، والدراسة احلالية  2012املقياس بني الدراستني: (دراسة األستاذة الدكتورة عتيق مىن  

  حتصلنا على النتائج التالية: 
  الدافعية للتعلم مقياس  السيكو متريةصائص بعض اخل 

 : كرو نباخحساب الثبات بطريقة ألفا -
  ذه الطريقة وكانت النتيجة كما هو مبني يف اجلدول التايل: الدافعية للتعلم مت حساب ثبات مقياس 

  كرو نباخ بألفا الدافعية للتعلم ) يوضح نتائج معامل ثبات مقياس 02(جدول رقم 
  معامل الصدق   αمعامل ألفا  الفقرات عدد   األداة

  0.901  0.812  28  الدافعية للتعلم مقياس 
مقياس   ثبات  معامل  أن  السابق  اجلدول  للتعلم  نالحظ من خالل  ألفا  الدافعية  معادلة  نباخ وفق    كرو 

) ل  مساويا  (   )α  =0.812كان  الصدق  املقياس  )  0.901ومعامل  متتع  يؤكد  مما  دالة  قيمة  وهي 
  ممتاز وعايل من الثبات.مبستوى  

  حصائية:  ساليب اإلاأل-
  مت االستعادة بالوسائل اإلحصائية التالية:  

  . كرو نباخ، معامل الثبات الفا اختبار ت، اختبار انوفا،النسب املئوية، ، التكراراتspss 25برنامج 
  خصائص العينة: 

 ) يوضح خصائص عينة الدراسة 03جدول رقم (
  اجلنس * التخصص

  املجموع  اجلنس 

 انثى  ذكر 

 10 0 10 التكرار  رياضة  التخصصات 

 %8.4 %0.0 %8.4 النسبة 

 13 0 13 التكرار  التاريخ 

 %10.9 %0.0 %10.9 النسبة 
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 10 0 10 التكرار  واالتصال  االعالم

 %8.4 %0.0 %8.4 النسبة 

 10 0 10 التكرار  االجتماع  علم

 %8.4 %0.0 %8.4 النسبة 

 10 0 10 التكرار  طالية اإل

 %8.4 %0.0 %8.4 النسبة 

 10 0 10 التكرار  جنليزية اإل

 %8.4 %0.0 %8.4 النسبة 

 10 7 3 التكرار  العريب دباأل

 %8.4 %5.9 %2.5 النسبة 

 10 10 0 التكرار  الفلسفة

 %8.4 %8.4 %0.0 النسبة 

 10 10 0 التكرار  الترمجة

 %8.4 %8.4 %0.0 النسبة 

 10 10 0 التكرار  واألرطوفونيا  التربية

 %8.4 %8.4 %0.0 النسبة 

 11 11 0 التكرار  املكتبات 

 %9.2 %9.2 %0.0 النسبة 

 5 5 0 التكرار  الفرنسية

 %4.2 %4.2 %0.0 النسبة 

 119 53 66 التكرار  املجموع 

 %100.0 %44.5 %55.5 النسبة 
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بينما نسبة االناث    ،%55.5عاله ان اغلبية العينة من الذكور بنسبة بلغت  أ نالحظ من خالل اجلدول  
  . %10.9تخصص التاريخ بنسبة بلغت لالنسبة الغالبة  يف حني كانت،  44.5%

  

  
  بيانية توضح خصائص عينة الدراسة من ناحية نسبتها املئوية   أعمدة

  _عرض وتفسري نتائج الدراسة: 
األوىل:مستوى اإلنسانية    الفرضية  والعلوم  اآلداب  بكلية  اجلامعي  الطالب  لدى  للتعلم  الدافعية 

  واالجتماعية جبامعة باجي خمتار عنابة اجلزائر مرتفع. 
يت تست لعينة واحدة واملقارنة بني املتوسطات واالحنرافات    اختبار): يبني نتائج 04جدول رقم (

  املعيارية للعينة 
املتوسط   N الكل

  احلسايب
االحنراف 

  املعياري
T   املتوسط

 النموذجي
DF sig  مستوى

  الداللة 
داللة 

  الفروق

  دال  0.05  0.00  118  112  62.65  22.43  128.84  119

بلغ   للكل    احلسايب  املتوسط  أن  أعاله  اجلدول  خالل  من  معياري    128.84نالحظ  باحنراف 
قيمة  22.43 بينما   ،T    حرية    62.65بلغت النموذجي  118بدرجة  املتوسط  وقيمة   ،112  

الداللة    sig  0.00وجاءت قيمة   أقل من مستوى  0.05عند مستوى  املعنوية  الداللة  ، وميا أن قيمة 
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ا أن أيضا قيمة املتوسط النموذجي أكرب من املتوسط احلسايب فإن هذا دال إحصائيا ، ومب0.05الداللة  
يعين   واالجتماعية  مما  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  اجلامعي  الطالب  لدى  للتعلم  الدافعية  مستوى 

ئج يف  جبامعة باجي خمتار عنابة اجلزائر منخفض. وهو ما يدل على عدم سعي الطلبة لتقدمي أفضل النتا
ترتبط  اليت  اجلديدة  اليومية  العلمية  واملمارسات  باألنشطة  وال  باملعرفة  وعيهم  عدم  وعلى  دراستهم 
بالدرجة األوىل بعملية فهمهم ومن مت بعملية جناحهم الدراسي. باإلضافة إىل أن هذه النتيجة تدل على  

ا التحصيل  بعوامل  وال  التكويين  مبحيطهم  اجلامعيني  الطالب  اهتمام  يف  عدم  م  يؤدي  الذي  ملعريف 
النهاية إىل ترقية معارفهم واكتساب مهارات علمية أصيلة من شأا رفع مستويام العلمية والدراسية  

أو   خلل  وجود  إىل  النتيجة  هذه  تشري  كما  السواء.  حد  السلوكي على  باجلانب  متعلق  ما  عطب 
  ي واملعريف لألساتذة يف حد ذام. العالئقي بني الطلبة واألساتذة، ومرتبط أيضا باملستوى العلم

يف   للتعلم  الدافعية  اختالف دور  فيما خيص  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثانية: ال  الفرضية 
  0.05حتقيق املشروع الدراسي املهين لدى الطالب اجلامعي بالنسبة للتخصص عند مستوى الداللة 

=α .  
تبعا ملتغري  الدافعية للتعلم نتائج حتليل التباين احادي للفروق يف مستوى  ): يبني 05(اجلدول رقم

  التخصص 
  

  

جمموع  
  املربعات

DF   متوسط
  املربعات

F  Sig  مستوى
  الداللة 

داللة 
  الفروق

  دال غري   0.05  0.13  1.50  724.3  11  7957.5  بني املجموعات 

داخل 
  املجموعات 

51419.6  107  480.5  

    118  59387.2  املجموع 

 ) رقم  اجلدول  خالل  بلغ    )05من  املجموعات  بني  املربعات  جمموع  ان  داخل    7957.5نالحظ  املجموعات  بينما 
ومتوسطات املربعات بني املجموعات بلغ    107وداخل املجموعات    11ودرجة احلرية بني املجموعات    51419.6

الفيما    480.5  وداخل املجموعات  724.3 املعنوية  أن  الداللة    0.13  هي  Sigقيمة  ان   .0.05عند مستوى  ومبا 
وعليه توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما   دال احصائيا غري  ن هذاإف 0.05من مستوى الداللة  أكربSigقيمة املعنوية 

دور   اختالف  بالنسبة  خيص  اجلامعي  الطالب  لدى  املهين  الدراسي  املشروع  حتقيق  يف  للتعلم  الدافعية 
  . α= 0.05لتخصص عند مستوى الداللة ل
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يف   للتعلم  الدافعية  اختالف دور  فيما خيص  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثالثة: ال  الفرضية 
الداللة   بالنسبة للجنس عند مستوى  الطالب اجلامعي  الدراسي املهين لدى    0.05حتقيق املشروع 

 =α .  
 

  يت تست لعينتني مستقلتني  ) ميثل اختبار 06اجلدول رقم (
املتوسط   N اجلنس

  احلسايب
االحنراف 

  املعياري
T DF sig  مستوى

  الداللة 
داللة 

  الفروق

  غري دال   0.05  0.59  117  1.76  20.89  125.6  66  ذكر 

  23.79  132.8  53  انثى 

،  20.89باحنراف معياري    125.6نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن املتوسط احلسايب للذكور بلغ  
  1.76بلغت   T، يف حني قيمة 23.79باحنراف معياري   132.8بينما املتوسط احلسايب لإلناث بلغ  

حرية   قيمة  117بدرجة  وجاءت   ،sig  0.59    الداللة مستوى  الداللة  0.05عند  قيمة  أن  وميا   ،
الداللة  املعن فان هذا غري دال إحصائيا مما يعين وجود فروق ذات داللة    0.05وية أكرب من مستوى 

خيص   فيما  الطالب إحصائية  لدى  املهين  الدراسي  املشروع  حتقيق  يف  للتعلم  الدافعية  دور  اختالف 
  . α=   0.05اجلامعي بالنسبة للجنس عند مستوى الداللة  

  
  ء نتائج الدراسات السابقة على ضو   : مناقشة نتائج الدراسةخامسا

نية  تتضح  الدراسة  إىل هدف هذه  التعرف على  نيالباحثت  بالرجوع  إىل  الوصول  الدافعية   يف  مستوى 
والوقوف عما إن كان هنالك اختالف   ،للتعلم يف حتقيق املشروع الدراسي املهين لدى الطالب اجلامعي

التخصص   ملتغريي  وفقا  املهين  الدراسي  اجلامعي  الطالب  مشروع  حتقيق  يف  للتعلم  الدافعية  دور  يف 
  . واجلنس

الدكتوراه   طلبة  إجابات  كانت  والليسانس  لقد  الدراسة  واملاستر  عينة  هم  مقياس  الذين  فقرات  على 
الدراسة، وتوضيح أجوبة التساؤل الرئيسي هلذه الدراسة متبوع  الدافعية للتعلم كفيلة بتبيان نتيجة هذه  
  بإجابة تساؤالا الفرعية، وهي كاآليت: 

السؤال األول:   اآلداب والعلوم  فيما خيص  اجلامعي بكلية  الطالب  للتعلم لدى  الدافعية  ما هو مستوى 
  اإلنسانية واالجتماعية جبامعة باجي خمتار عنابة اجلزائر؟

هذا نتائج  والعلوم   أظهرت  اآلداب  بكلية  اجلامعي  الطالب  لدى  للتعلم  الدافعية  مستوى  أن  السؤال 
وهذا يدل على أن الطالب اجلامعي اإلنسانية واالجتماعية جبامعة باجي خمتار عنابة، اجلزائر منخفض،  
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بينها من  عوامل  لعدة  راجع  وهذا  للتعلم،  الدافعية  نقص  من  يعاين  الكلية  الطالب   :ذه  تزويد  عدم 
اجلامعي بتغذية راجعة مناسبة من شأا أن توضح مواطن الضعف والقوة يف اجلانب املعريف والتعليمي  

مناقشة   ،لديه يف  للطلبة  الفرص  إتاحة  عدم  ختصصه.  ملقاييس  فهمه  مدى  من  التحقق  عدم  وبالتايل 
مبتطل تزويدهم  عدم  كذلك  التعلم،  عملية  يف  املتضمنة  خربام  على  والتعليق  التعلم  تعلمام  بات 

أوصلتهم   مشرفة  وما حققوه من مستويات  املميزة  السابقة  ونتائجهم  بتعلمام وإجنازام  كتذكريهم 
البيئة  اجلامعي يئة عدة جوانب يف  العايل. وعليه وجب على األستاذ  العلمي والدراسي  املستوى  هلذا 

التحرك   بشكل خاص كترك حرية  التعليمي  وللموقف  بشكل عام  واالستعانة مبوجوداا يف  التعليمية 
الفرد الفروق  مبدأ  مراعاة  للطالب،  النفعي  والتنشيطاالستغالل  التشويق  عنصر  وإدخال  داخل    ية، 

يف   تنويعهم  إىل  باإلضافة  دوافعهم.  واستثارة  عقوهلم  الستقطاب  األحيان  بعض  يف  التعليمي  املوقف 
ى مع مراعاة خصائص التخصص  طرائق التدريس دون االعتماد على طريقة على حساب طريقة أخر 

ومقاييسه، كاملزاوجة بني طرائق التدريس التقليدية وبني تقنيات التعلم احلديثة وبني اخلرجات امليدانية.  
نوفل   نتائج دراسة كل من دراسة "حممد  مع  يتوافق  ال  ما  دافعية    2011وهذا  الفروق يف  باألردن" 

عينة من طلبة كليات العلوم التربوية يف اجلامعات األردنية"  التعلم املستندة إىل نظرية التقرير الذايت لدى  
كانت   الطلبة  لدى  الذايت  التقرير  لنظرية  املسندة  التعلم  دافعية  مستويات  أن  الدراسة  كشفت  أين 
اهللا   نتيجة دراستنا مع دراسة كل من "منري طالب جبوري وعبد  تتوافق  متوسطة بشكل عام. كما ال 

الدافعية األكادميية لدى طلبة كلية اآلداب" أين أظهرت النتائج وجود  بالعراق"    2018خضري مشرف  
  2019دافعية بدرجة كبرية لدى الطلبة. وهو ما ال يتوافق أيضا مع نتيجة دراسة "ختام حممد الغزو  

باألردن" مستوى استخدام طلبة اجلامعة استراتيجيات الدافعية يف التعلم وعالقته ببعض املتغريات" اليت  
الستراتيجيات    أشارت اجلامعة  طلبة  استخدام  مستوى  أن  إىل  بدرجة  نتائجها  كان  للتعلم  الدافعية 

  متوسطة على الدرجة الكلية واألبعاد. 
الثاين:   السؤال  خيص  لدى  فيما  املهين  الدراسي  املشروع  حتقيق  يف  للتعلم  الدافعية  دور  خيتلف  هل 

  الطالب اجلامعي باختالف التخصص؟
املرتبط باختالف دور الدافعية للتعلم يف حتقيق املشروع    إجابات الطلبة حول السؤال الثايننت نتائج  بيّ 

إحصائي   داللة  ذات  فروق  وجود  عن  التخصص  ملتغري  يعزى  اجلامعي  الطالب  لدى  املهين  الدراسي 
إىل  النتيجة  هذه  عزو  وميكن  الدراسة.  عينة  هو  الذي  اجلامعي  الطالب  لدى  التخصص  مبتغري  ترتبط 

املسطرة حتت كل  ا التدريسية  املقاييس  الفردية من جهة وخصائص  الطالب  املباشر خبصائص  رتباطها 
براجمهم وختصصام هلا أمهية كبرية يف نفوسهم   الطالب مع  ختصص من جهة أخرى، فدرجة تكيف 
وتؤثر بدرجة أكرب على مستوى دافعيتهم وعلى دورها يف حتقيق مشروعهم الدراسي املهين باختالف  

(الذين جربوا على اتباع ختصص مل    الدراسية. ناهيك عن الطلبة الذين شّكلوا حاالت شاذة مستويام  
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خيتاروه ألن معدهلم األكادميي ال يسمح به) فنجدهم يدرسون بدون دافعية يف كثري من األحيان مههم  
يا، وعلى العموم  األول النجاح ولو بأدىن حتصيل، وتغيب يف أوساطهم هلفة التميز وحتقيق درجات عل

تدريسها   وطرائق  العلمية واألدبية وطبيعتها  املادة  أصل  إىل  أيضا  التخصص  الفروق يف  أسباب  ترجع 
وغياب عنصر التشويق وإقحام الطلبة يف العملية التعلمية، كذلك عالقام باألستاذ وبقسمهم اإلداري  

ا فترات  يف  املكثف  غيام  إىل  يؤدي  مما  أحيانا)  التعامل  الجتياز  (سوء  إال  وحضورهم  لدراسة 
الغزو   حممد  "ختوم  دراسة  مع  يتوافق  ال  ما  وهذا  الفصلية.  مستوى    2019االمتحانات  باألردن" 

نتيجتها   اليت أسفرت  املتغريات"  ببعض  التعلم وعالقته  الدافعية يف  استراتيجيات  اجلامعة  استخدام طلبة 
علم. وهو ما مل تتوصل إليه دراسة كل من  عن عدم وجود أثر التخصص يف استراتيجيات الدافعية للت

باألردن" الفروق يف دافعية التعلم املستندة إىل نظرية التقرير الذايت لدى عينة من    2011"حممد نوفل  
خضري   اهللا  وعبد  جبوري  طالب  "منري  ودراسة  األردنية"  اجلامعات  يف  التربوية  العلوم  كليات  طلبة 

 اآلداب".ية لدى طلبة كلية بالعراق" الدافعية األكادمي 2018مشرف  
الثالث:   السؤال  خيص  لدى  فيما  املهين  الدراسي  املشروع  حتقيق  يف  للتعلم  الدافعية  دور  خيتلف  هل 

  الطالب اجلامعي باختالف اجلنس؟
أسفرت نتائج هذا السؤال واملتعلق مبا إذا كان هناك اختالف يف دور الدافعية للتعلم يف حتقيق املشروع   

املهين للطالب الدراسي  فرق    هناك  أن  اجلنس  ملتغري  يعزى  حتقيق   ًا اجلامعي  يف  للتعلم  الدافعية  دور  يف 
املشروع الدراسي املهين لطالب عينة الدراسة الذكور واإلناث، فالدافعية للتعلم لدى اإلناث أكرب منها  

أكثر جدية  لدى الذكور حسب نتائج اجلدول أعاله. وهذا راجع إىل أن الطالبات أكثر حبا للدراسة و
إىل باإلضافة  العايل.  تكوينهم  بذ  يف  إىل  ميال  أكثر  اإلناث  الشديد  أن  وحبهم  دراستهم  يف  اجلهد  ل 

للمنافسة واحلصول على معدالت ومراتب عليا دون االكتفاء بالنجاح فقط، ومن مت اجتهاد كل منهن  
ات معرفية مهمة.  على إظهار كل ما لديهن من طاقات داخلية ومميزات وخصائص وكفايات أو كفاء

هذا من جانب، ومن جانب آخر جند عدم انشغال الذكور بالدراسة إال يف بعض األحيان واهتمامهم  
بأمور ومسؤوليات أخرى كالبحث عن العمل والدراسة يف آن واحد، وتدبري شؤوم بأنفسهم وحىت  

بال األقران واألصدقاء واكتفائهم  البيت مع  واملتعة خارج  باللهو  نجاح مبعدالت رمسية فقط.  انشغاهلم 
الغزو   حممد  "ختوم  دراسة  مع  جزئيا  يتوافق  اجلامعة    2019وهذا  طلبة  استخدام  مستوى  باألردن" 

فروق ذات داللة   نتائجها وجود  بينت  أين  املتغريات"  ببعض  التعلم وعالقته  الدافعية يف  استراتيجيات 
جزئيا  يتفق  كذلك  اإلناث،  لصاحل  اجلنس  ملتغري  تعزى  نوفل    إحصائية  "حممد  دراسة    2011مع 

العلوم   الذايت لدى عينة من طلبة كليات  التقرير  املستندة إىل نظرية  التعلم  الفروق يف دافعية  باألردن" 
الذكور واإلناث   دالة إحصائيا بني  نتائجها وجود فروق  األردنية" فقد كشفت  اجلامعات  التربوية يف 

يتفق مع نتيجة دراسة "منري طالب ولصاحل اإلناث يف جمال (بذل اجلهد واألمهية و جمال العالقة). كما 
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مشرف   خضري  اهللا  وعبد  أين  بالعراق"    2018جبوري  اآلداب"  كلية  طلبة  لدى  األكادميية  الدافعية 
أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلناث ولصاحل اإلناث يف الدافعية 

 األكادميية.
  

  اخلامتة: 
املهين   الدراسي  املشروع  يف حتقيق  للتعلم  الدافعية  واملعنونة ب: دور  قمنا ا  اليت  الدراسة  من خالل 

اآلداب   بكلية  اجلامعي  الطالب  لدى  للتعلم  الدافعية  أن مستوى  إىل  توصلنا  اجلامعي،  والعلوم للطالب 
جتماعية جبامعة باجي خمتار عنابة _اجلزائر منخفض، وهو عكس فرضية الدراسة القائلة  اإلنسانية واال

فيما خيص   إحصائية  داللة  فروق ذات  توجد  أنه  إىل  توصلنا  مرتفع. كما  للتعلم  دافعيته  بأن مستوى 
اجلنس  اختالف دور الدافعية للتعلم يف حتقيق املشروع الدراسي املهين لدى الطالب اجلامعي تعزى ملتغري 

دور الدافعية للتعلم يف حتقيق وهناك فروق أيضا فيما خيص اختالف  ،  α=    0.05عند مستوى الداللة  
  . α=  0.05املشروع الدراسي املهين لدى الطالب اجلامعي تعزى ملتغري اجلنس عند مستوى الداللة  

التعليمية وو العملية  تعترب مفهوما مهما جدا يف  للتعلم  للطالب استنتجنا أن الدافعية  التربوية والتكوينية 
أا   احلالية، إال  الدراسة  اجلامعي عينة  الطالب  بالرغم من كوا ذات مستوى منخفض لدى  اجلامعي 
وميوالته   ورغباته  وأهدافه  وطموحاته  حاجاته  حتقيق  إىل  بالطالب  يدفع  الذي  األول  املحرك  تبقى 

إىل رفع مستوى األداء وحتسينه، باإلضافة إىل    وأحالمه. وهي أيضا أحد أهم املبادئ التربوية اليت تؤدي
استراتيجيات وطرائق   استخدام  طريق  املعلومات عن  معاجلة  نظام  اجلديدة وإكسابه  باملهارات  تزويده 

اجلامعي لتحقيق   واحد.كما توجه الدافعية للتعلم الطالبَ   الة، ومنه فهي وسيلة وغاية يف آنٍ تكوينية فع
ة من املهارات الضرورية اليت تسهم بدرجة كبرية يف النجاح وزرع املثابرة  الكفاءة الذاتية ومشل جمموع 

وعلى   املعرفة  جوانب  كل  يف  حاجيام  وإشباع  التقدم  على  يساعدهم  مما  الطلبة،  نفوس  يف  الذاتية 
رأسها عملية التدريس. وبالتايل تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقناعتهم مبا حققوه من نتائج ومبا يكتسبونه من  

ت وطاقات ومهارات متيز كل طالب على طالب آخر ودفعهم لتحقيق األفضل واألحسن يف شىت ميزا
  جوانبه التكوينية.

  
  واملقترحات:  التوصيات

_ضرورة عمل األستاذ اجلامعي على بعث روح الدافعية للتعلم لدى الطالب اجلامعي كوا أهم أداة  1
والتكوينية املسطرة، وهذا خبلق استراتيجيات الستثارة دوافعهم مثل:  توصله إىل حتقيق أهدافه التعليمية  

اختيار استراتيجيات تأسر وتستهدف فضول الطلبة، إعطائهم نوع من السيادة والسيطرة على الدرس،  
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ومظهر   التحدي  على  حيتوي  بشكل  املواد  وتقدمي  الداخلي  ضبطهم  مركز  تطوير  على  مساعدم 
  للحماس واملتعة والشغف. 

التعليمية  2 العملية  يف  دوافعهم  استثارة  بغية  للذكور  الفرص  توفري  مبدأ  اجلامعي  األستاذ  _اعتماد 
اجلامعية وذلك دف ترقية مستوى الطالب اجلامعي واملسامهة يف تطوير التعليم العايل وحتقيق غايات  

  املجتمع وتنميته. 
لتطوير أدائه واحلفاظ على مستويات    _إجراء دورات تكوينية تدريبية للطالب اجلامعي بصفة مستمرة3

  معرفية جيدة تسهم يف تطوير إمكانياته وكفاءاته العلمية والتكوينية. 
نوع من  4 اإلداري إلرسال  والطاقم  اجلامعي  الطلبة واألستاذ  بني  العالقات  تعزيز  مبدأ  السري وفق   _

  م واإلجناز. الطمأنينة يف جو يسوده االحترام والتقدير لضمان حتقيق الدافعية للتعل 
واملقاييس5 املناهج  حنو  اجلامعي  الطالب  وميول  رغبات  بتنمية  أكثر  ومنه    _االهتمام  يدرسها،  اليت 

  حنو مشروعه الدراسي حاليا واملهين مستقبال.العمل على تنمية اجتاهاته 
املنافسة 6 روح  بعث  وبالتايل  الدراسي  أدائه  يف  اجلامعي  للطالب  ومعنوية  مادية  حتفيزات    _تقدمي 

  والتشجيع يف أوساط الطلبة.
وتقنيات  7 أساليب  عدة  باستخدام  الدراسية  املستويات  خمتلف  من  الطلبة  لدى  التعلم  دافعية  _إثارة 

إمكاناته وتطويرها   التعليمية واحلفاظ على  البيئة  السيطرة على  معرفية وتربوية وسلوكية كتمكينه من 
الت الطرائق  وتنويع  الدراسية،  الفرص  للوصول إىل حاجياته  الفردية، وإتاحة  الفروق  عليمية ملراعاة مبدأ 
  هلم يف املناقشة والتعليق على حمتوى املقاييس العلمية. 

اقحام الطالب اجلامعي يف عملية تعلمه إلرساء الشعور باملسؤولية يف نفسه ومنه اجتهاده على بناء  _8
  مستقبله املعريف ومستقبله املهين واحليايت بذاته.

  جلهود الطالب اجلامعي وتعزيز الشعور لديه بأنه عنصر فعال يف عملية التعلم. _عزو النجاح 9
الطلبة ونوع مميز من  10 الذايت يف شخصية  البناء  تعترب ركيزة  اليت  اللفظية  املعنوية  املحفزات  _دميومة 
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دور املجتمع يف تطوير العملية التعليمية: دراسة ميدانية للقادة التربويني مبدارس التعليم  
  ساسي يف حملية كررياأل

The Role of Society in the development of the educational 
process: field study of educational leaders in basic 

education schools in Ka rari Locality 
  
  خمتار عوض اهللا حممد أد.

  السودان   -كلية التربية جامعة الزعيم االزهري  -دارة التربوية املشارك أستاذ اإل
Amani Mukhtar Awad Allah                      
Email:amaniawadalla888@gmail.com 

  : امللخص
  العملية لتطوير  الالزم  واملعريف  املادي  الدعم  تقدمي  يف  املجتمعية  الشراكة  دور  ملعرفة  الدراسة  د ف 

ساسي مبحلية كرري بوالية اخلرطوم . اتبعت الباحثة املنهج  التعليمية،   مبدارس تعليم مرحلة التعليم األ
) الدراسة  عينة  حجم  وبلغ  قصدية.44الوصفي،  عينة  وهي  ومديرا  موجها  االستبانة   )  استخدام  مت 

)  SPSSكأداة جلمع البيانات، ومت حتليل البيانات بواسطة برنامج احلزم االحصائية للعلوم االجتماعية ( 
  اختبار ت، ومن أهم النتائج اليت توصلت اليها  الباحثة:

التربويني لدور  ) يف تقديرات القادة  0.05(   ت داللة إحصائية عند مستوى داللة/ال توجد فروق ذا1
ال تقدمي  خالل  من  التعليمية  العملية  تطوير  يف  املجتمعية  تعزي  الشراكة  واملعريف  املادي  دعم 

  الختالف املهنة. ملتغري
) يف تقديرات القادة التربويني لدور  0.05/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (2

ملتغري النوع   ىتعز   ة من خالل تقدمي الدعم املادي واملعريفالشراكة املجتمعية يف تطوير العملية التعليمي
  .هليةصيل الدراسي يف حمور اجلمعيات األيف حتسني التح ىسو

  :  من خالل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج أوصت
امل1 املجتمعية/حتفيز  أهلي  ؤسسات  او  األة(حكومية  ساس مبحلية كرري  ) األكثر دعما ملدارس مرحلة 

  . ن التعليمعقبل مؤسسات الدولة املسؤولة   حتسني جودة  التعليم  من يف واليت تسهم 
  . خاصة قطاع التعليم، باملؤسسات احلكومية / تعزيز ثقافة اجلودة2

التعليم  –الدعم املادي -عريفالدعم امل -العملية التعليمية  –الشراكة املجتمعية  الكلمات املفتاحية: 
 .ساسياأل
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Abstract: 
The study aimed to know the role of the community partnership in giving  
the required  materialistic and the knowledgeable support  for developing 
the educational process for the basic level schools at Karari  locality  
Khartoum  state,  the researcher  followed  the descriptive analytical 
method, the sample was (44)head teachers and directors, it was intentional 
sample, the questionnaire was used as a tool for collecting data, the data was 
analyzed statistical package for social sciences (SPSS)  (T) test, the most 
important results that he researcher came:  
1- no statistical significant differences at the function level (0.05)in the 
estimations of the educational leaders for the role of the community 
partnership in developing the educational  through providing the 
materialistic and knowledgeable support due to he variable of different in 
profession. 
2- no statistical significant differences at the function level (0.05)in the 
estimations of the educational leaders for the role of the community 
partnership in developing the educational  through providing the 
materialistic and knowledgeable support due to the sex variable accept in 
improving the learning achievement in the axis of national  organizations. 
Through what the researcher came  as results, recommended:  
1- compensation of the community institutions (governmental or 
national)which more supportive for the basic level schools , at Karari 
locality, that contributed in improving the quality of education by the state 
institutions of education . 
2- the reinforcement of the quality culture in the government institution 
specially the education. 
Keywords: community partnership, educational process, knowledgeable 
support, materialistic support. Basic level schools. 

  : قدمةامل
املرتكزات   أهم  من  التعليم  واالجتماعية يعد  االقتصادية  التنمية  عملية  عليها  تقوم  اليت  األساسية 

والثقافية واأل  ،والسياسية  األهلية  اجلمعيات  دور  البحث  هذا  تناول  واملؤسسات لذا  السياسية  حزاب 
الصحية  يف حتسني وجتويد العملية التعليمية من خالل ما تقدمه من دعم معريف ومادي، وبدون  شك  

  .بري يف حتقيق النمو والتطور يف مجيع مناحي احلياة السيما اجلوانب التعليميةدورها ك أنّ جند 
مصادر وموارد غري حكومية للمساعدة ذا الدور يف دعم التعليم، لذا كان    من املناسب اللجوء إىلو

تغطية   على  الدولة  تساعد  اليت  الرئيسة  القطاعات  كأحد  احلكومية  غري  باملنظمات  يسمى  ما  هناك 
  . )44 . 43 . ص.، ص 2003 ي،(عادل الكسادها املختلفة.. أنشطت

  ة جتمعية واملسامهة يف حلها وخاص دور كبري يف التصدي للعديد من املشكالت امللجمعيات األهلية  لو
التعليمة بالعملية  يتعلق  وصارت  .  فيما  الضعف  من  تعاين  التربوية  املؤسسات  ان  تقوم  ويالحظ  ال 
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عل ذلك  وانعكس  ا،  املنوطة  ل  ىباملسؤوليات  املقدمة  اخلدمة  ه  ،لمواطننينوعية  صارت  نالك  لذلك 
األ بني  ما  شراكة  وجود  األهلية  ضرورة  واجلمعيات  والعمالية  املهنية  والنقابات  السياسية  حزاب 

والقط  والكيانات من  العمالية  اخلريية  إىلأاعات  الوصول  أقرب،    جل  بني    إىل وضع  واملساواة  العدالة 
  . الدول وأفرادها يف استفادم من جوانب  التربية والتعليم

جليا يتضح  هنا  ضرورة    من  هناك  التعليمية  أن  املؤسسات  بني  املجتمعية  الشراكة  هذه  لعقد  ملحة 
والتن  ومؤسسات  املدين  واألظيمات  املجتمع   واملهنية   القضايا االجتماعية  دعم  يف  السياسية  حزاب 

  . القومية والعمل علي حلها سويا
  

 أوال: حيثيات البحث 
  :مما تقدم تتمثل مشكلة هذا البحث يف السؤال الرئيس التايل

دور الص  ما  واملؤسسات  السياسية  ،األحزاب  األهلية  (اجلمعيات  املجتمعية  تطوير الشراكة  يف  حية) 
من خالل تقدمي الدعم املعريف واملادي مبدارس مرحلة  التعليم األساسي مبحلية كرري    التعليميةالعملية  

ال القادة  نظر  (مديرمن وجه  األع تفرع    .املدارس)   و هوموّج  و تربويني  الرئيس  السؤال  الفرعية  ن  سئلة 
  التالية: 

فروق  /1 هناك  إ  هل  الداللة  ذات داللة  تقدير0.05( حصائية عند مستوى  يف  التربويني ا)  القادة  ت 
كرري  األهلية،  مبحلية  (اجلمعيات  املجتمعية  الشراكة  بدور  واملؤسسات    تتعلق  السياسية  األحزاب 

الصحية) يف تطوير العملية التعليمية (البيئة املدرسية ،النمو املهين للمعلمني، حتسني التحصيل الدراسي 
  الختالف املهنة ؟   ىالدعم املادي واملعريف تعز تقدمي من خالل  ) لتالميذ، حتسني االدارة املدرسيةل

إ  هل هناك فروق  /2 الداللةذات داللة  التربويني 0.05(  حصائية عند مستوى  القادة  )  يف تقديرات 
الشرا بدور  تتعلق  كرري   األهلية مبحلية  (اجلمعيات  املجتمعية  واملؤسسات األو  كة  السياسية  حزاب 

النمو املهين للمعلمني، حتسني التحصيل الدراسي   ،(البيئة املدرسيةملية التعليمية  ) يف تطوير العالصحية
  من خالل تقدمي الدعم املادي واملعريف تعزي للنوع ؟   ) لتالميذ، حتسني االدارة املدرسيةل

فروق  /3 هناك  (   هل  الداللة  إحصائية عند مستوى  التربويني 0.05ذات داللة  القادة  تقديرات  يف   (
بدو  تتعلق  كرري   الشرمبحلية  األهلية ر  (اجلمعيات  املجتمعية  واملؤسسات  األ  ،اكة  السياسية  حزاب 

النمو املهين للمعلمني، حتسني التحصيل الدراسي   ،لبيئة املدرسية) يف تطوير العملية التعليمية (االصحية
  من خالل تقدمي الدعم املادي واملعريف تعزي للمؤهل العلمي؟   ) لتالميذ، حتسني االدارة املدرسيةل
  كمن أمهية هذا البحث فيما يأيت: ت

العمل علي تطوير التعليم مبرحلة التعليم األساسي من خالل توسيع نطاق الشراكة املجتمعية فيما     -1
  يتعلق بتقدمي الدعم املادي واملعريف ملدارس مرحلة التعليم األساسي.
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قد شراكات مع املنظمات  دان بعاألساسي يف السوربوية احلديثة يف تطوير التعليم تبين االجتاهات الت -2
  . لتطوير العملية التعليمية و براجمها التربوية املجتمعية

ة باالهتمام  املسؤولني وصانعي القرار يف جمال التعليم األساسي بوزارة التربية والتعليم االحتاديلفت    -3
 األساسي بالسودان. بالشراكة املجتمعية ودورها الداعم ملرحلة التعليم

 .يف وزارة التربية والتعليم بالسودانروج بنتائج وتوصيات يستفيد منها املخططون للتعليم اخل -4
  متثلت يف مايلي:  أهداف البحث

) يف تقديرات القادة التربويني لدور  0.05معرفة الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  /1
يف   املجتمعية  ملتغري  الشراكة  تعزي  واملعريف  املادي  الدعم  تقدمي  خالل  من  التعليمية  العملية  تطوير 

 الختالف املهنة. 
) يف تقديرات القادة التربويني لدور  0.05(  ت داللة إحصائية عند مستوى داللةمعرفة الفروق ذا  /2

  ملتغري النوع.  ى يف تعزتقدمي الدعم املادي واملعرالشراكة املجتمعية يف تطوير العملية التعليمية من خالل 
يف تقديرات القادة التربويني لدور    ) 0.05(  إحصائية عند مستوى داللة  معرفة الفروق ذات داللة  /3

الشراكة املجتمعية يف تطوير العملية التعليمية من خالل تقدمي الدعم املادي واملعريف تعزي ملتغري املؤهل  
  العلمي.

  فروض البحث  تتمثل فيما يأيت: 
ات القادة التربويني مبحلية  )  يف تقدير0.05(   اللة إحصائية عند مستوى الداللةذات د  فروق  هناك  /1

) يف حزاب السياسية واملؤسسات الصحيةاأل  ،اكة املجتمعية (اجلمعيات األهليةتتعلق بدور الشر  كرري
الع املدرسيةتطوير  (البيئة  التعليمية  حتسني    ،ملية  للمعلمني،  املهين  لالنمو  الدراسي  لتالميذ، التحصيل 
  الختالف املهنة.   ى تقدمي الدعم املادي واملعريف تعز من خالل  )دارة املدرسية حتسني اإل

ات القادة التربويني مبحلية  ) يف تقدير0.05(  توى الداللةذات داللة إحصائية عند مسروق  هناك ف   /2
) يف زاب السياسية واملؤسسات الصحيةحتتعلق بدور الشراكة املجتمعية (اجلمعيات األهلية ،األ  كرري

الع املدرسيةتطوير  (البيئة  التعليمية  للتالميذ، ملية  الدراسي  التحصيل  حتسني  للمعلمني،  املهين  ،النمو 
  من خالل تقدمي الدعم املادي واملعريف تعزي للنوع.    )ة املدرسية حتسني االدار

) يف تقديرات القادة التربويني مبحلية  0.05هناك فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (   /3
) يف  حزاب السياسية واملؤسسات الصحيةاأل ، اكة املجتمعية (اجلمعيات األهليةكرري  تتعلق بدور الشر

ل الدراسي  التحصيل  حتسني  للمعلمني،  املهين  ،النمو  املدرسية  (البيئة  التعليمية  العملية  لتالميذ، تطوير 
  خالل تقدمي الدعم املادي واملعريف تعزي للمؤهل العلمي.   من  )حتسني االدارة املدرسية 
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الباحثة يف ه املوضوعيةاتبعت  احلدود  التحليلي،  الوصفي  املنهج  البحث  املجتمع يف    ذا  تتمثل يف دور 
تقدمي خالل  من  التعليمية  العملية  األساسيتطوير  التعليم  مرحلة  مبدارس  واملعريف  املادي  الدعم  من     

  . لتربوينيوجهة نظر القادة ا
املكانية اخل  :احلدود  بوالية  األساسي  التعليم  مرحلة  مدارس  يف  احلدود  تتمثل   كرري  حملية  رطوم 

  . 2020.  2019، للعام الزمانية
  مصطلحات البحث: 

يستخدم هذا اللفظ ليشري إىل جمموعة من العناصر السلوكية املتوقعة من مجيع القائمني بدور    الدور:/1
الدور   املعني معني. وهذا  الدور  السلوك يف هذا  الدين   املحدد يضع حدود  (جابر عبد احلميد وعالء 

  . )2932كفايف، بدون تاريخ، ص 
:  يف دور الشراكة املجتمعية وما تقدم من خدمات لقطاع التعليم وهي  يتمثل  دور املجتمع إجرائيا: /2

املحيط   املحلي  املجتمع  يقدمها  اليت  واخلدمات  املمارسات  واجلامعات  جمموعة  األسر  مثل  باملدرسة 
والقطاع اخلاص واجلمعيات االهلية ، واالحزاب السياسية والنقابات املهنية من أموال نقدية أو عينية،  

  . أو املشاركة باجلهود البدنية أو األفكار أو االستشارات من أجل تطوير أداء مدارس مرحلة األساس
تعليم األساسي يف سلطنة عمان يف أنه تعليم موحد توفره  مت حتديد صيغة مفهوم ال  التعليم األساسي:/3

السلطنة ممن هم يف سن   أطفال  مدته    8الدولة جلميع  املدرسة  الدويل  سنوات    8سنوات يف  (املؤمتر 
    .)2، ص 2002  ،لتعليم العايل بسلطنة عمانل

كهبات لتحسن    أي شكل من أشكال املساعدات العينية اليت متنح للمدارس   الدعم املادي إجرائيا: /4
  . جودة العملية التعليمية

إجرائيا:/5 املعريف  من  الدعم  التعليمة  العملية  لتحسن  ترمي  اليت  املساعدات  أشكال  من  شكل   أي 
  . كادمييا واجتماعياأحيث تطوير قدرات املعلم مهنيا و

التربويني:  /6 األساس  القادة  التعليم  مبرحلة  املدراس  ومديري  موجهي  الدراسة  هذه  يف  به  ي يقصد 
 . جرائي)إماين خمتار، تعريف أ(بوالية اخلرطوم حملية كرري  

  
  ثانيا : االطار النظري والدراسات السابقة 

  : مفهوم الشراكة املجتمعية  )أ
املجاالت املعرفية والثقافية والتعليمية  يف ظل التطورات والتغريات السريعة اليت يشهدها العامل يف كافة  

جتويد التعليم  مما جعل هناك ضرورة ملحة من أجل  ، أصبح يعرف بعصر الثورة التقنية واالنفجار املعريف
نوعيته هنا  .  وحتسني  املؤسسات  تمن  بني  ما  املتبادلة  املنافع  أمهية  (نقابات،  ربز  حزاب  أاملجتمعية 
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أهلية ومؤسسات صحسياسية التعليمية من مجيع  ، مجعيات  العملية  التعليمية يف دعم  ية ) واملؤسسات 
  اجلوانب من أجل دفع عجلة التنمية يف مجيع مناحي احلياة. 

للمجتمع   الكامل  االرتباط  بأا  يتناوهلا   يتم   الشراكة  مفهوم  ان  يف  وجند  منظماته  جبميع  املدين 
القرالتعليم املسؤولة يف صنع  التفاوض واملشاركة  ،واملتابعة ،ويتضمن  والتنفيذ  املشترك،  والتخطيط    ار، 

  . )225ص  ،2007(سالمة عبد العظيم، ،واملساءلة عنا ألداء، والتقومي 
  : مبادئ الشراكة املجتمعية   )ب

يف ضوء ما سبق، يتضح أن املشاركة املجتمعية يف التعليم ترتكز على ثالثة مبادئ رئيسية كما أوردها  
  : )وهي كما يلي 2007حممود كوفني  ( 

طبقة واحدة، وإمنا تعين املشاركة  و من خالل  أأن املشاركة املجتمعية ال تعين املشاركة األفقية فقط  -1
 .املستويات اهليئات واملنظماتاألفقية والرأسية بني خمتلف 

، وإمنا  جيب أال يتحكم فيه جمموعة بعينهاأن اختاذ القرار من أجل التخطيط للمشاركة وأولوياا    -2
 .املشاركة املجتمعية واسعة النطاقالبد من أن تكون 

ا  -3 املشاركة  عملية  والرقابة،أن  الضبط،  تتضمن  اآلرا  ملجتمعية  تبادل  جبانب  القرار،  بني اختاذ  ء 
  ة والقمة والعكس. القاعد

  الشراكة املجتمعية:  أهداف وأسس  )ت
تتمثل أهداف الشراكة يف قيام املؤسسات بتنفيذ املشاريع وتقدمي اخلدمات واشراك املجتمع املحلي يف   

اليت   األكادميية  واللجان  املجالس  املؤسسيةالعديد من  السياسة  تنفيذ  ،ومن ضمنها حتديد  تشرف على 
،واخلدمات اليت سيجري تقدميها األمر الذي جيعل املؤسسات أكثر دميقراطية،  سيتم تنفيذهالربامج اليت  ا

نشاطها دعم  إىل  تؤدي  واليت  املؤسسة  وحاجات  لرغبات  استجابة  حمروس،    او  األصمعي  (حممد 
  . )38ص    ،2005

توفري خدمة تعليمية جيدة ولضمان حتقيق املشاركة املجتمعية هناك أسس للمشاركة    ويتمثل ذلك  يف 
املجت االعتبار حىت تكون مشاركة  التعليم جيب أن تؤخذ يف  بالتعليم ناجحة  املجتمعية يف  للنهوض  مع 

  :يف األسس التالية )2004(ب ت، ص كما حددا عبيدان   ،وفاعلة
املجتمعية ضرورة حتمية جيب تفعيلها وتواجدها يف املدرسة، باعتبارها عامًال  اإلميان بأن املشاركة    -1

ا إزالة  اليتمساعدا يف  العملية  ملعوقات  تقدم  األفكارالتعليم  يتعرقل  الطرح  التربوية من خل  وإبداء   ،ية 
 .اآلراء

 . الربامج واملناشط داخل املدرسة  إتاحة الفرصة ملشاركة فعلية يف ختطيط، وتنظيم -2
دعم الثقة والتواصل بني املجتمع واملدرسة بصورة منتظمة ومستمرة للوصول إىل األهداف التربوية    -3

  .املشاركة يف املنا شط والفعالياتوالتعليمية من خالل 
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تعليمية    -4 خمرجات  إعداد  يف  بينهما  التعاون  بأمهية  واملدرسة  املجتمع  من  كل  لدى  التام  الوعي 
 .  متطلبات احلياةقادرة على مواكبة وتربوية 

أشارت أماين قنديل أن هناك عدة شروط وحمددات تؤثر على مدى اعتبار املجتمع املدين قوى للتغيري  
و تطور املجتمع املدين،  أومن مث فهناك دالالت ملدى نضج  ،  ذا توفرتإعي والسياسي والثقايف  االجتما

امل أوضحت  أو للمجتمع  املؤسسية  البنية  قصور  عن  يكشف  الواقع  املمارسة  ن  ضعف  وعن  دين 
مؤسس يف  العريبالدميقراطية  املدين  باملجتمع  عديدة  والقيم  ات  املدنية  الثقافة  ضعف  يظهر  ،كما 

العريب  الوطن  يف  املدين  املجتمع  مؤسسات  يف  قنديل،    الدميقراطية  ،سبتمرب، 2003(أماين  جريدة    ، 
 . االهرام)
 : العملية التعليمية وكيفية حتسينها  )ث
  : العملية التعليميةتعريف 

الفصل الدراسييقصد ا اإلجراءات والنشاط اليت حتدث داخل  املتعلمني    ىلإاليت دف    ات  اكساب 
أو نظرية  إجيابية  معرفة  اجتاهات  أو  عملية  مدخال  ،مهارة  من  يتكون  معريف  نظام  ومعاجلة  فهي  ت 

وفهمها    ،وخمرجات املعلومات  لتنظيم  التنسيقية  العملية  هي  واملعاجلة  املتعلمون،  هم  فاملدخالت 
ما املخرجات فتتمثل يف ختريج طلبة أكفاء  أ،  بينها وربطها باملعلومات السابقةوتفسريها واجياد العالقة  

  . )65  ص ، 2014 (ليلي سهل،   متعلمني

يق مبادئ ومعايري اجلودة الشاملة يف التعليم وإدارا، رهني بتطب، فرهايما حتسني العملية التعليمية وتطوأ
مبفهوم  أ يتعلق  فيما  كما  إما  الشاملة  اجلودة  حممد  أدارة  حممود  .  465  . ص.ص  ،2005( وردها 

ما اجلودة  أ،  ين البلوغ االهداف املوضوعة سلفادارة تعين القدرة علي التأثري علي االخرن اإلإف  ، )467
البحث عن اجلودة يف   املقصود منها  الشاملة  بينما  املستفيد وحاجاته وجتاوزها،  بالوفاء مبتطلبات  تعين 

التعرف   من  ابتداء  العمل  جوانب  املستفيد،  ىلإكل  رضاء  بتقومي  وانتهاء  املستفيد  ومسيت    حاجات 
  بالشاملة ألا تشمل كل فرق العمل ومجيع جماالته وعناصره. 

  : )6-1الفقرة   ،2017 (جمهول،  هم عناصر العملية التعليمية ما يليأومن 

وهو املتعلم الذي تقوم العملية التعليمية منن أجله ،ولذلك من الضروري أن يكون لديه رغبة    الطالب:
وفقا   ،وبالطبع  اإلجيايب  التفاعل  علي  تعينه  اليت  واملهارات  القدرات  وميتلك  له،  واستعداد  للتعلم 

األنشطةالستعدادات   يعتمد عليها من    الطالب وما ميلكه من قدرات ومهارات حتدد  اليت  واألساليب 
  جل الوصول  لألهداف املرجوة. أ

ع  التعليمي:  ىاملحتو معربة  وحقائق  أفكار،  من  جمموعة  املجتمعوهو  يف  تنتشر  اليت  الثقافة  وهو    ،ن 
  ذلك املحتوى الذي حتويه املقررات واملناهج الدراسية. 



 

51 

ن  أوهي األسلوب املميز الذي يعتمد عليه املعلم لتحقيق أهداف عملية التعلم ومن الضروري    الطريقة:
األس اختيار  حرية  للمعلم  رؤية  يترك  مع  متفقا  يكون  أن  البد  العملية  لوب  وأهداف  املعلم  وفكر 

  . واملستوي الفكري للطالب ووعيهم ،التعليمية
وما    ،م بتحديد نوع املادة الدراسيةذلك يقو ب و  ،هذه العملية  يلعب دورا جوهريا يفوهو الذي    املعلم:

املعل تكون  أن  الضروري  ومن  وافكار،  اجتاهات  من  عليه  للغايةتشتمل  هادفة  ا  املوجودة  ،  ومات 
املعلم متخصصا،أولذلك جيب   أن  أبرزها  الشروط من  تتوافر جمموعة من  يتعلق   ن  ما  بكل  ومتمكنا 

ولديه    ن يتمتع بشخصية قيادية تعينه على إدارة احلصة بشكا فعال،أو  بالتدريس من مفاهيم ونظريات 
  القدرة على إدراك الفروق بينهم.  

التعليمية: مناسبة وهلا    البيئة  تكون  أن  البيئة أوالبد  العلم وتشتمل  لتلقي  الطالب  فعال يف جذب  ثر 
عل ذلك    ،الدراسة  تحجرا  ىالتعليمية  وغري  والطالب  املعلمني  بني  التواصل  خالهلا  من  يتم  ن  ماليت 

  . ما يتعلق بعملية التعليم والتعلمالعمليات الفعالة في
املعرفة: ومصادر  التعليمية  املعلم  مهيأوهلا    الوسائل  عليها  يعتمد  حيث  كبرية  الدروسأة  شرح    ، ثناء 

  عله أكثر تفاعال داخل حجرة الصف. وكذلك هلا دور يف حتفيز الطالب وشد انتباههم للتعلم وج
  : اجلودة الشاملة  ) ج

تتعدد بتعدد جماالت التربية والتعليم اليت كما  ن لعناصر العملية التعليمية العديد من املعايريأوجند    -
  : )19ه، ص 1434 (علي عبد الرمحن،ذكرها اخلطيب فيما يأيت  

  املعلمني ومتوسط تكلفة الطالب      عددهم إىلمن حيث االنتقاء ونسبة الطالب: بمعايري مرتبطة  /1
من حيث عدد املعلمني يف املدرسة وكفايام املهنية ومدى مسامهتهم يف    معايري مرتبطة باملعلمني:/2

 خدمة املجتمع واحترامهم للطالب.
املدرسي:/3 باملنهج  مرتبطة  حيث    معايري  ومد أ من  حمتواه  وجودة  املنهج  بالواقع     ىصالة  ارتباطه 
  . س املنهج الشخصي والوطين للمجتمعومي قدرته على عك الي
يض السلطات والالمركزية  من حيث التزام القيادات باجلودة وتفو  معايري مرتبطة باإلدارة التعليمية:/4

  . داريني وتدريبهميف العمل واختيار اإل
املادية:/5 باإلمكانات  مرتبطة  املبىن  معايري  مرونة  حيث  األهداف    من  حتقيق  على  وقدرته  املدرسي 

  وجودة املرافق واألجهزة واإلدارات وتوفري الدعم املادي للمدرسة. 
من حيث وفاء املدرسة باحتياجات املجتمع املحيط    معايري مرتبطة بالعالقة بني املدرسة واملجتمع:/6

والفكر البشرية  مبواردها  املدرسة  بني  والتفاعل  مشكالته  حل  يف  بقطاعاته  واملشاركة  املجتمع  مع  ية 
  اإلنتاجية واخلدمية. 
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تستأويالحظ   اليت  املعايري  من  العديد  هنالك  الشاملةن  اجلودة  وضبط  قياس  يف  التربية   خدم  جمال  يف 
  حتقيق األهداف املوضوعة مسبقا.  ىالعملية التعليمية للتأكد من مد  تتعلق بكل عنصر من عناصر

  : مرحلة التعليم األساسي -
    :مرحلة األساسمفهوم 

يقصد بالتعليم األساسي القدر الضروري للتعليم واملعارف والقدرات الذهنية والقيم    :التعليم األساسي
األس اإلنسانية  واملهارات  للحياة  الضرورية  ضمانة  اسية  تقدمه  اجتماعيا  حقًا  دولة  كل  تعتربها  اليت 

  . )5ص  ، 2009 حممد البشري،(الطيب  حلركة أجياهلا القادمة بغية أهداف مرسومة وحمسوبة

عامة ولذا    ، بصفة  التعليمية  اإلدارة  رجال  قبل  من  املدرسية  اإلدارة  ألهداف  حمدد  تصنيف  يوجد  ال 
ا  أ ختتلف أسس تصنيف أهداف اإلدارة املدرسية، ومن التصنيفات الشائعة ألهداف اإلدارة املدرسية  

والتربويةجم الثقافية  األهداف  االجتماعية  ،موعة  األهداف  ا  ،جمموعة  األهداف    ،ةالقتصاديجمموعة 
 . )109ص  ، 2000 مساعيل حممد دياب،إ( جمموعة األهداف الدينية واألخالقية

غايات   يف  النوعية،  راقي  البشري  املال  رأس  بناء  جمال  يف  العريب  الوطن  يف  للنهضة  الطموح  ويتبلور 
  وهي :  ،)37 .36  . ص.ص ، 2008  (املؤمتر العاملي جبنيف،ثالث 

إطالة مدته اإللزامية إىل عشر سنوات على األقل، وتوسعة نطاق  النشر الكامل للتعليم األساسي مع    -
 التعليم بعد األساسي باطراد.

أجل   - من  التطور،  ودائم  املرونة  فائق  احلياة  مدى  مستمر  الكبار،  لتعليم  مؤسسي  نسق  استحداث 
احلياة   مدى  املستمر  التعلم  ملبدأ  وإعماًال  ناحية،  من  بصنوفها  لألمية  فعالة  النظام مكافحة  خلرجيي 

  التعليمي من ناحية أخرى. 
إجياد وسائل داخل مجيع مراحل التعليم تكفل ترقية نوعية التعليم مبا يؤدي إىل تبلور مسار للحداثة    -

 والتميز واإلبداع كمدخل لإلمساك بناصية املعرفة والتقانة األحدث يف املجتمعات العربية. 
 االستراتيجية:  األسس التربوية للتعليم األساسي يف ضوء -

أقرت االستراتيجية القومية جلمهورية السودان على أن يقوم التعليم األساسي على جمموعة من األسس  
 كما يلي:)22ص   ،1993 ،حممد احلسن أبو شنب (وردها أالتربوية 

مهارات  اتفاق بدء التعليم األساسي من السن املناسبة وذلك بعد أن يكون الطفل قد اكتسب قدرًا من  
ن النشاط الذي يقوم به املتعلم يف البيئة  إليم الذايت، حيث  ، االعتماد على التعبة واحلسابالقراءة والكتا

من خالل الدراسات امليدانية واخللقية تعد من أبرز الوسائل الناجحة يف عملية التعليم، التقومي املستمر،  
البيئة، املدرسة على  انفتاح  التوجيه واإلرشاد،  التنويع   خدمات  بالتطبيق،  النظرية  املعرفة وربط  تكامل 

  حبيث يتم احترام ميول التالميذ واستعدادام.  
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األساسي:  - التعليم  اآلتيـة:  خصائص  باخلصائص  األساسي  التعليم  فيتمتع  وردت  (مؤمتر    كما 
 . )8. ص ، 1990 سياسات التربية والتعليم، 

الدراسات   بني  جيمع  متكامل  وتنمية تعليم  لتحقيق  العملي  التطبيقي  النشاط  وبني  والنظرية  األكادميية 
املتعددة.  الشخصية  تنمية جوانب  يعمل على  تعليم شامل ومتوازي  إنتاجية،  وقدرات  يدوية  مهارات 
والفكرية والوجدانية واجلسمية واالجتماعية، تعليم متنوع يليب حاجات املتعلم يف أطوار منوه املختلفة  

 . الطبيعية والثقافية واالجتماعية ة فطرته وتنوع بيئتهويراعى سالم 
  الدراسات السابقة  ) ح

سوف نستعرض  ،لذلك  سودانيةالاحثة الكثري من الدراسات  فيما يتعلق بالدراسات السابقة، مل جتد الب
  جنبية.الدراسات العربية واأل

  الدراسات العربية  -
تتناول قطاعًا كبريًا مما يطلق عليها مؤسسـات الكتاب دراسة حبثية  :  م )2005دراسة الز عفان (/1

املجتمع املدين يف مصر، واليت حددا الدراسة باألحزاب السياسية، واملجالس الشعبية املحلية، ونقابـة 
املهن التعليمية، واجلمعيات األهلية، وجمالس اآلباء واملعلمني، وجمالس األمناء، حيث تتناول أدوار كـل 

التعليمية والتعرف على مدى فعاليتها .كما سعت للكشف عن املعوقات اليت حتول منها يف دعم العملية  
دون قيام تلك املؤسسات بدورها يف العملية التعليمية. وكذا التعرف على آراء كـل مـن املـديرين، 

يف فعالية أدوار مؤسسات املجتمـع   -والنظار، والوكالء واألخصائيني االجتماعيني باملدارس اإلعدادية
..أسفرت نتائج الدراسة امليدانية على أن املؤسسات اليت تقوم بدور يف .دين يف دعم العملية التعليميةامل

دعم العملية التعليمية تتركز يف ثالث فئات هي: (جملس اآلباء، وأولياء األمور، وجملس األمناء) غري أن 
دراسة أن هناك فئتـني مـن أدوارهم تكاد تكون ضعيفة يف فعاليتها. كما اتضح من استجابة عينة ال

املؤسسات هلما دور حمدود يف دعم العملية التعليمية ومها: رجال األعمال واجلمعيات األهلية.  كمـا 
أوضحت الدراسة أن اجلمعيات األهلية تقوم بدور حمو األمية، ويف رعاية ذوي االحتياجات اخلاصـة، 

يف إنشاء مدارس املجتمع، ودعم تكنولوجيـا وإنشاء مراكز لتأهيلهم وتقدمي فرص عمل هلم، واملسامهة 
  التعليم، ودعم الصلة بني املدرسة واملجتمع.

(أدراسة  /2 خمتار  ا  ىلإهدفت    :)2005ماين  املدرسة  مدير  دور  املجتمع  معرفة  تنمية  يف  لثانوية 
اىل،املحلي الشراكة   وتوصلت  عقد  لضرورة  وتطرقت  املحلي  واملجتمع  املدرسة  بني  العالقة  ضعف 

 املجتمعية لتطوير العملية التعليمية. 
هدفت هذه الدراسة إىل رصد واقع املشاركة املجتمعية الدميقراطية يف   : ا) (2006خرون  آهلدهد و3/

جماال مخسة  يف  مشاركتهم  مدى  ملعرفة  الكويت  دولة  يف  التعليمي  املدرسة،  النظام  (إدارة  وهي:  ت 
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التحصيل العلمي للطلبة، دعم ميزانية املدرسة، املنهج املدرسي، الرعاية الطالبية) باإلضافة إىل سؤالني  
أولياء   إسهامات  أن  نتائجها  أهم  من  ،وكان  املشاركات  هذه  من  حتد  اليت  املعوقات  حول  مفتوحني 

ماعد املناسبة،  دون  كانت  التعليمي  النظام  يف  الطالبية األمور  والرعاية  التعليمي  التحصيل  جمايل  يف  ا 
،حيث يشارك أولياء األمور ببعض اإلسهامات يف هذين املجالني ولو أا حمدودة، أن هناك قصورا من  
اإلدارة املدرسية يف إفساح املجال للطلبة وأولياء األمور للمشاركة يف النظام التعليمي يف دولة الكويت 

 درسة عن السياق االجتماعي. ،مما قد يسبب عزلة امل

(أدراسة  4/ خمتار  العملية  :  )2019ماين  تطوير  يف  املدين  املجتمع  منظمات  دور  معرفة  ايل  هدفت 
النتائج املدين يف    التعليمية بوالية اخلرطوم مبحلية كرري واسفرت  املجتمع  بان ضعف دور مؤسسات 

مبحلية   التربويني   املشرفني   نظر  وجهة  من  األساسي  التعليم  مرحلة  مبدارس  التعليمية  العملية  تطوير 
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية  من وجهة نظر املشرفني التربويني مبحلية كرري  تتعلق    كرري،

ا املجتمع  منظمات  به  تقوم  الذي  الصحية،  بالدور  املؤسسات  لصاحل  التعليمية   البيئة  حتسني  ملدين يف 
التعليم    مرحلة  التربويني يف مدارس  املشرفني  نظر  وجهة  احصائية من  فروق  ذات داللة  عدم وجود 
   ، للمعلمني  املهين  النمو  حتقيق  يف  املدين   املجتمع  منظمات  دور  فيما خيص  كرري  مبحلية  األساسي 

حصائية  من وجهة نظر املشرفني التربويني مبحلية كرري  تتعلق بالدور الذي  توجد فروق ذات داللة إ
الصحية املؤسسات  لصاحل  للتالميذ   الدراسي  التحصيل  حتسني  املدين يف  املجتمع  منظمات  به     ،تقوم 

توجد فروق ذات داللة إحصائية  من وجهة نظر املشرفني التربويني مبحلية كرري  تتعلق بالدور الذي  
ب االهلية ، تقوم  للتالميذ  لصاحل اجلمعيات  املدرسية  اإلدارة  أداء  املدين يف حتسني  املجتمع    ه منظمات 

نظر املشرفني التربويني مبحلية   ةضعف دور النقابات العمالية واملهنية يف تطوير العملية التعليمية من وجه
  كرري. 

  : الدراسات األجنبية -
املهنية    :) Grimmett, 1992  دراسة جر ميت  /1 النقابات  معرفة دور  الدراسة  استهدفت هذه 

والعمالية يف كندا يف تنمية مهارات االلتزام لدى املعلمني القائمني على تدريس اللغة االجنليزية مبدارسها  
اللغة   معلمي  إعداد  مسألة  يف  احلكومة  تشارك  كندا  يف  والعمالية  املهنية  النقابات  ان  اىل  ،وصلت 

واملهارا تساند االجنليزية  والعمالية  املهنية  النقابات  هذه  أن  ،كما  ترقيتهم  وسبل  لتعيينهم  الالزمة  ت 
هؤالء املعلمني يف املراحل التعليمية املختلفة وترعى شئوم وتعودهم على مبادئ االلتزام العامة يف جمال 

  . التربية
املنظمات غري  هدفت للكشف عن الدور الذي تقوم به    :)Chunlan, 2006دراسة تشو نالن (  /2

سفرت النتائج بان هذه املنظمات والتعاون مع مؤسسات تنمية  وأ  ة يف الصني يف تنمية التعليم،احلكومي
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التعليم   الستحداث  وعشرون  الواحد  القرن  هلا  دعا  وحماوالت  جتارب  قامت يف خوض  قد  الشباب، 
استراتيجيات  واجهت  احلكومية  غري  املنظمات  هذه  أن  له  وتبني  وااللتحاق،  املشاركة  نسبة  وزيادة 

تقابلها يف   اليت  الصعوبات  املتطوعني واملوظفني  تعكس  األموال ،وأن تدريب  لعملها مثل نقص  ادائها 
  . جود نظام مدروسكان قائما دون و

هدفت للكشف عن الدور الذي تؤديه الشركات مع    : )Riley, 2008(  دراسة وأجرت ر ايلي   /3
على التعاون  العمل قائم    إىل كونعليمية، وأشارت نتائج الدارسة  املجتمعات املحلية يف جناح العملية الت

  بني املجتمعات املحلية واملدارس قادر على حتسني فرص جناح العملية التعليمية يف املدرسة. 
  التعليق على الدراسات السابقة:  -

الدور  التشاركي   ن أغلب الدراسات تناولت أهدافها  من خالل الدراسات السابقة الحظت الباحثة أ
يف    ين يف  لتطوير العملية التعليميةاحلكومية كمنظمات املجتمع املدملؤسسات املجتمع احلكومية وغري  

ى  لدراسة احلالية حاولت التعرف علجوانبها املختلفة وهذا من اهداف الدراسة احلالية  ولكن جند أن ا
لدراسات السابقة من خالل  وهذا ما مل تقدمه ا ،دورها يف مدارس مرحلة التعليم  األساسي يف السودان

وحدود الدارسة واملنهج    ،لدارسات السابقة يف جمتمع العينة، وختتلف الدراسة احلالية مع بعض اأهدافها
ستبانة ويف كتابة اإلطار  ، واالالدارسات السابقة يف إعداد اخلطة، وقد استفادت الباحثة من  املستخدم
  . النظري

  
  ثالثا: إجراءات الدراسة امليدانية

تتناول املنهج وجمتمع    مقدمة: الباحثة حيث  أتبعتها  اليت  امليدانية  الدراسة  الفصل إجراءات  يشتمل هذا 
  الدراسة وعينتها وأداة الدراسة و املعاجلات اإلحصائية. 

أتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب هذا النوع من الدراسات، حيث :  منهج الدراسة
و إىل  الوصفية  البحوث  واملعلومات  دف  احلقائق  ومجع  معينة  أشياء  أو  أحداث  أو  ظواهر  صف 

  ماين خمتار، أ(  واملالحظات عنها ووصف الظروف اخلاصة ا وتقرير حالتها كما توجد عليه يف الواقع
  . ) 152ص   ،2005

يتكون جمتمع عينة الدراسة من موجهي ومديري مدارس مرحلة التعليم األساسي    جمتمع عينة الدراسة:
  ).  ثاناإلر و و ذكمن ال(  ًاهوموّج   ًا) مدير44ة كرري البالغ عددهم (مبحلي

  وصف عينة الدراسة: 
  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري نوع العمل: )1جدول رقم (

 %  النسبة التكرارات نوع العمل
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 % 52.3 23 موجه  

 %  47.7 21 مدير  

 % 100 44 املجموع 

الدراسة من املوجهني    أعاله تقريبًا أن هناك تقارب يف نوع عمل أفراد عينة)  1يوضح اجلدول رقم (
التكرارات  واملديرين   بلغ عدد  للموجهني  23مبحلية كرري  قد  بالنسبة  وبلغ    %52.3بنسبة    فردًا 

للمديرين   بالنسبة  بنسبة     21عدد تكرارات  املوجهني    %  47.7فردًا   مما يشري ذلك إيل أن عدد 
    .    يف حتقيق االستبانة  ألهدافها ً املديرين بنسبة بسيطة مما يسهم إجيابايفوق عدد 

  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس: )2جدول رقم (
 %  النسبة التكرارات اجلنس

 % 56.4 28 ذكر  

 % 43.6 16 أثىن

 % 100 44 املجموع  

قد    الدراسة من املوجهني واملديرين مبحلية كررية  ) أعاله أن أغلب أفراد عين2يوضح اجلدول رقم (
% وبلغ عدد تكرارات املوجهات واملديرات     %56.4  موجه ومدير بنسبة  28بلغ عدد التكرارات  

بنسبة   16 املوجهني واملديرين  يفوق عدد  %43.6موجهة ومديرة   % مما يشري ذلك إيل أن عدد 
رغب لعدم  ذلك  الباحثة  وتعزي  واملديرات  يف  املوجهات  الرغبة  بعدم  النسائي  العنصر  من  كثري  ة 

  االستمرارية يف جمال التعليم نسبة لظروف اجتماعية أو غريها. 
  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املؤهل األكادميي : )3جدول رقم (

 %  النسبة التكرارات املؤهل األكادميي  

 %  31.9 14 بكالوريوس  

 % 40.9 18 دبلوم عايل  

 %  24.5 9 ماجستري  

 % 2.7 3 دكتوراه   
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 % 100 44 املجموع  

بلغ  عدد     3يوضح اجلدول رقم (  العايل وقد  الدبلوم  الدراسة من محلة  أفراد عينة  ) أعاله أن أغلب 
أفراد بنسبة   3واقلهم محلة الدكتوراه وقد بلغ عدد التكرارات  % 40.9فردًا  بنسبة   18التكرارات 

2.7%  .  
  : )االستبانة(أداة الدراسة 

  خلربة)  ، املؤهل العلمي األول البيانات الشخصية للمفحوصني وقد كانت (نوع العمل،  اجلنسالقسم ا
  حماور االستبانة. 

املقيدة كوسيلة جلمع   الباحثة االستبانة  باختيار اختارت  الدراسة وهو نوع يسمح  املعلومات من عينة 
،  ةوافق بدرجة كبرية جدًا، كبرية، متوسطاإلجابات املناسبة من بني بدائل، مقياس لكرت اخلماسي (أ

  . )صغرية جدًا 
  اخلصائص السيكو مترية للمقياس: 

عل ا  ىللتعرف  قامت  احلايل،  البحث  مبجتمع  املقياس  لفقرات  مترية  السيكو  بتطبيق  اخلصائص  لباحثة 
املحكمني واملكونة من   لتوجيهات  املعدلة وفقًا  املقياس  بواقع    48صورة  لكل حمور.    12فقرة  فقرة 

) مفحوصًا مت اختيارهم بالطريقة العشوائية من جمتمع البحث احلايل، وبعد تصحيح  20أولية حجمها (
احلاسوب ومن يف  الدرجات  وإدخاهلا  برصد  الباحثة  قامت  اخلصائص    االستجابات  التعرف علي  مث 

  التالية: 
  صدق وثبات االستبانة: 

  ؛أسلوب صدق االتساق الداخلي ىعل صدق املقياس اعتمدت الباحثة ىللتعرف عل
من   املكونة  النهائية  صورته  يف  الدراسة  جمتمع  يف  املقياس  ثبات  مدي  علي  قام    48وللتعرف  فقرة، 

براون. واجلدول    –لكور نباخ، والتجزئة النصفية وفقًا ملعادلة سبريمان    –الباحث بتطبيق معادليت ألفا  
 التايل ويوضح ذلك.

التجزئة النصفية وفقًا  لكرو نباخ و –فقًا لطريقيت ألفا معادالت الثبات للمقياس و :)4جدول رقم (
  براون  –لسبريمان 

 عدد البنود  املقياس رقم
لكرو  –معامل ألفا 

 نباخ
التجزئة النصفية  

 براون  –لسبريمان 
 0.74  0.89 12 حتسني البيئة املدرسية  1
 0.96 0.95  12 تطوير النمو املهين للمعلمني  2
  0.89 0.93 . 12حتسني التحصيل الدراسي  3
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 للتالميذ
 0.96 0.94 12 حتسني اإلدارة املدرسية  4
  0.98 0.98 48 الكل  7

حدة يتمتع مبعامالت ثبات    ى صورته الكلية ويف أبعاده كل علومن اجلدول أعاله يظهر أن املقياس يف
  عالية مما تؤيد علي استخدامه يف جمتمع البحث.

 رابعا: (حتليل البيانات ومناقشة النتائج) 
 عرض نتيجة الفرض األول ومناقشتها:  -

، وحتقيق النمو  جتمعية يف تطوير البيئة املدرسيةفروق يف دور الشراكة امل  ىوجودينص الفرض األول عل
حتسني اإلدارة املدرسية مبدارس التعليم    حصيل الدراسي للتالميذ، إضافة إىلللمعلمني، وحتسني التاملهين  

اختبار   الباحثة  الفرض استخدمت  األساسي ختتلف باختالف املهنة (مدير، موجه) ولتحقق من صحة 
  "ت" للفرق بني متوسطني مستقلني، اجلدول التايل يوضح ذلك. 

موجه) يف دور    –قيم "ت" للفرق بني متوسط الدرجات الوظيفية (مدير  :)5جدول رقم (
  املشاركة املجتمعية 

 االحنراف املتوسط  العدد املهنة  املصدر  رقم
قيمة  
 "ت"

درجة  
 احلرية 

القيمة  
 االحتمالية 

 االستنتاج

تطوير  
البيئة 
 املدرسية

اجلمعيات  
 األهلية 

 4.26 8.30 23 مدير 
 فروق ال توجد  0.49 42 0.69

 3.19 9.10 21 موجه 

األحزاب 
 السياسية

 4.09 7.00 23 مدير 
 ال توجد فروق  0.71 42 0.37

 3.57 7.43 21 موجه 

املؤسسات  
 الصحية 

 4.27 11.61 32 مدير 
 ال توجد فروق  0.11 42 1.61

 3.87 9.62 21 موجه 

الدرجة 
 الكلية

 9.95 26.91 23 مدير 
 ال توجد فروق  0.78 42 0.28

 8.45 26.14 21 موجه 

 ال توجد فروق  0.67 42 0.43 3.47 7.35 23 مدير اجلمعيات  حتقيق 
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النمو  
املهين  
 للمعلمني 

 2.93 7.76 21 موجه  األهلية 

األحزاب 
 السياسية

 4.63 7.13 23 مدير 
 ال توجد فروق  0.92 42 0.11

 3.48 7.00 21 موجه 

املؤسسات  
 الصحية 

 3.52 6.74 23 مدير 
 ال توجد فروق  0.21 42 1.29

 3.46 8.10 21 موجه 

الدرجة 
 الكلية

 10.38 21.22 23 مدير 
 ال توجد فروق  0.58 42 0.56

 9.07 22.86 21 موجه 

حتسني  
التحصيل  
الدراسي 
 للتالميذ

اجلمعيات  
 األهلية 

 3.46 6.30 23 مدير 
2.17 42 0.04 

توجد فروق لصاحل  
 2.98 8.43 21 موجه  املوجهني 

األحزاب 
 السياسية

 4.40 7.61 23 مدير 
 ال توجد فروق  0.67 42 0.43

 3.81 8.14 21 موجه 

املؤسسات  
 الصحية 

 4.46 8.83 23 مدير 
 ال توجد فروق  0.76 42 0.31

 3.25 9.19 21 موجه 

الدرجة 
 الكلية

 11.04 22.74 23 مدير 
 ال توجد فروق  0.33 42 0.98

 9.18 25.76 21 موجه 

حتسني  
اإلدارة  
 املدرسية

اجلمعيات  
 األهلية 

 4.35 8.22 23  مدير 
 ال توجد فروق  0.16 42 1.42

 2.89 9.81 21 موجه 

األحزاب 
 السياسية

 4.23 7.22 23 مدير 
 ال توجد فروق  0.42 42 0.81

 3.72 8.19 21 موجه 

 ال توجد فروق  0.33 42 0.98 3.66 8.26 23 مدير املؤسسات  
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 2.88 9.24 21 موجه  الصحية 

الدرجة 
 الكلية

 11.73 23.70 23 مدير 
 ال توجد فروق  0.26 42 1.15

 8.31 27.24 21 موجه 

من اجلدول أعاله يظهر أن قيم "ت" للفرق بني متوسط درجات املديرين واملوجهني يف دور املشاركة  
ومجيعها غري دالة إحصائيًا سوى يف حتسني التحصيل الدراسي يف    2.17إىل  0.11املجتمعية متتد من   

ما مقارنة مبديري  سهاإيرون أن اجلمعيات األهلية أكثر    حيث  ،حمور اجلمعيات األهلية لصاحل املوجهني
نظاملد وجهة  أن  يظهر  وعليه  بكل   رارس.  املجتمعية  املشاركة  دور  يف  واملوجهني  املدارس  مديري 

أهل التعليمية، طوائفها مجعيات  البيئة  املتغريات تطوير  ية، أحزاب سياسية، مؤسسات صحية.. يف كل 
  املهين للمعلمني، حتسني التحصيل الدراسي، وحتسن اإلدارة املدرسية غري خمتلفة. حتقيق النمو 

  عرض نتيجة الفرض الثاين ومناقشتها:  -
الثاين عل الفرض  املدرسية، وحتقيق    ًا أن هناك فروق  ى ينص  البيئة  املجتمعية يف تطوير  الشراكة  يف دور 

النمو املهين للمعلمني، وحتسني التحصيل الدراسي للتالميذ، إضافة إيل حتسني اإلدارة املدرسية مبدارس  
(ذكور   املفحوص  نوع  باختالف  ختتلف  األساسي  الفرض    –التعليم  صحة  من  وللتحقق  إناث) 

  ت" للفرق بني متوسطني مستقلني، اجلدول التايل يوضح ذلك.استخدمت الباحثة اختبار "
قيم "ت" للفرق بني متوسط درجات املوجهون ومديرو املدارس، واملوجهات   :)6جدول رقم (

  ديرات يف دور املشاركة املجتمعية وم

 االحنراف املتوسط  العدد النوع املصدر  رقم
قيمة  
 "ت"

درجة  
 احلرية 

القيمة  
 االحتمالية 

 االستنتاج

تطوير  
البيئة 
 املدرسية

اجلمعيات 
 األهلية

  0.91 3.23 9.07 28 ذكر 

 

42  

 

0.37  

 
 ال توجد فروق 

 4.59 8.00 16 أنثى 

األحزاب 
 السياسية 

  0.22 3.94 7.11 28 ذكر 

 

42  

 

0.83  

 
 ال توجد فروق 

 3.70 7.38 16 أنثى 

املؤسسات 
 الصحية 

  0.78 4.34 10.29 28 ذكر 

 

42  

 

0.44  

 
 ال توجد فروق 

 3.88 11.31 16 أنثى 



 

61 

الدرجة  
 الكلية 

  0.08 9.25 26.46 28 ذكر 

 

42  

 

0.94  

 
 ال توجد فروق 

 9.31 26.69 16 أنثى 

حتيق 
النمو  
اهلين  

 للمعلمني 

اجلمعيات 
 األهلية

  0.51 3.23 7.36 28 ذكر 

 

42  

 

0.61  

 
 ال توجد فروق 

 3.20 7.88 16 أنثى 

األحزاب 
 السياسية 

  0.30 3.94 6.93 28 ذكر 

 

42  

 

0.77  

 
 ال توجد فروق 

 4.42 7.31 16 أنثى 

املؤسسات 
 الصحية 

  0.73 3.60 7.68 28 ذكر 

 

42  

 

0.47  

 
 ال توجد فروق 

 3.42 6.88 16 أنثى 

الدرجة  
 الكلية 

  0.03 9.97 21.96 28 ذكر 

 

42  

 

0.98  

 
 ال توجد فروق 

 9.53 22.06 16 أنثى 

حتسني  
التحصيل  
الدراسي 
 للتالميذ

اجلمعيات 
 األهلية

  0.18 3.34 7.25 28 ذكر 

 

42  

 

0.86  

 
توجد فروق  
 3.54 7.44 16 أنثى  لصاحل املوجهني 

األحزاب 
 السياسية 

  0.62 3.93 7.57 28 ذكر 

 

42  

 

0.54  

 
 ال توجد فروق 

 4.44 8.38 16 أنثى 

املؤسسات 
 الصحية 

  1.13 3.82 8.50 28 ذكر 

 

42  

 

0.26  

 
 ال توجد فروق 

 3.98 9.88 16 أنثى 

الدرجة  
 الكلية 

  0.74 10.30 23.32 28 ذكر 

 

42  

 

0.47  

 
 ال توجد فروق 

 10.14 25.69 16 أنثى 

حتسني  
اإلدارة  

اجلمعيات 
 األهلية

  0.19 3.78 8.89 28 ذكر 

 

42  

 

0.85  

 
 فروق ال توجد 

 3.86 9.13 16 أنثى 
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األحزاب  املدرسية
 السياسية 

  0.09 4.04 7.64 28 ذكر 

 

42  

 

0.93  

 
 ال توجد فروق 

 4.01 7.75 16 أنثى 

املؤسسات 
 الصحية 

  0.32 3.49 8.61 28 ذكر 

 

42  

 

0.75  

 
 ال توجد فروق 

 3.07 8.94 16 أنثى 

الدرجة  
 الكلية 

 10.68 25.14 28 ذكر 

0.21 42 0.84 
 ال توجد فروق 

 9.87 25.81 16 أنثى 

املشاركة   الذكور واإلناث يف دور  للفرق بني متوسط درجات  من اجلدول أعاله يظهر أن قيم "ت" 
من   متتد  الذكور  1.13إيل    0.03املجتمعية  نظر  وجهة  أن  يظهر  وعليه  إحصائيًا  دالة  غري  ومجيعها 

املجتمعية بكل طوائفها مجعيات أهلية، أحزاب سياسية، مؤسسات صحية..  واإلناث يف دور املشاركة  
يف كل املتغريات تطوير البيئة التعليمية، حتقيق النمو املهين للمعلمني، حتسني التحصيل الدراسي، وحتسن  

  اإلدارة املدرسية غري خمتلفة. 
  عرض نتيجة الفرض الثاين ومناقشتها:  -

عل الثالث  الفرض  وحتسني،    فروق   ىوجود ينص  املدرسية  البيئة  تطوير  يف  املجتمعية  اإلدارة  دور  يف 
التعليمية  اإلدارة  إيل حتني  إضافة  للتالميذ،  الدراسي  التحصيل  للمعلمني، وحتسني  املهين  النمو  وحتقيق 
مبدارس التعليم األساسي ختتلف باختالف املؤهل العلمي (بكالوريوس، دبلوم ...) ولتحقق من صحة  

  ت الباحثة حتليل التباين األحادي، اجلدول التايل يوضح ذلك. استخدم ،الفرض
قيم "ف" للفرق بني متوسط درجات وفقًا للمؤهل العلمي يف دور املشاركة   :)7جدول رقم (

  املجتمعية 

  
املصدرا
 لتباين

جمموع  
 املربعات

درجات  
 احلرية 

متوسط  
 املربعات

النسبة  
  الفائية

القيمة  
 االحتمالية 

 االستنتاج

تطوير  
البيئة 
 املدرسية

اجلمعيا
ت 
 األهلية

 4.286 3 12.857 البيين 
0.29 0.83 

ال توجد  
 14.917 40 596.688 الداخلي  فروق 

     43 609.545 الكلي 

األحزاب 
 السياسية 

 5.737 3 17.212 البيين 
0.83 0.77 

ال توجد  
 15.199 40 607.947 الداخلي  فروق 

     43 625.159 الكلي 
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املؤسسات 
  الصحية
 

 30.740 3 92.220 البيين 
ال توجد   0.15 1.89

 16.292 40 651.667 الداخلي  فروق 
     43 743.886 الكلي 

الدرجة  
 الكلية 

 64.721 3 194.162 البيين 
0.76 0.52 

ال توجد  
 85.419 40 3416.747 الداخلي  فروق 

     43 3610.909 الكلي 

حتقيق 
النمو  
اهلين  

 للمعلمني 

اجلمعيا
ت 
 األهلية

 11.002 3 33.007 البيين 
1.08 0.37 

ال توجد  
 10.148 40 405.902 الداخلي  فروق 

     43 438.909 الكلي 

األحزاب 
 السياسية 

 7.034 3 21.103 البيين 
0.41 0.75 

ال توجد  
 17.342 40 693.693 الداخلي  فروق 

     43 714.795 الكلي 
املؤسسات 

  الصحية
 

 17.493 3 52.479 البيين 
ال توجد   0.24 1.46

 11.999 40 479.952 الداخلي  فروق 
     43 532.432 الكلي 

الدرجة  
 الكلية 

 99.463 3 298.390 البيين 
ال توجد    0.38 1.06

 93.690 40 3747.610 الداخلي  فروق 
     43 4046.000 الكلي 

حتسني  
التحصيل  
الدراسي 
 للتالميذ

اجلمعيا
ت 
 األهلية

 5.541 3 16.622 البيين 
0.45 0.71 

ال توجد  
 11.823 40 472.923 الداخلي  فروق 

     43 489.545 الكلي 

األحزاب 
 السياسية 

 12.015 3 36.044 البيين 
.704 .556 

ال توجد  
 17.078 40 683.138 الداخلي  فروق 

     43 719.182 الكلي 
املؤسسات 

  الصحية
 

 33.508 3 100.524 البيين 
2.44 0.08 

ال توجد  
 13.737 40 549.476 الداخلي  فروق 

     43 650.000 الكلي 
ال توجد   0.32 1.22 124.499 3 373.498 البيين الدرجة  
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 فروق  102.276 40 4091.047 الداخلي  الكلية 
     43 4464.545 الكلي 

حتسني  
اإلدارة  
 املدرسية

اجلمعيا
ت 
 األهلية

 23.177 3 69.530 البيين 
1.71 0.18 

ال توجد  
 13.536 40 541.447 الداخلي  فروق 

     43 610.977 الكلي 

األحزاب 
 السياسية 

 15.746 3 47.237 البيين 
0.99 0.41 

ال توجد  
 15.858 40 634.309 الداخلي  فروق 

     43 681.545 الكلي 
املؤسسات 

  الصحية
 

 20.345 3 61.034 البيين 
ال توجد   0.13 1.99

 10.242 40 409.693 الداخلي  فروق 
     43 470.727 الكلي 

الدرجة  
 الكلية 

 161.731 3 485.194 البيين 
ال توجد   0.21 1.59

 101.581 40 4063.238 الداخلي  فروق 
     43 4548.432 الكلي 

أن قيم "ف" للفرق بني متوسط درجات أفراد العينة وفقًا ملؤهالم العلمية يف    ه من اجلدول أعاليظهر  
ومجيعها غري دالة إحصائيًا وعليه يظهر أن وجهة    1.99إيل    0.29دور املشاركة املجتمعية متتد من  

يات  نظر أراء أفراد العينة بغض النظر عن درجام العلمية يف دور املشاركة املجتمعية بكل طوائفها مجع
أهلية، أحزاب سياسية، مؤسسات صحية.. يف كل املتغريات تطوير البيئة التعليمية، حتقيق النمو املهين  

  للمعلمني، حتسني التحصيل الدراسي، وحتسن اإلدارة املدرسية غري خمتلفة.
  

  ، املقترحات خامسا: النتائج، التوصيات 
  : مقدمة

نتائج على  السابق  استنادًا  الفصل  يف  البيانات  إليها    حتليل  توصلت  اليت  النتائج  أهم  الباحثة  تعرض 
تقد،  الدراسة يتم  ضوئها   على  املتعلقةاليت  واملقترحات  التوصيات  املجتمعية ودورهابالشر  مي  يف    اكة 

بوالية    تطوير العملية التعليمية من خالل تقدمي الدعم املادي واملعريف مبدارس مرحلة  التعليم األساسي
  اخلرطوم من وجهة نظر ( املوجهني التربويني ومديري املدارس مبحلية كرري)  

  :  النتائج يف هذه الدراسة فيما يليتتلخص أهم  -
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الدور  /1 املجتمعية ضعف  املؤسسات  به  التعليم    الذي تقوم  التعليمية مبدارس مرحلة  العملية  يف تطوير 
  مبحلية كرري.  وجهني التربويني ومديري املدارساألساسي من وجهة نظر امل

واملعريف    /2 املادي  الدعم  املجتمعية  ضعف  الشراكة  تقدمة  التعليمية مبدارس    الذي  العملية  تطوير  يف 
  بويني ومديري املدارس  مبحلية كرري. مرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر املوجهني التر

  ) يف تقديرات القادة التربويني لدور0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( /3
خالل   من  التعليمية  العملية  تطوير  يف  املجتمعية  تعزالشراكة  واملعريف  املادي  الدعم  ملتغري    ىتقدمي 

  الختالف املهنة.   
) يف تقديرات القادة التربويني لدور  0.05(اللة إحصائية عند مستوى داللة  د  ال توجد فروق ذات  /4

ملتغري النوع   ىتقدمي الدعم املادي واملعريف تعز الشراكة املجتمعية يف تطوير العملية التعليمية من خالل  
  .  هليةلدراسي يف حمور اجلمعيات األيف حتسني التحصيل ا ىسو
) يف تقديرات القادة التربويني لدور  0.05(  إحصائية عند مستوى داللةت داللة  ال توجد فروق ذا  /5

ملتغري املؤهل    ىعريف تعز الشراكة املجتمعية يف تطوير العملية التعليمية من خالل تقدمي الدعم املادي وامل
  .العلمي

  مبا يأيت:   ، توصيمن خالل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج -
املجتمعية/1 املؤسسات  أهلي  حتفيز  او  األة(حكومية  مبحلية كرري    ساس) األكثر دعما ملدارس مرحلة 

  . سسات الدولة املسؤولة من التعليممن قبل مؤ واليت تسهم يف حتسني جودة  التعليم
  . باملؤسسات احلكومية وخاصة قطاع التعليمتعزيز ثقافة اجلودة /2
ومدارس مرحلة    ، بالسودان بصفة عامةعليم األساسي  بتفعيل دور الشراكة املجتمعية يف مدارس الت  /3

  األساس مبحلية كرري بصفة خاصة.  
  

 : املراجعاملصادر و
  )، اإلدارة املدرسية، القاهرة، مصر، دار النهضة املصرية.2000حممد دياب (  ،إمساعيل )1
الدين كقايف (بدون تاريخ)، معجم علم النفس، املصطلحات النفسية،    ،وعالء  ،عبد احلميد  ،جابر )2

  )، القاهرة ، مصر، دار النهضة املصرية. 4( اجلزء
دار    الشراكة املجتمعية وصنع القرار التربوي، االسكندرية،   )، 2007(   عبد العظيم حسن  ، سالمة )3

  . اجلامعة اجلديدة للنشر
املفاهيم    )، 2005األصمعي حمروس (  ، حممد )4 املعاصرة من  املجتمعية  والشراكة  التربوي  اإلصالح 

  التطبيق، القاهرة، مصر، دار الفجر للنشر والتوزيع.  ىلإ
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(   ، حممد )5 شنب  أبو  أمحد  اخلرطوم،  1993احلسن  الشاملة،  القومية  االستراتيجية  يف  أضواء   ،(
  السودان،  دار جامعة اخلرطوم للنشر  . 

6(  ) فني  كو  امل  )،2005حممود  مقررتنظيم  االجتماعية   3312  جتمع  التنمية  برنامج 
  فلسطني.  واألسرية،جامعة القدس املفتوحة،

  األردن ،دار املسرية.  )، أمناط اجلودة يف التعليم، عمان،  2005حممد أبو عايد ( ،حممود  )7
هيثم الز عفان  (بدون تاريخ)، أدور مؤسسات املجتمع املدين يف دعم العملية التربوية، القاهرة،   )8

  ،املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية. مصر
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دور املؤسسات التربوية يف نشر الوعي الصحي بني تالميذ املرحلة االبتدائية يف ظل  
 هة نظر اساتذة التعليم االبتدائي كورونا من وج جائحة 

The role of educational institutions in spreading health 
awareness among primary school students in light of the 

pandemic of corona from the viewpoint of primary 
education teachers 

  
                  بن مين مابتساط د. 

 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي اجلزائر 
S d. ibtissem ben menni 
Ibtissemben01@gmail.com 

  لخص : امل
املرحلة  هذه  دف   تالميذ  بني  الصحي  الوعي  نشر  يف  التربوية  املؤسسات  بدور  املوسومة  الدراسة 

التعليم    االبتدائية اإلاالبتدائي،إىل ايف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر أساتذة  جراءات لتعرف على 
التربوية   للمؤسسات  التالميذ، أاليت ميكن  بني  الصحي  الوعي  لنشر  ا  تقوم  الع  ن  دوى  حلمايتهم من 

،  للدراسةوعودة التالميذ  التعليم  خاصة بعد رفع الوزارة للحجر الصحي على قطاع  بفريوس كورونا،  
طرح السؤال التايل: ما هو الدور الذي تلعبه املؤسسات التربوية يف نشر  بانطلقنا يف هذه الدراسة  وقد  

وجه من  كورونا  جائحة  ظل  يف  االبتدائية،  املرحلة  تالميذ  بني  الصحي  نظر  الوعي  التعليم  أة  ساتذة 
البيانات، االبتدائي،   الوصفي واستخدمنا االستبيان كأداة جلمع  املنهج  اعتمدنا على  الدراسة  وإلجراء 

) أستاذ، وبعد املعاجلة االحصائية  130لذي وزع على عينة من اساتذة التعليم االبتدائي بلغ قوامها (ا
تمثل دور املؤسسات التربوية يف نشر الوعي الصحي بني  للبيانات وحتليلها توصلنا اىل النتائج التالية: ي

نظر   وجهة  من  كورونا  جائحة  ظل  يف  االبتدائية  املرحلة  يفأ تالميذ  االبتدائي،  التعليم  االلتزام    ساتذة 
بب الدراسي  املقرر  اثراء  الصحي،  الربوتوكول  الصحي،  إضافة  تطبيق  الوعي  موضوع  حول  دروس 

للتالميذ    أياموتنظيم ،  حول  توعية  الصحي  برنامج  الوعي  ضمن  الصحي  الوعي  نشاطات  وإدراج 
  األنشطة الالصفية.

املفتاحية:  االبتدائية،    الكلمات  املرحلة  تالميذ  الصحي،  الوعي  التربوية،  املؤسسات  جائحة  دور، 
 ساتذة التعليم االبتدائي.كورونا، أ
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Abstract:  
This study which is characterized by the role of educational institutions in 
spreading health awareness among primary school students in light of the 
corona virus, from the viewpoint of primary educational teachers, to learn 
about some of the procedures and roles that educational institutioncan take 
to spread health awareness among students, to protect them from viral 
infection with corona virus, especially after the ministry raised the 
guardianship to quarantine the education sector, and the students’ return to 
school seats, in this study, we started by asking the following question: what 
is the role that educational institutions play in spreading health awareness 
among primary school students in light of the corona virus disease from the 
viewpoint of primary education teachers, to conduct this study, we relied on 
the descriptive approach, we used the questionnaire as tool to collect data, 
which was distributed to a sample of primary education professors of (130) 
teachers and after statistical treatment of data and its analysis, we came to 
the following results: the role of educational institutions is to spread health 
awareness among primary school students in light of the corona virus from 
the viewpoint of primary education teachers in the commitment to apply  the 
health protocol, enriching the curriculum by adding lessons on the topic of 
health awareness, organizing awareness  day for students on health 
awareness,Including activities on health awareness within the 
extracurricular activities program. 
Keywords: role, educational institutions, health awareness, primary school 
students, corona pandemic , primary education teachers. 

  املقدمة: 
) وإىل غاية اليوم وجمرى احلياة العادية يف العامل متوقفة، نتيجة اجتياح وباء  2020قبل منتصف عام (

فالعامل  منذ ذلك احلني و به، وقلبت  قاتل،  اليت حلت  اليوم يف حبث مستمر عن حل لألزمة  إىل حد 
فريوس   يف  املتمثلة  القاتلة،  التاجية  الفريوسات  أخطر  أحد  تفشي  بسبب  عقب،  على  رأسا  أنظمته 

) ألف بتاريخ  600) مليون شخص ووفاة أزيد من ( 15كورونا وقد اكتسح العامل بإصابة اكثر من ( 
، يف حني مل تتوصل األحباث إىل حد االن إىل اكتشاف  )69 ، ص 2020(نادية، ) 2020/ 23/07(

املستجد انتشارا واسعا منقطع النظري يف العامل   19الدواء املضاد هلذا الوباء، وبذلك سجل مرض كوفيد 
االمريكية  املتحدة  بالواليات  نيويورك  إىل  بالصني،  ووهان  مدينة  من  انطلقت  غزو   رحلة  بعد  كله، 

فروسيا مرورا بأروبا مث دول مشال افريقيا، ويستمر االنتشار يف معظم دول العامل، خملفا أكرب فالربازيل  
) نسبة  عن  يزيد  ما  على  واستحوذ  العامل  يف  لالنتشار  والوفيات   %85بؤر  اإلصابات  جمموع  من   (

أمامها إال  . ومل جتد خمتلف دول العامل املصابة ذا الوباء يف الوهلة األوىل  )69، ص  2020(نادية،  
التباعد  لضمان  وفرض حجر صحي،  الدول  خمتلف  بني  احلدود  وإغالق  الطوارئ  حالة  عن  اإلعالن 
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االجتماعي على مجيع القطاعات، مما أدى إىل شللها بالكامل، والشك أن يف ذلك تأثريًا على اقتصاد 
ا التربية والتعليم، وتعترب  أنظمتها السيما منها قطاع  الدول وعلى خمتلف  اجلزائرية من بني  هذه  لدولة 

املتمثل يف احلجر   التباعد االجتماعي  الوباء،  لكن ما نشهده رغم فرض قواعد  املتضررة  ذا  الدول 
هذا   يعود  الساعة، ورمبا  إىل حد  بيننا  منتشرا  مازال  الوباء  أن  إال  الدولة،  قطاعات  املرتيل على معظم 

جتمع، األمر الذي دعانا إىل ضرورة طرح مثل هذه  االمر اىل تباين درجة الوعي الصحي لدى أبناء امل
احلجر   رفع  فيه  نشهد  الذي  الراهن  الوقت  خاصةيف  الصحي  الوعي  مبوضوع  تم  اليت  الدراسات 
خمتلف   إلنقاد  الفريوس  مع  التعايش  توجب  قرارات  وإصدارها  الدولة،  قطاعات  بعض  على  الصحي 

بعض   باتباع  وذلك  أصاا،  الذي  الشلل  من  بني  القطاعات  ومن  الصحية،  واإلجراءات  التدابري 
يذ إىل مقاعد الدراسة،  القطاعات اليت شهدنا عودا قطاع التربية والتعليم، وبالتايل نشهد عودة التالم

تذمر    شعورنا بوجود مشكلة حقيقية ناجتة عن  إىل دراسة هذا املوضوع،   اأهم األسباب اليت دعتن  منو
األ اجلزائريةبعض  التوسر  مواقع  احلجر  عرب  رفع  لقرار  اجلزائرية  الدولة  إصدار  بعد  االجتماعي  اصل 

انتشار   استمرار  رغم  الدراسة،  مقاعد  إىل  التالميذ  عودة  وضرورة  التربوية،  املؤسسات  على  الصحي 
الوطين،   التراب  االبتدائية، هو  الوباء يف معظم  املرحلة  اختيار تالميذ  دعانا إىل  هذه  تالميذ  اعتبار  وما 

 من الصعب عليهم االلتزام بتعليمات الربوتوكول الصحي، وبذلك    ،سننا من بقية التالميذصغر  املرحلةأ
باتباع إجراءات ذات طابع خاص   لتوعيتهم  الالزمة   من خالل  اختاذ التدابري    إالجند سبيال لذلك    نول

جراءات الالزمة  التعرف على التدابري واإلذه الفئة من التالميذ،وإن كان اهلدف من دراستنا احلالية هو 
جل نشر الوعي الصحي بني التالميذ  يف ظل جائحة  أمن    ، ن تقوم اأاليت ميكن للمؤسسات التربوية  

  .  حبكم تعاملهم املباشر مع هذه الفئة من املتمدرسنياالبتدائي، ساتذة التعليم أكورونا من وجهة نظر 
وضوع الساعة الذي يشغل العامل بأسره،   إن دراستنا تكتسب أمهيتها من أمهية املوضوع املطروح وهو م 

اليت تضمن عودة احلياة العادية دون تضرر من الوباء، ومن بينها    التدابريواألساليبعن  أال وهو البحث  
ميكن التربوية    ما  االبتدائيةأمن    اتباعهللمؤسسات  املرحلة  تالميذ  بني  الصحي  الوعي  نشر  حىت جل 

لمزاولة  نضمن مندروسهم دون  التالميذ  بفريوس كوإ خوف  الوباء مس  ، خاصة وأن  روناصابتهم  هذا 
األ التربوية  اجلزائريةسر  معظم  املؤسسات  تطبيق  رغم  لكن  الوعي أن  أإال،صحيلللربوتكوال،  شكال 

الفئة من  كون هذه    ،الصحي بني التالميذ يبقى مطروحا خاصة بالنسبة لتالميذ مرحلة التعليم االبتدائي
صغرية ا  التالميذ  حيث  نعلم  ،ولسنمن  االبتدائيةأكلنا  املرحلة  تلميذ  النشاط   طفل  ن  حيب 

واالكتشاف،ف  التفاعلوواحلركة االستطالع  الربوتوكول وحب  بتطبيق  االلتزام   عليهم  الصعب  من 
الدراسة التربوية من ضبط  نإو.حّتى  الصحي  طيلة وقت  املؤسسات  التالميذ واحلرص    متكنت  هؤالء 

الصحي للربوتوكول  تطبيقهم  املدرسة  على  تضمن  هاأ، ال ميكنداخل  ، خاصة  هاسوارأذلك خارج  ن 
تتباين بني  أو اجلزائري  املجتمع  الصحية يف  الثقافة  بالبحث عن  هسرأخمتلف  ن  . وعليه، فنحن ملزمون 
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امل  تالميذ  بني  الصحي  الوعي  نشر  ميكن  خالهلا  من  اليت  يقترحه  األساليب  ما  االبتدائية، خالل  رحلة 
االبتدائي،   التعليم  الدراسة  أساتذة  تساؤل  يأيت  الذي  احلالية  ومن هنا  الدور  ما هو  التايل:  النحو  على 

بتدائيةيف ظل جائحة كورونا من  ي بني تالميذ املرحلة االتلعبه املؤسسات التربوية يف نشر الوعي الصح
  ساتذة التعليم االبتدائي؟أوجهة نظر 

 
  أوال: حيثيات الدراسة 

ر أو ختمني  تعترب الفرضية تقديحيث  التساؤل املطروح قمنا بصياغة جمموعة من الفرضيات،  انطالقا من  
بصياغته الباحث  حلّ يقوم  شكل  من   في  التأكد  ويتم  البحث،  لتساؤالت  مبدئية  وإجابات  مؤقت 

ى  فروض الدراسة عن طريق مجع البيانات من امليدان وحتليلها، حبيث تشكل هذه األخرية مؤشرات عل
تبعت بفروض    عامة  اعتمدنا يف هذا البحث على فرضية أساسية.صدق أو عدم صدق مضمونكل منها
  إجرائية مكملة هلا نوضحها كالتايل: 

  الفرضيات:   )أ
  الفرضية العامة: 

االبتدائية   املرحلة  الصحي بني تالميذ  الوعي  التربوية دور يف نشر  يف ظل جائحة كورونا  للمؤسسات 
  .ساتذة التعليم االبتدائيأمن وجهة نظر 

  وىل: جرائية األالفرضية اإل
االبتدائية    املرحلة  تالميذ  بني  الصحي  الوعي  نشر  يف  التربوية  املؤسسة  دور  جائحة يتمثل  ظل  يف 

  تطبيق الربوتوكول الصحي.يف  ساتذة التعليم االبتدائيأكورونا من وجهة نظر 
  الثانية: جرائية الفرضية اإل

االبتدائية    املرحلة  تالميذ  بني  الصحي  الوعي  نشر  يف  التربوية  املؤسسة  دور  جائحة يتمثل  ظل  يف 
الوعي    حول  ضافيةإ بإثراء املقررات الدراسية بدروس  ساتذة التعليم االبتدائي  أكورونا من وجهة نظر  

  الصحي.
  الثالثة: جرائية الفرضية اإل

الوعي    نشر  يف  التربوية  املؤسسة  دور  االبتدائية  يتمثل  املرحلة  تالميذ  بني  جائحة الصحي  ظل  يف 
  . حيتوعية للتالميذ حول الوعي الصيف تنظيمهاأليام بتدائي ساتذة التعليم االأكورونا من وجهة نظر 

  الرابعة: جرائية الفرضية اإل
االبتدائية    املرحلة  تالميذ  بني  الصحي  الوعي  نشر  يف  التربوية  املؤسسة  دور  جائحة يتمثل  ظل  يف 

نظر   وجهة  من  االبتدائي  أكورونا  التعليم  الساتذة  الوعي  نشاطاحتول  األصحي  بإدراج  نشطة  ضمن 
  . الالصفية
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  : اإلطار املفاهيمي للبحث والدراسات السابقة   )ب
  : ضبط بعض املفاهيم

علمية  اتعريفومن خالل هذا العنصر نقدم إن الدراسة احلالية تشمل على العديد من املصطلحات العلمية 
الدراسة  دقيق لبعض مصطلحات  املا، وتعريفا إجرائيا  باستخدام كل مصطلح حىت يتضح  املقصود  عىن 

  . يف الدراسة هامن
يعد الدور مفهوما اجتماعيا ونفسيا باألساس، ترافق ظهوره مع التطورات املعرفية واملنهجية    الدور:   -

األفراد تفرض  بتجربة خارجية بني  النفس  الدور يف جمال علم  العلوم االجتماعية، وعرف  اليت شهدا 
قت استجابة  عدة ممثلني على املستوى التفاعلي، أي أن الدور هو تصور مزدوج  فهو منبه ويف نفس الو

وعرفه لينتون بأنه اجلانب ملركز الفرد أو وضعه أو مكانته يف اجلماعة    ،) 34، ص  2003(علي شتا،  
، وعرف الدور ايضا على أنه جمموعة من االمناط املرتبطة أو األطر )203، ص  2005(غي موريه،  

ية التنبؤ بسلوك الفرد يف  السلوكية اليت حتقق ما هو متوقع يف مواقف معينة، وتترتب على األدوار إمكان
  . ) 165، ص 2004(الذكي فلية، املواقف املختلفة 

جمموع اإلجراءات اليت ميكن للمؤسسات التربوية جرائيايف هذه الدراسة  إثة مبصطلح الدور  تقصد الباح
أساتذة   يراه  ملا  وفقا  االبتدائية  املرحلة  تالميذ  لدى  الصحي  الوعي  نشر  أجل  من  تتبعها  التعليم أن 

  االبتدائي. 
التربوية   - ل  هي   :   املؤسسات  املخصص  وقوانني  املكان  ولوائح  وبرامج  قواعد  حتكمها  اليت  لتربية 
مسؤولة  و وتكون  الدولة  إلشراف  اخلصوص، وختضع  وجه  على  حكومية  مؤسسات  يف  تتم  قرارات 

(قزامل،  لتربية والتعليم  عنها ختطيطا وإدارة، ومتويال، وميدان هذه التربية هو رياض االطفال ومدارس ا
التربوية    )43، ص  2013 املؤسسات  األباملؤسسا  يضًاأتعرف  عالقة  تنظم  اليت  االجتماعية  فراد  ت 
  . )292، ص 2009(نبيل،  للفرد واجلماعة املستويات فضلالبعض دف من ذلك حتقيق أ ببعضهم

، هي املؤسسات التربوية التعليمية احلكومية، اخلاصة  جرائيا مبصطلح املؤسسات التربويةإتقصد الباحثة  
  بتعليم أطفال املرحلة االبتدائية كما نستطيع تسميتها مبدارس التعليم االبتدائي. 

تعّرف أنظمة الصحة العاملية الوعي الصحي بأنه تطبيق واسع من اخلربات التعليمية   الوعي الصحي:  -
مع   املتعلم  تكييف منط حياة  تسهيل  تطوعيا من خالل خربات بغية  تكيفا  اجليدة  الصحية  املمارسات 

املتعلم املتصفة باملشاركة اإلجيابية من أجل التوصل إىل تقبل الشخص ملهارات الصحة اجليدة وممارستها  
وهو أيضًا ترمجة املعارف واملعلومات واخلربات الصحية إىل أمناط    ؛)2020(منظمة الصحة العاملية،  

  . )49، ص 1999(عالء الدين،   سلوكية لدى األفراد
الصحي الوعي  مبصطلح  اجرائيا  الباحثة  يكتسبها  تقصد  واليت  املتعلمة،  الصحية  السلوكات  جمموع   ،

  تلميذ املرحلة االبتدائية من حميطه املدرسي. 
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عرفت منظمة الصحة العاملية جائحة كورونا مبا جيتاح العامل من فريوسات كورونا    جائحة كورونا:  -
 ن عددا منومن املعروف أ  اليت قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان  ،ساللة واسعة من الفريوساتهي  

مراض  ح حدا من نزالت الربد الشائعة إىل أ مراضا تنفسية تتراوفريوسات كورونا تسبب لدى البشر أ
  وخيمة (سارس) التنفسية احلادة ال وسط التنفسية (مريس)، واملتالزمةأشد وخامة مثل متالزمة الشرق األ

كوفيد   مرض  مؤخرا  املكتشف  كورونا  فريوس  العاملية،  املستجد  19ويسبب  الصحة  (منظمة 
2020( .  

امل انطالقا من منتصف معظم دول الع  طلح جائحة كورونا الوباء الذي غزاتقصد الباحثة مبص  ، وعليه
  بسبب انتشار فريوس كورونا. 2020العام 

 
  الدراسات السابقة ثانيا: 

هذه األزمة الوبائية اليت يعيشها العامل    صة خاللاالوعي الصحي ختعددت الدراسات املتناولة ملوضوع  
احلد  وكورونا، التدابري الوقائية من فريوس  جيادإلمحاولة يف هذه الفترة،وماهي إال اجتهادات لباحثني ك

انتشاره، احل  من  استطعنا  اليت  الدراسات  العنصر  هذا  يف  عليهوسنعرض  هذا  صول  خيص  فيما  ا 
  : االيتككرونولوجيا  املوضوعوهي مرتبة 

  ):  2017دراسة مجيلة حممد، واخرون (  )أ
إ الدراسة  املمارساتهدفت  على  التعرف  الغذائية يف رياض    ىل  الوجبة  فترة  املعلمة خالل  تتبعها  اليت 

تنمية   يف  املعلمة  دور  املعلمة،  سلوكيات  املعلومات،  ومجع  الذايت،  التثقيف  يف  تتمثل  اليت  األطفال 
الذايت   الضبط  على  األطفال  تدريب  الطعام،  تناول  آداب  وتعليم  للطفل  الصحية  الغذائية  العادات 

الع الطفل لسلوكهم، والكشف عن  الغذائية، واكتساب  الوجبة  فترة  املعلمة خالل  ممارسات  بني  القة 
)  350للعادات الغذائية الصحية، وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت عينتها من (

و( األطفال  رياض  ومت  1002معلمة  جبدة،  واألهلية  احلكومية  األطفال  رياض  يف  وطفلة،  طفل   (
االس على  املتوسطات  االعتماد  باستخدام  ووصفيا،  كميا  البيانات  حتليل  ومت  املعلومات،  جلمع  تبيان 

إحصائية  فرق ذات داللة  النتائج، وجود  وأظهرت  للتفسري،  والرتب  املعيارية،  احلسابية، واالحنرافات 
) الداللة  لصاحل سنوات  0.05عند مستوى  الطعام  لتناول  الشريفة  النبوية  والسنن  اآلداب  بعدي  ) يف 

ربة التعليمية األعلى، وأظهرت النتائج وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اخل
الغذائية،  0.05( الوجبة  فترة  خالل  لألطفال  الصحية  الغذائية  العادات  تنمية  يف  املعلمة  ملمارسات   (

واض  بإعداد الئحة  الدراسة  اوصت  وقد  الدراسة،  حددت يف  اخلمسة  االبعاد  ملهام  جلميع  ودقيقة  حة 
الصحية   املعلومات  بأهم  مدعمة  لألطفال  الغذائية  الوجبة  فترة  خالل  املعلمة  حممد  وواجبات  (مجيلة 

  . )65، ص 2017مجيل، 
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  ):  2018دراسة عباس عبد املهدي وحتسني عمران (  )ب
والفرق    هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع الثقافة الصحية لدى معلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية،

بني املعلمني واملعلمات يف مستوى الثقافة الصحية لديهم، ولغرض حتقيق هدف البحث وضع الباحثون 
) بني متوسط درجات  0.05الفرضيات اآلتية: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

إىل أنه ال يوجد  عينة البحث واملتوسط الفرضي على مقياس الثقافة الصحية، كذلك توصلت الدراسة  
الداللة ( مقياس  0.05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  البحث على  ) بني متوسط درجات عينة 

املتوسط   بني  احصائية  داللة  ذو  فرق  وجود  إىل  الدراسة  توصلت  اجلنس.  ملتغري  وفقا  الصحية  الثقافة 
من   عال  مبستوى  تتمتع  البحث  عينة  أن  يعين  مما  الفرضي  واملتوسط  وعدم  احلسايب  الصحية،  الثقافة 

التالية اوصى   النتائج  ضوء  اجلنس، ويف  متغري  البحث حسب  بني عينة  احصائية  داللة  فرق ذو  وجود 
(عباس حتسني،  الباحثان، بتضمني املناهج الدراسية ملختلف املراحل باملواضيع اخلاصة بالتربية الصحية  

  . ) 74 ، ص2018
  ):  2019دراسة فتيحة بلعسلة (  )ت

الد هذه  حمتوى  هدفت  حتليل  خالل  من  املدرسي  الكتاب  يف  الصحي  الوعي  عن  الكشف  إىل  راسة 
هي   ما  التايل:  التساؤالت  بطرح  دراستها  يف  وانطلقت  االبتدائية،  للمرحلة  املدنية،  التربية  كتاب 

يذ؟  املواضيع اليت يعاجلها منهاج التربية املدنية ملرحلة التعليم االبتدائي، لتنمية الوعي الصحي لدى التلم
وما هي الطرق واألساليب العلمية املتبعة اىل جانب الكتاب املدرسي لتنمية الوعي الصحي لدى تلميذ 
ونشر   تنمية  يف  املدنية  التربية  كتاب  مسامهة  مدى  على  التعرف  أجل  من  وذلك  االبتدائية؟  املرحلة 

الباحثة يف واتبعت  التربوية،  املؤسسات  فئة األطفال يف  الصحية لدى  املنهج    السلوكات  الدراسة  هذه 
الوصفي التحليلي، وتوصلت  إىل أن كتاب التربية املدنية جلميع سنوات التعليم االبتدائي، حيتوي على 

  . )19، ص 2019(بلعسلة،  بعض الدروس حول السلوكات الصحية
  ):  2020دراسة شهرزاد نوار وكلثوم قري (  )ث

تناولت الباحثتان موضوع الثقافة الصحية والوعي الصحي، قراءة يف املفهوم والداللة، وهدفت الدراسة  
إىل عرض مفهوم الوعي الصحي والثقافة الصحية يف املجتمع ومراحل تكوما خاصة يف ظل جائحة  

تبط بدرجة أوىل  كورونا، ومت التوصل من خالل هذه الدراسة النظرية إىل أن احلد من انتشار الوباء ير
الصحية   الوقاية  بتعليمات  والصارم  اجلاد  االلتزام  من خالل  األفراد  وقري،  بوعي    ، ص 2020(نوار 

347( .  
كوا تتفق مع الدراسة احلالية من حيث املوضوع، أال وهو الوعي    السابقة  اتالدراس  املالحظ عن   

نشر أو تنمية الوعي الصحي لدى    مت البحث عن الطرق اليت ميكن من خالهلاا  منه  كليف  إذ  الصحي،
الدراسات السابقة، وقد   بيئات جمتمعات  املجتمع على اختالف  أفراد  يف    هافادة منمتثلت االستخمتلف 
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، وبذلك مفهوم الوعي الصحي وأساليب تنميته لدى افراد املجتمع قدمت لنا رؤيا مسبقة عن     كوا
انطالقا من   حبثنا  بإشكالية  نفسيترتبط عالقتها  اجتماعية وتربويةكوا دراسات  أيضا ،ة  استفدنا  كما 

والوسائل   الدراسة،  ملوضوع  التطبيقية  معاجلتها  وطريقة  املتبعة،  منهجيتها  يف  السابقة  الدراسات  من 
  وصلت إليها.تواألدوات اليت اعتمدت عليها يف الدراسة، وطريقة حتليلها وتفسريها للنتائج اليت 

  
     للبحث املنهجي االطار: ثالثا

  املنهج املستخدم يف البحث:   )أ
لطبيعة   نظرا  الباحث،  يتبعه  الذي  باملنهج  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  االجتماعي  للبحث  العلمية  القيمة  إن 

مج يتطلب  الذي  منهجي  املوضوع  تفكري  أساس  على  معلومات  اع  من  االستكشافية  كونه  لدراسات 
القواعد  االستطالعية الكشف عن حقيقة بواسطة جمموعة من  املؤدي إىل  الطريق  بأنه  املنهج  ، ويعرف 

كما ُيعّرف     ،)76، ص  2017(عبد اخلالق وشوكت،  لتحديد العمليات للوصول اىل نتيجة معلومة  
ة  باملوقف العملي الذي يتبناه الباحث جتاه موضوعه، فهو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكل 

،  2004(حممد،  الكتشاف احلقيقة ولإلجابة عن األسئلة واالستفسارات اليت يثريها موضوع البحث  
  . )8ص 
ا الدراسة  إن  طبيعة موضوع  تربوية مستوحى من  أو  نفسية  أي دراسة  املتبع يف  خيتلف حسب  ملنهج 

سسات التربوية يف  مثل يف دور املؤيت بيعة تربوية ذو بعد اجتماعي  حبثنا من ط  وإنّ املوضوع املطروح ،  
ساتذة التعليم  أيف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر  االبتدائيةلصحي بني تالميذ املرحلة  نشر الوعي ا

الذي ارتبط منذ نشأته بدراسة  االبتدائي، وعليه فطبيعة املوضوع تفرض علينا استخدام املنهج الوصفي  
املنهج األنسب واألصلح هلذا البحث، ألنه    إّنه  ، )139، ص  1999(بوحوش ،  املشكالت اإلنسانية

ستتم   علمية  نتائج  على  واحلصول  املوضوع،  هذا  عن  ودقيقة  كافية  معلومات  مجع  على  يساعدنا 
  معاجلتها بطريقة موضوعية ومنظمة. 

  مجـع البيـانات: اة أد
ى مجلة  من أجل احلصول على املعلومات الالزمة إلجناز حبث موضوع الدراسة، البد من أن يعتمد عل

الدراسة إلمتام  امليداين  اجلانب  يف  نستخدمها  اليت  األدوات  اعتماد  هذااملو  ، من  إىل  يقودنا  وضوع 
وسائل البحث العلمي، وأداة مجع بيانات املتعلقة   أحد  االستبيانوجلمع املعلومات والبيانات،    تبياناالس

األمبوضوع حب من  طريق وضع جمموعة  اجلمل  ث حمدد عن  او  املفحوص  سئلة  يطلب من  اليت  اخلربية 
  . )99، ص 2007(جودت، يعدها الباحث حسب أغراض البحث ة عنها بطريقة جاباإل
ملرحلة االبتدائية، من وجهة  تالميذ ا  املؤسسات التربوية يف نشر الوعي الصحي بني  لتعرف على دورول

وبعد مترير االستبيان على    )45(ساتذة التعليم االبتدائي،  اشتملت األداة يف صورا األولية على  أنظر  
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يف صورته  وصياغته  مت تعديل االستبيان    خرباء من أهل االختصاصكمني والذي بلغ عددهم مخسة  املح
غطت العناصر األساسية للمؤشرات املوجودة على  موزعة على أربع حماور) بند  40النهائية مكون من (

املتمثلة   مستوى الفرضيات اجلزئية واليت من خالهلا مت حتديد حماور االستبيان اليت بلغ عددها أربعة حماور
  يف:
 حمور تطبيق املؤسسات التربوية للربتوكول الصحي. -
 بإضافة دروس حول الوعي الصحي.حمور إثراء املقررات الدراسية  -
 .حيتوعية للتالميذ حول الوعي الص حمور تنظيماملؤسسات التربوية أليام -
 . الالصفية  يضمن األنشطةصحنشاطات حول الوعيالإدراج حمور  -

اعتمدنا يف تص التايل:  ميمنا هلذا االستبيان على بديلني: نعم/ ال  وقد  النحو  الدرجات على  مع توزيع 
  نعم: درجة واحدة /ال: صفر،  

  : السيكومتريـة لالستبيـان الشـروط  )ب
حساب    :االستبيان  صدق   - مت  املحتوىحيث  صدق  على  باالعتماد  االستبيان  صدق  حساب  مت 

قيمة صدق   لوشيوحتصلنا على  اقترحها  اليت  اإلحصائية  املعادلة  منفردة وهذا وفق  بصفة  بند  صدقكل 
انطالقا من القيمة املتوصل إليها مت االستنتاج بأن االستبيان صادق لقياس    )،0.76االستبيان تساوي (

ا  ا أعد ألجله،مل االرتباطولقد مكنت  املحسوبة ملعامل  الذي وجدنا    لنتيجة  الذايت  الصدق  التأكد من 
  .وهذا ما يدل على صدق االستبيان)  0.96(قيمته تساوي 

من ثبات االستمارة اعتمدنا على طريقة التجزئة النصفية حيث    للتأكد  ثبـــات االستبيــان:   -
مت تقسيم البنود إىل جزأين، جزء يضم البنود الفردية، وجزء ثاين يضم البنود الزوجية، وذلك من أجل 
على   إجابته  عند  املفحوص  هلا  يتعرض  أن  ميكن  اليت  امللل  أو  التعب  مثل  الدخيلة  املتغريات  ضبط   

مت االعتماد يف حساب معامل ثبات االستبيان على معامل االرتباط و،  نود االستبيانالنصف األخري من ب
وحتصلنا على قيمة معامل ارتباط بريسون تساوي    انيبتساالالتتابعي بريسون هذا حلساب ثبات نصف  

)   وحلساب الثبات الكلي لالستبيان طبقنا معادلة سبريمان وحتصلنا على معامل ثبات يساوي  0.89(
  . )، ومنه يتبني لنا أن االستمارة تتميز بثبات عال0.94(

 : البحث عينة  )ت
  ودراسته دف دراسة املجتمع ككل  العينة يف البحث العلمي هي جزء من جمتمع البحث، يتم اختياره

وان استخدام العينات يف البحث العلمي ال يتوقف فقط على صعوبة دراسة كل أفراد جمتمع البحث،  
يف   والدقة  التطبيق  يف  والتعمق  االجناز  وسرعة  التكاليف  قلة  أمهها  لعل  املزايا  من  العديد  يوفر  إنه  بل 

  . )145، ص 2006(هشام،  النتائج اليت يتوصل إليها الباحث
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ذه الدراسة هو التعرف على دور املؤسسات التربوية يف نشر الوعي الصحي بني  وملا كان اهلدف من ه 
من وجهة نظر اساتذة التعليم االبتدائي، تكونت عينة    يم االبتدائي يف ظل جائحة كوروناالميذ التعلت

أساتذة   من  ملدراستنا  االبتدائي  الدراسة    ،الونزة  دينةالتعليم  جمتمع  لكون  ونظرا  مقصودة،  عينة  وهي 
 دينة ملبتدائي  راسة كل أساتذة  التعليم االصغري، قمنا مبسح شامل لكل أفراده، وبذلك ضمت عينة الد

أالونزة.   يتيع  أن  أنه جيب  إىل  اإلشارة  اقواهلم  وهنا البد من  املوضوعية يف  بشيء من  العينة  فراد هذه 
(كشرود،    من تكاليف البحثوآرائهم والثقة فيهم، ويفترض ان اختيار العينة ذه الطريقة يوفر كثريا  

  ) أستاذ بالتعليم االبتدائي.130وقد بلغ العدد الكلي ملجتمع الدراسة النهائية (،) 17، ص 2007
  يف البحـث:  ةاملستخدم ةاإلحصـائي بيلـااألس  )ث

هذا يف  على    اعتمدنا  مناألالبحث  وهملع  ةحصائياإلساليب  جمموعة  عليها  املتحصل  البيانات  ي  اجلة 
  النسب املئوية واختبار كاف تربيع واملتوسط احلسايب.  التكرارات

  
  : املعاجلة االحصائية لفرضيات البحث رابعا

التعامل   الدراسة يف  تبويبها يف جداول  تعتمد هذه  يتمثل يف  بياناا على أسلوب إحصائي بسيط،  مع 
  املحسوبة   ²، إىل جانب كاإحصائية سهلة يف شكلها وحمتواها، حيث تشمل التكرارات والنسب املئوية

اجلدولية، ومت إجراء التحليالت اإلحصائية وتفسري البيانات وفقا هلذه األساليب اإلحصائية، وكذا   ²وكا
  لكل حمور.  ²كا معاجلة كل حمور إحصائيا، من خالل حساب متوسط استجابات كل حمور الستخراج

  للفرضية االوىل:  اإلحصائيةاملعاجلة   )أ
األوىل:   اإلجرائية  املرحلة  الفرضية  تالميذ  بني  الصحي  الوعي  نشر  يف  التربوية  املؤسسة  دور  يتمثل 

  .تطبيق الربوتوكول الصحييف  ائية يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر اساتذة التعليم االبتدائياالبتد
املتعلق بتطبيق املؤسسات   يوضح إجابات املبحوثني على بنود املحور األول :)01رقم (جدول 

  التربوية للربوتوكول الصحي 
متوسط  

  االستجابات
  اجلدولية  ²كا املحسوبة  ²كا %النسبة املئوية   التكرار

    82.46  107.2  نعم

54.78  

  

  17.53  22.8  ال  3.84

 %  100  130  املجموع 
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املحسوبة     ²) ومن خالل املعاجلة اإلحصائية للمحور األول أن قيمة كا01يتضح من اجلدول رقم (    
املحسوبة دالـة    ²)، وبالتايل كا1) عند درجة حرية( 3.84اجلدولية (  ²) أكرب من قيمة كا54.78(

ت جابوقد جـاءت الداللة لصاحل االختيار نعم حيث أ   )،0.05(إحصائيـا عند مستوى الـداللة  
العينةمن  % 82.46  نسبة الربوتوكول   أفراد  بتطبيق  املتعلق  االول  املحور  بنود  على  بنعم 

أن  الصحي، هاته    واعتربوا  به  تقوم  اليت  االدوار  من  الصحي  للربوتوكول  التربوية  املؤسسات  تطبيق 
أسات نظر  وجهة  من  االبتدائية  املرحلة  تالميذ  بني  الصحي  الوعي  لنشر  التربوية  التعليم املؤسسات  ذة 

جابوا أرية مقارنة بنسبة األفراد الذين على بنود املحور األول وهي نسبة كبمن خالل إجابتهم   االبتدائي
  . عن بنود املحور األول )ال(ب

  : ثانيةللفرضية ال اإلحصائية املعاجلة  )ب
الثانية  الثانية  الفرضية  الوعي    :اإلجرائية  نشر  يف  التربوية  املؤسسة  دور  تالميذ  يتمثل  بني  الصحي 

املقررات  بإثراء  االبتدائي  التعليم  اساتذة  نظر  وجهة  من  كورونا  جائحة  ظل  يف  االبتدائية  املرحلة 
 ي الصحي.الوع حولدروس  إضافة الدراسية ب

املتعلق بإثراء املقررات   يوضح إجابات املبحوثني على بنود املحور األول :)02رقم (جدول 
  الدراسية بإضافة دروس حول الوعي الصحي 

متوسط  
  االستجابات

  اجلدولية  ²كا املحسوبة  ²كا %النسبة املئوية   التكرار

    80.84  105.10  نعم

49.47  

  

  19.15  24.90  ال  3.84

 %  100  130  املجموع 

املحسوبة     ²أن قيمة كا  ثايناملعاجلة اإلحصائية للمحور ال  ) ومن خالل 02يتضح من اجلدول رقم (   
املحسوبة دالـة    ²)، وبالتايل كا1) عند درجة حرية( 3.84اجلدولية (  ²) أكرب من قيمة كا49.47(

الـداللة   مستوى  عند  أجاب)، 0.05(إحصائيـا  حيث  نعم  االختيار  لصاحل  الداللة  جـاءت   وقد 
إضافة  بإثراء املقررات الدراسية ب، على بنود املحور الثاين املتعلق ببنعم   أفراد العينةمن    %80.84نسبة  

  س حول الوعي الصحيدرو إضافة  إثراء املقررات الدراسية ب   الوعي الصحي. واعتربوا أن  حولدروس  
من األدوار اليت تقوم به هاته املؤسسات التربوية لنشر الوعي الصحي بني تالميذ املرحلة االبتدائية من  

وهي نسبة كبرية مقارنة    ثاينل إجابتهم على بنود املحور المن خال  ر أساتذة التعليم االبتدائيوجهة نظ
  .ثاينجابوا بال عن بنود املحور الأ الذين بنسبة األفراد
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  : ثالثةللفرضية ال اإلحصائية املعاجلة  )ت
الثانية  الثالثة  الفرضية  تالميذ    :اإلجرائية  بني  الصحي  الوعي  نشر  يف  التربوية  املؤسسة  دور  يتمثل 

توعية    بتنظيمهاأليام   بتدائي  ساتذة التعليم االأاملرحلة االبتدائية يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر  
  .حيصللتالميذ حول الوعي ال

 
املتعلق بتنظيم املؤسسات   يوضح إجابات املبحوثني على بنود املحور األول :)03رقم (جدول 

  التربوية أليام توعية للتالميذ حول الوعي الصحي 
متوسط  

  االستجابات
  اجلدولية  ²كا املحسوبة  ²كا %النسبة املئوية   التكرار

    76.44  99.38  نعم

36.36  

  

  23.55  30.62  ال  3.84

 %  100  130  املجموع 

) اجلدول رقم  ومن خالل03يتضح من  ال  )  للمحور  اإلحصائية  كا  ثالثاملعاجلة  قيمة  املحسوبة     ²أن 
املحسوبة دالـة    ²)، وبالتايل كا1(  ) عند درجة حرية3.84اجلدولية (   ²) أكرب من قيمة كا36.36(

ابت  لة لصاحل االختيار نعم حيث أجوقد جـاءت الدال  )،0.05( إحصائيـا عند مستوى الـداللة  
  بنعم على بنود املحور الثالث املتعلق بتنظيم  املؤسسات التربوية أليام   أفراد العينةمن    %76.44نسبة  

الص الوعي  للتالميذ حول  أن    ،حيتوعية  الوعي  واعتربوا  توعية حول  أليام  التربوية  املؤسسات  تنظيم 
ا ا  تقوم  ان  جيب  اليت  األدوار  من  االبتدائية  املرحلة  لتالميذ  الوعي  الصحي  لنشر  التربوية  ملؤسسات 

االبتدائي التعليم  يراه أساتذة  ما  االبتدائية حسب  املرحلة  ل إجابتهم على  من خال  الصحي بني تالميذ 
  . ثالثجابوا بال عن بنود املحور الأ وهي نسبة كبرية مقارنة بنسبة األفراد الذين ثالث بنود املحور ال

  : الرابعة للفرضية  اإلحصائيةاملعاجلة   )ث
الثانية الرابعة  الفرضية  تالميذ    : اإلجرائية  بني  الصحي  الوعي  نشر  يف  التربوية  املؤسسة  دور  يتمثل 

نشاطات حول  إدراج  ب  ساتذة التعليم االبتدائيأاملرحلة االبتدائية يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر  
  . الالصفية ضمن األنشطة صحيالوعي ال

املتعلق بإدراج نشاطات حول   يوضح إجابات املبحوثني على بنود املحور األول :)04(جدول رقم 
  الوعي الصحي ضمن األنشطة الالصفية 
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متوسط  
  االستجابات

  اجلدولية  ²كا املحسوبة  ²كا %النسبة املئوية   التكرار

    71.87  93.44  نعم

24.88  

  

  28.12  36.56  ال  3.84

 %  100  130  املجموع 

من   (يتضح  رقم  ومن خالل04اجلدول  ال  )  للمحور  اإلحصائية  كا  رابعاملعاجلة  قيمة  املحسوبة    ²أن 
املحسوبة دالـة    ²)، وبالتايل كا1(  ) عند درجة حرية3.84اجلدولية (   ²) أكرب من قيمة كا24.88(

ت  وقد جـاءت الداللة لصاحل االختيار نعم حيث أجاب  )،0.05( إحصائيـا عند مستوى الـداللة  
العينة  من    %71.87نسبة   ب  أفراد  املتعلق   الرابع  املحور  بنود  على  التربوية    إدراجبنعم  املؤسسات 

ال الوعي  حول  األنشطة  صحينشاطات  أن،  الالصفية  ضمن  الوعي  إدراج  واعتربوا  حول  نشاطات 
اليت تقوم  ا املؤسسات التربوية لنشر الوعي الصحي بني من األدوار    الالصفية  ضمن األنشطة  صحيال

االبتدائي التعليم  االبتدائية من وجهة نظر أساتذة  املرحلة  املحور  من خال  تالميذ  بنود  ل إجابتهم على 
  .رابعالجابوا بال عن بنود املحور أ وهي نسبة كبرية مقارنة بنسبة األفراد الذين رابعال

  : نتائج البحث اخامس
الصحي لدى  ح  البحث احلايلها  يلإاليت توصل  تائج  النن  إ الوعي  التربوية يف نشر  املؤسسات  ول دور 

من   االبتدائية يف ظل جائحة كورونا  املرحلة  نظر  تالميذ  االبتدائي،ساتذأوجهة  التعليم  إال    ة  ما هي 
متواض  فردية  لدراسة  املرحلة  عة نتائج  تالميذ  بتوعية  املتعلقة  احللول  بعض  القتراح  كمحاولة  جاءت   ،

يراه أساتذة هذه   أدوار ووفقا ملا  التربوية  من  املؤسسات  االبتدائية صحيا، من خالل ما متارسه هذه 
من   محايتهم  آمن،  جو  يف  دراستهم  االبتدائية  املرحلة  تالميذ  مزاولة  ضمان  ألجل  التعليمية  املرحلة 

كورونا  العدوى   للدراسة  بفريوس  العامة  النتائج  أهم  الرؤياملوإن  من  والشواهد  ستمدة  النظرية  ة 
  كالتايل:،نعرضها يف هذا العنصر اإلمربيقية 

ا التربويةيتمثل دور   االبتدائية يف ظل جائحة   ملؤسسات  املرحلة  تالميذ  لدى  الصحي  الوعي  نشر  يف 
الربباكورونا   بتطبيق  التربوية  املؤسسات  الصحيلتزام  البحث  وتوكول  عينة  اجابات  نتائج  ومتثلت   ،

 التالية: على بنود املحور االول لالستبيان يف النقاط
التربوية    التزام  - املؤسسة  مدخل  أمام  الئحة  بوضع  اإلداري   الطاقم  يف  املتمثلة  التربوية  املؤسسات 

للظرف اخلاص   القيام انظرا  التالميذ  اليت مينع على  التصرفات  العامل أمجع جراء  تتضمن  به  الذي مير 
 جائحة كورونا. 
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صـافحة التقارب وم  هم منمنعجتنيد املؤسسات التربوية لبعض العمال اإلداريني حلراسة التالميذ و -
 البعض.  غراض بعضهمأو تبادل اقتناء أ وأعب يف فناء املدرسة  للوعدم السماح هلم بابعضهم البعض،  

بتعقيم قاعات الدراسة، ومقاعد   النظافة واالستعانة بعمال البلديةتكليف املؤسسات التربوية لعمال   -
 التالميذ، ودورة املياه اخلاصة م، قبل مزاولة التالميذ دراستهم،  وعند انتهاء من الدراسة.  

إىل املؤسسـة عدم السماح ألي تلميذ كان الـدخول تكليف املؤسسات التربوية حلارس املدرسة ب -
 يدي كل تلميذ يدخل اىل املؤسسة التربوية، وقياس درجة حرارته.أدون وضع كمامة، وتعقيم   التربوية

 يف السـاحة املدرسـيةوقوف كل تلميذ  ة بني التالميذ وذلك بتعليم مكاناحلرص على ترك مساف -
 يذ.  ألداء حتية العلم الوطين، وأمام القاعات الدراسية اليت يدرسون فيها، لتجنب التزاحم بني التالم

يف املطعـم رة تناول التالميـذ لوجبـة الغـداء وجوب االلتزام بشروط التعقيم والتباعد خالل فت -
 املدرسي.

 يذ الصف الواحد اىل فوجنيبتقسيم عدد تالم  قدر اإلمكان  تقليص عدد التالميذ يف الفوج الواحد   -
 بعد يوم.  بالتناوب يوما  حبيث يتم تدريسهم

 مقاعد التالميذ يف القسم لضمان التباعد بينهم وعدم مالمسـة احلرص الشديد على ترك مسافة بني -
 بعضهم البعض.

 عدم السماح للتالميذ بالذهاب اىل دورة املياه يف مجاعات، وإمنا يكون ذلك بصفة فردية.  -
 .توعية التالميذ لاللتزام بشروط النظافة بعد اخلروج من دورة املياه -
ل باالحتفاالت اليت تقيمها عادة املؤسسات التربويـة مثـل االحتفـالغاء الربامج اخلاصة ضرورة إ -

 لتجنب التجمعات واحتكاك التالميذ ببعضهم البعض وتعويضها بـدروسباملناسبات الوطنية والدينية،  
  ستاذ لتالميذه، حول تلك املناسبة داخل القاعات الدراسية.يقدمها األ

لصحي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يف ظـل جائحـة يتمثل دور املؤسسات التربوية يف نشر الوعي ا
كورونا  حسب ما توصلت إليه نتائج الدراسة  بإثراء املقررات الدراسية وذلك بإضافة دروس حـول 

)  من نتائج  اليت 2019الوعي الصحي. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه الباحثة فتيحة بالعسلة (
ملدنية حمور حول الوعي الصحي، وجاءت نتائج دراستنا احلاليـة تلخصت حول تضمن مقرر التربية ا

مكملة لنتائج الدراسة السابقة، ويظهر ذلك من خالل  نتائج إجابات أفراد عينة البحث علـى بنـود 
  املحور الثاين كالتايل: 

دف ف املواد التعليمية بوحدات  و املناهج الدراسية يف خمتلترى عينة البحث وجوبإثراء املقررات أ -
 ىل تنمية الوعي الصحي لدى التالميذ، بدال من حصرها يف مادة التربية املدنية فقط.إ

وما يعيشه العامل اليـوم   ،ن يتم ربط الدروس اليت تم بالوعي الصحي بأمثلة حية من الواقعجيب أ -
 جراء جائحة كورونا.
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يف ظل جائحـة   حلة االبتدائيةي لدى تالميذ املريتمثل دور املؤسسات التربوية يف نشر الوعي الصحو
توعية للتالميذ حـول   بتنظيماملؤسسات التربوية أليام  ساتذة التعليم االبتدائييراه أ  كورونا حسب ما

ويظهر ذلك حسب نتائج  إجابات أفراد عينة البحث على املحـور الثالـث   حيالوعي الصموضوع  
  كالتايل:

من قبل أساتذة  ية للتالميذ  ويام توعالسماح هلا بتنظيم أتوسيع فضاء املؤسسات التربوية من خالل   -
   .املستجد  19  طباء داخل القاعات الدراسية، وذلك لتعريفهم مبا جيتاح العامل اليوم، من مرض كوفيدوأ
أعراضـه وطـرق شرح   رة هذا الوباء، وطرق العدوى به، مثل  واضحة عن خطو  ملحة  إعطائهمو -

 اعها للوقاية منه.واألساليب اليت جيب اتبالعدوى،  
ويتمثل دور املؤسسات التربوية يف نشر الوعي الصحي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية  يف ظل جائحـة 

، وهذا حسب نتـائج الالصفية  ي ضمن برامج األنشطةصحنشاطات حول الوعي الإدراج  كورونا  ب
  إجابات عينة البحث على بنود املحور الرابع كالتايل:

الوعي الصحي ضمن األنشطة الالصفية  تتناسب مع سن التالميذ كتطبيـق   إدراج نشاطات حول -
 .ةمراض املختلفابة بالعدوى من األص والصحية حلماية جسم األطفال من اإل قواعد النظافة الصحيحة

 صابة به.الطرق الصحيحة لتفادي اإلتكليف التالميذ بصنع جمسمات لفريوس كورونا، وتوضيح   -
تكليـف التالميـذ و نشاط مسرح الطفل حول مواضيع خاصة بالوعي الصحي،دوار ضمن أمتثيل   -

حول فوائد الغذاء الصحي لسالمة اجلسم، واألساليب الصحيحة حلماية اجلسـم مـن مشاريع    بإجناز
 .املستجد  19االمراض املعدية، واليت من بينها مرض كوفيد  

فـراد، وكيفية انتقاهلا بني األعراضها  مراض املعدية، وأمطويات حول األ  جنازإلالتالميذ    العمل مع -
  طرق املتبعة للوقاية منها.الو
أن للمؤسسات التربوية دورًا يف نشـر تبني  يإليهاناراسة احلالية والنتائج اليت توصلمن خالل  الد   -

الوعي الصحي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر أسـاتذة التعلـيم 
ومتثل هذا الدور حسب وجهة نظر عينة البحث بااللتزام بتطبيق الربوتوكول الصحي املقترح   االبتدائي،

اثراء املقررات الدراسية بدروس إضافية حول موضوع الوعي الصحي، وتنظيم أيام حتسيسـية حـول 
وإدراج أنشطة حول  19األساليب الصحية لتفادي اإلصابة باألمراض املعدية خاصة منها مرض كوفيد 

يف ضـوء   الفرضية العامـة    لوعي الصحي ضمن برنامج النشاطات الالصفية، وبذلك يتبني لنا حتققا
 الفرضيات اجلزئية املنبثقة منها.

 التوصيات واالقتراحات سا: ساد
 الرؤية بنتائج الدراسة ومناقشة حماورها ميكن تقدمي املقترحات والتوصيات التالية:اتضاح عد  ب
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عما ميكن أن تقوم به املؤسسات التربويـة لنشـر الـوعي إجراء دراسات أخرى تبحث  نوصي ب -
  تتطرق إليها الدراسة. أخرى مل  دوارضمن أالصحي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 

مبطالبة الفريق التربوي اهليئات املسؤولة بإثراء املقررات الدراسية يف خمتلف املواد بـدروس نوصي   -
حول الوعي الصحي، واألساليب الصحية اليت ميكن للتالميذ اتباعها للمحافظة علـى صـحتهم مـن 

  بة به.اإلصااملستجد، وطرق الوقاية من   19األمراض  املعدية وعلى سبيل املثال نشري إىل مرض كوفيد  
بتشجيع هيئة التدريس للسلوكات الصحية السليمة اليت تبدر من التالميذ لتحفيزهم علـى   نوصي -

  االستمرار ومواصلة اتباع التدابري الصحية، للوقاية من فريوس كورونا.
نوصي مبطالبة اهليئات املسؤولة  منح امتيازات للمؤسسات التربوية متكنها من تنظيم أيام دراسـية  -

اقم التربوي والتالميذ حول  التوعية الصحية للتالميذ فيما خيص  فريوس كورونا، وخطورة موجهة للط
اإلصابة به واألعراض اليت تظهر على املصاب، والتدابري الصحية للتغلب عليه، وااللتزام بأساليب الوقاية 

  ذا الوباء. منه، وذلك من خالل دعوة املؤسسات التربوية لبعض األطباء لتقدمي املستجدات حول ه
نوصي اهليئات املسؤولة منح دورات تدريبية وتكوينية لألساتذة  والتربـويني حـول األسـاليب  -

  الصحية والوقائية اليت ميكنهم اتباعها أثناء قيامهم مبهامهم التدريسية. 
نوصي اهليئة التدريسية بتكليف التالميذ، بإجناز لوائح، ومطويات، وجمسـمات ضـمن برنـامج  -

الصفية تتضمن طرق العدوى وأساليب الوقاية من خمتلف االمراض املعدية وعلـى سـبيل األنشطة ال
 .احلصر فريوس كورونا

  
  :اخلامتة

ته هذه األزمة من شلل يف خمتلـف فرزوما أ  ،مير به العامل اليوم من اجتياحه لوباء كورونا القاتلن ما  إ
الدول إال أن تتعايش مع هذا الوبـاء، بعـد القطاعات،  غريت عدة مسارات يف العامل، وأبت معظم  

حجر صحي دام لعدة اشهر، إال أن هذا األخري يف ظل عدم االلتزام الفعلي من طرف مجيع االفـراد، 
بسبب تباين درجة الوعي الصحي بينهم، ال ميكننا أن نتغلب  ونقضي ائيا على هـذا  الوبـاء، ويف 

لصحي نظرا لالنعكاسات السلبية اليت  قد يتسبب فيها على نفس الوقت ال ميكننا االستمرار يف احلجر ا
خمتلف القطاعات وال سيما قطاع التربية والتعليم وما خيلفه من ضياع لألجيـال، وإن هـذه األزمـة 
املفاجئة وغري املسبوقة جلائحة كورونا، شكلت على ما يبدو أكرب انقطاع يف نظم التعلـيم عامليـا يف 

نه باليني الطلبة عرب خمتلف القارات، خاصة وان دول العامل ختتلف من حيث التاريخ،  وهو ما تضرر م
اإلمكانيات، يف ما خيص وضع بدائل عن التعلم يف املؤسسات التربوية، كفتح جمال للتعليم عـن بعـد 
والتحول من التعليم يف املؤسسات التربوية اىل التعليم اإللكتروين، وان توفر ذلك يف الدول املتقدمـة، 

و بنسب حمتشمة يف الدول النامية وقد يكون منعدما يف الدول املتخلفة، ، يف حني ليسـت هنـاك فه
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  ة كورونا، وذا الصدد تصبح أزمة التعلم كارثة متس جيال كامال.دالئل على قرب انتهاء أزمة جائح
بوسعنا سوى البحث عن اجراءات وتدابري عاجلة على مجيع النواحي كون التعلم حق  للجميع،   مل يعد

وبذلك خلصت هذه الدراسة إىل جمموعة من احللول اليت ميكن االعتماد عليها لوقاية التالميـذ عنـد 
 عودم ملقاعد الدراسة من فريوس كورونا، وضمان مزاولة تعليمهم يف املؤسسـات التربويـة الـيت
يدرسون فيها يف جو آمن من خطورة العدى الوبائية، ومل جند أمامنا سبيال ميكن أن حيمي الطفل مـن 
هذا الوباء إال التوعية  الصحية، وبذلك متثلت هذه احللول يف توعية تالميذ املرحلة االبتدائية صـحيا، 

يـراه أسـاتذة التعلـيم من خالل بعض التدابري اليت ميكن للمؤسسة التربوية أن تقوم ا، حسب ما  
االبتدائي، ومتثلت هذه التدابري  يف نشر املؤسسات التربوية للوعي الصحي لـدى تالميـذ املرحلـة 
االبتدائية من خالل االلتزام الصارم بتطبيق الربوتوكول الصحي، واثراء املقررات الدراسـية بـدروس 

املعدية، وتنظيم أيام توعوية لفائدة   حول الوعي الصحي وأمهيته يف وقاية اجلسم من العدوى باألمراض
التالميذ بدعوة املؤسسات التربوية ألطباء، حىت يتعرف هؤالء التالميذ على الطرق الصحيحة للوقايـة 
من العدوى الوبائية وكيفية التعامل مع املرض يف حاالت اإلصابة، والتعرف على آخـر املسـتجدات 

ة، إدراج نشاطات تربوية هادفة حول الوعي الصـحي حول هذا الوباء،كذلك من بني احللول املقترح
ضمن برنامج األنشطة الالصفية من خالل عرض مسرحيات حول املوضوع، كتابة قصـص، اجنـاز 

  مشاريع، مطويات وغريها.  
  

  :واملراجع املصادر
الوعي الصحي يف الكتاب املدرسي، حتليل حمتوى كتاب التربية املدنية    ، /)2019فتيحة (   ،بلعسلة )1
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 ). 47(  65العادات الغذائية الصحية لألطفال يف مدينة جدة، جملة حبوث التربية النوعية،  

 دار الثقافة للنشر والتوزيع.    أساليب البحث العلمي، عمان، ، )2007(  ، عزت عطويجودت )4
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  تدريسية املعجم اللغوي يف التعليم الثانوي: دراسة ميدانية
Teaching lexicon in Secondary Education: A Field study 

 
  إمساعيل الشقف 

  املغرب  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية؛ جامعة حممد اخلامس 
Smail Ech-chkaf 
smailechchkaf@gmail.com 

  امللخص: 
اإلنتاج، إال  يعد املعجم اللغوي آلية أساسية يف تنمية قدرة املتعلم على فهم املقروء، واملكتوب، مث إعادة 

املتعلّ  مستوى  عدة  أن  من  معاناته  خالل  من  لوحظ  مهوال،  تراجعا  يعرف  أضحى  املجال  هذا  يف  م 
مشاكل تواصلية يف مادة اللغة العربية؛ متنعه من فهم جل ما يسمعه من أفكار داخل الفصل الدراسي، 

ا جيعله تائها بني األفكار اليت  وتعيقه عن التعبري مبا جيول يف نفسه، والتواصل بكل طالقة مع اآلخرين؛ مم
والتواصلي؛ وقد سامهت يف   الفكري  تراجع مستواه  األمر إىل  به  لينتهي  تنهال عليه، وغري حمدق ا، 

احلديث   سنفصل  أطراف  عدة  املشاكل  هاته  الدراسي؛ عنها  بروز  املنهاج  قبيل:  من  البحث،  داخل 
  األستاذ؛ املتعلم.. إخل. 

راسة ينقسم إىل هدف معريف يتجلى يف اإلملام ببعض الصعوبات اليت تواجه  إن اهلدف من إجناز هذه الد 
اقتراح بعض   يتمثل يف  املعجمي خصوصا، وهدف مهاري  والرصيد  اللغة عموما،  اكتساب  املتعلم يف 
العوائق، وتيسر عملية تعليم وتعلم   الطرائق واالستراتيجيات احلديثة املثلى اليت تساعد على جتاوز هذه 

  .عربيةاللغة ال
املعجم اللغوي؛ السلك الثانوي؛ إشكاالت تدريس املعجم؛ استراتيجيات التدريس   :حيةاتالكلمات املف

  احلديثة.
Abstract : 
The linguistic lexicon is considered as an instrument of developing the 
learner in comprehension of the legibleness and writing then reproducing, 
but the learner’s level in this field becomes knowing a danger regression 
which observed through their suffering in many communicative problems in 
Arabic language,it prevents him to comprehend what he hears of ideas in 
classroom;as well as, it constrains him to express and to communicate 
fluently with others. All that, makes him aimless between the ideas 
coming;as a consequenceof that,his level is regressing ideologically as in 
communication.Many causes contribute in appearing these problems we will 
elaborate it inside of the research such as: curriculum,teacher, learner ..etc. 
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 The objective from doing this study divided into knowledgeable adjective 
which seems in the awareness of some difficulties that face the learner in 
acquirement language commonly and lexical stock particularly, and 
adjective of skill that representing in proposing of such modern methods and 
strategies which helping to encroach these problems as to facilitate teaching 
and learning Arabic language. 
Keywords: linguistic lexicon;secondary pathway; problems of teaching the 
vocabulary;modern strategies of teaching. 

 :قدمةامل
يعرب ا الفرد عن مكنونات نفسه الفكرية، والوجدانية؛ عرب توظيـف عـدة   -أصوتا-تعد اللغة أداة  

معجمي،   صريف؛ تركييب؛ داليل؛ تداويل، وأخريًامستويات لسانية بشكل مضمر، منها ما هو صويت؛  
ال بد للمتكلم أن يتوافر على خمزون مفردايت، ومفاهيمي ذايت مهـم   -املعجمي  –وإلجناز هذا األخري  

 يصطلح عليه "املعجم الذهين".
امليدانيـة يف املمارسة  -االمتحاناتو الفروض –الشفهية، والكتابية  نيتاجات املتعلموباالطالع على إن

لوحظ معانام من عدة مشاكل ذا اخلصوص، تتمثل يف عجز أغلبهم عن فهم املقروء واملكتوب، أو 
التواصل بطالقة يف خمتلف املواقف اخلطابية، وهو ما أكدته جمموعة من التقارير والدراسات املنجزة يف 

هـذا   سباب قـادت إىلمما يوحي بوجود أ  ؛)49  ، ص2009(املجلس األعلى للتعليم،    هذا احلقل
رموز   . ولفكّ تبياا يف هذه الدراسة، مع اقتراح سبل كفيلة برّده إىل جادة الصوابنطمح إىل    الوضع،

ما مدى حضور العنصـر : على ذلك، من قبيل  ناهذه اإلشكالية وحماولة جتاوزها نطرح عدة أسئلة تعين
ل تتم أجرأا فعليا داخل املؤسسات التعليمية؟ املعجمي يف الوثائق التربوية اخلاصة بالتعليم الثانوي؟ وه

ومـن خـالل نظـرة   األطراف املسامهة يف الوصول إىل هذه الوضعية؟ وكيف ميكن جتاوزهـا؟  نم
، لشق املعجميلالوثائق التربوية    إمهال  ن سبب هذه اإلشكالية يكمن يف:أ  استطالعية يف األفق، نفترض

مشاركة عدة أطراف يف طفوها على السـطح، مثـل:   ية.وتغييب أجرأته الفعلية يف الصفوف الدراس
 -إدراج وسائل وطرائق حديثة  .؛ املؤسسة املدرسية؛ األستاذ؛ املتعلم؛ املؤطر التربويالدراسي املنهاج

 -معاجم إلكترونية؛ خريطة الكلمة؛ ألعاب تربوية؛ أنساق كالمية خمتلفة؛ اكتساب املهارات التواصلية
متت دراسـة الظـاهرة   ولتمحيص هذه الفرضيات والتحقق منها،  .اإلشكال املطروح  كفيل بتجاوز  
إضافة إىل اعتماد تقنيات إحصائية استكشافية ميدانية، مثـل: ئق تنظم املجال املدروس،  انطالقا من وثا

  االستمارة؛ املقابلة املوجهة؛ املالحظة العينية؛ وصوال إىل استنتاجات، واقتراحات وحلول.
          

  
  وال: دراسة يف الوثائق التربويةأ
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تؤطر العمل التربوي يف السلك الثانوي عدة وثائق مرجعية تعمل على تنظيم احلياة املدرسية، وحتـدد 
واهلدف من تدريس كل مادة على حدة، والوسائل واآلليات الكفيلـة بأجرأـا وحتقيقهـا،   ،الغاية

مدى اهتمام املؤسسات املوجهة للعمليـة   وارتباطا مبوضوع البحث سأعمد يف هذا املبحث على جس
التربوية مبكون املعجم اللغوي، عرب تفحص الوثائق التربوية التابعة هلا، وحتليل مضموا، وذلك جبـرد 

  كل ما له عالقة بتدريس املعجم.
كيفية ضرورة اكتسـابه،و  ، مشرية إىلأولتللمعجم اللغوي أمهية عليا  اتضح أاتفحصها بإمعان  وعند  
  سه يف بعض األحيان،عن طريق النقاط اآلتية:تدري
 اللجنة اخلاصة ( التنمية املتواصلة للنسق اللساين العريب على مستويات التركيب، والتوليد، واملعجم

 ؛)29.  28.ص.  ، ص1999،  بالتربية والتكوين
 استعمال اللغة العربية يف خمتلف جماالت العلم واحلياة؛ 
   التواصل داخل املؤسسة التعليمية، وخارجها يف خمتلف جمـاالت تعلـم التمكن من خمتلف أنواع

  ؛)7.  6. ص.  ص،  2009  ،مديرية املناهج واحلياة املدرسية( املواد الدراسية
 مديرية املناهج واحليـاة (  خمتلفةتوظيفها يف سياقات  فردات انطالقا من سياق ورودها، وشرح امل

 ؛)36 ص،  2009،  املدرسية
   املتعلمني القدرة على استعمال اللغة العربية استعماال سليما، من خالل ما تراكم لديهم من امتالك

مديرية املناهج واحليـاة (  رصيد معجمي، وصيغ صرفية، وظواهر تركيبية، واستعماالت تداولية
 ؛)13، ص 2007،  املدرسية

 ص 2007،  واحليـاة املدرسـيةمديرية املناهج  (  التواصل مع اآلخر، وتبليغ األفكار بوضوح ،
 ؛)49
 مديرية املناهج واحلياة املدرسـية(  إدراجه يف منهجية تدريس النصوص يف التوجيهات التربوية ،

 .)36  ص،  2009
تشابه يف توصياا اخلاصة بتدريس املعجم، انطالقا ت  الوثائق التربوية السابقة الذكر  ومن هنا نالحظ أن

، بشكل تزامين، حيـث -الرؤية االستراتيجية  -وصوال إىل آخرها    -الوطينامليثاق    -من أول وثيقة  
ركزت مجيعها بشكل مباشر أو غري مباشر على تدريس املعجم اللغوي، وعـده عنصـرا ال ميكـن 
االستغناء عنه يف فهم النص، وحتليله؛ إال أن كل تلك التلميحات تنضوي حتت الكفايـة التواصـلية، 

كفاية املعجمية املستقلة الذات، واليت تعد ركيزة أساسية للوصول إىل الكفاية دون إشارة صرحية إىل ال
التواصلية، وهنا نتساءل عن مدى أجرأة هذه التوصيات يف الكتاب املدرسي الذي يعد الوثيقة العميلة 

  لكل الوثائق السابقة، وهو ما سنتطرق له يف املبحث املوايل.
  :الكتاب املدرسي 
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، يف داللة معجميًا  الكتب املدرسية يف بداية كل جمال على ضرورة اكتساب املتعلم رصيدًاحتث بعض  
على استحضارها للكفاية املعجمية ضمن الكفاية التواصلية، يف حني تغيب هذه اإلشارة عن بعضـها 

، وقد اخترت كتايب: "األساسـي يف )84.  46.  8، ص. ص.  2012-2011اربيحي،  (  اآلخر
، و"مرشدي يف اللغة العربية" لدراسة أعمق يف املوضوع باعتبارمهـا ممثلـني للسـلك اللغة العربية"

اإلعدادي، وكتايب "يف رحاب اللغة العربية"، و "النجاح يف اللغة العربية" بصفتهما ممثلـني للسـلك 
  .ي املستعمل من ناحية الكم والكيفالتأهيلي، قصد املقارنة بينها يف اجلهاز املعجم

 أو الكـل،  نص)ال(كلمات املشروحة على مستوى اجلزء  الكم فهناك تفاوت يف عدد ال  أما من ناحية
    .الدراسة، خصوصا بني الكتب قيد )الكتاب املدرسي(

إن املعيار املعتمد يف إحصاء الكلمات الغامضة يقوم على املقارنة بني الكلمـات املشـروحة، وغـري 
 للفئة املستهدفة، فإذا شرح الكتاب كلمة متداولة (أقـراط)املشروحة من ناحية الصعوبة، ومناسبتها  

لفئة املسـتهدفة رائجة لدىاومل يشرح كلمة أخرى غري    ،)208، ص  2012-2011اربيحي،  (
  (الناصية)، اعتربا غامضة غري مشروحة.

بني الكتب املدرسية يف نسبة املفردات املشروحة، وغريها، حيـث جتـاوزت   ايتضح أن هناك اختالف
رشدي"، بينما نقصت عنهـا يف مفردات غري املشروحة يف كتاب "سبة طفيفة املفردات املشروحة املبن

كتاب "األساسي" مبا يربو عن الربع، يف حني ضاعفت نسبة املفردات الغامضة يف "الرحـاب" نسـبة 
  حة.الكلمات املشروحة، أما كتاب "النجاح" فقد َثنَّْت املفردات املشروحة نظريا غري املشرو

يالحظ أن هناك تباين بني الكتب املدرسية يف كمية األلفاظ املشروحة؛ إذ متيز "النجاح" بنسبة شرح و
كبرية مقارنة بباقي الكتب، يف مقابل "الرحاب" ذو النسبة القليلة، أما "األساسي" و"املرشدي" فقـد 

  مضة غري املشروحة.احتال مرتبة وسطى بني االثنني، فيما تقاربت كلها يف نسبة األلفاظ الغا
 عينـةعة النصوص املعتمدة، ومسـتوى اليرجع هذا التفاوت واالختالف يف الشرح، والغموض إىل طبي

املستهدفة، إذ أن ما يناهز نصف الكلمات املشروحة، وغري املشروحة يف "الرحاب" مرتبط بالنصـوص 
يف وحدة واحدة مـن بـني مثـاين   الشعرية القدمية، املعروفة باللغة الصعبة واجلزلة، واليت توجد كلها

وحدات، مما يدل على أن الكتاب يشرح بكثرة يف النصوص العسرية الفهم، وبقلة يف السهل منها؛ إال 
أن هذا التبسيط ليس كافيا لتذليل الصعاب أمام املتعلمني، حيث ظلت النصوص صعبة املنال يف خضم 

السبعة األخرى فقد عرفت تكافؤا بني املشـروح  املفردات الكثرية الغامضة ذه الوحدة، أما الوحدات
وأحيانا أخرى إىل اعتماد   والغامض، وهذا يعود أحيانا إىل طبيعة املعجم اللغوي البسيط املوظف فيها،

. ص، 2017(عارف،    اليت ال تناسب مستوى الفئة املستهدفة من ناحية اللغة أو املوضوع  تونبعض امل
  تناسب مستوى أقل منها.، بل )..194  .185  .165ص.  
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وهو نفس األمر الذي اتسم به كتاب "النجاح" الذي عرف شروحات كثرية جراء اعتماده نصوصـا 
(املقامة)، ونقدية، ونظرية تزخر مبعجم لغوي صعب، مستوحاة مـن   شعرية قدمية (املوشح)، وإبداعية

احظ؛ "املوازنـة" لآلمـدي؛ أمهات الكتب، مثل كتاب: "العمدة" البن رشيق؛ "البيان والتبني" للج
  "أسرار البالغة" للجرجاين.. إخل.

ميكن تدريسها يف السلك اجلامعي، وهنا تظهـر  تعاجل قضايا كربى ذات مستوى عال كل هذه املراجع
مفارقة أخرى بني املستوى العايل لدروس األوىل بكالوريا واملستوى املتوسـط أو املتـدين يف بعـض 

كالوريا على املستوى املعجمي أو املوضوعي، وهو ما يؤكد احلكـم السـابق األحيان بالنسبة للثانية ب
  القاضي بعدم التناسق، والتجانس بني الكتب املدرسية.

فيما ج كتابا السك اإلعدادي نفس املنهج يف شرح معجمهما اللغوي، وذلك بالشـرح الكثـري يف 
  النصوص ذات اللغة الوعثة، وخبالف ذلك يف النصوص البسيطة.

 لكن بالرغم من غزارة املفردات املشروحة يف كل الكتب السابقة فقد بقيت جمموعة مـن النصـوص
اليت تفرض على املؤلف شرح النص بأكمله أحياناقصـد و،  عسرية الفهمغامضة بسبب كثرة مفرداا ال

  تبسيطها.
م اللغوي، وطرائق ولقراءة أعمق يف املوضوع جيب علينا مقاربته من ناحية الكيف، أي كيفية بث املعج

شرحه، حيث تشات الكتب قيد الدراسة يف العديد من النقاط، واختلفت يف بعضها اآلخر، نبينها يف 
  اجلدول اآليت: 

 طرائق شرح املعجم اللغوي يف الكتب املدرسية 
الشرح  الكتاب 

باملرادف 
 السياقي 

الشرح 
 بالضد 

الشرح 
 باملثال 

الشرح 
 باجلمل 

الشرح 
 باالشتقاق 

الشرح باملرادف 
 املعجمي

األساسي يف اللغة  
العربية الثالثة  

 إعدادي

كل املعجم  
املشروح سوى 
النماذج 
املذكورة يف 
 الصفحات

جانبه       

الصفحة:   
؛  170؛ 59

؛  165
192 

 الصفحة:

؛ 59  

؛ 144  

210 

 الصفحة:

؛ 59  

197 

مع إيراده يف سياقه  
 النصي 

مرشدي يف اللغة 
الثالثة  العربية 

 """"" 

 """"" 

؛ 87  

؛ 202  

 

64 

136 

177 

؛  20؛ 10  

؛ 34؛ 28  

 

112 
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 122 221 إعدادي

النجاح يف اللغة  
العربية؛ األوىل  
 بكالوريا آ.ع.إ

 """"" 

 """"" 

    62 

237 

يف رحاب اللغة  
 العربية 

الثانية بكالوريا  
 آ.ع.إ

 """"" 

 """"" 

 

26 

  

99 

؛ 37؛ 26  

؛ 166؛ 90  

221 
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يضاح اللغوي، حيث خالل اجلدول أعاله تفاوت الكتب قيد الدراسة يف اعتماد طرائق اإليالحظ من  
رشدي" بتوظيفه مجيع األنواع بنسب خمتلفة، أما كتايب "األساسي"، و"الرحـاب" فقـد ممتيز كتاب "

نوعني استعمال ما بني أربعة إىل مخسة أنواع متباينة من حيث الكم، فيما اقتصر كتاب "النجاح" على  
اكتفاؤها يف غالب األحيان بالشرح التراديف السياقي؛ واعتماد الطرائق   -الكتب–فقط؛ ويعاب عليها  

  األخرى بنسب قليلة، نوضحها يف املبيان التايل:

 
نسب طرائق الشرح اللغوي يف الكتب ملدرسية : 1مرقرسم بياين   

املعلومة؛ ويساهم يف ضـعف رصـيده  إن طغيان الشرح باملرادف جيعل املتعلم منطيا يف احلصول على
املعجمي، فلو قمنا على سبيل املثال بشرح الكلمة بضدها، حلصل على أربع كلمات بدل اثنتني، عرب 

 حبثه أوال عن مرادف أو معىن الضد، الذي يقوده إىل استكشاف معىن املفردة املشروحة.
  كما شابت الكتب السالفة يف هذا الصدد عدة نقائص أخرى جنملها يف النقاط اآلتية: 

  تغييبها للشرح بالصور خصوصا يف املستويات اإلعدادية؛  .أ
 ؛)104  .112. ص.  اع ص 3(مرشدي  شرح الكلمة دون اعتبار سياقها   .ب

المرادف السیاقي
88%

الضد
2%

الجمل
2% المثال

1%

االشتقاق
5%

المرادف المعجمي
2%
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شرح بعض املفردات الغامضة يف نصوص متأخرة (تشرئب)، وعدم شرحها يف النصوص السـابقة   .ج
 ؛)209  . 146. ص.  (املرشدي صهلا؛  

اختالف املعجم اللغوي بني الكتب كما وكيفا يؤدي إىل اختالف مستويات املتعلمـني املعرفيـة   . د
 واملعجمية.

ؤطرة للتعليم الثانوي، والداعيـة إىل االهتمـام إىل تعدد الوثائق النظرية امل  بحثخنلص إذن يف هذا امل
أثبتت نقيض ذلـك، مـن  -الكتاب املدرسي–، إال أن الوثيقة اإلجرائية هلا اللغويباملكون املعجمي 

خالل ختبطها يف جمموعة من املشاكل املعجمية كما وكيفا، مما يشري إىل املسامهة الكبـرية للكتـاب 
املستوى املدرسي، أو بصيغة أخرى اجلهات املسؤولة عن تأليفه يف الضعف الذي يكابده املتعلم على  

 وهنا نتساءل هل هذه اجلهة هي املسؤولة فقط عن هذا الوضع؟ أم هناك جهات أخرى؟،  املعجمي
  

  الشق امليداين: إشكاالت تدريس املعجمثانيا: 
  حتليل االستمارة اخلاصة بأساتذة مادة اللغة العربية: السلك الثانوي .1

الثانوي، و بالسلك  العام  املعجم  واقع تدريس  الكشف عن  املشاكل  دف هذه االستمارة إىل  خمتلف 
، مبختلف جهات الوطن، اعتمادا  أستاذ  103ا عينة حبث يبلغ عددها  سامهت يف ملئهوقد  اليت تواجهه،

  . يف املجالني احلضري والقروي  على جمتمع حبث يضم أساتذة مادة اللغة العربية بالسلك الثانوي
بدءا باألسئلة اليت يعطي فيها أقسام،    من تقسيم بنودها إىل ثالثة  هذه االستمارة  سننطلق يف حتليلو   

  . األستاذ معلومات عن املتعلم، مرورا بنفسه، مث عن الكتاب املدرسي
 ما تقييمك لرصيد املتعلمني املعجمي؟   )أ

 
  : رصيد املتعلمني املعجمي 2رقم  رسم بياين

٪ يتـراوح 99املعجمي، وذلك بكـون نسـبة  ) عن ضعف رصيد املتعلمني  2يعرب الرسم البياين (
ويـرتبط هـذا ؛  ٪ فقط مبستوى جيد1ا تتمتع نسبة  مستواها بني املتوسط واألقل من املتوسط، بينم

  النقص بعدة أسباب قدمتها عينة البحث، نفصلها يف اجلدول التايل:

1
1%

61
64%

34
35%

جید متوسط أقل من متوسط
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  أسباب ضعف رصيد املتعلمني املعجمي 
 أقل من متوسط  متوسط 

   ضعف القراءة واملطالعة احلرة؛ 
  التركيز يف السلك اإلعدادي على مكون علوم اللغة، وإمهـال

  النصوص اليت تغين رصيد املتعلم كالشعر واملؤلفات؛  
 غياب االستثمار؛ 
   غياب دور املكتبات املدرسية، عدم توظيف املتعلمني للمعجم؛ 
   املعجمي؛عدم وجود رغبة لدى املتعلمني يف تطوير رصيدهم  
  غياب الدقة يف الشرح ال سـيما أن بعـض املصـطلحات ال

  تتضمن الشرح الدقيق الذي يقتضيه استعماهلا؛
 عزوف املتعلمني عن قراءة املؤلفات اللغوية واألدبية كذلك؛  
   ..غياب استراتيجيات لتدريس املعجم 
 عدم ختصيص حصص خاصة بتدريس املعجم  
 ت أخرى ممـا جيعـل املتعلم ال يوظف املصطلحات يف سياقا

  رصيده املعريف متوسط أو أقل؛
 غياب دور األسرة واإلعالم؛  
 عدم توفر املتعلم على معجم سواء داخل الفصل أو خارجه؛  
 القراءة يف مهارة  التواصلية، خاصة  املهارات  املستويات   تغييب 

السابقة، وهو ما يؤثر سلبا على ملكة اللغة، وتطوير الرصـيد 
  املعجمي لدى التالميذ؛

  السابقة غري متسقة وغري منسجمة معرفيا وتفتقـد املكتسبات 
  لالمتداد؛

 غياب إرادة جادة للتحصيل؛  
  الـربامج والتوجيهـات ميش 

  ألمهية املعجم يف تدريس اللغة؛
 فتـاح ضعف نسبة املطالعة واالن

على األدب احلـديث والقـدمي 
 منه؛
  القـراءة يف  التوظيـف  ضعف 

  والكتابة؛
  كمكون باملعجم  االهتمام  عدم 

  أساس يف املقرر الدراسي؛
 اللهجة؛  
  احلـرة املطالعـة  عن  العزوف 

 وقراءة الكتب املدرسية؛
  االنشغال باهلواتف الذكية وسوء

  استغالل مضامينها؛        
  والبحـث القراءة  عن  العزوف 

 لتقوية امللكة املعرفية؛
 :وجود مسـاجد حتفـيظ   جيد

  القران الكرمي يف القرية

 ما الطريقة اليت تعتمدها يف شرح املفردات الواردة يف مكون النصوص القرائية؟   )ب
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  أخرى: طريقة شرح املفردات الواردة يف مكون النصوص القرائية: 3رقم  رسم بياين

   تفرضـه أحيانا أوظفها مجيعها حسب مـا
  الكلمة؛

  أعتمد سياق النص لشرح املفـردات وقـد
أستحضر خمتلف السياقات اليت تستعمل فيها 
املفردة من أجل جعل املتعلم ملما مبختلـف 
استعماالت املفردة وتعدد دالالـا بتعـدد 

  سياقات استعماهلا.

 باملقارنة، بالنموذج؛ 
 ا؛جتسيدها وحماكا 
  أحيانا؛تقدميها بلغة أجنبية 
 حسب النقطة املشروحة؛ 
  االستعانة مبعاجم لغات أخرى: أمازيغية فرنسية

 اجنليزية.
 استثمارها يف مكون التعبري واإلنشاء؛  

أن األساتذة يوظفون مجيع الطرائق املقترحة بنسب متباينـة؛ كانـت يف   )3بيان (يبدو من خالل امل
مقدمتها وضع املفردات يف سياقات خمتلفة، فشرحها باملرادف والضد، مث باجلمل، إال أن هناك مـنهم 

  من جيمع بني طريقتني، وهناك من يكتفي بواحدة منها، وهناك أيضا من يوظفها مجيعها.
اخليار "أخرى" غياب طرائق واستراتيجيات حتفيزية جتذب املتعلم وتسـتهويه، كما يالحظ من خالل  

وتساعده على متلك خمزون مفردايت، واالقتصار على طرائق تقليدية ومنطية تـذهب جـو احلمـاس 
 وتستبدله بامللل.

هل تتقيد مبنهجية الكتاب املدرسي يف تدريس درس "املعاجم" املقرر يف مكون الدرس   )ت
 الثة إعدادي) اللغوي؟ (الث

73; 27%

55; 20%
49; 18%

77; 29%

17; 6%

بالمرادف

بالضد

بالجمل

وضعھا في سیاقات مختلفة

أخرى
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  مبنهجية الكتاب املدرسي يف تدريس درس "املعاجم"األساتذة تقيد نسبة  :  4رقم   رسم بياين

٪ من األساتذة على املنهجية النظرية املقترحة يف 44تشري املؤشرات املرتبطة ذا البند إىل اعتماد نسبة  
وأنواع ترتيبه، باستعمال مناذج لكل منها على الكتاب املدرسي، والقائمة على تقدمي تعريف للمعجم،  

٪ إىل اجلمع بني النظري، والتطبيقـي، وامليـداين 56السبورة، بينما اجتهت فئة أخرى تناهز نسبتها  
للمعاجم؛ ذكـر   يةإعطاء نبذة تعريف:، مثلأحيانا، وذلك باالستعانة بعدة وسائل ومعينات ديدكتيكية

؛ عرض مقطع فيديو يوضح كيفية البحث يف معجـم معـني؛ أنواع املعاجم وشرح طرق البحث فيها
االعتماد على شق نظري، وآخر تطبيقي على شكل ورشـات للبحـث يف أو  ،  مترين شفوي تطبيقي

  .""درس ميداين  االستعانة باخلزانة املدرسيةباملعجم

بب غيـاب وقد عرب بعض من الفئة األوىل أن اكتفاءهم مبنهجية الكتاب ليس برغبتهم اخلاصة، بل بس
  الوسائل املعينة على التطبيق يف مؤسسام.  

وعند أجرأة االقتراحني، كانت األفضلية للثاين على حساب األول، حيث متيز عنه باملمارسة الفعليـة 
للفعل التعلمي، وإتاحة الفرصة للمتعلمني الستكشاف بعض األمور اجلديدة عنهم، مثل: احلاسـوب، 

  املكتبة، املعجم.. إخل.
  الواردة يف الكتاب املدرسي؟  لشرح املفرداتما نوع املعاجم اليت ترشد املتعلمني إليها   )ث

  

44; 44%
55; 56% نعم 

ال

معاجم عامة
25
24%  

معام خاصة
58
56%  

معاجم مزدوجة اللغة
3
3%  

ال أرشد
13
13%  

أخرى
4
4%  

 أخرى ال أرشد معاجم مزدوجة اللغة معام خاصة معاجم عامة
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  الواردة يف الكتاب املدرسيلشرحاملفردات املعاجم املرشد إليها : 5 رقم رسم بياين

والعامة من  إن اهلدف من هذا السؤال، وملحقه يتمثل يف قياس مدى متييز األساتذة بني املعاجم اخلاصة  
  جهة، ومعرفة نسبة ممارستهم للبحث املعجمي من جهة أخرى. 

املبيان    املتعلمني إرشادا خاطئا، يف  70أعاله أن نسبة  ويتبني من خالل  بإرشاد  ٪ من األساتذة قاموا 
نسبة   اكتفت  صحي13حني  توجيها  املتعلمني  اليت وجهت  الفئة  أما  اإلرشاد؛  بعدم  تتجاوز  ٪  فال  حا 

فئة    ، ٪  7نسبتها   إىل  تنتمي  ال  أمثلة  للشرح  وسيلة  العام  املعجم  اختارت  اليت  العينة  قدمت  حيث 
  املعاجم اللغوية. 

املعجم   بني  يفرقون  األساتذة ال  معظم  أن  تربز  النسب  املعاجمإن هذه  أنواع  وباقي  ، وذلك  اللغوي 
ِحْسبانا منهم   اصة خث أرشدوا متعلميهم إىل معاجم حي، " صنة املوسومة ب: "املعجم اخلاجلي يف اخلا
، وهو دليل على قلة حبثهم فيها، مما يثبت مشاركتهم يف الوضع الذي قاموا بتقييمه هم  عامة أا معاجم 

عجمي؛ وميكن رد   تقهقر مستوى املتعلمني املأنفسهم، وعدهم طرفا ينضاف إىل األطراف املسامهة يف
 هذه النتائج إىل غياب التكوين يف هذا املجال. 

  حتليل االستمارة اخلاصة مبتعلمي السلك الثانوي.  2
، ويف سبيل الوصول إىل هذا املبتغى اآلنف مستوى املتعلمني املعجمي اللغوي  تروم هذه االستمارة تقييم

تلميذا، خمتارة من جمتمع حبث يتمثـل يف   347الذكر مت توزيع االستمارة على عينة حبث يبلغ عددها  
  .يع جهات الوطن، وجماالتهمن مج متعلمي السلك الثانوي

يسـمح هرمـي  ولتحليل مضامني االستمارة وحتقيق الغاية السابقة مت جتزيئ مضامينها بشـكل تراتبي
  ـ:ة، انطالقا من عالقة املتعلم بـباستقراء معارف املتعلم، واستثمارها يف خللوص إىل استنتاجات عام

  (..معلومات شخصية؛ القدرة الشرائية؛ االهتمام باملكون املعجمي) نفسه 
 (املكتبة) املؤسسة التعليمية 
 األستاذ 
 الكتاب املدرسي 

 هل لك وعي بدور املعجم؟  )أ

  

نعم
220

63%

ال
127

37%
نعم

ال
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  بدور املعجم  املتعلمني وعي درجة   :6رسم بياين رقم 
حيام الدراسـية والذاتيـة، وقـد يسعى هذا السؤال إىل قياس درجة وعي املتعلمني بدور املعجم يف 

٪ من املتعلمني بوظيفة املعجم، بينما كانت الطائفة املتبقيـة والـيت 37أفادت املؤشرات البيانية جبهل  
 ا املعجم نفصلهااليت  دوارا، عرب تقدميها ملجموعة من األتناهز ثلثي العينة على علم اآليت:كيقوم  

  إضافة رصيد معريف -
  ة، وشرحهاتعرف مصطلحات جديد -
  يساعدين على فهم أسئلة االمتحانات -
استثمار الكلمات اليت تعرفت عليهـا يف كتابـة  -

  موضوع معني
  تنمية رصيدي لكتابة بعض النصوص اإلنشائية -
أصادف كلمات غري الكلمة املراد شرحها فتغـين  -

رصيدي وتزيدين إدراكا ومعرفة بـبعض الزوايـا 
  الغامضة من هذه اللغة الغنيّة؛

  لغات بفصاحة، وتنمية رصيدي اللغويتكلم ال -
  لغات خمتلفةتعلم عدة مصطلحات بأ -
ترسيخ املفردات يف الذهن، وتوظيفها يف اإلنشاء،  -

  .وباقي مناحي احلياة
  

  تعلم كيفية القراءة والكتابة -
  يساعدين يف الدراسة -
يساعدين  - وهذا  الكلمات  من  العديد  أفهم 

  على إنشاء موضوع إنشائي رائع؛
 الفكر واكتساب املعرفةتنمية  -
 معرفة املرادفات وتنوعها -
  التدرب على التكلم بلغات متعددة -
التواصل  - او  الرسائل  كتابة  على  يساعدين 

  مع شخص بلغة عربية فصيحة
الـذي  - املصطلح  معىن  ترسيخ  خالل  من 

  قمت بتحديده يف ذاكريت
فيلما  - أشاهد  أو  إجنليزيا،  مقاال  أقرأ  عندما 

ك أشرحها  أجد  صعبة  طريـق لمات  عن 
  .. إخل.املعجم

 ما نوع املعجم العريب الورقي الذي متتلكه؟  )ب

 
: نوع املعجم العريب املمتلك 7رقم رسم بياين   

ملعجم عـريب، إن القصد من السؤال الذي بني أيدينا وملحقه يتمثل يف معرفة نسبة املتعلمني املمتلكني  
  .وأسباب عدم امتالكه

; 66; معجم لغوي
17% 

;  معجم اصطالحي
; 208; ال أملك 9%; 34

55% 

 معجم مزدوج
;  70; اللغة

19% 
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٪ 19يوضح املبيان أن أغلب املتعلمني ال ميلكون أي نوع من املعاجم، بينما حتوز فئة قليلة تقدر بـ:  
٪ معجما لغويا أو اصـطالحيا، كـون 26ناهز  معاجم مزدوجة اللغة، يف حني متلك نسبة غري ثابتة ت

  النصف منها فقط من قدم دليال على كالمه عرب إعطائه مثاال على ما ميتلكه.  
  ويستخلص من النسب أعاله جمموعة من االستنتاجات هي كالتايل:

   عدم امتالك املعاجم راجع إىل ضعف القدرة الشرائية، وغياب االهتمام باجلانب املعجمي؛  
 ا ملتعلمني باملعاجم مزدوجة اللغة على حساب املعاجم العربية أحادية اللغة، يوحي بتفضيلها اهتمام 

عليها، إما ألسباب وجدانية، أو نفعية، تتمثل يف دخول سوق الشغل الـذي يتطلـب اإلحاطـة 
 باللغات األجنبية (فرنسية؛ إجنليزية)؛

   ،عرب تقدميهم أمثلة خاطئة عن كل عدم تفريق املتعلمني بني املعاجم اخلاصة والعامة، ومزدوجة اللغة
 فئة معجمية؛

  خلط املتعلمني بني املعاجم واملؤلفات العامة، دليل على قلة معرفتهم باملجال، وبرهان أيضا إما على
 ع املتعلمني إلرشادام.غياب التوجيه من طرف األساتذة، أو خطئهم يف ذلك، أو عدم تتب

 هل تتوافر مؤسستك على مكتبة مدرسية؟  )ت

  
 هل تطلع على املعاجم املتوافرة يف املكتبة املدرسية؟   )ث

  
  : نسبة االطالع على املعاجم املتوافرة يف املكتبة 9رقمرسم بياين 

قياس مدى توافر املؤسسات التعليمية على مكتبـات مدرسـية،  يإن الغاية من هذا البند، وملحقه ه
  ونسبة ولوج املتعلمني إليها، إضافة إىل قدرا على توفري عدة معجمية.

نعم
155

45%
ال

142
41%

ال أعلم
50
14%  

توافر املؤسسة على مكتبة مدرسية: 8رسم بياين رقم 

 نعم

 ال

 ال أعلم

نعم
18

5%  

ال
184

53%
 
0

فرال تتوا
20

6%  

ةال توجد مكتب
125

36%  
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٪ بوجودها، 45٪ من املتعلمني بغياب اخلزانات املدرسية يف مؤسسام، ونسبة  41وقد أقرت نسبة  
  املة بوجودها من عدمه.  ٪ غري ع14بينما كانت النسبة املتبقية واملقدرة يف 

ن وعند توجيه السؤال بدقة أكثر حول نسبة زيارة املكتبة املدرسية، اتضح أن عدد املتعلمـني الـذي
  .) بغياب املعاجم فيها20نصفهم ( ، أقر155متعلما من أصل    38يلجون إليها ال يتجاوز 

  ه عدة استنتاجات، من بينها:بند وملحقنستخلص من ال
  املكتبات املدرسية يف نصف املؤسسات التعليمية؛غياب 
 عدم اهتمام جل املتعلمني بالولوج إليها، لغياب وعيهم بأمهيتها؛ 
 ما يقارب نصف املكتبات املوجودة ال تتوفر على عدة معجمية؛ 
 .قلة اطالع املتعلمني على املعاجم يف حالة توافرها 

اليت استعملتها يف شـرح الكلمـات   -نيةالورقية أو اإللكترو-حدد أنواع املعامجالعربية    ) ج
 الصعبة اليت صادفتك يف دراستك أو مطالعتك الشخصية

 
  : أنواع املعاجم الورقية أو اإللكترونية املستعملة10رقم رسم بياين 

يربز الشكل التوضيحي قلة اطالع املتعلمني على املعاجم العربية أحادية اللغة، حيث وظف ما يقـارب 
٪ معجما خاصا، بينما حققت املعاجم مزدوجة أكرب نسبة مـن 11معجما عاما، ونسبة  منهم    27٪

  ٪ أي معجم يف مسارها الدراسي.26٪، يف حني مل توظف نسبة 33االستعمال تعادل  
وتشري هذه البيانات إىل اهتمام املتعلمني الكبري باملعاجم مزدوجة اللغة على حساب املعاجم اللغويـة أو 

) من االستمارة قيد التحليل، 2أسباب ذكرناها سالفا يف البند (  ، وذلك راجع لعدةربيةالع  االصطالحية
معلومة سابقة حتيل على اخللط الواقع يف ذهن املـتعلم حـول مفهـوم،   ةاملرفق  أكدت املعطياتكما  

  ووظيفة املعاجم العامة واخلاصة، ومزدوجة اللغة، والفرق بينها وبني الكتب العامة.
) لوحظ ارتفاع نسبة امتالك القواميس وتوظيفها عنـد إضـافة االختيـار 2(  لكن وباملقارنة مع البند

وهو ما يدل على أن نصف املتعلمني حيوز وسيلة إلكترونية تعينه على ٪؛  41٪ إىل  26اإللكتروين من  
  توظيف املعجم يف شرح املفردات، ولذلك ينبغي: 

معاجم عامة 
110

27%

معاجم خاصة
42
11%

معاجم مزدوجة اللغة
134

33%

لم 
اوظف
103

أخرى
12

3%
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  استغالل املعاجم اإللكترونية لزيادة اإلقبال على املعاجم؛ كحل بديل ملواجهـة ضـعف القـدرة
  كلفة ماديا.الشرائية؛ خاصة وأن معظمها ال يتطلب االتصال بصبيب اإلنترنت، وغري م

   .توجيه املتعلمني إليها، وتعليمهم كيفية استعماهلا  
هل يقوم أستاذ اللغة العربية بتوجيهـك إىل البحـث يف املعجـم لشـرح املفـردات   ) ح

 واملصطلحات؟

 
  

  : نسبة توجيه األساتذة للمتعلمني إىل البحث املعجمي 11رقم  رسم بياين
األستاذ يف التوجيه واإلرشاد املعجمي، ومدى مشـاركته يف يرمي هذا البند إىل الكشف عن مسؤولية  

  اخللط احلاصل لدى املتعلمني على مستوى مفاهيم املعاجم ودورها.
وقد بني الرسم البياين أن ثلثي األساتذة يوجهون متعلميهم إىل البحث يف املعجم إما بصفة دائمة أو بني 

) املتعلق بغيـاب التوجيـه، 2 وضعه يف البند (الفتراض الذي متحني وآخر، وهو ما يزيل جانبا من ا
ويبقي اجلانب املرتبط بالتوجيه اخلاطئ، كما يلقي باجلزء األكرب من املسؤولية على املتعلمني بسـبب 

  خمالفة نصف العينة إلرشادات أساتذم.  
  ) من استمارة األساتذة وهذا البند الذي حنن بصدده نستنتج: 4(وعند عقد مقارنة بني البند 

  مشاركة األستاذيف عدم إدراك املتعلم ملفهوم املعاجم بشىت أنواعها، ووظيفتها الفعلية عرب توجيهـه
 املضلل هلم؛

  مشاركة املتعلم أيضا يف هذا الوضع عن طريق عدم ممارسته ملكتسباته الصـفية، وعـدم انقيـاده
 إلرشادات أساتذته عرب كفِّه عن الفعل البحثي املعجمي رغم وعيه بدوره.  

هل ساعدك درس املعاجم املقرر يف مكون الدرس اللغوي على تنمية قدراتك البحثيـة يف   ) خ
 املعجم؟

; 120; غالبا
35%

; 101; ال
29%

; 126; أحیانا
36%
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  : دور درس املعاجم يف تنمية قدارت البحث املعجمي 12رقم رسم بياين 

 حدد موقع كلمة "يستغفر" يف معجم مرتب بطريقة ألفبائية أوائلية  ) د

  
 : موقع كلمة "يستغفر" يف املعجم األلفبائي 13رقم رسم بياين 

 : نسبة األجوبة الصحيحة 5جدول رقم 
  الثانية بكالوريا   األوىل بكالوريا   مشترك اجلذع   الثالثة إعدادي   األوىل والثانية إعدادي   ملستوى ا

  145  31  26  104  41  عدد املتعلمني 

  28  6  6  32  15  عدد األجوبة الصائبة 

        )4أجوبة خاطئة (     أخرى 

يكمن يف معرفة مدى استيعاب املتعلمـني لـدرس "املعـاجم"، ؤال، وملحقه  إن اهلدف من هذا الس
  قدرم على البحث يف املعجم مبختلف أنواعه وأصنافه.واستفادم منه، إضافة إىل اختبار 

٪ بشكل نسيب، يف حني 40٪ عن استفادا من هذا الدرس، بينما انتفعت نسبة  28وقد عربت نسبة   
٪ من النسبة األخـرية مل 11٪ على أي قيمة مضافة منه، علما أن ما يقارب نسبة  32مل حتصل نسبة  

  األوىل والثانية إعدادي.تدرسه بعد، كوا تنتمي إىل مستوى  
) بني عكس ما صرحت به عينة البحث، خصوصا اليت ادعت نسبية استفادا، 13لكن الرسم البياين (

٪ يف البحث 75٪، بينما فشلت نسبة  25حيث كانت الفئة املوفقة يف اإلجابة عن السؤال ال تتعدى  
اإلشارة هنا إىل أنه مت اعتبار االختيارين عن الكلمة املحددة، ينتمي أغلبهم إىل السلك التأهيلي؛ وجتدر  

(حرف "غ"؛ وحرف "ا" مهزة الوصل) إجابتني صحيحتني بناء على ترتيب املعاجم اليت تتطلب إعادة 

نعم 
98
28%  

ال
112

32%  

نسبيا
137

40%  

حرف 
"ي"

244
70%

"ر"باب 
12

4%

حرف 
"ا"

49
14

"غ"حرف 
38
11%

أخرى
4
1%
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الكلمة إىل أصلها وجتريدها من الزوائد، أو املعاجم احلديثة اليت تكتفي بإرجاع الفعل إىل املاضي مـع 
  ئدة.الضمري "هو" دون إزالة احلروف الزا

متعلما من متعلمي السنة األوىل والثانية إعـدادي يف   15) لوحظ توفق  5وبالعودة إىل اجلدول أعاله (
إجابتهم رغم جهلهم بالدرس املسؤول عنه، وهو ما حييل على ممارستهم للبحـث املعجمـي بشـكل 

  .ي دون احلاجة إىل املنحى النظريتطبيق
تعلمني من الكفايات البحثية املعجمية، ميكـن تفسـريها إن النسب أعاله تشري إىل عدم متكن معظم امل

 بعدة مالحظات مستنبطة من البنود السابقة، نفصلها على الشكل التايل:
   م لكفايـاتتفوق متعلمي السنة الثالثة إعدادي على باقي األسـالك مـرتبط جبـدة اكتسـا

  الدرس؛
  ب انعـزاهلم عـن إخفاق جل متعلمي السلك التأهيلي يرد إىل نسيان طريقـة البحـث بسـب

  الفعلية؛  املمارسة
  عدم توفر املتعلمني على معاجم حيول دون تطبيق ما تعلموه؛  
  اكتساب القدرة البحثية املعجميـة، وهـو مـا أثبتـه متعلمـو السـنة  املمارسة هي األصل يف

 األوىل والثانية إعدادي؛
   عدم متكن جل املتعلمني من اإلجابة دال على فشل طريقـة تـدريس هـذا الـدرس، وسـوء

  استثماره من طرف املتعلمني.
  

  ثالثا: استنتاجات
نستخلص إذا من املبحث األول والثاين عدة اسـتنتاجات مرتبطـة بكـل املتـدخلني يف العمليـة 

 التعليمية التعلمية، جنملها يف النقاط اآلتية:  
  :املنهاج والكتاب املدرسي

 غياب التصريح بالكفاية املعجمية يف املنهاج الدراسي، وإمهاهلا يف متنه؛  .أ
لدراسية، تقوم علـى التأسـيس، والتـراكم، مث التنـاغم غياب رؤية واضحة يف يناء املقررات ا  .ب

عـوض األوىل  درس "املعـاجم" يف مقـرر السـنة الثالثـة إعـدادي إدراج، مثـل واالنسجام
 ؛  إعدادي

 قلة الشروح املعجمية يف الكتاب املدرسي، وشح طرائق التفسري والتبسيط؛  .ج
غياب اجلانب اإلنتاجي يف درس اللغة العربيـة احلـايل، إال يف املراقبـة املسـتمرة (الفـروض)،   . د

الـذي مت تروجيـه مقارنة باجليل السابق الذي كان ينتج كل أسبوع أو أسبوعني مـن املعجـم  
 ؛يف باقي املكونات
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يـار نقص يف اخلرباء التربويني يف مجيـع املجـاالت، وعـدم استشـارم إن وجـدوا يف اخت  .ه
 ؛والصور، واملادة اللغوية املدرسةالنصوص، 

حضور االنسجام بني مكونات املادة على صـعيد املنهـاج، وغيابـه علـى مسـتوى التنفيـذ   . و
واإلجراء، حيث جند أن القراءة ال عالقة هلا بالكتابة، عرب تلقـي املـتعلم رصـيدا معجميـا يف 

نذكر على سـبيل املثـال: وضـع مهـارة النصوص القرائية ال يالئم املهارة اليت سينتج فيها، و
 خطاب السرد والوصف يف جمال القيم اإلسالمية بدل إدراجه ضمن املجال االجتماعي.

 :األستاذ
طرائـق وتغييب  ،على طرائق تقليدية ومنطية تذهب جـو احلمـاس وتسـتبدله بامللـلاالقتصار    .أ

 ؛متلك خمزون مفردايتواستراتيجيات حتفيزية جتذب املتعلم وتستهويه، وتساعده على  
اكتفاء نصفهم باملنهجيـة النظريـة يف تـدريس درس املعـاجم، دون اللجـوء إىل اجلانـب   .ب

 التطبيقي؛
 عدم اإلحاطة باملجال املعجمي؛  .ج
 ؛اخللط بني أنواع املعاجم  . د
 .التوجيه اخلاطئ للمتعلمني  .ه

 :املتعلم
م باجلانـب عدم امتالك املعاجم راجـع إىل ضـعف القـدرة الشـرائية، وغيـاب االهتمـا  .أ

  املعجمي؛  
اهتمام املتعلمني باملعاجم مزدوجة اللغة على حساب املعـاجم العربيـة أحاديـة اللغـة، إمـا   .ب

ألسباب وجدانية، أو نفعية، تتمثـل يف دخـول سـوق الشـغل الـذي يتطلـب اإلحاطـة 
 باللغات األجنبية (فرنسية؛ إجنليزية)؛

 ، واملؤلفات العامة؛ اخلاصة والعامة، ومزدوجة اللغة  املتعلمني بني املعاجم خلط  .ج
 مكتسبام؛سوء استثمارأساتذم، و إرشاداتباملتعلمني   تقيدعدم    . د
 لغياب وعيهم بأمهيتها؛ نفور املتعلم عن املكتبة املدرسية  .ه
 ؛على املعاجم يف حالة توافرها  قلة اطالع املتعلمني  . و
 بيق ما تعلموه؛عدم توفر املتعلمني على معاجم حيول دون تط  . ز
عده مرتبطـا بـاملتعلم األديب فقـط، وأن املـتعلم وعجم العريب،  املاستهتار املتعلم العلمي بدور  .ح

ذو التخصص العلمي يف غىن عنه، خاصة مع الوضع احلايل الذي تـدرس فيـه العلـوم بلغـة 
التعليمـي مبـر أجنبية؛ وهذه النظرة نظرة قاصرة ال تراعي التغريات اليت تطرأ علـى املجـال  

إذا افترضنا رجـوع التعلـيم إىل تـدريس املـواد -السنني، فأول من حيتاج إىل املعجم العريب  
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العلمية باللغة العربية كما جاء يف القانون اإلطار الـذي يـنص علـى التـدريس بالتنـاوب 
هـو املـتعلم العلمـي حلاجتـه املاسـة  -)18؛ 4، ص2019وزارة التربية الوطنية،  (اللغوي

  يف وصف أعضاء اإلنسان بشكل دقيق، واستيعاب املصطلحات العلمية وتوظيفها. إليه
 :املؤسسة التعليمية

 غياب املكتبات املدرسية يف نصف املؤسسات التعليمية؛  .أ
 .ة معجميةدّ ملوجودة ال تتوفر على عُ ما يقارب نصف املكتبات ا  .ب

  :املؤطر التربوي
 ؛عدم تكوين األساتذة يف املجال املعجمي  .أ

 غياب املواكبة.  .ب
  رابعا: مقترحات حلول 

السابقة ت      الـيت مت وضـعها يف بدايـة املقـال، والقاضـية   ياتؤكد الفرضـإن االستنتاجات 
سـتوى املـتعلم املعجمـي، وقصـد الذي وصـل إليـه ممبشاركة عدة أطراف يف الوضع املزري  

بـة األسـاتذة املمارسـني، نقترح جمموعة من احللول املسـتقاة مـن أجوذه املشاكل  إجياد خمرج هل
هلـم بـاع طويـل يف امليـدان ممارسـة  خـرباء تربـوينيمع  اليت متت برجمتها  شفهية  القابالت  وامل

إضـافة إىل بعـض وشـان؛ فاطمـة احلسـيين)،  ، وتكوينا (حممد أمحيـد؛ علـي آيـت أوتنظريا
  املقترحات النابعة من ذات الباحث، نوردها على الشكل اآليت:

 يف كل مكونات املادة؛ احلضور املعجمي يف املمارسة التعليميةتقوية    .أ
حث املتعلمني على البحث يف املعاجم والقواميس الكتساب الكفايـة املعجميـة، الـيت تعـد   .ب

مدخال للمرور إىل الكفاية التواصلية، إذ ال ميكن للمتعلم التواصـل مـع النصـوص وفهمهـا 
 ؛حيازة رصيد معجمي يعينه على ذلك  دون

؛ كحـل بـديل ملواجهـة ضـعف قراءـا غالل املعاجم اإللكترونية لزيادة اإلقبال علـىستا  .ج
صـبيب اإلنترنـت، وغـري مكلفـة القدرة الشرائية؛ خاصة وأن معظمها ال يتطلب االتصال ب

 ؛ماديا
 ؛ثمارهاتوجيه املتعلمني إليها، وتعليمهم كيفية است  . د
  ؛العلميتفعيل دور املكتبة، والتشجيع على البحث   .ه
تكليف املتعلمني بكتابة نصـوص قصـرية بأسـلوم اخلـاص، وذلـك بتوظيـف املعجـم   . و

 املكتسب يف النصوص القرائية؛
ة لتـداول املعجـم املـدرس، واالبـداعات املختلفـ ،نشاط القـراءةكتنظيم أنشطة معجمية    . ز

  للمتعلمني املتميزين؛  وحمفزةوختصيص جائزة مشجعة
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يميـة السـتثمار املعجـم بشـكل طـار األنشـطة التعلختصيص حصة مستقلة باملعجم يف إ  .ح
  ؛مجاعي

عقد ندوات يتعرف التلميذ من خالهلا كيفية التعامل مـع املعجـم، ويطلـع علـى أسـاليب   . ط
  ؛القراءة

تشجيع التالميذ على زيارة اخلزانة واملكتبات بشكل يـومي حـىت يتعـود علـى البحـث يف   . ي
  املعاجم؛

املعجمية    .ك الكفاية  واللغوية، وختصيص إطـار مرجعـي هلـا يفصـلها عـن الكفايـة ترسيخ 
 التواصلية.

ضرورة التفكري أوال يف الرصيد املعجمي واالصطالحي الذي سـيحتاجه املـتعلم فـيب جمـال   .ل
أو وحدة معينني، قبل إعداد املناهج والربامج اخلاصة مبادة اللغـة العربيـة، وأن يكـون هـذا 

جزوءة، قصـد ترسـيخه، واسـتيعابه، وأيضـا حمـط الرصيد مدخال للتداول يف مكونات امل
تقييم وتقومي حيتم على املتعلم االنتباه إىل الدرس ومعجمه، وحيفـزه علـى إدراكـه، فحفظـه 

 مث توظيفه، سعيا للحصول على نقطة عالية.
، يعتمـده املـتعلم يف حياتـه اليوميـة، وذلـك يف الكتب املدرسية معجم حي وظيفي  اعتماد  .م

 بربطه بالنصوص املقررة أوال، وحباجيات املتعلمني ثانيا، مث باالستعمال ثالثا؛ 
تفـوقني علـى إغنـاء البيداغوجيا الفارقية، حبيث يعمل األسـتاذ مـع املتعلمـني املاالستعانةب  .ن

ثـرين تتجلـى يف العمـل ، بينما يطبق مقاربة أخـرى مـع املتعلمـني املتعرصيدهم املعجمي
بتقنيات حديثة حمفزة، يشعر فيها املتعلم بأنه مبدع، ومنـتج، كاملسـابقات الـيت تـدخل يف 

  إطار بيداغوجيا اللعب، نفصلها يف النقاط اآلتية:
  االنطالق من الكلمة الغامضة يف النص، مطالبة األسـتاذ املـتعلم اإلتيـان مبرادفهـا، وآخـر

تضمن الكلمـة املشـروحة، وضـدها، وأحيانـا ومرادفهـا، بضدها، وآخرون جبمل مفيدة ت
 وهكذا دواليك.. ؛

  مطالبة املتعلمني بتكوين مجل سليمة لغة وتركيبا، انطالقـا مـن كلمـات مبعثـرة؛ وهنـا ال
جيب أن ننسى أن اللغة ترتبط أيضا بالتركيب، فاملتعلم عندما يفكـر بالعاميـة، يضـع االسـم 

 ؛ية الفصـحى تقـدمي الفعـل علـى االسـمعليه يف اللغة العربأوال مث يليه الفعل، بينما جيب  
 ؛وهنا نعلمه كيفية التفكري باللغة العربية

  ،اعتماد لعبة "القرعة"، عن طريق اختيار املتعلم كرة من الكرات الـيت حتـوي كلمـة معينـة
 ؛يار مرادفها، انطالقا من السبورةوتكليفه باخت
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 لكلمـات علـى التالميـذ يف أوراق مطويـة، بائع الكلمات: حيث يقـوم مـتعلم بتوزيـع ا
 ويطالب كل تلميذ بتوظيفها يف مجلة؛

 ؛الكلمات املتقاطعة 
 ـا أن تغـين رصـيد املـتعلم املعجمـي، شرح الكلمة مبختلف الطرائق والتقنيات اليت بإمكا

اليل ـ: املرادف يف سياقات متعددة/ بالضـد/ املشـترك اللفظـي/ التوليـد الـدمثل الشرح ب
 ، الشبكات املعجمية  /واملعجمي

 ؛إنشاء نص خمتلف عن األصلي جبل الكلمات املوظفة فيهتكليف املتعلم ب 
 :ا، مثل شجرة األسرة خريطة الكلمة: نستخرج منها كل الكلمات املرتبطة 

  
  اعتماد تقنيات تقوم علـى الصـورة والصـوت واحلركـة يف خمتلـف املسـتويات، خاصـة

املدرسية تفتقر إىل الصور اليت تسـاعد املـتعلم علـى املالحظـة الصغرى منها، كون الكتب  
والتعبري، ومن مت تنمية الرصيد املعجمي، وينبغي أن تتـوافر يف هـذه الصـور شـروط فنيـة 

 ؛متخصصون يف املجالتستطيع جذب وإثارة املتعلم للتعبري عنها، يضعها خرباء و
   اء بعـده جمـاال لتـرويج واإلنشـإحياء الدرس املعجمي عرب الرجـوع إىل مكـون التعبـري

الكلمات املحصلة يف املكـونني اآلخـرين، باعتبـار مكـون النصـوص مـدخال، ومكـون 
الدرس اللغوي آلية للكتابة والتعبري، مث مكون التعبري واإلنشـاء خمرجـات يـتم فيـه تـداول 

 مقرونـة بشـروحاا  إىل وجوب وضع املفـردات اللغويـة  املكتسب اللغوي والقرائي؛ إضافة
آخر الكتاب املدرسـي، ليكـون املعجـم مـع املـتعلم بداية كل جمال، أو يف  ومفاهيمها يف  

طيلة دراسته سواء يف االبتدائي أو الثانوي، وصوال إىل اجلـامعي؛ شـرط مراعاتـه مسـتوى 
الفئة املستهدفة، وشامال للكلمات املوظفة يف مقـرر كـل مسـتوى علـى حـدة، وذلـك 

  درج، كاآليت:للتعود على استعماله بشكل مت
 معجم وظيفي بسيط يف املرحلة االبتدائية واإلعدادية؛-
االنتقال إىل استخدام املعاجم التراثيـة يف املرحلـة التأهيليـة وتعلـيمهم كيفيـة -

 البحث فيها.
العربيـة: وتدريسـه مـرة يف أسـبوعني - اللغة  املعجم إىل مكونات  إضافة مكون 

مثل ما يعمل بـه يف مكـون املؤلفـات يف السـنة   إعدادييف السنة األوىل والثانية  
  الثالثة إعدادي؛

األسرة

االبنة االبن األم األب
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  امتةاخل
خنلص يف هذه الدراسة إىل وجود جمموعة من النقائص اليت تشوب خمتلف مكونات الفعل التعليمـي 

 اليت رمبا متكن مـن حتسـينها،الواردة أعاله، وي، حاولنا جاهدين ترميمها ببعض املقترحات  التعلم
تذة؛ املـؤطرون املناهج؛ مؤلفو الكتب املدرسـية؛ األسـا  : واضعوالتاليةلتستفيد منها كل اجلهات  

  ن؛ املكلفون بتدبري وإدارة املؤسسات التعليمية.والتربوي
  :املصادر واملراجع

السـنة ، كتاب التلميذ (ة) مرشدي يف اللغة العربية)، 2012-2011( وآخرون  حممد،،  اربيحي )1
 .7الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي، ط

الثانيـة   كتاب التلميذ (ة) السنة  يف رحاب اللغة العربية،  )،2017(  عبد الغين وآخرون  ،عارف )2
 .مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية  بكالوريا،

السنة الثالثـة كتاب التلميذ (ة) ، )، األساسي يف اللغة العربية2017(لعسري، احلبشي وآخرون  ا )3
 .من التعليم الثانوي اإلعدادي

امليثاق الوطين للتربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية، )،  1999(  اللجنة اخلاصة بالتربية والتكوين )4
 املغرب.

حول نتائج الربنامج الـوطين   2009املوضوعايت لسنة    التقرير  ،)2009املجلس األعلى للتعليم ( )5
 .املغرب كتيب اللغة العربية،  ،م2008لتقومي التحصيل الدراسي 

ة، الربامج والتوجيهات التربوية اخلاصة مبادة اللغة العربي،  )2007(  مديرية املناهج واحلياة املدرسية )6
 .، حسان، الرباطتأهيليبسلك التعليم الثانوي ال

الربامج والتوجيهات التربوية اخلاصة مبادة اللغة العربية،   )،2009(  ناهج واحلياة املدرسيةمديرية امل )7
 .، حسان، الرباطبسلك التعليم الثانوي اإلعدادي

باملركز الوطين لتكوين   ، مكوند. علي آيت اوشان، أستاذ التعليم العايل  معمقابلة شفهية موجهة   )8
  .12، على الساعة  2019أبريل   25املفتشني بالرباط، بتاريخ 

باملركز الـوطين لتكـوين   ، مكونمقابلة شفهية موجهة مع د. حممد أمحيد، أستاذ التعليم العايل )9
  .16على الساعة    ،2019أبريل   04املفتشني بالرباط، بتاريخ 

مكونة باملركز الوطين لتكوين   ،العايل  مالتعلي  ين، أستاذةدة. فاطمة احلسي  مقابلة شفهية موجهة مع )10
  .14:30، على الساعة 2019مارس    28املفتشني بالرباط، بتاريخ 

يتعلق مبنظومـة التربيـة والتكـوين   51.17قانون إطار رقم    .)2019وزارة التربية الوطنية، ( )11
  .املغربعلمي، والبحث ال
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  :امللخص
من   إنّ  النفوس  يف  ما  سببه  اإلسالمية  املجتمعات  تواجهه  اليت  املشكالت  وتزاحم  التحديات  ضخامة 

املحتويات   هذه  تفرز  اليت  التربوية  النظم  دراسة  كانت  لذلك  واجتاهات؛  وقيم  وتصورات،  مفاهيم 
ن يف تغيريها  أل  ،بها املسؤوليات املفروضة لّ طتتالنفسية وتوجهها أمرا يأيت يف رأس قائمة الواجبات اليت  

  . تغيري ملا يف املجتمع من أحوال اجتماعية واقتصادية وأزمات سياسية وغري ذلك
على   تعتمد  نظرية  كل  سلوكها،  وتوجه  ترشدها  نظريات  على  تعتمد  التربية  مناهج  كل  أن  ومعلوم 

شدة باألفكار فلسفة أو أكثر تستمد مبادئها ومفاهيمها منها، وباعتبار النظرية التربوية اإلسالمية املستر
إطارها   اليوم  تساؤل  معرفيا  نسقا  متثل  اإلسالمي  التراث  يف  الباقية  القيمة  ذات  واملمارسات  واملعايري 
مواصلة   وتقتضي  اإلسالمي،  التربوي  التراث  املستقاة من  واملفاهيم  والتصورات  املبادئ  الفكري ذات 

ب تستجيب حلاجيات العصر، وعليه تطوير الكثري من قواعدها انطالقا من أسسها املؤسسة آلفاق أرح
 فإن الدراسة ستتناول مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية وإمكانية تطوير جوانبها ودواعيها وآثارها. 

  .. النسق املعريف  -التطوير التربوي -: النظرية التربوية اإلسالميةيةالكلمات املفتاح
Abstract: 
It is undeniable that tremendous challenges and crowded problems faced by 
Islamic societies are due to what the concepts, perceptions, values and 
directions in the souls. Hence, the study of educational systems, producing 
these psychological content and guiding it, is something comes at the top of 
the duties required by the permanent responsibilities. Thus, changing such 
systems reflects the change of the society in terms of economic and social 
conditions as well as political crises and a like. 
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It's commonly known that all education methods are based on certain 
theories rationalizing and guiding their behaviors. Every theory, then, 
depends on a given philosophy more or less drawing upon its principals and 
concepts from it. Provided that Islamic educational theory guided by ideas, 
criteria and practices of the remaining value in Islamic heritage represents 
an epistemological pattern which questions nowadays its intellectual 
framework of principles, perceptions and concepts derived from Islamic 
educational heritage, and which requires proceeding the development of 
many of its bases that establish very-welcomed prospects responding to the 
contemporary age. Therefore, this study is intended tackle the concept of 
Islamic educational theory and the possibility of developing its aspects, its 
motives and its effects. 
Keywords: Islamic Educational Theory_  Educational Development_   
Epistemological Pattern..   

  املقدمة: 
قضايا   عدة  لتطرح  املتنوعة،  التفاعالت  من  شبكة  حتكمها  متعددة  أبعادا  التربوية  النظريات  تتضمن 

بالغ  مرتبطة   باهتمام  النظريات  النتائج وأحسنها، وحتظى هذه  التوصل إىل أجود  بأهداف كربى قصد 
ولكوا متثل رؤية معينة للعامل يرجى بكل  ، كوا املنطلق األساسي واملرتكز األساس يف بناء املجتمعات

لتربوية مرتبط  الوسائل جتسيدها عمليا يف واقع اإلنسان، ومن هنا يبدو أن البحث يف هذه النظريات ا
رغم   واإلنسان  واملجتمع  واحلياة  للكون  رؤية  يف  وأساليبها،  وأهدافها  والفكرية،  الفلسفية  مبضامينها 
إنسانية   شخصية  وبناء  متكامل،  حضاري  مشروع  إطار  يف  مجيعا  تصب  لكنها  واختالفها،  تباينها 

  .وعيا وارتقاء وجدانياذاتيا وموض متوازنة، مع خلق واقع روحي مينح للتجربة اإلنسانية تكامال
واجلدير بالذكر أن غايات النظريات التربوية املعاصرة تروم حتقيق النهوض احلضاري، وبناء الشخصية   

حيث   من  كربى  أمهية  تكتسي  الوجداين  واالرتقاء  العلمي  والتطور  املجتمع،  يف  والفاعلية  اإلنسانية 
مات، من خالل عملية تطوير النظم التربوية إىل  راهنيتها اليت يشهد اعتمادها بالدول واحلكومات واملنظ

  جانب التغريات اليت تعرفها املنظومات التربوية على مستوى املفاهيم واملنهج والتصورات.
انطالقا مما سبق ميكن إمجال أهداف البحث يف إبراز احلاجة إىل نظرية تربوية إسالمية يف ظل التحوالت 

املتعددة   مبادئ  املعاصرة  على  القرتعتمد  من  التربوية  آوموجهات  املشاريع  مبعامل  مسترشدة  والسنة  ن 
ت يف  مسامهتها  ومدى  الفكرية  التربوية  املشاريع  استثمار  آفاق  إبراز  وكذا  واملعاصرة،  طوير  احلديثة 

  . النظرية التربوية اإلسالمية
الن تطوير  إمكانية  مدى  ما  يف:  البحث  إشكالية  حتديد  ميكن  املعلنة  األهداف  التربوية من خالل  ظرية 

  اإلسالمية؟ وكيف ميكن بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة من خالل عملية التطوير التربوي؟  
ولإلجابة عن هذه اإلشكاالت البد من وضع فرضيات ستكون هي املنطلق الذي تنطلق منه الدراسة  

إسالمية معاصرة تستوعب  ليتم متحيصها ومدى حتققها يف اية البحث: فاحلاجة ماسة إىل نظرية تربوية 
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وتظهر   ومنهجية  اانعكاسااملوجود  معرفية  ضرورة  التربوي  والتطوير  احلاصلة    الستيعاب،  املتغريات 
 على مستوى املفاهيم املؤسسة للنظرية التربوية اإلسالمية. 

التربوية    للنظرية  التحليلي: حيث قمت بوصف عام وجممل  الوصفي  املنهج  اعتمدت يف دراسيت على 
استقراء   من خالل  وذلك  واالستنباطي:  االستقرائي  واملنهج  حمتواها،  حتليل  مع  وملظاهرها،  اإلسالمي 

التربو واملعامل  املوجهات  التربوية اإلسالمية وعلى  للنظرية  املفاهيمي  املتضمنة  وتتبع اجلهاز  ية واملنهجية 
 ملفاهيمها الستثمارها وتطويرها. 

من األسباب اليت جعلتين أشتغل على هذا املوضوع، اشتغايل على موضوع النظرية التربوية اإلسالمية يف  
سياق حبثي لنيل شهادة املاستر من املدرسة العليا لألساتذة بتطوان املغرب، واحلاجة إىل تطوير وجتديد  

سسة للنظرية التربوية اإلسالمية يف جانبها التأصيلي، وأمهيتها يف إجياد آفاق تربوية ومنهجية  املفاهيم املؤ
  .  توعب املتغريات وتستجيب للحاجاتتس

واإلصالحية يف جتديد   التربوية  املشاريع  استثمار  أولية حنو  يعترب خطوة  البحث يف كونه  أمهية  تتجلى 
ربوية اإلسالمية، ويساهم يف بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة  املفاهيم ومنها تطوير مفاهيم النظرية الت

تكتسب طابع األصالة واملعاصرة يف جانبها التربوي واملنهجي، وميكن إمجال صعوبات الدراسة يف ندرة  
تعذر   تأصيال وترتيال حيث  اإلسالمية  التربوية  للنظرية  املؤسسة  املفاهيم  تناولت  اليت  املراجع واملصادر 

ما جعلين أشتغل على املجمع حوله بني علماء التربية اإلسالمية، وقد اشتغلت على    ،وصول إليهاال  عليّ 
التطوير   التربوية اإلسالمية من حيث تأصيلها، وأسسها ومساا ومصادرها، إضافة إىل مظاهر  النظرية 

حب مبوضوع  مرتبطة  دراسات  على  وتنقيب  وبعد حبث  إليه،  املوصلة  وسبله  مل  التربوي  له  ثي  ما  أجد 
ب أو  بشكل  ماجد  آعالقة  الدكتور  دراسة  اللهم  علمي،  حدود  يف  عليه  أشتغل  الذي  باملوضوع  خر 

عرسان الكيالين بعنوان: "تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية دراسات منهجية يف األصول التارخيية 
  م. 1985-  ـه 1405للتربية اإلسالمية" طبع دار ابن كثري 

  البحث على الشكل التايل:وقد جاءت خطة 
  أوال: النسق املعريف للنظريات التربوية

  ثانيا: النسق املعريف للنظرية التربوية اإلسالمية 
 : التطوير التربوي وآثرهثالثا

  رابعا: دواعي تطوير النظرية التربوية اإلسالمية املعرفية واملنهجية والقيمية
 اإلسالمية طوير النظرية التربوية خامسا: جوانب ت

  اإلسالميةسادسا: آثار تطوير النظرية التربوية 
 اخلامتة:
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 أوال: النسق املعريف للنظريات التربوية: 
 التحديد االصطالحي ملفهومي "النظرية" و"التربية":  -1

مشتق لغة  ابن    ة النظرية  قال  به،  وفكر  الشيء  وتدبر  بعينه،  وتأمله  أبصره  ومعناه  نظر  فعل  من 
فارس:"النون والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعه إىل معىن واحد: وهو تأمل الشيء ومعاينته، مث  

، وقال اجلوهري: " النظر: تأمل الشيء   )444.  ص،  5ج  ،1991  (ابن فارس،  يستعار ويتسع فيه"
  ). 830 ص ، 2، ج1990،  (اجلوهري بالعني"

ليستعمل فيما حيتاج إىل   بعد ذلك  انتقل  البصر، مث  باستعمال حاسة  النظر هو  يتبني أن أصل  من هنا 
من هنا نستنتج أن مفهوم النظرية يف اللغة العربية  و  .)47  ، ص2015(حليم،    تأمل، وتفكر وحبث 

حيمل يف دالالته معىن التأمل العقلي، وأصل لفظ النظرية يوناين وهي حتمل معاين النظر واملشاهدة إىل  
العامل، واصطالحا: يبدو من إطالق "نظرية" بوجه عام، سواء كان ذلك يف العلوم الصرفة أو اإلنسانية، 

ا جمم  يقصدون  الوقائع  أم  بعض  تفسر  اليت  اآلراء  وعرفها  )144  ، ص1998(الباحسني،  وعة   ،
عدة   من  مؤلف  عقلي  تركيب  الفالسفة  عند  وهي  بربهان  تثبت  قضية  بقوله:  صليبا  مجيل  الدكتور 

باملبادئ   النتائج  ، فمنه جند أن )477  ص  ،2، ج1994(صليبا،  تصورات متسقة، دف إىل ربط 
عدة قواعد أسس منطقية وعقالنية منظمة وفق حمددات فلسفية يتم من    للنظرية بعد جتريدي منظم من

خالهلا تفسري الظواهر والتجارب اإلنسانية الواقعية، إال أن هذا التعريف سيعرف تطورا ملحوظا باعتبار  
التعريفات: هذه  ومن  يقابله،  من    ما  املتجردة  الغرض  من  اخلالية  "املعرفة  العملية:  املمارسة  يقابل  ما 

أو اخلري املثايل   طبيقات العملية"، وما يقابل العمل يف املجال املعياري: "ما يتقوم به معىن احلق املحضالت
ما يقابل املعرفة العامية: "موضوع تصور منهجي  ولزامات اليت يعترف ا مجهور الناس"،  املتميز عن اإل

اليت   العلمية  املواضعات  لبعض  تابع يف صورته  الناس"منظم ومتناسق  ،  1994(صليبا،    جيهلها عامة 
املشتغلني  )477.  ص  ،2ج عند  التربوية  النظرية  مفهوم  عليه  بين  الذي  هو  الثالث  اإلطالق  وهذا   ،

  بالتربية.
الفعل األول: ربا، يربو، مبعىن:    والتربية لغة: هنالك ثالثة أفعال ميكن أن يرد إليها اشتقاق لفظ التربية:

﴿وما آتيتم من ربا   الشيء يربو إذا منا وزاد، ويف هذا املعىن نزل قول اهللا تعاىل:منا وزاد، مثل قولنا: ربا 
، لريبوا: أي لينمو ويزيد. فالتربية هنا  )39(سورة الروم،  لريبوا يف أموال الناس فال يربو عند اهللا ﴾  

ن يف بين فالن،  مبعىن الزيادة والنمو، والفعل الثاين: رب، يريب، مبعىن نشأ وترعرع، مثل قولنا ريب فال
أي نشأ وترعرع فيهم، ويف هذا املعىن نزل قول اهللا تعاىل: ﴿وربائبكم اليت يف حجوركم من نسائكم  

دخلتم ن﴾   النساء،  اليت  رب،  )23(سورة  الثالث:  والفعل  والترعرع،  النشوء  مبعىن  هنا  فالتربية   ،
املعىن نزل قول اهللا تعاىل:﴿احلمد هللا رب  يرب، مبعىن: أصلح ورعى، أي ساس وتوىل األمر ويف هذا  
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  ص   ،19، ج1414(ابن منظور،    ، فالتربية هنا مبعىن اإلصالح والرعاية)2(سورة الفاحتة،  العاملني﴾  
20( .  

سبق ما  خالل  والنشوء    ،من  والنماء،  الزيادة  عملية  على  يدور  اللغوية  ناحيته  من  التربية  لفظ  فإن 
للك والرعاية  واإلصالح  واصطالحا:  والترعرع،  املعاين.  تلك  بكل  مرتبط  مفهوم  فهو  اإلنساين  ائن 

اجتاهات ومذاهب   اآلراء ومرجع ذلك إىل  التربية، واختلفت حوهلا  املتداولة ملفهوم  التعاريف  تعددت 
أبعاده   اإلنساين يف  الكيان  تنمية  وثقافية وفلسفية ومعرفية، وإن كانت جتمع كلها على  دينية  متنوعة 

ورغباته   السرغيين:  الفكرية  حممد  فالتربية حسب  ذلك؛  يف  التعاريف  بعض  بإيراد  وسنكتفي  املتعددة 
"عملية تسعى إىل تكوين املواطن الصاحل واملنتج املزود بالكفاءة االجتماعية واحلساسية االجتماعية عن  

وعن    طريق تنمية قوى الفرد واستعداداته ومعاونتها على أن تصل إىل أقصى ما ميكن أن تبلغه من منو،
لذلك" الصاحلة  البيئة  توفري  وآخرون،    طريق  ص1991(العبدي  بأا:  )16  ،  كذلك  وعرفت   ،

الرعاية والعناية يف مراحل العمر األدىن، سواء كانت هذه العناية موجهة إىل اجلانب اجلسمي أم موجهة  
إىل اجلانب اخللقي الذي يتمثل يف إكساب الطفل أساسيات قواعد السلوك ومعايري اجلماعة اليت ينتمي  

بكو )14  ، ص2010(حسني،  إليها   اجلالد  ماجد  ويعرفها  والتأثريات ،  األفعال  تضم  عملية   " ا: 
طريق   به حنو كمال وظائفه عن  الفرد يف مجيع جوانب شخصيته، وتسري  منو  تستهدف  اليت  املختلفة 

وقدرات" سلوك  أمناط  من  الوظائف  هذه  حتتاجه  ما  حيث  من  به،  حييط  ما  مع  (اجلالد،    التكيف 
ص2004 واالصط)21  ،  اللغوي  التعريف  مطابقة  لنا  فيتأكد  عملية  ،  فهي  التربية؛  ملفهوم  الحي 

مستواها   على  وتنميتها  ا  الرقي  أجل  من  واجلسدية  والروحية  العقلية  أبعاده  يف  اإلنسان  تستهدف 
 الكوين واألممي واملجتمعي واألسري والفردي، ومتتاز بالشمولية والتوازن يف خطاا وممارستها. 

 التحديد احلديث ملفهوم النظرية التربوية:  -2
كله جند هناك تطورا ملحوظا للمعىن الذي تأخذه النظرية التربوية من حضارة إىل أخرى، ومن    لذلك

رعاية   يراعي  الذي  اهلدف  ذلك  حتقق  اليت  الوسائل  باعتبار  إىل عصر،  عصر  ومن  جمتمع،  إىل  جمتمع 
املواطن   الذي حيدد صورة  التصور  بأنه  اليونان  فلقد حدده مفكرو  وتنميته؛  الصاحل  اإلنسان وتوجيهه 

وعالقته بالدولة واألساليب اليت تستعمل لتنشئة الفرد على ذلك، ويف العصور الوسطى املسيحية حتدد 
ويئته  الدنيا  شرور  من  النجاة  له  توفر  اليت  اخلالص  بفكرة  اإلميان  غرس  يف  التربوية  النظرية  مفهوم 

ا النظرية  النهضة األوروبية أصبح مفهوم  الفرد  للسعادة األخروية، ويف عصر  لتربوية يركز على إعداد 
العصور   ويف  والسلوك،  والبدنية  اجلمالية  بالتربية  واالهتمام  املحيطة  البيئة  واستغالل  باحلياة  لالستماع 

لرفع مستوى السعي  من  الغرب حمتواها  التربوية عند  النظرية  استمدت  األفكار    احلديثة  املعيشة ونشر 
كاستثمار  ،اإلنسانية التربية  إىل  والعلمي    والنظر  التكنولوجي  التطور  دعائم  من  ودعامة  اقتصادي 

والصناعي، وما قيل عن نظريات التربية املذكورة ميكن أن يقال عن النظرية التربوية اإلسالمية، أي أا  
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والكون   باخلالق  اإلنساين وعالقته  الوجود  عن  الكلية  اإلسالم  فكرة  األساسي من  مفهومها  استمدت 
ممار وتأثرت  العصور  واحلياة،  وبطائع  اإلسالمية،  العصور  خمتلف  يف  سادت  اليت  بالثقافات  ستها 

 ..)19 ، ص1985(الكيالين، واألهداف السياسية واالجتماعية 
  

 ثانيا: النسق املعريف للنظرية التربوية اإلسالمية 
 الداللة املعرفية:  -1

البد   التارخيي،  سياقها  يف  التربوية  النظرية  مفهوم  عن  حديثنا  التربوية بعد  "النظرية  أن  نؤكد  أن 
فكرة   ضوء  لتحقيقها يف  تتطلع  اليت  واألهداف  اإلسالم  يف  اإلسالمية  التربية  فلسفة  تشمل  اإلسالمية 
اإلسالم الكلية عن الوجود اإلنساين وعالقته باخلالق والكون واحلياة، كما يشمل امليادين اليت أوجبت  

و واملبادئ  واملناهج  معاجلتها،  التربية  هذه  هذه  لتحقيق  النظرية  هذه  تراها  اليت  والوسائل  األساليب 
التربية اإلسالمية إىل   تتطلع  الذي  اإلنسان  التربية اإلسالمية صورة  بفلسفة  األهداف وتقوميها، ويقصد 
باخلالق والكون واحلياة واإلنسان"  إجياده واملجتمع اليت تعمل على إخراجه يف ضوء عالقة كل منهما 

فهي "جمموعة مترابطة من املبادئ والقواعد واملفاهيم التربوية املستمدة  ،  )20  ص،  1985(الكيالين،  
الصاحل" التربوي  البنيان  عليه  يقوم  الذي  املتني  األساس  ومتثل  والسنة،  القران  وآخرون،    من  (حاج 

والقيم  )330، ص  1411 واألفكار واألهداف واألحكام  واملفاهيم  التصورات  فهي "جمموعة من   ،
اإلسالمية،  ذات   األصول  املسلم حسب  اإلنسان  بإعداد  املرتبطة  والعمومية  التجريد  األقصى من  احلد 

ومنهجها   أسسها  من  اعتبارا  وتقوميها  وتربيرها  اإلسالمية  التربوية  العمليات  تفسري  ميكن  ضوئها  ويف 
  . ) 399، 1411(ياجلن وآخرون،    ووسائل حتقيقها وتنفيذها"

السابقة   التعريفات  التربوية اإلسالمية وجود جمموعة  من خالل  النظرية  يتضح جليا أن من أهم ركائز 
يف   املحددة  املعرفية  الشروط  وبناء  من  اإلسالمي،  التصور  من  املنبثقة  والتصورات  املفاهيم  من  نسق 

على   النظرية  للمفاهيم  العملي  للمنهج  والتأسيس  لغريه،  واملصلح  نفسه  يف  الصاحل  اإلنسان  وإعداد 
 ددة، واعتبار الرؤية اإلسالمية مركزا ومنبعا ومرجعية أساسية.مستويات متع

كن رصد جمموعة من األسس والركائز املبثوثة واملنطلقة من القران الكرمي، باعتبارها نواة املمارسة  ومي
زود  الفعلية لإلنسان املسلم ممتدا بفكره الطموح إىل اآلفاق البعيدة املمتدة من عامل الغيب والشهادة مبا  

املخاطب يف   اإلنسان هو  املتابعة واملحاسبة، وألن  التكليف واالستخالف وما يصاحبها من  أمانة  من 
والوجداين   العقلي  االرتباط  أساس  على  نظامه  بناء  منه  اقتضى  فقد  اإلسالمية،  التربوية  النظرية  سياق 

نازل وما يتفرع عنهما من   بفطرته ودينه، فهو املقصود األول من كل ما جاء يف القران من احلقائق وامل
التربوية  النظرية  يف  اإلنسان  رسالة  وتلك  العبدية،  مبقام  ليتخلق  والفرائض  والتشريعات  األحكام 
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اإلسالمية وغايته الوجودية الكربىـ متكن من خالهلا تطوير القدرات املنهجية اليت يقتضيها التجارب 
 زا فيه على املنهج العلمي للعلوم التقنية واإلنسانية.العملية الواقعية، بغية حتقيق الشهود احلضاري مرتك

 األسس الفلسفية:  -2
تتعلق بإشكالية تأسيس   العريب  العامل  التربوي يف  التأصيل  اليت أصابت عمليات  املنهجية  "إن األعطاب 
النظرية التربوية من دون املرور بعملية حتديد املبادئ واملنطلقات الفلسفية اليت جيب أن تنبين عليها هذه  

الفلسفية واملنطل املبادئ  الباحثني بني  العديد من  بناؤها،  النظرية، إذ خلط  املراد  الفكرية والنظرية  قات 
فأصاب الوهن املعريف هذه األعمال العلمية. وهلذا فإن الركيزة الرئيسة يف بناء النظرية التربوية تتمثل يف  

(مهورياشة، نقد األسس  حتديد األسس الفلسفية واملنطلقات املعرفية اليت تتكئ عليها النظرية التربوية"  
التخبط احلاصل على مستوى  ،  ) 97  ، ص2014الفلسفية،   وميكن إيضاح بعض هذه األعطاب يف 

يف   لإلنسان  االختزالية  والنظرة  املتعددة،  اإلسالمية  االجتاهات  بني  اإلسالمية  التربوية  النظرية  مفاهيم 
جانب حمدد دون اعتبار اجلوانب الكاملة لإلنسان مما يسبب يف اختالل التوازن، جتاوز املعطيات العلمية  

ة اليت صاحبت التجربة البشرية على مدى العصور مما حصل معه انفجار معريف حري باالستفادة  والتقني
  منها. 

"جتاوز  من هنا فإن األسس الفلسفية للنظرية اإلسالمية تتحدد يف جمموعة من السمات ميكن اختزاهلا يف  
ول حمكمة وفهم  ذلك التخبط الرهيب، الذي ظل يالحق النظريات الغربية، ألنه ينطلق من أسس وأص

اإلنسان ويعلم حقيقته وجوهره، والتعامل   للكون واإلنسان واملجتمع بين على وحي ممن خلق  شامل 
يعلمون أن  اإلنسان على بصرية، مبكوناته كلها، دون إغفال إحداها لصاحل األخرى، ألن مطبقيه  مع 

التايل إفالت الزمام متاما من  ذلك اإلغفال هو مدخل اخللل يف الكيان البشري وانعدام التوازن فيه، وب
العلوم   إىل  النظرة  واالنتكاس،  للدمار  األخري  اإلنسان، وتعرض هذا  تنشئة  يتولون  الذين  املربني  قبضة 
الكونية بكوا جمال واسع لتعميق اإلميان، إذ أن املعرفة ليست معزولة عن احلكمة بل هي على العكس  

 . )506 ، ص 1411خرون، (صاحل وآ من ذلك املحراب الذي يقود إليها"
 املصادر واألصول التأسيسية:  -3

والشيء   ثابتة  ومقاصد  أهداف  لتحقيق  ثابتة  مصادر  من  أصوهلا  اإلسالمية  التربوية  النظرية  تستقي 
اإلنسان  فهم  ترقى  كلما  وتتطور  تتغري  اليت  واألساليب  الطرائق  هو  فيها  واملتغري  املتحرك  الوحيد 

يف   اجتهد  وكلما  القرآنية لألصول،  النصوص  هي  الثابتة  فاملصادر  والغايات؛  املقاصد  إىل  الوصول 
تثبت عن طريق   التربوية، وهذه ليست فرضيات  النظرية  بناء  يتم  النبوية، ومنهما  والتجربة  واحلديثية، 
التجربة، وبالتايل فهي ليست قابلة للرفض أو التطوير، ويتم التعامل معها من خالل االستنباط العلمي 

التابعة هلما   الذي الشرعية  باألدلة  الشريعة والعلم  الشرعية ومقاصد  بالقواعد  العلم ما والعلم  يقتضيه 
حة الفهم والرسوخ يف العلم، وقد  من اجتهاد وقياس وإمجاع وعرف واستحسان، كل ذلك جيمعه ص
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والتربوية واالجتماعية  الدراسات التارخيية وجد بعض املصادر غري الثابتة للنظرية التربوية اإلسالمية مثل ت
املبنية على أسس علمية عندي علماء املسلمني وغريهم، ومعطيات البحوث العلمية الصحيحة اليت تلقي 

،  1433(الغامدي،  الضوء على طبيعة اإلنسان من خمتلف جوانبه واليت ال تتعارض مع املصادر الثابتة  
 .)34 ص
  

 ثالثا: التطوير التربوي وآثره 
 التطوير: مفهوم  -1

ملفهوم التطوير يف اللغة عدة معان، تشري مجيعها إىل ما ينبغي أن يتضمنه من التغيري والتحويل والتحسني  
،  2009(جربان، والتعديل، وهو مصدر من "طور" أي نقله من طور إىل طور، أي من حال إىل حال 

أو ال)535  ص نظم االجتماعية نتيجة لتفاعل  ، واصطالحا هو منط من أمناط التغيري اليت مير ا الفرد 
وهو يعين تغيري يتصف بالنمو    االجتماعيةالعديد من القوى مثل األفراد واملنظمات املجتمعية والعادات  

،  )103  ، ص2009(الزكي،  لبنية معينة أو لوظيفة أو مهارة معينة وهو يعتمد على مراحل متعددة  
التطوير الذايت: ويشمل كل ما  وتتحدد أنواعه يف ثالثة:وهذا التعريف عام يشمل كل أنواع التطوير،  

بالرضا   يشعر  اإلنسان  جتعل  اليت  السلوكيات  أو  املهارات  من  جمموعة  واكتساب  تنمية  من  ميكن 
من   وذلك  معني  قطاع  أداء  لتحسني  املدروسة  اخلطوات  كل  ويشمل  التنظيمي:  والتطوير  الداخلي، 

ا ليتم  أفكار أو خرباء يف جمال ما  التربوي:  خالل  والتطوير  للقطاع،  نتاج  أو  حلصول على أكرب عائد 
هذا التركيب اإلضايف حيمل يف طياته الدالالت واملضامني التربوية الكربى املدجمة باملناهج والتصورات 
واملفاهيم اليت يهدف إليها كل منظومة فكرية مشولية تتفرع عنها نظريات اجتماعية وتربوية وسياسية  

 وتطبيقية من أجل تشكل بنيوي للسلوك اإلنساين.  من جوانب نظرية
 التطوير التربوي:  -2

حاولت أن أصوغ تعريفا للتطوير التربوي بناء على املضامني الكربى اليت حيملها هذا املصطلح املركب؛  
الذي يعكس   التربوي  النظام  اليت تستهدف مكونات وجماالت  والتغيري والتجويد  التحسني  فهو عملية 
لينتج عنه حتسني على مستوى   فلسفة فكرية واجتماعية وسياسية نظرية وتطبيقية على أسس متعددة، 
التصور واألداء وفق منظومة تستمد مفاهيمها من طبيعة العقيدة أو الفلسفة السائدة يف جمتمع ما، فمن  

واملجتمع جبميع    خالل ما تقدم خنلص إىل أن التطوير التربوي عملية تستهدف منها اإلنسان بتصوراته
ألبنائه  املجتمع  ارتضاه  الذي  الثقايف  للنمط  تابعة  تربوية  مفاهيمية  منظومة  تشكيل  أجل  مؤسساته من 

 إشباعا حلاجام واستجابة لعقائدهم. 
  

 مية املعرفية واملنهجية والقيمية رابعا: دواعي تطوير النظرية التربوية اإلسال 
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التأثري والفاعلية،   الواقع اإلسالمي، بأشكال مركبة ومتتالية  الغربية يف  اهليمنة  تكرست مظاهر حضور 
ودفعها   النفوس،  وأسر  العقول  امتالك  يف  بالرغبة  وانتهت  األرض،  على  الغرب  استيالء  عند  بدأت 

منه بإطالق،    للحركة وفق منطه يف الفهم وأسلوبه يف السلوك والتصرف، حىت أضحى راغبا يف التمكن
وجعله تابعا باستمرار، وقاد ذلك إىل حالة من املديونية احلضارية والتبعية الفكرية، بل واإلدراكية كما  

املؤط ومنظوماته  مبرجعيته  فامتد  املسريي.  الوهاب  عبد  مضمارنعتها  يف  ككل،  للحياة  املعرفة    رة 
م فشرع يف  والسياسة،  واالقتصاد  والتعليم،  والتربية  وحتليالته،  واملنهج،  نظرياته  مع  متوافقة  معرفة  نح 

التأثري  فتراكم  سبحانه،  وهللا  بل  واحلياة،  والتاريخ  للعامل  منظوره  مع  متوافقة  فكرية  إطارات  وخيرج 
املطلقة معه، يف أخف   املنهجية  القطيعة  لتراثهم والدعوة إىل  التنكر  األمة إىل  أبناء  ببعض  بالغا  وتعقد، 

جل مع  النسيب  القطع  الغرب    األحوال  معارف  دراسة  على  واالنكباب  املعرفية،  وقطاعاته  ميادينه 
بوصفها احلق واملطلق واملتصفة باملوضوعية والعلمية والدقة، فقدنظر اإلنسان العريب املسلم ذه املرجعية  
إىل ذاته وإىل اآلخر، فتكونت تفسريات جديدة وغري مألوفة، لكنها تابعة، غري متوافقة مع واقع األمة،  

األوائل و املؤسسني  أعين  اخلاص،  ومفهومها  لوعيها  أسسوا  الذين  رجاالا،  أسالف  طموح  مع  ال 
وأخذ   مركزية،  مرجعية  بوصفه  اإلسالم  من  املستمد  املركب،  املنظور  مع  املنسجمة  والتجربة  للرؤية 

ت يف  منواهلا  على  يسلك  وشرع  والتدبريية،  التنظريية  ونظمه  فلسفته  املسلم  العريب  ناول  اإلنسان 
ر قرون التاريخ،  مشكالت جمتمعه وزمانه، ظنا منه أنه بذلك سيحقق املدنية اليت حققها الغرب، وخيتص

تفاصيلها، بعد أن انتظمت كلياا    ةليتمكن من مماها الغرب، والتشبه بطرائقه يف نسج احلياة وترتيب 
والغريب بل  واملعتادة،  املألوفة  املختلفة،  الفلسفات  تأثري  الضريبة من ذلك رؤيويا حتت  أيضا، وكانت  ة 

التناول   عن  بعيدا  بغرابته،  الغرب  حباضر  واالتصال  بتنويعاته،  أمته  ماضي  عن  املسلم  انفصال  كله 
على  قائم  الفكر،  من  نوع  إىل  احلال  وانتهى  والتخطي.  التجاوز  طموح  على  املتأسس  االستيعايب 

  . )12 ، ص2013ن، (دواق، التوحيد رؤية للكوالتناقضات يف النظر واملمارسة 
كان لزاما على الباحثني إجياد فكر يستوعب كل هذه املتغريات ويستجيب لإلشكاالت العالقة، على   

الفهم واملمارسة، فكانت  املقدرة على  اإلنسان ومتنحه  اليت تؤطر  املعرفية واملنهجية والقيمية  مستوياته 
ثة املذكورة مرتكزا أساسيا يف إثبات سريورة  دواعي تطوير النظرية التربوية اإلسالمية يف جوانبها الثال

 استمرار التصور اإلسالمي، وتفصيل ذلك فيما يلي:
دواعي معرفية: فالتراكم احلاصل يف البحث التربوي املتعلق بتأصيل النظرية التربوية اإلسالمية مل حيسم  

تكو وأن  تعد  ال  املحصلة  أن  يرى  من  بني  النظرية  هذه  وجود  حول  القائم  للفكر اجلدل  جتميعا  ن 
البحوث  أن  جازما  يتحدث  من  وبني  الوحي،  مبصادر  وربطه  التاريخ  عرب  املنتج  اإلسالمي  التربوي 
والدراسات املنجزة استطاعت أن تؤسس لنظرية تربوية إسالمية معاصرة متكاملة األسس واملفاهيم، بل  

بغي أن يتجه البحث التربوي  واستخدمت تطبيقيا كمرجعية يف تطوير مناهج التعليم والتكوين، لذا ين
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إىل حسم الرتاع من خالل عرض الدراسات واألحباث املنجزة على أسس بناء النظريات املعرفية بصفة 
اخلصوص   منها على وجه  التربوية  والنظريات  تربز  ،  ) 2012(الصمدي، حنو رؤية،  عامة،  ومن هنا 

 التربوية اإلسالمية تتجاوز التنازع املعريف القائم. احلاجة إىل أحباث ودراسات يف بناء وتطوير النظرية 
واملتمثلة يف   العامة،  النظرية  للمنهج من خالل وظائف  التربوية  النظرية  أمهية  "تتضح  منهجية:  دواعي 

فإن ذلك   ، التفسري والتحليل والتنبؤ والتوجيه، وحينما نتحدث عن احلاجة إىل نظرية إسالمية للمنهج
وظائف للتربية ولعناصر املنهج بشكل خاص، وإال فإن النظريات الغربية سوف  ينطلق من أمهية هذه ال

فلسفاا   تستقي  وضعية  نظريات  ألا  وظائفها،  خالل  من  املنهج  على  األول  املسيطر  هي  تكون 
تربوية خمتلفة"   التربوية  ،  )28  ، ص1433(الغامدي،  وأسسها من فلسفات  النظرية  هلذا فإن تطوير 

حاجة ملحة لتفسري وتوجيه الظواهر اإلنسانية وفق تصور معني معتمدا املنهج املنبثق من  اإلسالمية تعترب 
 املضمون اإلسالمي لإلنسان واحلياة واملجتمع. 

دواعي قيمية: "حني نتحدث يف عاملنا اليوم عن منظومة القيم، منس مباشرة جوهر اإلنسان من جهة،  
ثانية، احلقيقي من جهة  احلضاري  التدافع  الفكري    وجمال  تارخيهم  يفتخرون عرب  املسلمون  ولئن كان 

الوحي، وجدت جتلياا يف   بامتالكهم ملنظومة قيم متكاملة ذات مرجعية صلبة تستند إىل  واحلضاري 
ت مغمورة يف أصوهلا  صياغة اإلنسان وصناعة حمطات مهمة من تاريخ اإلنسانية، فإن هذه املنظومة بقي

ينكر على اإلسالم    ا تفصيالحىت يف  النظرية، بل   املعاصرين من  املفكرين  العملية، حبيث ال نعدم من 
وحقوق   واإلعالم  والتواصل  والصحة  بالبيئة  اإلنسان  عالقات  تنظم  قيم  ملنظومة  امتالكهم  واملسلمني 
يف   عامة  وأحكاما  آدابا  يتجاوز  ال  قيم  من  املسلمون  ميلك  ما  أن  ويدعي  واجلمال،  والفن  اإلنسان 

والعب نظرية  ادات،  العقائد  أصول  شاملة ومتكاملة ذات  قيم مرجعية  منظومة  يبحث عن  اليوم  والعامل 
واضحة، بل وعرفت تطبيقات عملية يف سلوك اإلنسان، وأتت أكلها يف تنظيم عالقة اإلنسان خبالقه  
املنظومة   هذه  يبين  أن  ميكن  بواستطه  الذي  املنهج  معرفة  إىل  أيضا  حاجة  يف  وهو  ومبحيطه،  وبنفسه 

 .)19 ، ص2008(الصمدي، يمية لدى الناشئة" الق
(الرمحة، السلم،  فالنظرية التربوية اإلسالمية تضع منظومة القيم املبثوثة يف القران الكرمي والسنة النبوية  

سلما لتطوير اإلنسان واملجتمع والعامل وضبط حركته على األرض، والتطوير هنا    العفو، والتقوى،...)
وضمري اإلنسان  ضمري  وإدامة  يشمل  النفس  لبناء  واحلركة  العمل  دوافع  أيضا  يشمل  كما  املجتمع،   

 العمران البشري وحتصينه من االحنراف.
  

 خامسا: جوانب تطوير النظرية التربوية اإلسالمية: 
املتأمل يف طبيعة العلم، من حيث كونه علما، جيد أنه ينبين على ثالثة أركان هي: املصطلح والقاعدة  
النشأة   يف  للمتأمل  واضح  أمر  وهو  إليه،  ويعودان  املصطلح  من  ينطلقان  األخريان  والركنان  واملنهج، 
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للعلوم   املعالنسقيةالطبيعية  أي  املفهوم  هو  العلم  من  عادة  يولد  ما  أول  إذ  الذي  ،  البسيط  العلمي  ىن 
اجلنينية   مرحلته  يف  املصطلح  مضمون  ص 2004(األنصاري،  يشكل  العلمية  )48  ،  احلاجة  وإن   ،

ما؛   مصطلح  يف  يستقر  أن  إىل  ألفاظ،  عدة  أو  بلفظ،  ويتداول  يتردد،  مث  املفهوم،  وجود  إىل  تدعو 
صطلحات أوصاف ملفاهيم  وإمنا امل  - فيسجل بذلك أول بداية العلم، مث يتراكم استعمال املصطلحات  

حىت إذا انتقلت احلاجة العلمية من مستوى البساطة، إىل مستوى التركيب والتعقيد، حدث    -بسيطة  
إذا   فالقاعدة،  بالقاعدة،  املسمى  هو  مركب  نسق  يف  بسبكها  وذلك  املصطلحات،  توظيف  يف  تطور 

اإلشكاالت، ال وصف مفهوم  تأملتها، وجدا تركيبا نسقيا من املصطلحات، وظيفتها حل إشكال من 
هي   اليت  املصطلحات،  مرحلة  جاوزت  العلم،  عمر  من  متقدمة  مرحلة  يف  إال  هذا  يكون  وال  معني، 

للقضايا   مفاتيح  هي  القواعد  بينما  تصورية  ملفاهيم  ص2004(األنصاري،  أوصاف  وإن  )49  ،   ،
وعالق  املفاهيم،  يف  حاصل  اضطراب  األصل  يف  هو  واملناهج  التصورات  باملنهج  اضطراب  املصطلح  ة 

،  )21  ، ص2012(الربكة،  عالقة تتأسس على التفكري والترتيب، ذلك بأن بناء املفاهيم يبدأ منهما  
تتناقض، نكون   أو رمبا  الواحد،  املجال  املشتغلني يف  التصورات بني  املفاهيم وختتلف  فعندما تضطرب 

يه، إلعادة السؤال حول ما نعتربه عادة  مضطرين إىل العودة إىل املنطلقات األوىل للمجال الذي نشتغل ف
 .)87 ، ص 2013(األنصاري، من البديهيات 

تقدم ما  خالل  أربعة    ،من  يف  ستتحدد  اإلسالمية  التربوية  النظرية  مفاهيم  تطوير  جوانب  فإن 
أمور:اجلانب األول: القدرة على حتديد بعض املفاهيم اليت تتكون منها النظرية التربوية اإلسالمية وذلك 

واجلانب الثاين: حماولة التمكن من املفاهيم دها إىل أصالتها ومعانيها الواسعة وفق أطروحة الفطرية،  بر
املسامهة يف اإلقالع احلضاري ملواجهة التحديات، وتلبية احلاجات اليت يواجهها اإلنسان املعاصر على  

و والتطبيقي،  النظري  بالقدر  مستواه  القصور  نواحي  تاليف  الثالث:  املنظمة  اجلانب  للمفاهيم  الكايف 
احلديثة،   والتصورات  للمعارف  املالئمة  التفكري  مفاهيم  جتديد  الرابع:  اجلانب  اإلنساين،  للسلوك 
اليت ال تقف عند   الفطرية مقاصده  بالتغيري والتطوير، وخلطاب  تتسم  للمعىن، واملعاين  فاملفاهيم مفاتيح 

التربوية اإلسالمية مقاصدية بطبيعتها حتمل قوة أمام    جمرد اللفظ، بل تتعداه إىل صناعة األثر، والنظرية
 التفسريات واألحداث مما يؤكد صالحيتها ورساليتها املمتدة على اإلنسان والعمران.

  
 طوير النظرية التربوية اإلسالمية سادسا: آثار ت

املتأمل فيما عرض من بيان دواعي تطوير النظرية التربوية اإلسالمية جيد أن هناك إشكاالت وصعوبات  
استعراض   اإلسالمية،ولعل  التربوية  للنظرية  والقيمية  واملنهجية  املعرفية  اآلثار  لتتحقق  جتاوزها  وجب 

ما آثارها، وهو  اكتشاف  التربوية اإلسالمية سيعني على  النظرية  يستدعي وعيا منهجيا    دواعي تطوير 
قادرا على استيعاب تلك الدواعي الستثمار النظرية التربوية اإلسالمية لتعزيزها وتطويرها؛ إذ كلما مت 
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وفكره   اإلنسان  سلوك  يف  تنبع  اليت  واملفاهيم  واملرتكزات  التصورات  يف  التحديات  جوانب  استيعاب 
ل التربوية اإلسالمية  للنظرية  التطوير  آثار  للنظرية  كلما تعززت  الصحيح  التصور  أقدر على متثل  تكون 

التربوية اإلسالمية واستثمارها يف مواقف متعددة يف الكون واملجتمع والتصورات لطبيعة آثارها املعرفية  
واملنهجية والقيمية اليت تتمثل يف اآلثار املعرفية: ومن أبرز مظاهر الوظيفة املعرفية لتطوير النظرية التربوية  

واملنهجية  حاإلسالمية؛   املفاهيمية  اإلسالمية مبحصلتها  التربوية  النظرية  وجود  حول  القائم  اجلدل  سم 
العصر  ملتطلبات  تستجيب  واملفاهيم  األسس  متكاملة  معاصرة  إسالمية  تربوية  نظرية  بناء  والتصورية، 

والعمرا والتربوية  واإلعالمية  واالقتصادية  السياسية  وامليادين  املجاالت  خمتلف  يف  نية  احلديث 
رسالتها  لتحقيق  والتكوين،  التربية  مناهج  يف  اإلسالمية  التربوية  النظرية  فلسفة  وأجرأة  واالجتماعية، 

اآلثار املنهجية: ومن أبرز  النظرية بصورة أقرب إىل الكمال إن مل تكن كاملة منطلقا من خصائصها. و
امتالك   اإلسالمية؛  التربوية  النظرية  لتطوير  املنهجية  الوظيفة  والتنبؤ  مظاهر  والتحليل  التفسري  آليات 

املنهج اإلسالمي يف دعوته جعلته يرسي   اإلنسانية والعمرانية، ولعل  الظواهر  والتقييم والتقرير ملختلف 
قواعد ثابتة هي يف حقيقتها خصائص النظرية التربوية اإلسالمية، وبناء الشخصية اإلنسانية اليت تستند 

ليت جتعل من االعتقاد والدين جزءا أساسيا من مكونات النظرية وتعد عليها النظرية التربوية اإلسالمية ا
على التأكيد  الغربية،  النظريات  خبالف  والتطوير  البناء  لعملية  أساسيا  يف   موجها  اإلسالمي  املضمون 

النش احلياة  ءتربية  اإلسالمية يف  املفاهيم  للحياة وذلك من خالل دمج  أسلوبا  العلم  يتخذ من  الذي   ،
احلياة املعاصرة   جماالت  خمتلف  ويف  واإلعالمية  واالقتصادية  واالجتماعية  التربوية  املنظومة  خالل  من 

التربوية   النظرية  لتطوير  القيمية  الوظيفة  مظاهر  أبرز  ومن  القيمية:  هواآلثار  الثالث  والقسم  املعاصرة. 
بار القيم مركز وجوهر  اإلسالمية؛ بناء السلوك اإلنساين والوجداين وخمتلف التجليات عند اإلنسان باعت

اإلنسان الذي حيدد معامله وأفكاره وتصوراته اجتاه خمتلف الظواهر اإلنسانية والعمرانية، وامتالك القدرة  
على التدافع احلضاري وما يتبعه من اكتساح عوملي قيمي وحماوالت فرضه على سكان القرية العاملية،  

ة من النظرية التربوية اإلسالمية من خالل تطويرها،  وكل ذلك ال يتأتى إال بامتالك منظومة قيم مستقا
التربوي، وتشكيل وعي متكامل ومترابط   املدخل  قائم وينعكس بشكل قوي على  التدافع  يزال  إذ ما 
من   بدال  والتعليمية  التربوية  املناهج  على  وترتيلها  القيم،  منظومة  ضوء  على  املعاصرة  األجيال  لدى 

  املتعددة داخل الوطن الواحد.التدافع والصراع بني التيارات 
اإلنسان   فطرة  على  املحافظة  خالل  من  التطوير  لعملية  املصاحبة  والنتائج  اآلثار  هذه  قياس  وميكن 
ورعايتها بكل الوسائل والسبل املصاحبة لكل عصر ومصر، تنمية املواهب والقدرات املتفتقة عن وعي  

الصال الفطرة واملواهب حنو  إدراكه، توجيه  املحافظة والتنمية  اإلنسان و  التدرج يف عملية  القرآين،  ح 
 والتوجيه حنو الصالح. 
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"ومن هنا فإن تطوير النظرية التربوية اإلسالمية من حيث أسسها ومبادئها العامة ستسهم بشكل كبري  
يف صياغة نظرة اإلنسان إىل نفسه ومن مث إىل الكون واحلياة واملصري سواء أكان مسلما مؤمنا بأصول  

ظرية ومنقادا ألحكام اإلسالم بفهم سديد ورأي رشيد، أو مستفيدا من هذه النظرية من باب هذه الن
االطالع على التجارب واخلربات واملختلفة كما جند عند كثري من املفكرين والكتاب املهتمني بالتربية  

 . )7 ص، 2006(الصمدي،   املنتمني إىل خمتلف املدارس الفكرية وخاصة املنفتحة واملنصفة منها" 
 

 اخلامتة: 
بناء على هذا النسق املعريف السابق فإن تطوير النظرية التربوية اإلسالمية يف ورقتنا تروم حتقيق مفاهيمها  
وجتديدها وفق القواعد واألسس اليت مت تناوهلا، ملا تتسم به قضية املفاهيم التربوية اإلسالمية من قدر من  

التماسك وقدر أكرب من اختالف   املعارضة، مما يؤدي إىل  عدم  اليت قد تصل إىل حد  النظر  وجهات 
ما   وهو  واالستخالف،  للعمران  موحدة  نقطة  إىل  االفتقار  وبالتايل  املفاهيم  وتشابك  اآلراء  تشعب 
يسبب تداعيات على البحث والباحثني يف هذا املجال، فأضحى التطوير التربوي أمرا ضروريا يف جمال  

للن اإلنسان وإعداده  التربوية اإلسالمية يتخذ بناء  للنظرية  التطوير  به، وهلذا فإن  املنوطة  بالرسالة  هوض 
منطلقا حمددا وغاية واضحة منطلقا من التجربة اإلنسانية حىت تكون تطويرا فاعال ومؤثرا وحمققا ملا يراد  

مال إن مل به، فهو تطوير منبثق من فلسفة االنسيابية ومعينا على حتقيق رسالتها بصورة أقرب إىل الك
إىل   خنلص  ومنه  واحلياتية،  والفكرية  املعرفية  ضروراته  وتليب  اإلنسان  حلاجيات  تستجيب  كاملة  تكن 

  النتائج التالية: 
إىل   وحتتاج  اإلسالمية،  التربوية  النظرية  تضمنه  مما  هو  املعاصرة  التربوية  للنظريات  الكربى  الغايات   _

  منهج عملي تطبيقي وفق مقتضيات العصر.
  ه للتراث التربوي اإلسالمي وإحيائ  ًاار التجربة البشرية لتطوير النظرية التربوية اإلسالمية جتديد_ استثم

  ضمن رؤية معاصرة تنبذ التقليد وترمي إىل اإلبداع والتجديد. 
التغريات احلاصلة   التربوية اإلسالمية يف مفاهيمها وتصورها ومنهجها متليها  النظرية  _ ضرورة تطوير 

واملادية  على   والوجدانية  املعرفية  احلاجات  لسد  الواقعية  واملستجدات  التربوية  النظريات  مستوى 
 لإلنسان.
 : اآلتية التوصيات واملقترحات نعرضوأخريا 

االصطالحي  - مبنهجها  ودراستها  اإلسالمية  التربوية  النظرية  مفاهيم  جرد  على  االشتغال  ضرورة 
 عب متغريات الزمان واملكان.ترسيخا ملبدأ الفكر اإلسالمي الذي يستو

 االشتغال على مناذج الترتيل العملي للنظرية التربوية اإلسالمية يف امتداداا العمرانية املتعددة.  - 
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احلياة   - جماالت  يف  واستثمارها  اإلحيائية،  للحركات  والتجديدي  اإلسالمي  التربوي  التراث  دراسة 
 العمرانية.

 وتنسيقا واستثمارا يف جوانب العلوم اإلنسانية املعاصرة.   دراسة املشاريع اإلصالحية مجعا -
  

  املصادر واملراجع: 
 القران الكرمي.   )1
أمحد   )2 فارس  بريوت ط  )،1991(ابن  هارون،  السالم  عبد  حتقيق  اللغة  مقاييس  دار  1معجم   ،

 اجليل.
 ، مصر دار صادر. 1414ابن منظور مجال الدين، لسان العرب،   )3
الفطرية بعثة التجديد املقبلة من احلركة اإلسالمية إىل دعوة اإلسالم،    )،2013(األنصاري فريد   )4

  ، مصر، دار السالم للطباعة والنشر. 2ط
للفكر    )، 2004(األنصاري فريد   )5 العاملي  املعهد  منشورات  الشاطيب، من  املصطلح األصويل عند 

 . 4اإلسالمي ومعهد الدراسات املصطلحية، ط
التميمي  الباحسني   )6 الدليلية،    )، 1998( يعقوب  املصادر  املقومات،  املبادئ،  الفقهية  القواعد 

  التطور، الرياض، مكتبة الرشد. 
  مدخل إىل التربية، مصر، دار القاهرة.  )ه1397(  الباين عبد الرمحن )7
الفطرية من  )2012(الربكة حممد   )8 قراءة يف مشروع  األنصاري  الدكتور فريد  الدعوة عند  ، فقه 

  القرآين إىل التمكني العمراين، مصر، دار السالم.  التأصيل
  ، رائد الطالب، بريوت، دار العلم للماليني.)1989( جربان مسعود  )9

زكي )10 ماجد  العملية، )2004(   اجلالد  واألساليب  النظرية  األسس  اإلسالمية،  التربية  تدريس   ،
  بريوت، دار املسرية. 

بن محاد   اجلوهري  )11 عبد  )1990(   امساعيل  أمحد  حتقيق  العربية،   وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   ،
  الغفور عطار، بريوت، دار العلم للماليني. 

بن حممد   )12 منشورات    )،2015(حليم سعيد  املغرب،  اإلسالمي،  التربوي  الفكر  التعلم يف  نظرية 
 مطبعة انفو برانت. 

أمحد حممد   )13 اإلسالم، مصر،  )2010(حسني  للعبادات يف  التربوية  األهداف  لنيل درجة  ،  رسالة 
 الدكتوراة يف التربية غري منشورة. 

، قراءة لنظرية املنهج التربوي يف ضوء النظرية اإلسالمية، موقع  )1433(الغامدي ماجد بن سامل   )14
 األلوكة، منشورات األلوكة. 
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وشريكه   )15 الفتاح  عبد  أمحد  واصطالحا،  )2009( الزكي  لفظا  التربية  مصطلحات  معجم   ،
 اء لدنيا الطباعة والنشر. اإلسكندرية، دار الوف

 ، التربية ملدارس املعلمني، الدار البيضاء، مكتبة الرشاد.)1989(العبدي وآخرون  )16
  ، تطور مفهوم التربية اإلسالمية، دمشق بريوت، دار ابن كثري. ) 1985(الكيالين ماجد عرسان  )17
، واشنطن، يصدرها املعهد العايل للفكر  87  ، 74، العدد )2013،  2009(جملة إسالمية املعرفة   )18

  اإلسالمي. 
حبوث مؤمتر حنو بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة، واشنطن،  ،  )1990( امللكاوي حسن فتحي   )19

اإلسالمي،   للفكر  العاملي  وجامعة  املعهد  الريموك  وجامعة  اإلسالمية  والبحوث  الدراسات  مجعية 
  مؤتة. 

خالد   )20 التربي)2006( الصمدي  خطاب  املركز  ،  منشورات  الرباط،  متغري،  عامل  يف  اإلسالمية  ة 
  املغريب للدراسات واألحباث التربوية. 

خالد   )21 واليات )2008( الصمدي  اإلسالمية  للقيم  دراسة  التربوية  املنظومة  يف  اإلسالمية  القيم   ،
 تعزيزها، املغرب، منشورات اإليسسكو. 

لتطوير البحث يف التربية اإلسالمية" تونس، ورقة  ، "حنو رؤية مستقبلية  ) 2012(الصمدي، خالد   )22
 مقدمة إىل ندوة البحث التربوي يف حتقيق جودة التعليم يف مادة التربية اإلسالمية. 

  ، املعجم الفلسفي، بريوت، الشركة العاملية للكتاب.) 1994(صليبا مجيل  )23
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  هة نظرهم معوقات تعليم التفكري الناقد لدى طلبة كلية التربية األساسية من وج
The obstacles to teaching critical thinking among students 
of the College of Basic Education from their point of view 

  
  م.م زكاء حمسن شنيار 

  كلية التربية األساسية  /جامعة سومر 
Msc. Zakaa Mohsen Shenyar 
zakaam94@gmail.com 

    : امللخص
كلية طلبة  لدى  الناقد  التفكري  تعليم  معوقات  معرفة  إىل  البحث  وجهة    يهدف  من  األساسية  التربية 

ومعل،نظرهم العلوم  قسمي  يف  الصباحية  الدراسة  الرابعة)  (املرحلة  طلبة  من  البحث  عينة  م  اختريت 
األالصفوف   التربية  كلية  (    /ساسية  األوىل  الدراسي  للعام  تكونت  .)2021-  2020جامعة سومر 

) البحث من  ( 100عينة  بواقع  وطالبة  طالب   (50) العلوم و  قسم  وطالبة من  طالب  طا50)  لب ) 
ت الباحثة مقياس معوقات تعليم التفكري الناقدوقد تكون  عدّ ، أوىلوطالبة من قسم معلم الصفوف األ

ب26ن (املقياس م املقياس وصيغت  ) فقرة  ان حددت فقرات  املقياس بصورته األ  عد  ولية على  عرض 
مت التوصل إىل الصدق الظاهري  ومت استخراج صدق وثبات املقياس    ، جمموعة من اخلرباء و املختصني

األولية على عدد من اخلرباء واملختصني املقياس بصيغته  بأراء اخلرباء  ،من خالل عرض    ومت االستعانة 
%) فأكثر من اراء اخلرباء الذين  95للتأكد من صالحية الفقرات وسالمة بنائها إذ حازت على قبول ( 

بلغ   فيما  النصفية  التجزئة  بطريقة  الثبات  جتمان حلساب  معادلة  الباحثة  استعملت  م   االستعانة  مت 
ختبار لعينة واحدة و االاالختبار التائي  وبعد استعمال    ).0,84معامل الثبات  املحسوب ذه املعادلة ( 

معوقات تعليم التفكري الناقد لدى طلبة كلية التربية    ن مستوىأظهرت النتائج  أالتائي لعينتني مستقلتني  
داللة إحصائية يف مقياس معوقات تعليم   ي ظهرت عدم وجود فرق ذأهو مستوى مرتفع كما  األساسية

  . نساين)وفقًا ملتغري التخصص (العلمي واإلالتفكري الناقد بني الطلبة 
  ..ساسية.كلية التربية األ ،: التفكري الناقد  الكلمات املفتاحية

Abstract: 
The research aims to know the obstacles to teaching critical thinking among 
students of the College of Basic Education from their point of view, the 
sample of the research was chosen from the students of the (fourth stage) 
morning study in the departments of science and the first grades teacher of 
the College of Basic Education / Sumer University in the academic year 

mailto:zakaam94@gmail.com
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(2021-2020) and the research sample consisted From (100) male and female 
students (50) male and female students from the science department and 
(50) male and female students from the first-grade teacher department, the 
researchers prepared a measure of obstacles to teaching critical thinking, 
and the scale may be from (26) paragraphs After that the paragraphs of the 
scale were identified and formulated, the scale was presented in its primary 
form to a group of experts and specialists, and after using the T-test for one 
sample and the T-test for two independent samples, the results showed that 
the level of obstacles to teaching critical thinking among students of the 
College of Basic Education is high and also showed that there is no 
difference with Statistical significance in the scale of obstacles to teaching 
critical thinking among students according to the variable of specialization 
(scientific and human).                        
Keywords: critical thinking  ,College of Basic Education.     

  : التعريف بالبحث أوال
  : مشكلة البحث  )أ

احلقائق و  املعارف  الطلبة  تعريف  على  قاصرًا  التعليمية  العملية  يعد هدف  إىل    مل  تعداه  بل  واملفاهيم 
التفكري الطلبة ومساعدم على    ،االهتمام بعمليات  التفكري لدى  تنمية  التدريس هو  ألن أحد أهداف 

على    سلوب العلمي يف التفكري او الطريقة العلمية يف البحث مبعىن (تعليم التفكري) والتركيزألاكتساب ا
  . )2005، ص. 94،  (زيتونطرق العلم وعملياته 

فإن   ،الرغم من اجلهود اليت تبذهلا مؤسساتنا التعليمية وما طرأت عليها من حتوالت كمية وكيفية وعلى  
براجمها وأنشطتها وطرائق تدريسها ماتزال قاصرة عن تنمية أساليب التفكري ومنها التفكري الناقد ومدى  

خم هلاامتالك  األساسية  التربية  كلية  تق  ،رجات  وأساليب  براجمها  التزال  تلقني  وميها  واليت  على  تركز 
للطلبة هلم  أل  ،املعلومات  املحددة  الدراسية  املادة  بتلقي  مكتفني  التعليمية  يف  السليب  الدور  يلعبون  م 
وهذه احلالة تسري على مراحل التعليم املختلفة    . ى عليهم ويتقبلوه دون نقد أو حبثويكررون ما ُيلق

ُيفترض  وح الذي  اجلامعي  التعليم  ينمي  فيىت  أن  الناقد ه  التفكري  الطلبة ومنها  تفكري  العلمي يف  املنهج 
  . )9، ص 1992 ،(اجلنايب على وفق متطلبات العصر.                      

تركز على مقدار    ،أساليب تقليدية  هي  أساليب التقومي واالختبارات اليت جيريها املدرسونكذلك  و   
العقلية   املستويات  املعلومات ومل  الطالب من  ا  ،العلياما حيفظه  ملكة  ُتضعف  الناقد وبالتايل  لتفكري 

      . )2003، ص 15، (حبيبلدى الطلبة 
حت اخنفاض  مشكلة  تناولت  اليت  والدراسات  األحباث  بعض  إىل  املرحلة وبالرجوع  يف  الطلبة  صيل 

ب نتائج الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع فيها قصور واضح يف تناول  وجدت الباحثة أغل،  اجلامعية
على   تعتمد  ألا  اجلامعية,  الدراسة  مستوى  على  حىت  هلا  تتطرق  ال  وقد  الناقد,  التفكري  مستويات 
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الدراسات ومنها دراسة (  ،اإللقاء واحلفظ  األغلب ) ودراسة  2009،  براهيمياإلهذا ما أكدته بعض 
  ). 2009، عبد اهللا(

  : أمهية البحث  )ب
املختص املون واملربواتفق  التفكري وتطوير  تعلم  الطلبةن على ضرورة  التفكريية لدى مجيع    على،هارات 

اختالف مراحلهم الدراسية وتتأكد هذه الضرورة بأمرين مها: عد التفكري مهارة وأي مهارة حتتاج يف  
وإن التفكري عملية معقدة متعددة اجلوانب تتأثر بعوامل كثرية وتقف يف طريقها    ،كتساا إىل التعليما

  . )2010، ص 30،  (السحيماتالعقبات 
تعد   متعلمة  إذ  قدرة  التفكري  ، ومرتبطة مبهارات ميكن    كثر من كواأالقدرة على  تعلم،  أموروثة  ن 
ها الفرد  ، وتعد مهارات التفكري مهارات حياتية ميارسن من خالل التدريب واملمارسة حسّ تن تأوميكن  

اذ تستخدم يف حل مشأيوميا، وحيتاجها مجيع    ، املجتمع  تفراد  اليومية، كما  احلياة  ستخدم يف  كالت 
األ فهكادميياملجال  املدرسة،  دخوله  منذ  للطالب  مهمة  االي  يستطيع  فبواسطتها  وربط  ،  ستنتاج 

لك تطوير استراتيجيات تعلم جديدة، وتقييم  ، وكذاملعلومات والتمييز، وتطوير مهارات الدقة والسرعة
العقلياالستراتيجيات العمليات  وتطوير  العليا،  ،  واملعرفية  تطويإة  جانب  ذاا ىل  التفكري  مهارات    ر 

  . )14 ، ص 2013مصطفى، (
الناقد ميارس ألغ  املحاسنفالتفكري  أو  املعايب  الكشف عن  أو    ،راض  التأكد من شيء فيه غموض  أو 

اإلدراك   مستويات  يتضمن  الناقد  التفكري  فأن  األساس  هذا  وعلى  مشكلة  حل  أو  معني  شيء  حتليل 
التقومي    و  التركيب  و  بالتحليل  املتمثلة  بلوم  تصنيف  وفق  على  العليا  ص  181،  (عطيةالعقلي   ،

2009( .  
الناقد هو مساعدة  إن اهلدف األساس التفكري  تعليم  لديهم مبا    من  التفكري  الطلبة على تطوير مهارات 

االنطالق اىل  وهذا ميكنهم من    ،و االستكشافأدم تسليمهم باحلقائق دون التحري  وع،يضمن جناحهم 
وان تعليم التفكري الناقد يتم من خالل مواقف حياتية متمثلة باألحداث اليومية  ،  جماالت علمية أوسع
الطلبة يواجهها  طريق  ،اليت  عن  الناقدوذلك  للتفكري  ركيزة  تعد  واليت  العقلية  املهارات  على    تدريبهم 

  . )47. 45  ، ص.ص.2010 ، (احلالق ورشدي
    : البحث هدف  )ت

  يهدف البحث إىل معرفة:   
  . معوقات تعليم التفكري الناقد لدى طلبة كلية التربية األساسية من وجهة نظرهم -
تبعًا ملتغري التخصص (العلمي  طلبة كلية التربية األساسيةالفرق يف معوقات تعليم التفكري الناقد لدى  -

  نساين). واإل
     :حدود البحث  )ث
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  :  يقتصر البحث على
ث ولقسـمي نـاالدراسة الصباحية مـن الـذكور واإل  ساسية يفكلية التربية األ  /طلبة جامعة سومر

  .  2021-2020وىل (املرحلة الرابعة) من العام الدراسي العلوم ومعلم الصفوف األ
  : حتديد املصطلحات  ) ج

  عرفه كل من:  : التفكري الناقد
) "عملية عقليـة تتضـمن جمموعـة مهـارات معرفيـة كاالسـتنتاج ومعرفـة  2012، ( علي  -

االفتراضات والتفسري تعمـل وفـق معـايري معينـة للوصـول إىل تقـومي صـحيح للبيانـات أو 
، ص 54، (علـيكلة أو اختـاذ قـرار"  وهو تقـومي يسـتخدم يف إطـار حـل مشـ  املعلومات
2012(.  

) "ذلك النوع من التفكري الـذي يتطلـب اسـتخدام املسـتويات العليـا 2013  ،خرونآ(علي و  -
بلوم   ، ص 132،  خـرونآ(علـي و"  التركيـب والتقـومي  ،وهـي التحليـلالثالثة يف تصنيف 

2013(.  
تقرير حقيقة  التعريف اإلجرائي:   التفكري من اجل  القدرة على  اليت تتضمن  املهارات  هو جمموعة من 

  والتحليل املعريف املوضوعي ألي ادعاء او اعتقاد.   ،املعرفة ودقتها
  : خلفية نظرية ودراسات سابقة ثانيا 

    : التـفكري   ) أ 
الذي   باملوضوع  املتعلقة  املعرفية  بالعمليات  الشخصية  العوامل  ترابط  عن  تنتج  هادفة  عملية  هو 

التفكري  حوله  ميثل  ، يدور  وأحد  فالتفكري  العقلي  النشاط  مراتب  املعرفية أ أعلى  العمليات  اليت    هم 
  . ) 2017، ص  23،  (اجلبوري   ة صية اإلنساني متثل جانبًا مرموقًا يف الشخ 

أساسية ي  جوانب  ثالثة  التفكري  معرفية  تضمن  عقلية  عملية  التفكري  أن  إىل  األول  اجلانب  يشري  إذ   :
ل اجلهاز املعريف للفرد, وحتدث هذه العمليات  تتضمن جمموعة من عمليات املعاجلة أو التجهيز داخ 

ىل أنه يستدل على هذه العمليات من خالل سلوك أو جمموعة  إ أما اجلانب الثاين فيشري    ، يف الدماغ 
السلوكيات  الثالث    ، من  اجلانب  يشري  موجه أ ىل  إ فيما  التفكري  حل    ، ن  حنو  هادفة  عملية  انه  أي 

  . ) 24  ص   ، 2010،  (نوفلالبدائل   املشكالت او توليد  
وُيمثل التفكري عقد أشكال السلوك البشري وهو يأيت يف أعلى مستويات النشاط العقلي فهو عملية  
يف   يفكر  عندما  فاإلنسان  متكاملة  متداخلة  بصورة  األخرى  العملياتالعقلية  جتمع  شاملة  معرفية 

إ  فإنه  يكون قادر على  املواقف مواقف معينة  املاضي و   ، دراك جزء من جوانب هذه  يتذكر  ما  فهو 
عليه   ستمر  اليت  املستقبلية  الصور  ويتخيل  خربات  من  به  ومحادي يتصل  ص    2012،  (الطرحيي 

171 (
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  : خصائص التفكري 
  . ال ميـكن أن ينشأ من فـراغ   ، التفكري عـملية هادفة   - 
  .ـلومات اليت ترد من خالل احلـواسنشـاط عقلي متركز على املع -
  مكاين).  ،شكلي ،لفظي ، (رمزيحيدث التفـكري بأكثر من منط قد يكـون  -
  . يد مع تراكم خـربات الفرد ونـموه التفكري سلوك متطور يزداد يف التعـق -
اليت ميكن توفرها ويسترشد باألساليإ  - املعارف  الذي يرتكز على أفضل  التفكري  الصحيحة يعد  ن  ب 

  . )2016، ص 35،  (املوسويتفكريًا فعاًال  
 : التفـكري الناقـد 

 ،يتميز باحلذر واحلرص يف التوصل اىل الستنتاج ويقوم هذا املنهج على األدلة املناسبة  ،التفكريمنهج يف  
  للرباهني واالدلة   ويرى ان النتائجالبد ان تتغري وفقًا   ،ورفض اخلرافات وتقبل عالقة السبب بالنتيجة

  . ) 33  ، ص 2014،  (حـسن 
فضًال عن أنه يرتبط ارتباطًا  ،املشكالت  كالقدرة على حلّ التفكري الناقد يرتبط بالعديد من املمارسات  و

كما أن علماء النفس والتربية يبدون    ،حيث التشابه  يف عدد من اخلصائصوثيقًا بالتفكري التأملي من  
  اهتمامًا واضحًا مبثل هذا النوع من التفكري نظرًا ملا له من أثر واضح يف عملية التعلم إذ ظهر يف العديد 

، ص  71،  خرون آ(العتوم و  التعليمية ابتداًء مبرحلة ما قبل املدرسة وحىت املرحلة اجلامعية  من املراحل
2009(.       

باء واليت يعملون على التغلب جه املدرسني واآلوُيعد التفكري الناقد وسيلة للتغلب على العقبات اليت توا
  . )2013، ص 55، (الويشي هاعليها و حلّ 

مفهوم   الوُيستخدم  منها التفكري  معاين  عدة  على  كداللة  العيوبناقد  كشف  وحل    ، واألخطاء  : 
ا مهارات  )املشكالت ومجيع  (بلوم  تصنيف  العليا يف  التحيز  ،لتفكري  وعدم     ،والتعرف على جوانب 

    . )2013، ص  131، خرون آ(علي واالتساق 
  : مكونات التفكري الناقد 

  .  ضروريًا حلدوث الشعور بالتناقض وتعد أمرًا   ، ويتعلمه : هي ما يعتقده الفرد  املعرفية   القاعدة 
  إحساس الفرد بالتناقض.  استثارة : هي جمموعة من املثريات اليت تعمل على األحداث اخلارجية
الشخصية مبوجبهالنظرية  اخلارجية  األحداث  تفسري  الفرد  الذي حياول  اإلطار  الشعور    ، : هي  فيتولد 

  . تناقض أو التباعدبال
  دافعي يترتب عليه بقية اخلطوات يف هذا النوع من التفكري  : وهو عامل الشعور بالتباعد أو التناقض

التناقض تضم كلّ حل  اليت  املرحلة  الناقد  : وهي  للتفكري  املكونة  فيها حل    ،اجلوانب  الفرد  إذ حياول 
  . ) 2006، ص 140، (صالح  التناقض 
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  : خطوات التفكري الناقد   
  الـدقيقة للـنص وحماولة استـيعابه. الـقراءة  -
  . ديد األفـكار األسـاسية املرتبطة باملـوضوعحت -
  . دة صيـاغة النص بشكل مجلة خـربيةإعا -
  . الطالب باجلملة اخلربية يف ذهنـهاحـتفاظ   -
  . ملعـلومات وتنظيمها بشـكل مـنطقيالـعمل على تسلسل ا -
     .)2009، ص 112، (عبد العزيز تسلسلة نـطقية واملصدار حـكم على املعلومات املإ -

  : األمهية التربوية للتفكري الناقد 
،  حتويل عملية اكتساب املعلومات من عملية خاملة إىل نشطة مما يؤدي إىل إتقان املحتوى التعليمي  -

  وفهم أعمق له.  
  . من إعطاء تربيرات مقبولة وصحيحةللعديد من املشكالت اليت تواجههم ُيمّكن الطلبة -
الطلبة    - اىل ضبط  هلا  ألفكارهم يؤدي  األفكار؛ومراقبتهم  تصبح هذه  على مستوى كبري من    بالتايل 

             .)81 ، ص2012،  (العفون ومنتهىالصحة والدقة 
  : )2006،  (حممودويضيف 

  استخدام مهارام العقلية. زيادة قدرة الطلبة على  -
  .وموضوعية يف مواجهة القضايا اليت تقابلهمكثر عقالنية أن يكونوا أيساعد الطلبة على  -
  .يعمل على تكيف الطلبة وبدرجة كبرية مع مايطرأ يف املجتمع من تغريات -
  . ق التوازن بني املعاصرة والعوملةُيمكن الطلبة من حتقي -
  . تاجها املجتمع يف مدارسهاليت حي يعد من األهداف -
  . ) 164، ص 2006، (حممود لوماتن الطلبة من التعامل مع متطلبات عصر املعُيمكّ  -
  :لعوامل اليت تعيق التفكري الناقدا

  يقلل من شأم لدى الطلبة.   باعتقادهمألن ذلك   ،راء الطلبةآرفض املدرسني االستماع إىل  -
  . ع للنقدجتعلهم ال يفكرون بطرح مواضيقـلة ثـقافة بعض املدرسني  -
  . افتهم والتزامهم باملنهج املدرسيعـدم رغبة الطلبة يف زيادة ثقـ -
  . ديثة املستخدمة يف عملية التعلمساليب احلعدد من املدرسني التـعامل مع األ  رفض -
  . )2013، ص 67، (الويشي  ة الطالب على فـهم معىن ما يقرأهعدم قدر -
  : )2013، خرونآ(علي وويضيف  
الكليات  - يف  القبول  من    ،نظام  هائل  كم  حفظ  من  الناجتة  الدرجات  على  يعتمد  العليا  واملعاهد 

  املعلومات دون النظر إىل مستوى ودرجة الفهم لدى الطلبة. 
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  .  ال تويل اهتمام مناسب باملهارات االختبارات املدرسية -
التعليمية على نقل وحفظ املعلومات من دون االهتمام بتنمية القدرة على الوصول  التركيز يف العملية  -

دون    ،إليها من  للمعلومات  التلقني  على  املعتمد  التقليدي  األسلوب  غلبة  عنه  نتج  مما  استنتاجها  أو 
  .ة تدعمها وتنميها بالشكل املناسبالتفكري يف أنشط

بصف  - التفكري  ملفهوم  بالنسبة  الرأي  وضوح  عامةعدم  خاصة  ،ة  الناقد  و  والتفكري    ،خرون آ(علي 
  . ) 2013، ص 162

  :معـايري التـفكري الناقد 
الوضوح من  :  الوضوح  - الناقد  أيعد  التفكري  املعايري  باعتبارههم معايري  لباقي  الرئيس  مل    فإذا،املدخل 

  .ولن نستطيع معرفة مقاصد الطلبة تكن العبارة واضحة فلن نستطيع فهمها
بارة واضحة ولكنها  وقد تكون الع ، ن تكون العبارة صحيحة وموثوقةأيقصد مبعيار الصحة : الصحة -

  ن املصدر الذي أخذت منه العبارة غري مذكور. أغري موثقة أي 
والتعبري عنه بال زيادة املوضوع حقه من املعاجلة    استيفاءيقصد بالدقة يف التفكري بصورة عامة  :  الدقة  -

  .أو نقصان
السؤال    يعين:  الربط  - بني  العالقة  مدى  املداخلة  أالربط   النقاش  أو  مبوضوع  العبارة  املشكلة أو  و 

تبطة و الطالب التمييز بني العناصر املرتبطة باملشكلة والعناصرغري املرأوحىت يتسىن للمدرس    ،املطروحة
  . و املوضوع بكل دقة ووضوحأمن حتديد املشكلة ا البد  

الناقد    : االتساع   - التفكري  الشمولية أباالتساعيوصف  املشكلة    و  جوانب  مجيع  تؤخذ  و  أعندما 
  . )185 ، ص2009، (غامن  االعتباراملوضوع بنظر 

  :دور املدرس يف تعليم التفكري الناقد 
أسس    - الصفي وفق  املناخ  يئة  يشجع    ،دميقراطيةيعمل على  متماسك  اجتماعي  مناخ  تشكيل  أي 

  رائهم.آالطلبة على التعبري عن 
  تعريف الطلبة باملـواقف اليت تؤكد على حل املشكالت.  -
تتطلب تربير  أيطرح    - الطلبـة  أسئلة مركزة  ، ص  2007،  (العظمة  واستنتاجامو دعـم ألفكار 

59( .  
  : )2008، (جميدويضيف   
فيه      - يبني  الذي  السلوك  من خالل  للطلبة  القدوة  دور  حمب  أميثل  قراءته    لالستطالعنه  يف  وناقد 

  وتفكريه. 
جمموعة من األسئلة واألنشطة التعليمية اليت من    ويضمنها يعمل على تنظيم اخلطط اليومية والفصلية    -

 . )2008، ص 142، (جميدد لدى الطلبة شأا إثارة التفكري الناق
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  :  دور الطالب يف التفكري الناقد
  دائه ويعي بتفكريه. أخطاء يف حيـاول اكتـشاف األ -
  . واألفكار رفضًا عشوائيًا  اآلراءمقـاومة االندفاع وعدم رفض -
  . الشائعة دون التأكد من صحتها اآلراءرفـض التعصب والبعد عن  -
  يقـدم احلجج والرباهني اليت تدل على صحة اآلراء اليت يوافق عليها.  -
  . )2015، ص  118، (حممدموضـوعي وبعيد عن العوامل الشخصية  -

  : دراسات سابقة   ) ب 
اإل (دراسة  اجري  )2009براهيمي  معرفة  :  إىل  ويرمي  التربية  كلية  القادسية  جامعة  يف  البحث 

(مستوى التفكري الناقد لدى طلبة قسم اللغة العربية يف كلييت اآلداب والتربية يف مادة البالغة) وقد مشل  
) طالبًا وطالبة مت اختيارهم من طلبة الصفوف الثالثة والرابعة يف قسم اللغة  425البحث عينة ضمت ( 

ليات اآلداب والتربية منطقة الفرات األوسط وملعرفة مستوى التفكري الناقد يف مادة البالغة  العربية يف ك
مت بناء اختبار للتفكري الناقد يتصف بالصدق والثبات واملوضوعية يف ضوء استبانة استطالعية وجهت  

) من  االختبار  وتألف  اخلرباء  من  فقرة 60ملجموعة  ال  .)  عينة  على  االختبار  تطبيق  بحث وبعد 
مادة   الناقد يف  التفكري  أن مستوى  البحث  نتائج  أظهرت  اإلحصائية  الوسائل  من  وباستعمال جمموعة 

وعدم وجود    ، البالغة لدى طلبة قسم اللغة العربية يف كليات التربية واآلداب جاء يف مستوى املتوسط
 اجلنس.  فرق ذو داللة احصائية يف اختبار التفكري الناقد يف مادة البالغة حبسب متغري

) اهللا  عبد  األأ  :)2009دراسة  التربية  كلية  املستنصرية  اجلامعة  يف  الدراسة  وهدفتجريت  ىل  إساسية 
األ التربية  كلية  طلبة  الرياضيات عند  الناقد يف  التفكري  (مستوى  البحث عينة  معرفة  مشل  ساسية) وقد 

 ) قسم  108ضمت  الرابعة  املرحلة  طلبة  من  اختيارهم  مت  وطالبة  طالب  التربية )  كلية  يف  الرياضيات 
ساسية وملعرفة مستوى التفكري الناقد يف مادة الرياضيات مت بناء اختبار للتفكري الناقد يتصف بالصدق األ

)  75والثبات واملوضوعية يف ضوء استبانة استطالعية وجهت ملجموعة من اخلرباء وتألف االختبار من (
وباستعمال جمموعة من الوسائل اإلحصائية أظهرت نتائج وبعد تطبيق االختبار على عينة البحث    ،فقرة

  البحث أن مستوى التفكري الناقد لدى الطلبة يف مادة الرياضيات ُيعد مقبوًال . 
  

  جراءاتهإهج البحث و: منثالثا
      : منهج البحث  )أ

تفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرة  شكال التحليل والأحد  أاملنهج الوصفي الذي يعد    اتبعت الباحثة
املشكلة  أ او  الظاهرة  عن  مقننة  ومعلومات  البيانات  مجع  طريق  عن  وتصويرها  حمددة  مشكلة  و 

  . )2010، ص  370،  (ملحمواخضاعها للدراسة الدقيقة وتصنيفها وحتليلها  
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    :جمتمع البحث  )ب
،  مجع البيانات من جهة ن اهلدف الرئيس من حتديد املجتمع هو تعني احلدود الصرحية لعمليةإ   

  . من اجراءات الدراسة من جهة ثانيةوكذلك عملية االستنتاجات اليت ميكن احلصول عليها 
  ) . 2021- 2020ساسية جامعة سومر للعام الدراسي (  ع البحث من طلبة كلية التربية األتألف جمتم
    :عينة البحث  )ت

سلوب بديل للحصر الشامل ملجموعة من املفردات تتمثل فيها مجيع صفات املجتمع  أالعينة : 
،  2006، (حممود  األصلي أو هي أعداد مناسبة من جمتمع البحث خيتارهم الباحث بطريقة معينة 

  ) 73 ص
  )  1ولىكما موضح يف اجلدول (من قسمي العلوم ومعلم الصفوف األ ) طالب وطالبة100مت اختيار (

  عينة البحث التطبيقية موزعة حسب متغري التخصص  : )1اجلدول (
      اجلنس    

  املجموع الكلي   املجموع   انثى   ذكر    التخصص   القسم

  100  50  25  25  علمي   العلوم 

  50  25  25  نساينإ  معلم الصفوف األوىل 

  : داة البحثأ  )ث
حتقيقًا ألهداف البحث احلايل وذلك بعد االطالع على مقاييس التفكري الناقد اعدت الباحثة مقياس     

) فقرة وبدائل االجابة متمثلة ب(اوافق بشدة)  26معوقات التفكري الناقد و تكون املقياس من ( 
  : راج صدق وثبات املقياس وكما يأيت) ومت استخ1,(اوافق) ,(ال اوافق), ملحق (

  :الظاهري الصدق -
مت التوصل إىل الصدق الظاهري من خالل عرض املقيـاس بصـيغته األوليـة علـى عـدد مـن      

وقـد ،اخلرباء للتأكد من صـالحية الفقـرات وسـالمة بنائها  بآراءاخلرباء واملختصني, ومت االستعانة  
ب قيمـة اجرت الباحثة التعديالت املقترحة وفق ما أبداه اخلرباء مـن أراء ومالحظـات ومت حسـا

) وعنـد 1ريـة () بدرجـة ح3,84(مربع كاي) لكل فقرة ومقارنتها مع القيمة اجلدولية البالغـة (
وبذلك فأن فقـرات االختبـار تعتـرب صـاحلة إذ حـازت علـى قبـول ،  )0,05مستوى داللة (

  ) .2%) فأكثر من اراء اخلرباء الذين مت االستعانة م كما موضح يف جدول (95(
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  وقات تعليم التفكري الناقدعالنسبة املئوية وقيمة مربع كاي املحسوبة واجلدولية ملقياس م) 2( جدول

  املسألة  
  

  عدد املحكمني 

النسبة  
  املئوية

الداللة   قيمة مربع كاي 
اإلحصائية  

عند  
مستوى  

)0,05 (  

  املوافقني  الكلي
غري  

 املوافقني 
 اجلدولية املحسوبة 

1-6 -3- 5 - 2-   
8-11-12-  13 -

14 -15 -16 -17 -
18 -19 -20 -21 -
22 -23 -24 -25 -  

 دالة  3,84  23  % 100  0  23  23

 دالة  3,84  19,17  %  95  1  22  23  26- 9- 7 -4- 10
 التجربة االستطالعية للمقياس -

اختريت العينة االستطالعية من طلبة املرحلة الرابعة الدراسة املسـائية يف قسـمي العلـوم ومعلـم 
) طالـب وطالبـة للكشـف عـن وضـح 40الصفوف االوىل بالطريقة القصدية إذ بلغ عددها (

  الغموض يف صياغتها.اذ تبني ان مجيع الفقرات واضحة وكل فقرة من فقرات املقياس 
 ئة النصفية  الثبات بطريقة التجز -

الباحثة معادلة جتمان حلساب الثبـات  وذلـك لعـدم تسـاوي االحنـراف املعيـاري  استعملت 
) امـا 5,42لنصفي املقياس حيث بلغ االحنراف املعيـاري للنصـف األول (الفقـرات الفرديـة)  (

فيمـا بلـغ معامـل الثبـات  ،  )4,69الثـاين (الفقـرات الزوجيـة) (االحنراف املعياري للنصف  
  ).0,84املحسوب ذه املعادلة (

) ُتعتـرب Guttman L.A) إن صـيغة جتمـان (2015إذ يشري كل من (االسـدي وسـندس ,
إذ أن هـذه الصـيغة ميكـن اسـتعماهلا عنـد   ،األكثر صالحية وشيوعًا حلساب معامـل الثبـات

لنصفي االختبـار   املعيارية  ك كـذل  ،وعنـدما ال تتسـاوى هـذه االحنرافـاتتساوي االحنرافات 
  .)2015، ص  215،  سدي وسندس(األدد مشاهداما  عندما ال يتساوى النصفان بع

  تطبيق املقياس  ) ج
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بفقرات      يتمتع  اصبح  الذي  الناقد  التفكري  معوقات  ملقياس  والثبات  الصدق  خطوات  اكتمال  بعد 
) البالغة  االساسية  البحث  على عينة  تطبيقه  مت  وثابتة  طالب وطالبة يف جامعة سوم100صادقة    - ر) 

التربية واعطاء  األ  كلية  بدقة  الفقرات  قراءة  وضرورة  املقياس  على  االجابة  طريقة  توضيح  ومت  ساسية 
  االجابة املناسبة لألسئلة املطروحة عليهم . 

  الوسائل االحصائية   ) ح
 . الختبار التائي لعينتني مستقلتنيا .1
 . االختبار التائي لعينة واحدة .2
 قيمة مربع كاي.  .3
 معادلة جتمان.  .4

 
  : عرض وتفسري النتائجرابعا

  معرفة معوقات تعليم التفكري الناقد لدى طلبة كلية التربية األساسيةاهلدف األول: 
) طالب وطالبة من طلبة 100لغرض التحقق من اهلدف األول مت حتليل اجابات عينة البحث البالغة (

البحث   لعينة  احلسايب  املتوسط  بلغ  اذ  املقياس  على  مع43,01(الكلية  باحنراف   ( ) ،  )29,62ياري 
وبعد اختبار داللة الفرق بني املتوسطني باستخدام معادلة االختبار التائي لعينة واحدة , ظهر أنه هناك  

) وهي اكرب من القيمة التائية اجلدولية  14فرق بني املتوسطني , إذ أن القيمة التائية املحسوبة بلغت (
مستوى 2( ان  يعين  مما  تع  )  األساسيةمعوقات  التربية  كلية  طلبة  لدى  الناقد  التفكري  مستوى    ليم  هو 

  ). 3مرتفع كما موضح يف جدول (
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة ت املحسوبة واجلدولية لدرجات أفراد   : )3جدول (

  عينة البحث على مقياس معوقات التفكري الناقد  

عدد    املجموعة 
  الطلبة

املتوسط  
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري 

درجة  
  احلرية 

قيمة ت  
  املحسوبة 

  قيمة ت  
  اجلدولية

معوقات تعليم  
 التفكريالناقد 

100 43,01 29,62 99 14 2 

تبعًا ملتغري    الفرق يف معوقات تعليم التفكري الناقد لدى طلبة كلية التربية األساسيةاهلدف الثاين : معرفة  
  . التخصص (العلمي واالنساين)
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لعينتني  التائي  االختبار  باستعمال  إحصائيًا  البيانات  معاجلة  متت  الفرق  وإلجياد  اهلدف  هذا  لتحقيق 
) وهي اقل  1,12مستقلتني, فأظهرت نتائج املعاجلة االحصائية, ان القيمة التائية املحسوبة قد بلغت ( 

التائية اجلدولية (  القيمة  تعليم  2من  إحصائية يف مقياس معوقات  ) مما يعين عدم وجود فرق ذو داللة 
  ). 4التفكري الناقد بني الطلبة وفقًا ملتغري التخصص (العلمي واالنساين) كما موضح يف جدول ( 

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة ت املحسوبة واجلدولية لدرجات أفراد  : )4جدول (
  نساين) مقياس معوقات التفكري الناقد تبعًا ملتغريالتخصص (العلمي واإلعينة البحث على  

املتوسط    عدد الطلبة   التخصص 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري 

درجة  
  احلرية 

قيمة ت  
  املحسوبة 

  قيمة ت    اجلدولية 

 9,68 59,30 50 علمي 
98 1,12 2 

نساينإ  50 56,94 11,24 
  

  :االستنتاجات
 رغبة عدد من الطلبة جتاه التفكري الناقد. غياب  -
 قلة اإلمكانات املتوفرة يف الكليات لتطبيق طرائق التدريس احلديثة. -
  عرض املحاضرات ال يساعد الطلبة على التفكري الناقد.  أسلوب -
  ضعف مهارة عدد من التدريسيني يف توظيف التفكري الناقد. -

  : التوصيات
 ن على الطرائق التقليدية يف التدريس. ويعتمد التدريسي  ن الأ -
العناية اخلاصة بأسلوب عرض املحاضرة حبيث يتسم العرض باإلثارة والتشويق لزيادة دافعية الطلبة   -

  للتفكري.
  عداد التدريسيني وتدريبهم على الطرائق احلديثة يف التدريس.  إضرورة تطوير برامج  -
 حبيث يكون أعداد الطلبة يف القاعات الدراسية مقبوًال.  ،الشعب الدراسية ضرورة توزيع الطلبة على -

  : املقترحات
 عدادية.  إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية على املرحلة اإل -
  إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية من وجهة نظر التدريسيني.  -
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  واملراجع:  املصادر 
األساليب اإلحصائية يف البحوث للعلوم  ،  )2015عزيز فارس (  يد جاسم و سندسسع  ،األسدي )1

  عمان.   ،دار صفاء ،1ط ، واالجتماعية واإلدارية والعلمية  التربوية والنفسية
للمستقبل (مفاهيم  ،  )2017حسني حممد جواد (   ، اجلبوري )2 التفكري االستراتيجي منهج متكامل 

  عمان.   ،صفاءدار   ،1ط  ،)ومناذج نظرية وحاالت دراسية تطبيقية
  . عمان  ،دار الفكر  ، 5ط ،مفاهيم وتطبيقات –تعليم التفكري ، )2011فتحي (  ،جروان )3
الكرمي  (  ،حبيب )4 التفكري  ،)2003جمدي عبد  تعليم  العريب  ،1ط  ،اجتاهات حديثة يف  الفكر  ،   دار 

 القاهرة. 
(   ، حسن  )5 رجب  قياسه   ، ) 2014هناء  وأساليب  تعليمه  برامج  الكتب    ، 1ط   ، التفكري  دار 

  عمان.   ، العلمية 
و ،  احلالق )6 سامي  (   ،رشديعلي   طعيمة   الناقد  ،)2010أمحد  والتفكري  نظرية   اللغة  أسس 

  عمان.    ،دار املسرية ،2ط  ،وإستراتيجيات تدريسية
  عمان.  ، دار الراية ،التفكري املفاهيم واألمناط  ،)2010ختام (   ،السحيمات  )7
  عمان.   ،ديبونو ،1ط ،علم التفكري ، )2006صاحل معمار ( ، صالح )8
  ،1ط  ،مبادىء يف علم النفس التربوي ،  )2012ربيع محادي (   ،حسني فاهم حسني و  ،الطرحيي )9

 دار صفاء.        
العزيز )10 التفكري ومهاراته ( تدريبات وتطبيقات عملية )  ،)2009سعيد (   ،عبد  دار    ،2ط   ،تعليم 

 . عمان ،الثقافة
  عمان.   ،دار صفاء،  1ط،  ودة الشاملة واجلديد يف التدريساجل ،) 2009حمسن علي ( ،عطية )11
 عمان.  ، ديبونو ،تنمية التفكري من خالل برنامج الكورت، ) 2007رند تيسري ( ،العظمة )12
ة  م العلوم وفقًا للنظريتدريب معل  ،) 2012حسني سامل مكاون (  ،منتهىنادية حسني و  ،العفون )13

  عمان.   ،دار صفاء  ،1ط ،البنائية
و  ،علي )14 الواحد  عبد  ( آعيد  التدريس ،  )2013خرون  واستراتيجيات  طرائق  يف  حديثة  اجتاهات 

 عمان.  ،دار صفاء  ،1ط  ،خطوة على طريق تطوير إعداد املعلم
  عمان.   ، دار الثقافة   ،  1ط   ، مقدمة يف تدريس التفكري   ، ) 2009حممود حممد ( ،  غامن  ) 15
  ، 1ط  ،القياس والتقومي للطالب اجلامعي،  )2012 رزوقي وياسني محيد عيال (احلسنيعبد  ،  جميد )16

  . بغداد ،مكتبة اليمامة
دار الكتاب  ،  1ط   ،مهارات التفكري رؤية تربوية معاصرة،  )2015مال مجعة عبد الفتاح ( أ  ،حممد )17

 اإلمارات. ،اجلامعي
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دار الكتاب   ،1ط،  رؤية تربوية معاصرةارات التفكري  مه،  )2015امال مجعة عبد الفتاح (   ،حممد )18
  اإلمارات. ،اجلامعي

(   ،حممود  )19 عرفة  الدين  التفكري   ،)2006صالح  تعليم  يف  معاصرة  تربوية  رؤى  حدود  بال  تفكري 
  . القاهرة ،عامل الكتب ، وتعلمه

  . عمان  ،دار املسرية، 6ط ،منهج البحث يف التربية وعلم النفس   ،)2010سامي حممد (  ،ملحم )20
 الدار املنهجية.  ، 1ط  ،التفكري وتعلم مهاراته ،) 2016د العزيز حيدر (عب  ،املوسوي )21
  ، 2ط   ، تطبيقات عملية يف تنمية التفكري باستخدام عادات العقل   ، ) 2010حممد بكر (   ، نوفل  )22

 عمان.   ، دار املسرية 
  ،دار الوفاء  ،1ط  ،استراتيجيات التدريس بني النظرية والتطبيق  ، )2013السيد فتحي (  ،الويشي )23

  االسكندرية.
  ) مقياس معوقات تعليم التفكري الناقد 1ملحق (

  وافقأال   وافقأ  وافق بشدة أ  الفقرات  ت

        سلوب عرض املادة ال يساعد على التفكري الناقد أ  1

وفعاليات   2 بأنشطة  املواد  لتدريس  املناسبة  القاعات  نظام  انعدام 
  متنوعة  

      

        عدم اعطاء الطلبة وقت انتظار كاف اثناء إجابتهم عن األسئلة    3

        عدم معرفيت ملهارات التفكري الناقد  4

        القدرة على التفكري الناقد  االمتحانيةال تقيس األسئلة   5

و  6 لألنشطة  املحاضرة  للتفكري  افتقار  املحفزة  التعليمية  الفرص 
  الناقد

      

        التدريسي هو مركز الفعل وحيتكر معظم الوقت والطلبة خاملني    7

        التغذية الراجعة السلبية غري الواعية اليت يوجهها التدريسي   8

تفكري    9 مهارات  يتطلب  الذي  النوع  من  التدريسي  أسئلة  معظم 
 متدنية  
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        تتطلب هذا النوع من التفكري أرى بأن اغلب املواد الدراسية ال  10

األحكام  11 بإصدار  يسهب  ملن    ، التدريسي  املحبطة  والتعليقات 
  جييبون بطريقة خمتلفة عما يفكر فيه  

      

ثقيت بنفسي وبأفكاري واخشى من الظهور مبظهر    بانعدام شعر  أ  12
  األغبياء امام زمالئي 

      

        القاعات الدراسية بالطلبة مما يؤثر على عنصر املناقشة اكتظاظ  13

        مكانيات املتوفرة يف الكلية لتطبيق طرائق التدريس احلديثة  قلة اإل  14

        أو األسئلة اخلارجية   ،التدريسي ال يتقبل األفكار الغريبة  15

        والتركيب تفتقر األسئلة االمتحانية إىل جوانب الفهم والتحليل   16

املعلومات  أ  17 امتالكي  عدم  رغم  اآلخرين  مع  مناقشات  يف  دخل 
  الكافية للدخول يف املناقشة

      

        غلب التدريسيني على الطلبة املتميزين يف املناقشة أاعتماد   18

عمل  أعتقد  أ  19 من  هي  املصاحبة  واالنشطة  الدرس  توضيح  ن 
  التدريسي فقط 

      

اليت تشجع الطلبة على  ء املحاضرات باملعلومات الكافية  عدم إثرا  20
  التفكري الناقد 

      

اتاحة    21 دون  التدريسي  قبل  من  األسئلة  توجيه  على  االقتصار 
 ثارة النقاش إالفرصة للطلبة للتساؤل و

      

املوقف    22 دراسة  قبل  مناقشات  يف  وادخل  الصرب  بقل  اتصف 
  والتفكري فيه

      

على    23 للطلبة  التدريسيني  الكافية أ نظرة  للقدرات  يفتقدون        م 
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  لعملية تعلم التفكري الناقد 

عطاء الوقت الكايف للتأمل إضيق وقت املحاضرات وبالتايل عدم    24
  والتفكري الناقد

      

قـلة ثـقافة بعض التدريسيني مما جيعلهم ال يطرحون مواضيع    25
  للنقد

      

        التدريسيني بتعليم الكم وليس الكيفاهتمام   26
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مدى انتشار صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق النظرية الُسليمانية لدى  
بتدائية مبحافظة اإلمساعيلية جبمهورية مصر العربية: دراسة تشخيصية تالميذ املرحلة اال

 متعددة املحكات 
The Extent of the Prevalence of Social and Emotional 

Learning Disabilities according to the Solimaniyah Theory 
among Primary School Students in Ismailia Governorate in 

the Arab Republic of Egypt: a Multi-level Diagnostic 
Study" 

  
 د. ُسليمان عبدالواحد يوُسف

جامعة قناة السويس   –كلية التربية    –دكتوراه علم النفس التربوي وصعوبات التعلم  
السعودية    –جامعة جازان   –كلية التربية    -وأستاذ صعوبات التعلم املساعد    /مصر  –

 ونائب رئيس جملس إدارة اجلمعية املصرية لصعوبات التعلم.  /"سابًقا
Dr. Soliman abd El Wahed Yousef 
Ph.D. in Learning Disabilities  

 امللخص: 
  دف الدراسة احلالية إىل الكشف عن نسبة انتشار وشيوع صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية بني

املرحلة   العربية  االبتدائيةتالميذ  مصر  جبمهورية  اإلمساعيلية  حمافظة  عربية    ،يف  نظرية  إطار  يف  وذلك 
الُسليمان اختبارات جديدة وهي "النظرية  باستخدام بطارية  التعلم االجتماعية واالنفعالية"  ية لصعوبات 

نسبة انتشار   أدائية يف إطار القياس األدائي املوضوعي، وكذا التعرف على الفروق بني هؤالء التالميذ يف
(ذكور   اجلنس  لنوع  وفًقا  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  الدراسة    –صعوبات  عينة  وتكونت  إناث). 

) تلميًذا وتلميذة من ذوي صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية ببعض املدارس  180ساسية من (األ
بإدارة التل الكبري التعليمية التابعة ملحافظة اإلمساعيلية جبمهورية مصر العربية، وقد بلغ متوسط    االبتدائية

 ) الزمنية  ( 11.32أعمارهم  قدره  معياري  واحنراف  سنة  وبتط0.96)  سنة.  اختبارات )  بطارية  بيق 
) العامة  العقلية  القدرة  اختبار  على:  اشتملت  املوضوعي  األدائي  القياس  إطار  يف    11  –  9أدائية 

) ملوسى  إعداد  2002سنــة)  التعلم  صعوبات  ذوي  لألطفال  السلوكية  املالحظات  وقائمة   ،(
 ) كامل  ا1993وتقنني/  صعوبات  لتشخيص  السريع  النيورولوجي  املسح  واختبار  ترمجة  )،  لتعلم 
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 ) كامل  وفق 2007وتقنني/  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  لصعوبات  التشخيصي  التقدير  ومقياس   ،(
" وهو أحد املقاييس الفرعية للبطارية العربية ملقاييس التقدير  االبتدائيةالنظرية الُسليمانية "صورة املرحلة  

أ)، وكذا    2020لنظرية الُسليمانية ليوُسف ( التشخيصية لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق ا
اختبار أمناط معاجلة املعلومات للنصفني الكرويني باملخ املحوسب للباحث؛ توصلت الدراسة إىل انتشار  

املرحلة   تالميذ  بني  فيما  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعوبات  حاالت  بنسبة    االبتدائيةوشيوع 
) تلميًذا وتلميذة، إضافة إىل عدم اختالف نسبة  1731شمل ( ٪) من جمتمع الدراسة الذي ي10.4(

انتشار وشيوع صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق النظرية الُسليمانية لدى أفراد عينة الدراسة 
 باختالف نوع اجلنس.  

واالنفعالية    فتاحية:املكلمات  ال االجتماعية  التعلم  املرحلة    –صعوبات  النظرية   –  االبتدائيةتالميذ 
 الُسليمانية لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية. 

Abstract: 
The current study aimed to reveal the prevalence and prevalence of social 
and emotional learning disabilities among primary school students in 
Ismailia Governorate in the Arab Republic of Egypt, within the framework 
of a new Arab theory, which is the "Solimaniyah theory of social and 
emotional learning disabilities" by using a battery of performance tests 
within the framework of objective performance measurement, as well as 
recognition On the differences between these students in the prevalence of 
social and emotional learning disabilities according to gender. The basic 
study sample consisted of (180) male and female students with social and 
emotional learning disabilities. By applying a performance test battery as 
part of the objective performance measurement, as well as testing the 
information processing patterns of the spherical hemispheres in the 
researcher's computerized brain; The study found the prevalence and 
prevalence of social and emotional learning disabilities among primary 
school students with a percentage of (10.4%) of the study population, which 
includes (1731) male and female students, in addition to the lack of 
difference in the prevalence and prevalence of social and emotional learning 
disabilities according to the Solimaniyah theory among the individuals of 
the study sample in different ways Gender. 
Keywords: Social and Emotional Learning Disabilities - Primary School 
Students - The Solimaniyah Theory of Social and Emotional Learning 
Disabilities. 

 قدمـة: امل
التربية اخلاصة، واليت ميكن وصفها    Learning Disabilitiesالتعلم    ُتعد صعوبات إحدى فئات 

إذ ال ترجع إىل سبب واضح وظاهر، ولكنها تعود    ،بأا "فئة ذوي املحنة التعليمية" أو "اإلعاقة اخلفية" 
وليست مثل أي مرض أو عرض ألي مرض يستطيع أن يشكو منه الفرد إىل    إىل سبب كامن وخفّي
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الالزم أمام هذه املشكلة الواضحة، وكذلك ال يستطيع معظم األفراد  املحيطني به، وبالتايل ميكنهم اختاذ 
أن يشكو منها إن مل يكن كلهم. ومن مث فقد احتل موضوع صعوبات التعلم موقًعا هاًما وأصبح مألوًفا  
لدى مجيع املشتغلني بالتربية اخلاصة، حيث بدأ االهتمام بشكل واضح باألفراد الذين ينتمون إىل هذه  

صعوبات التعلم    –ف تقدمي اخلدمات التربوية والربامج العالجية هلم، وقد استثارت تلك الفئة  الفئة د
وعلم    – التربوي،  النفس  وعلم  التربية،  مثل  خمتلفة  جماالت  يف  واملتخصصني  العلماء  من  كثري  انتباه 

وع الفسيولوجي،  النفس  وعلم  والطب،  اللغوي،  النفس  وعلم  الكالم،  أمراض  وعلم  لم  األعصاب، 
؛ يوُسف وغنامي،  14  ص  ،2013(يوُسف،  النفس العصيب املعريف مما دفعهم إىل اإلسهام يف دراستها  

 .  ) 379 ص  ،2017
كما ُتعد ظاهرة صعوبات التعلم إحدى الظواهر التعليمية املقلقة واليت القت اهتماًما كبًريا من الباحثني، 
متثل صعوبات   احلياة، كما  املختلفة من  املراحل  يعانون منها يف مجيع  الذين  األفراد  لتزايد أعداد  نظًرا 

املشك تتراكم حوهلا  للمتعلم  النفسي  احليز  قلق يف  منطقة  االجتماعية واالنفعالية  التعلم  (يوُسف،  الت 
  . )18 ص  ،2015؛ 146 ص  ،2014

الصدد تشري   البعد االجتماعي واالنفعايل لألفراد ذوي    )76  ص   ، 2001  ،جلجل(وىف هذا  إىل أن 
بداية   فمع  التعلم،  صعوبات  جمال  داخل  جيدة  بصورة  دراسته  تتم  مهًما  جانًبا  ميثل  التعلم  صعوبات 

اضي أوضح عدد كبري من الباحثني أن العديد من األفراد ذوي صعوبات التعلم السبعينات من القرن امل
لديهم صعوبات اجتماعية وانفعالية، وبالرغم من أن املفهوم األساسي لذوي صعوبات التعلم بتركيزه  
من   العديد  فإن  وانفعالية،  اجتماعية  ارتباطات  احتمالية  على  يشتمل  ال  التحصيل  صعوبات  على 

على أن هؤالء األفراد لديهم ضعف يف الكفاءة االجتماعية واالنفعالية مقارنة بأقرام   الدراسات أكدت
 العاديني.

وملا كانت صعوبات التعلم تؤثر على اجلانب األكادميي للفرد فإن الصعوبات االجتماعية واالنفعالية   
ه  ومن  للفرد،  احلياتية  املواقف  معظم  على  الكبري  تأثريها  من  أمهيتها  حان  تستمد  قد  فإنه  املنطلق  ذا 

النمائية  التعلم  التعلم االجتماعية واالنفعالية وعدم عزهلا عن صعوبات  الوقت اآلن أن تم بصعوبات 
واألكادميية، حيُث إن من خصائص األفراد ذوي صعوبات التعلم وجود قصور يف جانب أو أكثر من  

ا تؤثر بدورها يف  اليت  االنفعالية  أو  الدراسي  اجلوانب االجتماعية    ص  ب،  2011(يوُسف،  لتحصيل 
115( . 

إىل  و الوصول  الصعب  ومن  للغاية  ُمعقد  مفهوم  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعوبات  مفهوم  ُيعد 
املصطلحات التربوية، ورغم ذلك فقد تعددت وتنوعت   له مثله مثل غريه من  تعريف واضح ومقبول 

حيث يرى أن صعوبات التعلم االجتماعية    )602  ص  ،1998  ،الزيات(تعريفاته ومن بينها تعريف  
التوافق  سوء  ىف  وتتمثل  التعلم  عملية  أثناء  التالميذ  تعيق  الىت  املعوقات  من  "جمموعة  هي  واالنفعالية 
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احلس   ىف  ومشكالت  اآلخرين،  مع  العالقة  وسوء  االجتماعية،  املهارات  وضعف  الشخصي، 
 ف الدافعية لإلجناز، والسلوك االندفاعي".  االجتماعي، ومشكالت ىف تكوين العالقات األسرية، وضع

النظر   ميكن  فإنه  املعروفة  التعلم  صعوبات  تشبه  ال  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعوبات  كانت  وملا 
الفرد مدى احلياة، ومن هنا    ى ضطراب النمو الشامل الذي يؤثر علإليها علي أا أقرب ما تكون إيل ا
درا إجراء  إيل  ماسة  حباجة  املتعلمني  فنحن  لدى  للتعلم  النوعية  الصعوبات  تلك  تتناول  وحبوث  سات 

الدراسية والعمل علمب املراحل  علت  ىختلف  أو    ىشخيصها  للتخفيف منها  التدخل  حنو دقيق من أجل 
  له بإجراء الدراسة احلالية.  يجها، وهذا ما حدا بالباحث للتصدعال

التعلم،   مشكالت  من  العديد  املتعلمني  بعض  يواجه  ومنها  وقد  دراستهم،  أثناء  منها  يعانون  واليت 
صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية، وقد يكون ذلك بسبب تفضيلهم لنمط معني من أمناط السيطرة  

املخ الكرويني وال يتناسب مع املطالب    يد بدرجة كبرية على وظائف أحد نصفاملخية للمعلومات يعتم
 . ) 188 ص  ،2018(منيب ويوُسف،  اء مهام التعلم  املعرفية واالنفعالية واالجتماعية ألد

صعوبات   إحدى  باعتبارها  واالنفعالية؛  االجتماعية  التعلم  صعوبات  عن  الكشف  أمهية  من  وبالرغم 
يف    أ، ب، ج، د، هـ، و)  ، ص2020أ، ب؛    2019(التعلم النوعية كما أشار إىل ذلك يوُسف  

  الباحث احلايل   ت التعلم االجتماعية واالنفعالية"، فإنّ نظريته املوسومة بـ: "النظرية الُسليمانية لصعوبا
االجتماعية   التعلم  صعوبات  انتشار  نسبة  عن  الكشف  تناولت  الىت  العربية  الدراسات  ندرة  الحظ 
واالنفعالية لدى األفراد باملراحل التعليمية املختلفة، وكذا حبث الفروق بينهم ىف تلك الصعوبات النوعية  

خطورة صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية اليت تتضح يف تأثريها على   فضًال عنتبًعا لنوع اجلنس،  
واالجتماعية   املعرفية  اجلوانب  على  سلبًيا  تأثًريا  تؤثر  حيث  الفرد،  منو  جوانب  من  عديدة  جوانب 

يكون   مث  للفرد، ومن  على حياواالنفعالية واألكادميية  تأثريات واضحة  انت  ته،هلا  استرعى  ما  باه وهذا 
 الباحث حنو الدراسة العلمية لتلك املشكلة والىت ميكن حتديدها ىف اإلجابة عن السؤالني التاليني: 

تالميذ    - لدى  الُسليمانية  النظرية  وفق  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعوبات  وشيوع  انتشار  نسبة  ما 
 العربية؟.  بتدائية من اجلنسني يف حمافظة اإلمساعيلية جبمهورية مصراملرحلة اال

هل ختتلف نسبة انتشار  وشيوع صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق النظرية الُسليمانية لدى    -
 أفراد عينة الدراسة باختالف نوع اجلنس؟. 

ُسليمانية الكشف عن صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق النظرية ال  إىلدف الدراسة احلالية  و
بتدائية من اجلنسني يف حمافظة اإلمساعيلية جبمهورية مصر العربية، والتعرف على  حلة االلدى تالميذ املر

 الفروق بني هؤالء التالميذ ىف نسبة انتشار صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفًقا لنوع اجلنس. 
 وتتحدد أمهية الدراسة احلالية يف النقاط التالية:
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من    - حديث  منط  على  الضوء  واالنفعالية إلقاء  االجتماعية  التعلم  صعوبات  هو  التعلم  صعوبات  أمناط 
البيئة  يف  حبثًيا  اهتماًما  تلق  مل  الصعوبات  هذه  أن  خاصة  الُسليمانية،  النظرية  وهي  جديد  عريب  كطرح 

 املصرية والعربية بالقدر الذي حظيت به صعوبات التعلم النمائية واألكادميية. 
احلالية  - الدراسة  الباحثايف حدود    -ُتعد  الكشف    -طالع  تتناول  العريب  أول دراسة يف مصر والعامل 

 بتدائية.عالية لدى املتعلمني باملرحلة االعن نسبة انتشار وشيوع صعوبات التعلم االجتماعية واالنف
األفراد    - رعاية  على  القائمني  تزويد  يف  احلالية  الدراسة  به  تسهم  مبا  التعلم  اإلفادة  صعوبات  ذوي 

برا بناء  يف  تساعدهم  اليت  الكفيلة  باملعلومات  واالنفعالية،  شأا  االجتماعية  من  وإرشادية  تدريبية  مج 
  نتقال م من دافعية سالبة معطلة إىل دافعية موجبة نشطة ترفع معدل أدائهم األكادميي. اال

يوُسف  (و،  )117  ص   ، ب، 347أ،    2011؛  120  ص   ؛ ب، 345أ،    2010(ويشري يوُسف  
؛  358؛ د،  14  ص  ج،  2020؛  147  ص  ب،   2019  ، يوُسف(، و) 417  ص   ،2017  ، وغنامي
و 539هـ،   أن     )320؛  واالنفعالية  إىل  االجتماعية  التعلم   Social andصعوبات 

emotional learning disabilities :  ذوي األفراد  من  جمموعة  إىل  يشري  مصطلح   "
يتفاعلون على حنو مقبول أو موجب مع اآلخرين وهم أقل تقبًلا  ذكاء متوسط أو فوق املتوسط، وال  

ومييلون إىل   ،وار واملواقف التفاعلية اجلماعية من األقران واملعلمني، وهم آخر من خيتارهم أقرام يف األد 
وتتجه أنشطتهم وتفاعالم إىل أن تكون مضطربة، كما أن    ،وحدة وقضاء أوقات فراغهم مبفردهم ال

ليت تصدر عنهم تكون حادة وحتمل يف طياا العدوان الكامن والقلق والقيام بأفعال ال مربر التعبريات ا
هلا، ورمبا ترجع صعوبات تعلمهم إىل وجود خلل وظيفي أو تأخر يف منو اجلهاز العصيب املركزي، وال  

ل وال  البدنية،  أو  احلسية  اإلعاقات  إىل  ترجع  وال  خارجية،  ألسباب  التعلم  صعوبات  ظروف  ترجع 
احلرمان أو القصور البيئي متمثًلا يف احلرمان أو القصور الثقايف، أو االقتصادي، أو نقص الفرصة للتعلم،  

  كما ال ترجع الصعوبة إىل املشكالت األسرية احلادة، أو لالضطرابات االنفعالية الشديدة".  
 

 : النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية .. كطرح عريب جديد:أوال
ملا كان الفرع تصور األصل كما يقولون يف الفقه، واألدب العلمي، فما نتاجي العلمي هذا إال فرع  

 ه.ئعة حمتوى هذا النتاج العلمي وبناطبي منالنقص من تصوري، ومن هنا يأيت النقص. كما يأيت 
من  ف ظاهرة  فهم  تدور حول  لقضايا، وأفكار وتصورات، وفرضيات  مفاهيمي  إطار  إال  النظريات  ما 

، تعلق عليه ما تقدم يف إطار فكري وعلمي له  ابجمن القضايا، حتاول أن جتد هلا مشالظواهر أو قضية  
دة من أهم  ائز والتجمع، وذاك واحجمن التوجهات والفطائر والنفطرة وحنيزة وجبلة تفرق به عن غريه 

  -مصاب النظريات بالريب. وملا كان هذا النتاج العلمي يعرض لنظرية جديدة يف جمال صعوبات التعلم
فذاك أفرى الفرى من ريب    –أال وهي صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية كصعوبة نوعية مستقلة  
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خلة أقل ما توصف به أا  واهتزازات، ناهيك عن أنك لو أضفت ملا تقدم خلة الصناعة البشرية، وهي  
 .)145 ص  ب، 2019(يوُسف، تعاين من القصور والنقص والعوار 

وإذا كانت احلقيقة العلمية ميثلها أداة االستفهام ما أو ماذا؟، فإن النظرية ميثلها أداة االستفهام كيف؟،  
األن عن  نبحث  احلالية  نظريتنا  يف  أننا  أي  كيف.  عن  نبحث  احلالية  نظريتنا  يف  الفكرية  وحنن  ساق 

واملفاهيم التصورية حول ظاهرة صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية كأحد صعوبات التعلم النوعية  
املجال، ويف ضوء توجهات خمتلفة، وهذا  اليت يتضمنها  للقضايا واملفاهيم  وتفسريها، يف إطار مترابط 

 . ) 309 ص  و، 2020(يوُسف، مقصد من مقاصد النظرية 
حاهلا حال كل النظريات، ألن )  37  ص  ،2017  ، ُسليمان(والنظرية يف صعوبات التعلم كما يرى  

والسياقات  األنساق  من  جمموعة  تتضمن  اإلطار  هذا  يف  النظرية  تكون  وعليه  النظرية،  هي  النظرية 
واملتغريات املفاهيم  كل  ترتبط  وكيف  التعلم،  بصعوبات  اخلاصة  واملفاهيم  التصورية،   واملخططات 

أي صعوبات   بعامة،  الصعوبة  تنشأ  ُتفسر كيف  متكامل، وكيف  نسق  يف  البعض  بعضها  السابقة مع 
التعلم ككل، مث كيف تنشأ كل صعوبة خاصة على حدة، ألن النظرية نسيج مترابط، على أن يكون  
تنشأ   لكيف  تفسريها  عند  للنظرية  العام  السياق  عن  منعزًلا  أو  منبًتا  ليس  خاصة  صعوبة  كل  تفسري 
الصعوبة كإطار كلي   بني  أخذ ورد  وشائج  أو  أن هناك وشيجة  أي  عامة؛  التعلم كظاهرة  صعوبات 
العام، وتفسري مىت وكيف   باألصل  ومستدقة، ذات صلة  نوعية  اخلاصة كصعوبات  والصعوبات  وعام 

الصعوبة يف التعلم،    يفل ذُيصاب بصعوبة التعلم، وما مستقبل ذلك؛ أي ماذا سيكون عليه حال الط
إذا ما  إذ ا ما كان يعاين من صعوبة خاصة هنا أو صعوبة خاصة هناك، مبعىن ماذا سيحدث مستقبًلا 

الصعوبة صعوبة أخرى كاحلساب   لو ُأضيف إىل هذه  القراءة، وماذا  الطفل يعاين من صعوبة يف  كان 
 مثًلا، وهُلم جرا. 

الفرضي التكوين  للنظرية، بل ويتسع يف إطار هذا  التنبؤية  القدرة  النظرية   إا  لتذهب  للنظرية  التنبؤي 
باحلال الذي سيكون عليه التعليم كله،   ا املفاهيمي والتفسريي لتتنبأبفرضياا وتكوينها السياقي وإطاره

 وحال الُقطر أو البلد الذي ينتشر فيه هذه الصعوبات داخل نظامه التعليمي. 
القول   نافلة  االإوُيعد من  التعلم  نظريتنا يف صعوبات  وشروطها  ن حتديد  جتماعية واالنفعالية ومعناها 

التعلم   صعوبات  مفهوم  عرض  بعد  إال  إحاطة  وال  نضًجا  يتم  ال  ووظيفتها،  تتضمنها،  اليت  والقضايا 
 االجتماعية واالنفعالية.  

 ما هية صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية يف إطار النظرية الُسليمانية؟:       
 Social and Emotional Learningنقدم هنا معىن صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية  

Disabilities (SELD) ؛ هادفني من وراء ذلك استجالء معىن هذا النوع من الصعوبات اخلاصة
 يف التعلم إعماًلا لقاعدة "البد للمحكوم فيه من معرفة تستوفيه". 
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أي يستوجب    ةلكن على  االجتماعية واالنفعالية  التعلم  صعوبات  مفهوم  إىل معىن  الولوج  قبل  فإننا  حال 
السلوك   صعوبات  مفهوم  أن  إىل  يشري  املجال  اخلاصة ذا  التراث واألدبيات  استقراء  بأن  ننوه  أن  علينا 

  Difficulties of Social and Emotional Behavior (DSEB)االجتماعي واالنفعايل  
 Social and Emotional Learningمفهوم صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية    هو ذاته

Disabilities (SELD)  ،319  ص و،  2020؛ 147 ص  ب، 2019(يوُسف( . 

السابق   واالنفعايل    -واملعىن  االجتماعي  السلوك  قبل    –صعوبات  من  عليه  وُنص    ، الزيات(ذكره 
أا "اضطراب يف واحدة أو اكثر من مظاهر  حيث أشار إىل  )  31  ص   ، 2008؛  602  ص   ، 1998

السلوك االجتماعي واالنفعايل التالية: (اإلفراط يف النشاط، والتشتت وضعف الدافع لإلجناز، وضعف  
االنسحايب،   والسلوك  العدواين،  والسلوك  واالندفاعية،  االجتماعية،  املهارات  وقصور  الذات،  تقدير 

 واالعتمادية).  
التع صعوبات  مفهوم  الرب أما  عبد  هو  عربًيا  استخدمه  من  أول  فكان  واالنفعالية  االجتماعية  لم 

  2010(أنظر: يوُسف،)، مث تناوله صاحب النظرية يف كتاباته وحبوثه  2007)، مث هنداوي ( 2004(
أ، ب؛  2019؛  2015؛  2014أ، ب؛    2011ب؛   و)  2020،  هـ،  د،  ج،  كما  أ، ب،  ؛ 

الب حتفظ  مع  أخرى.  وحبوث  دراسات  يف  السلوك  تداول  "صعوبات  األول  املفهوم  على  احلايل  احث 
 االجتماعي واالنفعايل" ومتُسُكه باملفهوم الثاين "صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية". 
 : واالنفعاليةاملنطلقات النظرية الىت تستند إليها النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم االجتماعية  

التعلم   صعوبات  كانت  أو  ملا  الثالثة  أو  الثانية  الدرجة  من  وليست  األوىل  الدرجة  من  معقدة  ظاهرة 
فإن   مث  ومن  علمي،  أساس  على  ا  والتنبؤ  لتفسريها  احلاجة  مسيس  يف  جيعلنا  األمر  فإن  لذا  الرابعة، 
الُسليمانية  النظرية  جاءت  ولذا  الظاهرة.  هذه  تعقيد  طبيعة  مع  يتناىف  واحد  سبب  ضوء  يف  تفسريها 

ص  من  لُتفسر  إطار  يف  "النوعية"  اخلاصة  التعلم  صعوبات  كأحد  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  عوبات 
التعلم  صعوبات  مبجال  والتوطني  والتأصيل  والتأطري  التنظري  خطوات  من  واحدة  ُتعد  وهذه  التكامل، 

جتماعية  بالعامل العريب؛ حيث إن النظريات والنماذج أحادية السبب يف فهم ظاهرة صعوبات التعلم اال
 واالنفعالية ال تكفي وذلك لألسباب التالية: 

إن مثل هذه النظريات أحادية السبب ال تعد كافية لتفسري صعوبات التعلم؛ وذلك للحقيقة التالية: "إن  
وجود   بالبداهة  يستتبعه  أمر  فذاك  معقدة  ظاهرة  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعوبات  ظاهرة  كون 

املت يتم  جمموعة من األسباب  بأن  بداهًة  القبول  الظاهرة، ألنه ال ميكن  لتفسري  واملتشابكة  عددة واملتفاعلة 
  ) 43  ص  ، 2017  ،احلميد  عبد( تفسري املعقد بسبب وحيد وبسيط". وهذا يتفق مع ما أشار إليه السيد 

 أن النظريات أحادية السبب ال تعد كافية لتفسري صعوبات التعلم. 



 

146 

النفعالية ليست كل "عام"، إمنا هي صعوبات متنوعة ومتعددة ومتسح  إن صعوبات التعلم االجتماعية وا
عن  نبحث  جيعلنا  ما  وهو  كبري،  حد  إىل  واالختالف  التنوع  من  فإا  مث  ومن  كثرية،  فرعية  جماالت 
الصعوبات  أنواع  كل  تفسري  يف  تفلح  ال  الواحد  السبب  ذات  النظريات  ألن  تفسريها؛  يف  التكامل 

ال "النوعية" يف  أن  تاخلاصة  املقبول  فليس من  ...   علم،  والكتابة، واحلساب،  القراءة،  تفسر صعوبات 
إخل؛ يف ضوء سبب واحد ووحيد. فهذا أمر يصعب قبوله منطقًيا، ألنه من البدهي إذا تعددت أنواع  
خاصة   صعوبة  كل  هلا  ترجع  اليت  األسباب  تتعدد  مث  فمن  التعلم،  يف  "النوعية"  اخلاصة  الصعوبات 

 . ) 148 ص  ب، 2019ف، (يوسُ "نوعية"  
التعلم االجتماعية واالنفعالية كأحد   التكامل يف تفسري صعوبات  إن ما سبق هو ما جعلنا نبحث عن 
من مست   وألن  األسباب.  املتعددة  الُسليمانية  النظرية  إطار  يف  التعلم  يف  "النوعية"  اخلاصة  الصعوبات 

الذي جعل واحدً  املعريف إىل احلد  التغري، والتراكم  إينشتاين يقول بعد ما حقق من  العلم  ألربت  ا مثل 
شهرة وجناح كبري "ما رأيت بعيًدا إال ألنين كنت أقف على أكتاف اآلخرين". وهو قول يوضح أثر  
ما حدث يف   السابق؛ وهو  يستفيد من  الالحق البد وأن  وأن  والبحوث وتراكمها،  الدراسات  نتائج 

لصعوبا الُسليمانية  "النظرية  احلالية  مؤسس نظريتنا  استفاد  حيث  واالنفعالية"؛  االجتماعية  التعلم  ت 
 النظرية مما قدمه قبله أساتذته وزمالؤه باملجال. 

عدًدا من  النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية ومكامن قوا    مبادئ وتتضمن  
 ميكن حصرها فيما يلي: ومكامن القوة    املبادئ

حيكت   النظرية  هذه  االجتماعية،  إن  (الوظائف  املخ  وظائف  تكامل  توجه  ضوء  يف  بناؤها  ومت 
يوفر  بل  النمائي فحسب،  اجلانب  على  فقط  يؤكد  الذي ال  والنفس حركية)،  واملعرفية،  واالنفعالية، 

 منطلًقا واضًحا لكل من نقاط القوة والضعف (االجتماعية، واالنفعالية، واملعرفية، والنفس حركية). 
ومب  - أهداف  خيص إن  فيما  املخ  سلوك  لعالقات  متكامل  تصميم  فهي  طموحة؛  النظرية  هذه  تغيات 

االجتماعية واالنفعالية   التعلم  صعوبات  األفراد ذوي  ُيظهره  ِلَم  االجتماعية واالنفعالية  األبعاد واملضامني 
 من مظاهر سلوكية تتسم بالتعقيد مدى احلياة. 

أن    - كيف  توضح  النظرية  هذه  األساسية  إن  واالنفعالية  االجتماعية  اجلوانب  يف  القيود  أو  املحددات 
 لصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية ُتغّير من التعاقب الطبيعي للنمو. 

املعلومات    - متكامل يف (جتهيز  لنموذج  تصميمها ووضعها  النظرية هو  اجلديدة يف هذه  اإلضافات  من 
لتفسري صعوبات    االجتماعية واالنفعالية ونيورولوجيا املخ) أكثر نضًجا واكتماًلا  وفسيولوجيا وبيولوجيا 

  -  323؛ و،  540  ص   هـ،   2020؛  149  ص  ب،  2019(يوُسف،  التعلم االجتماعية واالنفعالية 
324( . 
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أنواع الصعوبات اخلاصة "النوعية" يف التعلم وفًقا ملا تراه النظرية الُسليمانية لصعوبات التعلم االجتماعية  
 عالية:واالنف

االجتماعي   باجلانبني  واملرتبطة  التعلم  يف  اخلاصة  الصعوبات  من  العديد  توجد  أنه  احلالية  نظريتنا  ترى 
بالناحية   خاص  نوعي  قصور  إىل  ترجع  الصعوبات  هذه  من  صعوبة  وكل  الفرد.  لدى  واالنفعايل 

 التعلم على اختالفها. وهي: االجتماعية واالنفعالية وليس سبًبا واحًدا لكل الصعوبات اخلاصة يف  
 :Social Learning Disabilities (SLD) صعوبات التعلم االجتماعية -

واملتفاعلة  املتداخلة  األسباب  للعديد من  نتيجة  والىت حتدث  التعلم  اخلاصة يف  الصعوبات  إحدى  وهي 
واضطرابات  األمين،  املخ  نصف  وتلف  املركزي،  العصيب  اجلهاز  يف  خلل  وجود  أمهها:  واملتشابكة، 

واملعاجل التجهيز  وقصور  اجليين،  التوازن  يف  خلل  ووجود  للمخ،  األمين  النصف  بنمو  ة  خاصة 
االجتماعية. وتشتمل هذه الصعوبات علي ما يلي: (قصور يف املهارات االجتماعية، وقصور يف الذكاء  

 االجتماعي، وقصور يف الكفاءة االجتماعية). 
    :Emotional Learning Disabilities (ELD) صعوبات التعلم االنفعالية -

نتي حتدث  والىت  التعلم  يف  اخلاصة  الصعوبات  إحدى  أيًضا  املتداخلة وهي  األسباب  من  للعديد  جة 
األمين،   املخ  نصف  وتلف  املركزي،  العصيب  اجلهاز  يف  خلل  وجود  أمهها:  واملتشابكة،  واملتفاعلة 
التجهيز   وقصور  اجليين،  التوازن  يف  خلل  ووجود  للمخ،  األمين  النصف  بنمو  خاصة  واضطرابات 

صور يف الكفاءة االنفعالية، وخلل يف البناء واملعاجلة االنفعالية. وتشتمل هذه الصعوبات علي ما يلي: (ق
 االنفعايل، واالنفعاالت األكادميية السلبية). 

يوُسف   د، 16  ص  ج،   2020؛  152  ص   أ؛ ب،   2019(وأعد  و، 360  ص   ؛    ) 329  ص   ؛ 
يف   وجده  ما  خالل  من  إليه  توصل  واالنفعالية،  االجتماعية  التعلم  صعوبات  لتفسري  متكامًلا  منوذًجا 
وصعوبات   والنيوروسيكولوجي  والفسيولوجي  املعريف  النفس  وعلم  والچينوم  املخ  أدبيات  من  العديد 

 التعلم األجنبية والعربية، والشكل التايل يوضح ذلك:     
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 لتفسري صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق النظرية الُسليمانية منوذج مقترح  :)1شكل (

قدمنا  لقد  االجتماعية    وختاًما،  التعلم  لصعوبات  الُسليمانية  "النظرية  املوسومة:  بنظريتنا  تعريًفا موجًزا 
الذي  واالنفعالية"، وذلك من أجل فتح احلوار حول هذه النظرية اجلديدة، أو باألحرى استمرار احلوار  

ختصصنا    ... التعلم  صعوبات  جمال  صاحل  يف  إال  يكون  لن  (والذي  مضت  بسيطة  فترة  منذ  بدأ  قد 
األصيل واجلميل)؛ حيث توصلنا يف هذه النظرية إىل حقيقة علمية جديدة مؤداها "أن صعوبات التعلم  

ض للصعوبة أو  االجتماعية واالنفعالية أصل قائم بذاتة وصعوبة نوعية أو خاصة يف التعلم وليست َعرَ 
والچينومي". ورأينا أن  العصيب والنيورولوجي واملعريف  التعلم، هلا أساسها  مشكلة مصاحبة لصعوبات 

 هذه احلقيقة تستوجب طرح نظرية جديدة يف جمال صعوبات التعلم عربًيا. 
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نا من خالله إن ما مت عرضه يف نظريتنا هذه؛ ما هو إال حماولة تنظريية حبثنا فيها عن سياق إنساين تناول
تفسًريا ألحد أهم جماالت الصعوبات اخلاصة يف التعلم اجلديرة بالتأمل والبحث والدرس، من أجل فتح  

 آفاق رحبة من املعرفة والعلم، بل وفتح أبواب جديدة لالجتهاد من قبل زمالء باحثني الحقني. 
 الدراسـة: فرضا 

يف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وأمهيتها، ومن خالل العرض السابق ميكن صياغة فرضني للدراسة  
 احلالية على النحو التايل: 

املرحلة   - تالميذ  لدى  الُسليمانية  النظرية  وفق  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعوبات  وتشيع  تنتشر 
 ورية مصر العربية. بتدائية من اجلنسني يف حمافظة اإلمساعيلية جبمهاال
لدى    - الُسليمانية  النظرية  وفق  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعوبات  وشيوع  انتشار  نسبة  ختتلف  ال 

 أفراد عينة الدراسة باختالف نوع اجلنس. 
 إجراءات الدراسـة: 

 منهج الدراسـة:   -
الدرا "املسحتستخدم  الوصفي  املنهج  احلالية  واملقارن"  يسة  ملالئمته  )173  ص  ،2002(خطاب،  ،   ،

 . لتحقيق أهداف الدراسة
 عينة الدراسـة:  -
بتدائي ببعض  ) تلميذ وتلميذة  بالصف السادس اال150تكونت من (  عينة اخلصائص السيكومترية:  -

تراوحت  املدارس االبتدائية بإدارة التل الكبري التعليمية التابعة ملحافظة اإلمساعيلية جبمهورية مصر العربية،  
) سنة،  0.57) سنة واحنراف معياري ( 11.29) سنة، مبتوسط عمر زمين ( 12 -  11أعمارهم ما بني ( 

 وذلك للتحقق من اخلصائص القياسية ألدوات الدراسة. 
األساسية:  - الدراسة  عية  وتلميذة من ذوي صعوبات التعلم االجتما  ) تلميذ180وتكونت من (  عينة 

بتدائية بإدارة التل الكبري التعليمية التابعة ملحافظة اإلمساعيلية جبمهورية مصر  واالنفعالية ببعض املدارس اال
 ) سنة. 0.96) سنة واحنراف معياري قدره (11.32العربية، وقد بلغ متوسط أعمارهم الزمنية (

 أدوات الدراسـة: 
 ). 2002سنــة) إعداد/ موسى (  11  – 9لقدرة العقلية العامة ( اختبار ا -

) األطفال من سن  لدى  العامة  العقلية  القدرة  الذكاء مبعىن  قياس  إىل  االختبار  )  11  –  9يهدف هذا 
املصور   الذكاء  اختبار  باستخدام  املحك اخلارجي  الصدق عن طريق  معد االختبار حبساب  سنة. وقام 

  تلمـيذ   )450) على عينة قوامها ( 1978العقلية األولية إعداد أمحد زكي صاحل ( واختبار القدرات  
)  0.82, 0.74وتلميذة من الرابع إىل السادس االبتدائي وقد خلص إىل معامل ارتباط يتراوح ما بني ( 

الزوجية   للفقرات  النصفية  التجزئة  طريقة  االختبار  معد  استخدم  الثبات  وحلساب  الترتيب.  على 
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( والفردية قدره  ثبات  معامل  على  وحصل  قدره  0.938,  زمين  بفاصل  التطبيق  إعادة  وبطريقة   ,(
) تلميذًا وتلميذة بالصف الرابع االبتدائي وقد توصل إىل معامل ارتباط قدره  50أسبوعني لعينة قوامها (

)0.73 .( 
، عن طريق  يباستخدام طريقة صدق املحك اخلارجويف الدراسة احلالية مت التحقق من صدق االختبار  

حساب معامل االرتباط بني الدرجات الكلية الىت حصل عليها أفراد عينة اخلصائص السيكومترية على  
علي   وتقنني/  وتعديل  إعداد  امللونة،  املتتابعة  املصفوفات  اختبار  على  الكلية  ودرجام  االختبار، 

ثقة ىف صدق االختبار.  )، وهى قيمة مرتفعة ودالة إحصائيًا تكفى لل0,78)، وبلغت قيمته (2014(
اخلصائص   أفراد عينة  تطبيقه على  مت  الفا كرونباخ، حيث  بطريقة  االحتبار  ثبات  التحقق من  مت  كما 

 )، وهى قيمة مرتفعة تكفى للثقة ىف ثبات االختبار. 0.82السيكومترية فبلغت قيمة معامل االرتباط ( 
 ).  1993عداد وتقنني/ كامل (صعوبات التعلم إ   يقائمة املالحظات السلوكية لألطفال ذو  -

ذوى   التالميذ  بعض  من  تظهر  الىت  السلوكيات  من  املجموعة  هذه  رصد  إىل  احلالية  القائمة  دف 
صعوبات التعلم، ويقوم املعلم أو األخصائي برصد هذه السلوكيات من خالل مالحظة سلوك الطفل  

احلا الباحث  اعتمد  وقد  القائمة.  هذه  ملء  و  الدراسى  الفصل  للقائمة داخل  الكلية  الدرجة  على  يل 
 لإلستدالل على مؤشرات صعوبات التعلم لدي أفراد عينة الدراسة احلالية.

القائمة يف صدق  التحقق  مقياس    ومت  وهو  خارجى  املرتبط مبحك  الصدق  طريق  عن  احلالية  الدراسة 
مايكلبيست   إعداد/  التعلم:  صعوبات  حاالت  لفرز  التلميذ  سلوك    (Myklebust, 1971)تقدير 

(1990وترمجة وتقنني/ كامل ( بينهما  االرتباط  بلغ معامل  ارتباط  دال  0.80) وقد  معامل  ) وهو 
) وهى قيمة مرتفعة  0.79إحصائيًا. كما مت حساب ثباا بطريقة ألفا كرونباخ فكان معامل الثبات (

 وموجبة ملعامل الثبات، وذلك على أفراد عينة اخلصائص السيكومترية.  
 Mutti etاختبار املسح النيورولوجى السريع لتشخيص صعوبات التعلم: إعداد/ موتى وآخرين (  -

al. ,1978) 2007) وترمجة وتقنني/ كامل( . 
دقيقة،    15يتألف االختبار من   التعلم، ويستغرق تطبيقه عشرون  للتعرف على ذوي صعوبات  مهمة 

إذا وقع التعلم  صعوبات  يعاىن من  انه  الفرد على  (   ويصنف  الشك وهي درجة من    -   26ىف درجة 
 )، وتوضح معاناة الفرد من صعوبات التعلم.  50

اخلصائص   عينة  أفراد  على  وذلك  لالختبار  الداخلي  التجانس  من  التحقق  مت  احلالية  الدراسة  ويف 
). كما  0.01) ومجيعها دالة عند ( 0.77 – 0.59السيكومترية فكانت معامالت االرتباط ما بني ( 

 ).  0.83اته باستخدام ألفا كرونباخ فكان معامل الثبات (مت حساب ثب
صورة    - الُسليمانية  النظرية  وفق  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  لصعوبات  التشخيصي  التقدير  مقياس 

 أ):  2020بتدائية) إعداد/ يوسف ( (املرحلة اال
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التقدير   ملقاييس  العربية  للبطارية  الفرعية  املقاييس  أحد  االجتماعية  وهو  التعلم  لصعوبات  التشخيصية 
أ). ويهدف املقياس احلايل إىل الكشف عن    2020واالنفعالية وفق النظرية الُسليمانية إعداد/ يوسف (

صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية لدى املتعلمني باملرحلة اإلبتدائية، من خالل تقدير املتعلم نفسه  
ا كل  أو  بعض  وتكرار  تواتر  واالنفعالية  ملدى  االجتماعية  بالنواحي  املرتبطة  السلوكيات  أو  خلصائص 

 ) مفردة. 60لديه واليت ُيمارسها سواء داخل حجرة أو قاعة الدراسة أو خارجها، ويتكون من ( 
فقد قام ُمعد البطارية بالتحقق من صدقها ببعض الدول    ،وفيما يتعلق باخلصائص السيكومترية للمقياس 

اتفاق   نسبة  على  مقاييسها  مفردات  مجيع  حازت  حيث  املحّكمني؛  صدق  منها:  طرق  بعدة  العربية 
% وُأعترب ذلك مؤشًرا للصدق، وصدق املقارنات الطرفية (الصدق التمييزي)؛ 90حمكمني ال تقل عن  

)،  0.01موعتني الطرفيتني دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ( حيث كانت قيم "ت" املحسوبة بني املج
مما ُيعد دليًلا على قدرة مقاييس البطارية على التمييز بني مرتفعي ومنخفضي األداء عليها، ومن مث مت  
إجياد   خالل  من  حسابه  مت  حيث  املحك)؛  (صدق  التالزمي  والصدق  للصدق،  مؤشًرا  ذلك  اعتبار 

مقياس بني  االرتباط  ليوسف    معامل  اإلبتدائية  املرحلة  لتالميذ  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعوبات 
بتدائية؛ وقد بلغت  ) تلميذ وتلميذة باملرحلة اال148 ُطبقت على قوامها () واملقياس احلايل اليت2015(

)، إضافة إىل  01,0) وهي قيمة مرتفعة ودالة إحصائًيا عند مستوى (0.88معامالت االرتباط بينهما (
) ستة عوامل، فسرت جمتمعة نسبة مرتفعة من  6الصدق العاملي االستكشايف الذي أسفر عن ظهور ( 

الذي  التوكيدي  العاملي  التحليل  إىل  إضافة  الصحيح.  الواحد  يقل عن  الكلي وجبذر كامن ال  التباين 
ال معد  قام  كما  الستة.  (املكونات)  األبعاد  يف  للنموذج  جيدة  مطابقة  وجود  نتائجه  بطارية  أظهرت 

)، ألفراد العينة وهي قيم مرتفعة  0.823بالتحقق من ثباا باستخدام معامل ألفا كرونباخ الذي بلغ (  
بني   االرتباط  معامل  حساب  خالل  من  للبطارية،  الداخلي  االتساق  حساب  إىل  إضافة  الثبات.  من 

عها معامالت  ) ومجي0.970  - 0.539درجة البعد والدرجة الكلية لكل مقياس حيث تراوحت بني (
 دالة ومرتفعة. 

 اختبار أمناط معاجلة املعلومات للنصفني الكرويني باملخ املحوسب إعداد/ الباحث:  -
السيطر  (أمناط  باملخ  الكرويني  للنصفني  املعلومات  معاجلة  أمناط  إىل حتديد  تالميذ  يهدف  لدى  املخية)  ة 

أمين أو أيسر أو متكامل تبعًا لدرجام على  بتدائية، وتصنيفهم إىل جمموعات خمتلفة ذات منط  املرحلة اال
) من  االختبار  ويتكون  من  36االختبار،  زوج  كل  يتألف  اللفظية؛  وغري  اللفظية  املنبهات  من  زوجًا   (

يتم عرض أحد    -يتم ترتيبها عشوائًيا  –صورة وحرف أو صورة وعدد أو صورتني أو حرفني أو عددين
ي األمين واملنبه اآلخر يف نصف املجال األيسر، وعلى أساس  املنبهني يف كل زوج يف نصف املجال البصر

دقة املفحوص يف التعرف على املنبه املقدم إلحدى العينني يتحدد النشاط النصف الكروي املعاكس لتلك 
 العني.
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بعدة طرق   بالتحقق من صدقه  احلايل  الباحث  قام  فقد  لالختبار  السيكومترية  باخلصائص  يتعلق  وفيما 
امل صدق  عن  منها:  تقل  ال  حمكمني  اتفاق  نسبة  على  االختبار  مفردات  حازت مجيع  حيث  حّكمني؛ 

التالزمى  90 الصدق  خالل  من  صدقه  حساب  مت  كما  االختبار.  لصدق  مؤشًرا  ذلك  وُأعترب   %
تقيس وظائف  اليت  االختبارات  احلايل واحد  االختبار  بني  االرتباط  معامل  (املحك) حيت مت حساب 

هو (اختبار تورانس المناط التعلم والتفكري لألطفال (الصورة أ) ترمجة: يوُسف  نصفي املخ الكرويني و 
) من خالل تطبيقها على أفراد عينة اخلصائص السيكومترية، فكانت معامالت االرتباط بينهما  1988(
للنمط األمين، ( 847,0( األيسر، و(801,0)  للنمط  املتكامل ومجيعها معامالت  899,0)  للنمط   (

م  عند  ( دالة  القيمة  01,0ستوى  فكانت  كرونباخ  ألفا  بطريقة  االختبار  ثبات  حساب  مت  كما   .(
 ) عليها  ( 874,0املتحصل  األمين،  للنمط    (924,0 ) األيسر،  للنمط  املتكامل،  801,0)  للنمط   (

 ومجيعها قيم مناسبة لالختبار. ومن مث فاالختبار يتمتع بكفاءة سيكومترية. 
  

 وتفسريها نتائج الدراسـة   ثانيا:
 نتائج الفرض األول وتفسريها:  )1

-  " أنه  على  األول  الفرض  النظرية ينص  وفق  واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  صعوبات  وتشيع  تنتشر 
 ."ني يف حمافظة اإلمساعيلية جبمهورية مصر العربيةالُسليمانية لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية من اجلنس

مت    - الفرض  االجتماعية وللتحقق من صحة هذا  التعلم  صعوبات  التالميذ ذوي  عينة  حتديد وتشخيص 
تباع خطة تشخيصية تكاملية معتمدة  ا ة، من خالل قيام الباحث احلايل بواالنفعالية وفق النظرية الُسليماني

 على استخدام بطارية اختبارات أدائية موضوعية، وذلك على النحو التايل:
) على عينة الدراسة  2002سنــة) إعداد/ موسى ( 11 – 9العقلية العامة ( مت تطبيق اختبار القدرة  -

ملحافظة  التابعة  التعليمية  الكبري  التل  بإدارة  اإلبتدائية  املدارس  ببعض  والتلميذات  التالميذ  من  األولية 
ذ ذوي  ) تلميًذا وتلميذة، حيث مت اختيار التالمي1731اإلمساعيلية جبمهورية مصر العربية، والىت بلغت (

 وتلميذة.  ) تلميذ 840ملتوسط، فكان عددهم (الذكاء املتوسط وفوق ا
السلوكية    - املالحظات  قائمة  التالميذ  هلؤالء  بالتدريس  يقومون  الذين  واملعلمات  املعلمني  إعطاء  مت 

) حيث مت توضيح كيفية استخدام القائمة،  1993لألطفال ذوي صعوبات التعلم إعداد وتقنني كامل ( 
تطبيقها مت اختيار التالميذ الذين حصلوا على درجة مرتفعة على القائمة حيث يشري ذلك إىل    ومن خالل 

اإلجراء هلذا  ووفقًا  التعلم،  صعوبات  من  ومعاناته  التلميذ  على  املالحظة  املضطربة  السلوكيات   ظهور 
 وتلميذة. ) تلميذ 349أصبحت العينة (
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)،  2007خيص صعوبات التعلم إعداد وتقنني كامل ( مت تطبيق اختبار املسح النيورولوجى السريع لتش  -
) درجة.  50  –  26بطريقة فردية على العينة السابقة, ومت اختيار من حصلوا على درجة كلية ما بني ( 

 وتلميذة.   ) تلميذ283حت العينة مكونة من (ومن مث أصب
واالنفعالية  - االجتماعية  التعلم  لصعوبات  التشخيصي  التقدير  مقياس  تطبيق  النظر  مت  الُسليمانية وفق  ية 

اال اإلرباعى   2020بتدائية) إعداد/ يوسف ( صورة (املرحلة  الذين حصلوا على  اختيار اللتالميذ  أ) ومت 
 وتلميذة. ) تلميذ 199ت العينة مكونة من (األعلى على درجات املقياس، ومن مث أصبح

الىت  - الضعف  جوانب  أن  من  الُسليمانية  النظرية  ىف  ورد  ملا  التعلم  استناًدا  صعوبات  لذوى  تظهر   
االجتماعية واالنفعالية مرتبطة بسيطرة النمط األمين من امناط معاجلة املعلومات باملخ فقد مت تطبيق اختبار 
ذوي   التالميذ  اختيار  ومت  الباحث،  إعداد/  املحوسب  باملخ  الكرويني  للنصفني  املعلومات  معاجلة  أمناط 

أص  مث  ومن  باملخ.  األمين  النمط  (سيطرة  من  مكونة  العينة  عينة  180بحت  ميثلون  وتلميذة؛  تلميًذا   (
الدراسة   إىل جمتمع  نسبتهم  تكون  وبذلك  االجتماعية واالنفعالية  التعلم  النهائية ذوي صعوبات  الدراسة 

 ) حوايل  وكوليمان  10.4احلالية  وانستاسيو  وجاالغري  كريك  إليه  أشار  ما  مع  تتفق  النسبة  وهذه   ،(%
(Kirk., Gallagher., Anastasiow., & Coleman., 2006, 409)    نسبة أن 

 %). 15  – 5صعوبات التعلم ىف املجتمع تتراوح بني ( 
وتتطلب  بالقليلة؛  ليست  نسبة  ُتعد  احلالية  الدراسة  إليها  توصلت  اليت  النسبة  أن  احلايل  الباحث  ويرى 

 لتعلم. الكشف املبكر، وتصميم الربامج الالزمة لتخفيف تلك الصعوبات النوعية يف ا

 نتائج الفرض الثاىن وتفسريها:  )2
ال ختتلف نسبة انتشار وشيوع صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق  ينص الفرض الثاىن على أنه "

   ". ة لدى أفراد عينة الدراسة باختالف نوع اجلنسالنظرية الُسليماني
يف   الوصفي  اإلحصاء  استخدام  مت  الفرض  هذا  صحة  من  النتشار  وللتحقق  املئوية  النسب  حساب 

وشيوع صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق النظرية الُسليمانية لدى أفراد عينة الدراسة الكلية  
  تبًعا لنوع اجلنس، واجلدول التايل يوضح النتائج اليت توصل إليها الباحث.

التكرارات والنسب املئوية النتشار وشيوع صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق   : )1جدول (
 النظرية الُسليمانية لدى أفراد عينة الدراسة الكلية تبًعا لنوع اجلنس
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عدد أفراد   نوع اجلنس 
 العينة األولية 

عدد أفراد العينة النهائية ذوي صعوبات التعلم  
 االجتماعية واالنفعالية 

النسبة املئوية  
% 

 %10.52 105 998 الذكور

 %10.23 75 733 اإلناث

 %10.4 180 1731 العينة الكلية
) عدم اختالف نسبة انتشار وشيوع صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية وفق  1يتضح من جدول (

إناث)، حيث تقاربت نسبة   –النظرية الُسليمانية لدى أفراد عينة الدراسة باختالف نوع اجلنس (ذكور 
األمر الذي يشري إىل قبول الفرض    االنتشار والشيوع لتلك الصعوبات النوعية يف التعلم بني اجلنسني؛ 

 الصفري، ومن مث حتقق الفرض الثاين للدراسة.  
وميكن تفسري هذه النتيجة بأن مجيع أطفال املرحلة اإلبتدائية ذكوًرا وإناًثا تنتشر وتشيع صعوبات التعلم  
االجتماعية واالنفعالية لديهم بنفس الدرجة تقريًبا، ولديهم خربات تعليمية تكاد تكون متشاة تقريبًا  

  بتدائي بنفس الدرجة تقريًبا. مرحلة التعليم اال وبصفة خاصة يف  رون ا ىف مرحلة الطفولةمي
  

 التوصيات واملقترحات: 
ومقترحات إّن   أبرزتوصيات  اخلاصة)،    الدراسة:  من  التربية  (أقسام  التربية  كليات  تويل  أن  ضرورة 

وعلوم ذوي االحتياجات اخلاصة، والتربية اخلاصة، وعلوم ذوي اإلعاقة والتأهيل اهتماًما خاًصا بربامج  
التعلم   صعوبات  ذوي  لألفراد  املبكر  بالتشخيص  تتعلق  مقررات  علي  تشتمل  حبيث  املعلمني؛  إعداد 

واالنفعالية والبحوث    االجتماعية  الدراسات  من  مزيد  إجراء  الباحث  ويقترح  معها؛  التعامل  وكيفية 
الدراسات   مزيد من  إجراء  إىل  إضافة  االجتماعية واالنفعالية؛  التعلم  فئة ذوي صعوبات  تتناول  البينية 
على   واالنفعالية  االجتماعية  التعلم  لصعوبات  الُسليمانية  النظرية  بنية  من  الكامل  للتحقق  املستقبلية 

  املستوى العريب. 
 : واملراجع املصادر 

1(  ) مصطفى  فتحي  والعالجية   ، )1998الزيات،  والتشخيصية  النظرية  األسس  التعلم    ، صعوبات 
 دار النشر للجامعات.  ،القاهرة

2( ) مصطفى  فتحي  التعلم  ،)2008الزيات،  صعوبات  ىف  معاصرة  القاهرةقضايا  النشر   ،.  دار 
 للجامعات.
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مدى مسامهة مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين يف حتقيق الصحة النفسية  
 لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي 

The extent of the contribution of the counselor for school 
and vocational guidance and counseling in achieving the 
mental health of the third year secondary school students 

  
  د. وسام عداد 

   بن زواي أمينةط. 
 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

Dr. Adad  ouissam  
Benzouai amina 
ouissamislameadad@gmail.com 
aminabenzouaiamina@gmail.com 

 امللخص: 
 النفسية الصحة  املهين يف حتقيق  التوجيه واإلرشاد  معرفة مدى مسامهة مستشار  إىل  احلالية  الدراسة  دف 

لدى  تالميذ السنة الثالثة ثانوي،حيث  مت طرح اإلشكال التايل:ما مدى مسامهة مستشار التوجيه واإلرشاد   
 ثانوي؟  املدرسي واملهين يف حتقيق الصحة النفسية لدى تالميذ السنة الثالثة

) تلميذ وتلميذة عرب مواقع التواصل االجتماعي بوالية  104أجريت الدراسة على عينة قصدية مكونة من (  
) ومت استخدام املنهج الوصفي الذي يهدف إىل  2020- 2019للسنة الدراسية ( ،وفقا-اجلزائر–أم البواقي 

) بندا حيث مت  معاجلة البيانات باستخدام 23وصف الظاهرة ومجع املعلومات،مت توزيع استبيان مكون من (
 ) spss 21برنامج حزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( 

 إىل: وقد توصلت نتائج الدراسة 
 وجيه واإلرشاد املدرسي واملهين مسامهة متوسطة يف حتقيق الصحة النفسية.ملستشار التا -
يعمل مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين على حل املشكالت التربوية لتالميذ السنة الثالثة ثانوي  -

  .بدرجة متوسطة
ب - اخلاصة  التكفل مبشكالت  واملهين يف  املدرسي  التوجيه واإلرشاد  السنة  يساهم مستشار  اخلاصة  تالميذ 

 . الثالثة ثانوي بدرجة متوسطة 
 نتائج الدراسة.  علىجمموعة من االقتراحات والتوصيات مت التوصل إليها بناء  إىل حيث خلصت الدراسة 

mailto:ouissamislameadad@gmail.com
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  . مستشار التوجيه،  الصحة النفسية، التعليم الثانوي : الكلمات املفتاحية
Abstract: 
The current study aimed to find out the extent of the contribution of the 
counselor for career guidance and counseling in achieving mental health for 
third year secondary school students, where the following problem was 
raised: To what extent does the counselor for school and vocational 
guidance and counseling contribute to achieving mental health among third 
year secondary school students?  
The study was conducted on an intentional sample of (104) male and female 
students through social media in the wilaya of Oum El Bouaghi - Algeria - 
according to the academic year (2019-2020). The descriptive approach was 
used that aims to describe the phenomenon or to collect information. 23) An 
item where the data was processed using the Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS 21) 
The results of the study concluded: 
- School and vocational guidance counselor has a moderate contribution to 
achieving mental health. 
  - The school and vocational guidance counselor works on solving the 
educational problems of the third year secondary school students with an 
intermediate degree 
  - The cou nselor for school and vocational guidance and counseling 
contributes to taking care of the problems of the special third year high 
school pupils with an intermediate degree. 
Where the study concluded with a set of suggestions and recommendations 
that were reached based on the results of the study. 
Keywords: guidance counselor, mental health, secondary education. 

 املقدمة: 
فرد دوره يف احلياة يستطيع أن يؤديه    املجتمع، ولكلّ يعترب اإلنسان قيمة يف حد ذاته فهو أمثن ثروة ميتلكها  

  ّنإبكفاية إذا ما منت جوانب شخصيته بشكل متوازن ومتكامل وهذا ما دف إليه التربية احلديثة، حيث  
يعد   فلم  املدرسة،  تغريات كبرية يف دور  إىل  أدت  العصر  اإلنسان يف هذا  اليت طرأت على حياة  التغريات 

ل املعلومات واملعارف، إمنا امتد إىل إعداد اإلنسان الذي يستطيع التعامل مع التغريات دورها يقتصر على نق
االنفعايل  النفسية واالتزان  الصحة  بقدر كاف من  يتمتع  الذي  املتوازن  اإلنسان  إجياد  الدائمة وإىل  املعرفية 

املتكامل   لتلبية  ؛  والنمو  والالزمة  الضرورية  اإلرشاد  خدمات  توفري  يتطلب  من مما  مرحلة  كل  متطلبات 
املتعلم منو  أول     ،مراحل  يف  مشكالته  بدراسة  واالهتمام  لديه  اإلجيابية  االجتاهات  تنمية  على  والعمل 

وبذلك    ؛والتركيز على معرفة أسباب تلك املشكالت بدال من حماولة عالج مظاهرها وأعراضها  ،ظهورها
فس قد  احلديثة  التربية  املدرسي  حتكون  لإلرشاد  املجال  التعليمي ت  املستوى  لرفع  بفعالية  يساهم  كي 

واالجتماعي والدراسي  النفسي  توافقهم  نتيجة  خدمات    ، للمتعلمني  جمموع  املدرسي  اإلرشاد  يعترب  حيث 
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نفسية  وتربوية تسهم يف حتسني العملية التربوية جبوانبها املختلفة فتساعد الطالب على معرفة ذاته واختيار  
دراسية م يناسبه من فروع  تدعم هذا االختيار ومواجهة مشكالته  ما  اليت  التربوية  املعلومات  توفرة وتقدمي 

  . )02، ص 2002(فنطازي، بأنواعها املختلفة 
امل  عند ولوج نوع دون  الثانوية جي  ؤسساتالتالميذ  باالمتحانات واختيار   يتعلق  بعضها  متعددة  صعوبات 

النجاح فيه، وإذا جنح التلميذ يف االمتحان  أو  وبعضها يتعلق بالتكيف املدرسي وشروطه وعوامل    ،الدراسة
املطلوب   الثانوية،  )503، ص  2012قاسم،  (االختيار  للمرحلة  التلميذ  نفسية     ، فانتقال  بصراعات  مير 

ناجتة عما حيمله من قوة النجاح من جهة أوىل، وآثار ما عاناه يف املدرسة االبتدائية من صعوبات الدخول  
ويف  حاالت كثرية فإن آثار مستوى جناحها وعالقاته السابقة مع رفاقه قد    .ثانيةإىل اجلو اجلديد من جهة  

أخرى   اجلهد يف حاالت  املزيد من  بذل  حتثه على  وقد    ) 503، ص  2012  (قاسم،تضايقه يف حاالت 
وخاصة تلميذ البكالوريا الذي يعاين من بعض املشكالت التربوية (كقلق االمتحان ومشكالت التكيف يف   

 الدراسي ونقص التحصيل الدراسي وتدين الذات)، مما يتسبب  يف اخنفاض مستواه الدراسي.   الوسط
جيد   األقل  على  أو  ملشكلته،  حل  جيد  رمبا  آخر،  فرد  عن  يبحث  الثانوية  املرحلة  يف  التلميذ  فإن  وبالتايل 

الوجدانية يف مواجهة مشكله والتعايش م  التوجيه يف  عاملشاركة  تقرر تعيني مستشاري  ها.  ولتحقيق ذلك 
الدراسي   املوسم  ابتداء من  التعليمية  للمؤسسات  التربوية  الفرق  يف    1991-1992الثانويات وإدماجهم 

واملهين"   الدراسي  مشروعه  حتقيق  على  التلميذ  مساعدة  "هي  الدراسي:  التوجيه  مهمة  أصبحت  حيث 
 .  )111، ص 2001إىل  1962واملهين خالل الفترة املمتدة من  (النشرة الرمسية، التوجيه املدرسي  

إال أن القائمني على اإلصالحات التربوية األخرية تفطنوا إىل ضرورة استخدام مصطلح  اإلرشاد املدرسي  
وذلك لتأكيد ضرورة تغيري املسارات اإلرشادية وإعطائها دالالت  أخرى ،  بدال من مصطلح التوجيه فقط

الشخصي عن دراية  واالهتمام أكثر بناء مشروعه  يتمكن من  النواحي حىت  وذلك عن    ،بالتلميذ من مجيع 
مساعدم على مواجهة خمتلف املشكالت  اليت قد تعترضهم   ، ميذ مرافقة صحيحة وشاملةطريق مرافقة التال

 .) 04، ص 2002(قنطازي،  ومن شأا أن تعيق مسارهم الدراسي 
امل بعملية توجيه  املرشد  يهتم  النفسية يف حل مشكالت ذات بعد شخصي نفسي  إذ  به ومساعدته  سترشد 

سوء  سبب  أو  املؤسسة  داخل  النفسي  التوافق  مشكلة  يف  التدخل  وبغرض  السلوكية  االضطرابات  (مثل 
أو خارجها التعليمية  البيئة  النفسية  )35(عبابسة، ص    التكيف يف وسط  الصحة  أجل حتقيق  . وذلك من 

الصحة   تعترب  حيث  لإلنسانللتلميذ  الفقري  العمود  ميكن  ،النفسية  ال  خطوة  ه  فبدوا  خيطو  أو  يقف  أن 
فهي تساعد الفرد على التوافق الصحيح يف  ،  )05(العبيدي، ص  واحدة يف حياته أو يتعامل مع اآلخرين  

املستمرة مما جيعله يعيش يف   التوترات والصراعات  النفسية وجعلها خالية من  انساب حياته  املجتمع وعلى 
  .  ) 11(عبابسة، ص أنينة وسعادة طم
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فحياة   اخلارجي.  املجتمع  إىل  معه  تنتقل  و  دراسته  إبان  تظهر  للتلميذ  اجليدة  النفسية  الصحة  أن  وال شك 
من    .كما يتأثر احلاضر باملاضي  ،اإلنسان وحدة متعددة املراحل أو السالسل يؤثر فيها احلاضر يف املستقبل

الصحة   حتقيق  يف  واملهين  املدرسي  واإلرشاد  التوجيه  مستشار  مسامهة  مدى  عن  نتساءل  سبق  ما  خالل 
 النفسية لتالميذ السنة الثالثة ثانوي؟ 

 ويندرج حتت هذا السؤال أسئلة فرعية:  
كيف يساهم مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين يف حل مشكالت التالميذ الدراسية اليت تؤثر على  

 توافقهم وصحتهم النفسية؟  
اخلاصة   احلاالت  ومتابعة  يف عالج  واملهين  املدرسي  واإلرشاد  التوجيه  مستشار  يساهم  ا كيف    والتكفل 

  ي)؟  (اخلوف، تقدير الذات املتدين، التحصيل الدراس
  

 أوال: حيثيات الدراسة 
 لفرضيات: ا  )أ

يساهم مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين مسامهة فعالة يف حتقيق الصحة النفسية    الفرضية العامة: -
 لتالميذ السنة ثالثة ثانوي.   

  الفرضيات اجلزئية:  
تؤثر  على   - اليت  الدراسية  التالميذ  واملهين يف حل مشكالت  املدرسي  التوجيه واإلرشاد  ساهم مستشار 

  توافقهم وصحتهم النفسية.  
(القلق،   يساهم مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين يف عالج ومتابعة احلاالت اخلاصة والتكفل ا  -

 الذات املتدين، التحصيل الدراسي). 
 لدراسة:أهداف ا  )ب

معرفة مسامهة مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين يف حل مشكالت التالميذ الدراسية اليت تؤثر    -
 وصحتهم. النفسي  على توافقهم 

الكشف عن مسامهة مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين يف عالج ومتابعة احلاالتاخلاصة والتكفل   -
 املتدين، التحصيل الدراسي).ا (القلق، الذات 

 أمهية الدراسة:    )ت
تسليط الضوء على أمهية مستشار التوجيه املدرسي واملهين يف حل مشكالت التالميذ الدراسية اليت تؤثر   -

 على توافقهم وصحتهم النفسية.  
معرفة مسامهة مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين يف عالج ومتابعة احلاالت اخلاصة  والتكفل ا   -

 راسي).  (القلق، الذات املتدين، التحصيل الد
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وإمنا تكون من الناحية  ، الدراسات احلالية توضح لنا أن متابعة التالميذ ال تكون من الناحية املعرفية فقط-
 النفسية أيضا. 

 مصطلحات الدراسة:    )ث
 :تعريف مستشار التوجيه -
هو شخص متخصص يف العملية التربوية يعمل مع الدارسني كأفراد أو كمجموعات حيث يساعدهم يف   

 اختيار املواد التعليمية وطرق التكلم املناسبة وهو بشكل عام يساعد على بلوغ األهداف املحددة.  
التوجيه    - برنامج  تنفيذ  التربوي ويساعد على  الفريق  التربية وعضو يف  املدرسي، فهو  أحد موظفي قطاع 

كما يساعده على    ،يسعى إىل مالحظة التلميذ يف شخصيته وحتديد طموحاته وتعريفه بقدراته وإبراز ميوله
إذا   األخصائيني  إىل  وإحالتها  املرضية  احلاالت  بعض  مبتابعة  املستشار  يقوم  كما  حميطه  وفهم  نفسه  فهم 

 . ) 125، ص 2014(بن فليس، استدعى األمر 
 هو أحد موظفي قطاع التربية والتعليم يسهر على تنفيذ برنامج التوجيه املدرسي   :التعريف اإلجرائي-

 على األقل.   سنة)19إىل  15(  ويلتحق باملدرسة الثانوية أين يكون التالميذ من فئات العمر
تعليم  بني التوسط: هياملرحلة الدراسية اليت تغطي السنوات الثالثة من التعليم الذي يتعريف التعليم الثانوي  -

 األساسي والتعليم العايل من جهة أخرى.  
حالة دائمة نسبيا، يكون فيها الفرد متوافقا نفسيا، شخصيا، انفعاليا واجتماعيا،  تعريف الصحة النفسية:    -

بالسعادة مع نفسه، ومع اآلخرين، وقادرا على حتقيق ذاته واستغالل قدراته إىل أقصى   )إمكانياته(  ويشعر 
يعيش يف   اخللق حبيث  متكاملة سوية، ويكون حسن  احلياة وشخصيته  مواجهة مطالب  حد، وقادرا على 

   . )09، ص 2005(زهران، سالمة وسالم 
النفسية: للصحة  اإلجرائي  الصحة   التعريف  استبيان  تطبيق  التلميذ جراء  يتحصل عليها  اليت  الدرجات  هو 

 النفسية . 
 سنة).  18باألقسام النهائية ،ويبلغ متوسط أعمارهم ( املتمدرسينأفراد هم  :تالميذ الثانوية -
  

 : اإلطار النظري ثانيا
مستشار التوجيه من    رشاد املدرسي و كذاىل موضوع اإلإهناك العديد من الدراسات السابقة اليت تطرقت  

األ بني  الدراسات  هذه  تنوعت  وقد  خمتلفة،  منزوايا  البعض  مايلي  يف  نستعرض  العربية،  و  مت    ها جنبية 
 . ًاواختالف ًااتفاقعليها تعليق حوهلا الىل أبرز مالحمها، وإشارة االستفادة منها مع اإل

عنوان الدراسة: العملية اإلرشادية يف املرحلة الثانوية ودورها يف معاجلة    ): 2004(  دراسة فنطازي كرمية
مشكالت املراهق هدف الدراسة: الكشف عن دور العملية اإلرشادية يف معاجلة مشكالت تالميذ املرحلة  
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آرامبالثانوية   آر  ئهمعرفة  معرفة  من خالل  الثانوية  املرحلة  يف  اإلرشادية  العملية  معوقات  عن  اء  والكشف 
 القائمني ا واملمارسني هلا.  

 مستشار توجيه.    46تلميذ وتلميذة و   417عينة الدراسة: -أدوات الدراسة: االستبيان.  -
 شكالم سواء من الناحية النفسية العالئقية واألسرية.  ملمنهج الدراسة: املنهج الوصفي التحليلي -

 وتوصلت الدراسة إىل أن:  
 تلعب دورا إجيابيا يف معاجلة مشكالم الدراسية لكنها ال تتكفل كما جيب.  اإلرشاديةالعملية  -
ال تعترب فعالة وناجحة ما مل تم وتتكفل بكل جوانب حياة التلميذ وتعمل على معاجلة  العملية اإلرشادية -

   .تداخلة ومتكاملة كل املشكالت اليت قد يواجهها ألن كل اجلوانب النفسية والعالئقية واألسرية كلها م
) صونية  برامهية  املدرسي    ):2005دراسة  التوجيه  مستشار  أداء  على  الوضعية  تأثري  الدراسة:  عنوان 

 مستشار توجيه مدرسي ومهين بوالية سوق أهراس.   42واملهين. عينة الدراسة:  
 تأثري األطر التنظيمية أداء مستشار التوجيه املدرسي واملهين. املوقع اجلغرايف.   -
  تأثري الظروف املادية للمؤسسة على أداء مستشار التوجيه.   -

 أدوات الدراسة: االستبيان واملقابلة. 
الوصفي املنهج  الدراسة  أدائه:  منهج  على  التربويني  باملتعلمني  التوجيه  مستشار  عالقة  اخلريطة    /تأثري 

 األطر القانونية اليت حتدد مهام مستشار التوجيه.   /النظام الداخلي للمؤسسة /املدرسية
عنوان الدراسة: الرضا من التوجيه املدرسي وعالقته باألداء الدراسي لدى     ):2007دراسة براك صليحة (

مستوى    املشتركني  اجلذعنيالتالميذ   على  التصرف  إىل  الدراسة  هدفت  الثانوية.  املرحلة  يف  (علمي/اديب) 
  درسي لدى تالميذ  الرضا عن التوجيه امل

ديب)  أ  (علمي/  املشتركني  اجلذعنيالتحقق من وجود عالقة بني رضا تالميذ    :منهج الدراسة: املنهج الوصفي
  من التوجيه وأدائهم الدراسي.  

  تلميذة مت اختيارهم بطريقة عشوائية   417تلميذ و  319) تلميذ وتلميذة منهم  736عينة الدراسة: ( 
مستوى الرضا عن    /متوسط  /باحثة يف دراستها أداتني مها املقابلة واالستمارةأدوات الدراسة: استخدمت ال

الثانوية املرحلة  يف  املشتركني  اجلذعني  تالميذ  لدى  املدرسي  عن    /التوجيه  الرضا  بني  إجيايب  ارتباط  هناك 
). الداللة  0.01التوجيه املدرسي واألداء الدراسي لدى تالميذ اجلذع املشترك آداب عند مستوى الداللة ( 

بني  0.01( إحصائية  فروق ذات داللة  التوجد  اإلناث.  لصاحل  املدرسي  التوجيه  عن  الرضا  مستوى  ) يف 
 . تالميذ وتلميذات اجلذعني املشتركني

التغلب على بعض مشكالت طالب    دراسة األمسري:  الطاليب يف  التوجيه واإلرشاد  الدراسة: دور  عنوان 
 دور يف الوقاية من هذه املشكالت يف مدينة الرياض. منالثانوية وما يقومون به   املرحلة

    .هدف الدراسة: التعرف على أهم املشكالت اليت تواجه املرشدين يف تعاملهم مع الطالب -
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  دوات الدراسة: استخدمت االستبيان. أ -
 . مرشدا 25طالبا و 2500عينة الدراسة:   -
النتائج  نتائج الدراسة: أن املشكالت النفسية تؤثر تأثريا كبريا على املعدل التراكمي للطالب كما أظهرت -

  أن دور املرشد الطاليب يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض ليس له وجود. 
و(  دبزيقش  الدراسة:   :Disi(  1973دراسة  ونائ  عنوان  املديرون  يصفه  كما  الثانوية  مرشد    و ب"دور 

  (اهلند)   املديرين واملرشدين يف مقاطعة أنديان".
  % من جمتمع الدراسة.  10عينة الدراسة: عينة عشوائية نسبتها  -
  هدف الدراسة: معرفة مدى املوافقة لدى هذه الفئات على أمهية دور مرشد املدرسة الثانوية يف أنديان.   -
 ). Tessele  1972أداة قياس من تصميم ( استخدامأدوات الدراسة: مت  -
إن التفاعل والعالقات اجليدة مع املديرين واملعلمني والطالب وأولياء األمور كما يراها التالميذ تزيد من    -

  فعالية العملية اإلرشادية.  
(الوليد،  رأى املديرون أن البحث والتقييم من أهم أدوار وصفات املرشد لتفاعله مع العملية اإلرشادية    -

    .) 09 ، ص2017
عنوان الدراسة: مفهوم اهلوية عالقته بالصحة النفسية لدى    ): 2012(  اطمة الزهراء دراسة مراد بودية ف

  على عالقة اهلوية بالصحة النفسية.   تسليط الضوءالشباب اجلامعي. 
  هدف الدراسة: دف الدراسة احلالية إىل التعرف على مكونات اهلوية لدى الشباب اجلامعي   -
  املنهج الوصفي استمارة مجع املعلومات. املقابلة املوجهة. املالحظة بدون مشاركة.   -
العلوم    - بكلية  اجلامعيني  الشباب  جمتمع  االنفعالية االجتماعيةالعينة:  للنواحي  اجلديدة  كورنل  قائمة   .

اجلامعي    -واملزاجية.   الشباب  تأويلها بعدم قدرة  الفهم ميكن  الدراسة: وجود حالة عامة من غياب  نتائج 
  على البلورة العقلية ملعيشة الذايت. 

الوجداين وعالق  :)2015دراسة جمذوب أمحد حممد قمر ( النفسية والذكاء  الصحة  الدراسة:  تهما  عنوان 
العالقة   طبيعة  معرفة  إىل  الدراسة  الدراسة: دف  املتغريات. هدف  الوجداين   االرتباطيةببعض  الذكاء  بني 

الوجداين من   والذكاء  النفسية من جهة  الصحة  الكشف عن درجة  التقنية.  لدى مروي  النفسية  والصحة 
النفسية والذكاء الوجداين.    جهة أخرى لدى طلبة كلية كانت هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني الصحة

  جاء بدرجة كبرية.   االنفعايلمستوى الصحة النفسية والذكاء 
  أدوات الدراسة:مقياس الصحة النفسية. مقياس الذكاء الوجداين.   -
  طالب علمي.   50طالب أديب و   50العينة: طبقت على   -
  املقارن.    االرتباطياملنهج: املنهج الوصفي  -
  بني الصحة النفسية والذكاء الوجداين.   االرتباطيةالتحقق من طبيعة العالقة  الدراسة:نتائج  -
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 ). املستوى الدراسي) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الصحة النفسية ملتغريات (اجلنس، التخصص -
 

 التعليق على الدراسات السابقة: 
كانت الدراسات اليت تناولت دور مستشار التوجيه املدرسي واملهين شاملة ومتنوعة    من حيث اهلدف:   -

وتشابه يف هذه الدراسات يف التعرف على دور املستشار    اتفاقمن حيث األهداف، حيث نالحظ وجود  
 املدرسي واملهين، وتتفق بعض هذه الدراسات مع هذه الدراسة احلالية من حيث اهلدف.  

املنهج   - حيث  املدرسي    استخدمت  :من  واإلرشاد  التوجيه  مستشار  موضوع  تناولت  اليت  الدراسات 
 واملهين املنهج الوصفي وتتفق هذه الدراسات مع هذه الدراسة احلالية من حيث املنهج.  

املدرسي    - واإلرشاد  التوجيه  مستشار  دور  تناولت  اليت  الدراسات  أغلب  سبقت  كما  العينة:  حيث  من 
 ذ الطور الثانوي كما يف دراسة.  واملهين على التالمي

تعددت النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة املتعلقة بدور املستشار املدرسي    :من حيث النتائج   -
واملهين حيث توصلت بعض الدراسات إىل وجود دور للمستشار املدرسي واملهين وأخرى توصلت إىل عدم  

 وجود دور للمستشار التوجيه.  
 طبق الباحث استبيان معلومات كما يف الدراسات السابقة.  :من حيث األدوات  -
  
 ا : اجلانب التطبيقيلثثا

 أداة الدراسة:   )أ
 تقيس مدى مسامهة مستشار التوجيه يف حتقيق الصحة النفسية للتالميذ السنة الثالثة ثانوي. االستبيان:

مجع   أدوات  من  أداة  أا  على  وتعرف  املعلومات  جلمع  كأداة  استبيان  على  احلالية  دراستنا  يف  اعتمدنا 
املعلومات   و  حيوي  واستكشافآالبيانات  حمدد  موضوع  حول  الناس  م  الستبيانراء  عدد  األسئلة  على  ن 

 ) 2017املطلوبة من قطاع كبري من األشخاص. (مربوكي خبتة،  اآلراءإجابتها متثل أو 
يف    واعتمد مت بناء االستبيان: من خالل مجع عدد من األسئلة حول موضوع الدراسة     ن:كيفية بناءاالستبيا

 على:   ئهبنا
تناولت موضوع    - اليت  السابقة  والدراسة  التوجيه  تناولت مستشار  اليت  السابقة  الدراسات  االطالع على 

 . االجتماعيدور مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين يف حتقيق التكيف 
 الدراسة. استبيانمنها يف بناء   لالستفادةعلى بعض املقاييس  االطالع -

التصحيح: لبدائل    وصغت  طريقة  تبعا  عبارة  كل  على  التلميذ  جييب  أن  تتضمن  تعليمات   3لالستبيان 
 أوزاا كما يلي: 

 ) 03موافق بدرجة كبرية (



 

166 

 ) 02موافق بدرجة متوسطة (
 ) 01موافق بدرجة ضعيفة ( 

السنة الثالثة ثانوي ونظرا للظروف اليت    طريقة إجراء أدوات الدراسة: قمنا بتوزيع االستبيان على تالميذ 
كورونا    منر جائحة  بسبب  جمتمع  )COVID19ا  على  توزيعه  مت  الفترة  تلك  يف  وواقعي    افتراضي) 

 مبواقع التواصل االجتماعي ومتت العملية ملدة (يومني).  واالستعانة
 وقد مت تأكيد الشروط السيكومترية للدراسة: -

على صدق املحتوى متأكد من صدق االستبيان وذلك بتوزيعه على أساتذة من أعضاء    االعتماد مت  الصدق:
 حول:  أرائهموذلك من أجل إبداء  -اجلزائر–أم البواقي – االجتماعيةهيئة التدريس يف كلية العلوم 

  مدى صالحية بنود االستبيان ما وضعت لقياسه.  -
 اللغوية. مدى وضوح العبارات وكفاءة الصياغة  -
 ملختلف جوانب املوضوع.  االستبيانمدى مشولية  -

) قيمتها ال  8)، ( 4)، أو ( 1وجدنا أن البنود (  -وبعد خضوع البنود لصدق املحكمني-يف املحور األول  
 ) بندا.  11) لذلك جيب حذفها ومنه يبقى ( 0.50تتعدى ( 

وهو مؤشر جيد يدل على    0.86لغت  النسبة اإلمجالية لصدق األداة ب   حساب النسبة اإلمجالية للصدق: 
 أن النسبة اإلمجالية املتوصل إليها هي نسبة مقبولة بعد التعديل أصبح توزيع بنود املقياس على املحاور. 

 املحك التايل:  اعتمدولتقييم الدرجة على املقياس 
 درجة ضعيفة   1.66=   1من 
 درجة متوسطة   2.33=  1.67من 
 درجة عالية     3إىل  2.34من 

 الدراسة األساسية:   )ب
 منهج الدراسة األساسية: 

يتم   فمن خالله  املعرفة،  وسائل  العلمي ووسيلة من  البحث  من خطوات  البحث خطوة هامة  منهج  يعترب 
مع   ويتطابق  موضوعيا  يكون  أن  جيب  العلمي  فاملنهج  لذلك  الدراسة،  ملوضع  نصي  حتديد  على  احلصول 

املر أن  املوضوع  يعين  وهذا  دراسته،  وأهدافه    اختياراد  املوضوع  لطبيعة  وفقا  يكون  املناسب  املنهج 
وخصائصه وبذلك جاءت دراستنا هذه اليت تصنف ضمن البحوث الوصفية اليت تعتمد على دراسة الواقع  

 والظاهرة كما هي. 
امل التوجيه واإلرشاد  أمهية مستشار  معرفة  هو  الوصفي  املنهج  اعتماد  درسي واملهين يف حتقيق  واهلدف من 

 الصحة النفسية لتالميذ السنة الثالثة ثانوي والتوصل إىل عالج مشكالت النفسية.
 جماالت الدراسة:
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) يف هذه  covid  19: أجريت الدراسة نظرا للظروف اليت منر ا بسبب جائحة كورونا ( جمال املكاين  -
 للحصول على عينة الدراسة. االجتماعيعلى مجيع مواقع التواصل   اعتمدناالفترة 

 )  12/2020/ 23) إىل ( 12/2020/ 12من(  املجال الزماين: -
    جمتمع الدراسة:

) من خمتلف  2020/2021للعام الدراسي(  -تكون جمتمع الدراسة من تالميذ البكالوريا بأم البواقي اجلزائر
 . 104الشعب مت التواصل معهم من خالل منصة الفايسبوك بلغ عددهم 

    عينة الدراسة:
على نوعية العينة القصدية حيث مت توزيعه على    االعتماد) مت  covid  19نظرا لوجود جائحة كورونا (

 (فيسبوك...).  االجتماعيتلميذ من خالل مواقع التواصل  104
 راسة األساسية وفقا ملتغري اجلنس): يوضح توزيع أفراد الد01جدول (

 النسبة املئوية  التكرارات اجلنس

 %42.64 41 ذكر 

 %60.57 63 أنثى 

 %100 104 املجموع 

 يتضح أن:  ،) 01اجلدول رقم ( من خالل 
اإلناث البالغني   البالغة  60.57بنسبة    63قيمة تكرارات  الذكور  بنسبة   41%  أكثر من قيمة تكرارات 

42.64 .% 
األساسية: الدراسة  املستخدمة يف  البحث  لتحقيق   أدوات  مناسبة  قياس  أداة  ظاهرة البد من  أي  لدراسة 

احلالية   الدراسة  ويف  إليها،  الوصول  املراد  الدراسة    االستبياننفس    استخدمنااألهداف  يف  املستخدم 
 االستطالعية

 عرض ومناقشة وتفسري النتائج:    )ت
 النفسية.  مدى مسامهة مستشار التوجيه يف حتقيق الصحة  عرض ومناقشة نتائج الفرضية العامة:

  الستجاباتاملعيارية والتقييم النسيب و الترتيب  واالحنرافات): املتوسطات احلسابية 02جدول رقم (
  أفراد العينة 

 التقييم الترتيب املعياري  االحنراف املتوسط احلسايب  العبارة 

 درجة متوسطة  7 1.267 2.09 1
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 عالية 16 1.297 2.34 2

 متوسطة  12 1.288 2.29 3

 عالية 21 1.910 3.08 4

 متوسطة  14 1.289 2.30 5

 متوسطة  5 1.660 2.02 6

 متوسطة  9 1.610 2.23 7

 متوسطة  4 1.360 1.77 8

 متوسطة  3 1.260 1.60 9

 متوسطة  1 1.340 1.06 10

 متوسطة  2 1.261 1.30 11

 عالية 23 1.645 3.45 12

 عالية 17.5 1.040 2.49 13

 متوسطة  6 1.345 2.04 14

 عالية 20 1.760 2.94 15

 عالية 19 1.505 2.90 16

 عالية 22 1.912 3.09 17

 متوسطة  10 1.550 2.24 18

 متوسطة  14 1.180 2.30 19

 متوسطة  8 1.226 2.19 20

 متوسطة  11 1.530 2.25 21
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 متوسطة  14 1.276 2.30 22

 عالية 17.5 1.460 2.49 23

 متوسطة  / / 2.29 الدرجة الكلية

القيمة  بلغت  ثانوي  الثالثة  لتالميذ  النفسية  الصحة  التوجيه يف حتقيق  الكلية ملدى مسامهة مستشار  الدرجة 
) عبارة مت حتديد مدى مسامهة مستشار التوجيه يف حتقيق  23) وهي درجة متوسطة، وأنه من بني ( 2.29(

ثانوي، جاءت مثانية عبارات بدرجة الثالثة  السنة  لتالميذ  النفسية  كبرية مبتوسطات حسابية ما بني    الصحة 
و(2.49( (   وباحنرافات)  3.45)  بني  ما  ( 1.912معيارية  و  من  1.040)  النتائج  هذه  تفسري  وميكن   (

 ما يلي: افتراضخالل تبدل 
) اليت حصلت على  23) و(17) و( 16) و( 15) و( 13) و(12) و( 4) و( 2بالنسبة للعبارات رقم (  أوال:

املراتب   تقييم كبرية يف  ( 21) و(16( درجات  و  و(23)  و(17.5)  و(19) و( 20)  مبتوسطات  22)   (
 ) بني  ما  (   واحنراف)  3.45) و(2.49حسابية  بني  ما  و( 1.912معياري  تفسري من  1.040)  وميكن   (

أن تالميذ السنة الثالثة يرون أن ملستشار التوجيه دور عايل يف حل مشكالم السلوكية    افتراضخالل قبول  
على يف    والدراسية ويساعدهم  جاء  ما  هذا  املدرسي  املحيط  داخل  تواجههم  اليت  الصعوبات  بعض  جتاوز 

) وهذا راجع ألن املستشار يقدم املساعدة اإلرشادية املتخصصة للتالميذ، كما  16) و( 4) و( 1البند رقم (
املهام   إمكانيام ألن من  مع  تتناسب  اليت  الدراسية  الشعب  توضيح خصائص  التوجيه يف  يساعد مستشار 

إمكانيام   األ مع  تتناسب  واليت  فيها  يرغبون  اليت  الشعب  إىل  التالميذ  توجيه  هي  التوجيه  ملستشار  ساسية 
) دور مستشار التوجيه يف اجلانب النفسي للتالميذ ودوره يف حتقيق  23) (17) ( 15كما يؤكد البند رقم  

) اليت تؤكد دور مستشار  2017نتائج الفرضية العامة مع دراسة مريوكي خبتة (  اتفقتكما    االمتحانقلق  
 .االمتحانالتوجيه يف التخفيف من قلق 

للعبارات رقم (   ثانيا: )  18) و(14) و( 11) و( 10) و(9) و(8) و(7) و(6) و( 5) و( 3) و( 1بالنسبة 
و( 19و( و(20)  و( 21)  بني  22)  ما  حسابية  مبتوسطات  متوسطة  تقييم  درجات  على  حتصلت  اليت   (
و( 1.06( ( معيار  واحنراف)  2.30)  بني  ما  و( 1.660ي  الثالثة 1.180)  والثانية،  األوىل  املراتب  يف   (

والرابعة   عشر  والثانية  عشر  وإحدى  العاشرة  والتاسعة  والثامنة  والسابعة  والسادسة  اخلامسة  والرابعة 
أن مدى مسامهة مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي يف    افتراضعشر.وميكن تفسري هذه النتائج من خالل  

الص واإلرشاد  حتقيق  مستشار  وقت  لضيق  هذا  إرجاع  وميكن  متوسطة  ثانوي  الثالثة  للتالميذ  النفسية  حة 
  ، امللقاة إىل عاتقه وأيضا خجل التالميذ من زيارام ملستشار التوجيه  اإلداريةاملدرسي واملهين لكثرة مهامه  

للدراسة ميكن تفسري الدرجة    إىل اإلطار النظري  واستناداومهام مستشار التوجيه بيداغوجية أكثر من نفسية  
 تمثل يف: تالكلية مبا توصل إليه الطالبات من أن مهام مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي 
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متابعة   رغبام.  وفق  الشخصي  مشروعهم  بناء  يف  وتوجيههم  املدرسي  مسارهم  خالل  التالميذ  مرافقة 
التالميذ الذين يواجهون صعوبات من الناحية النفسيةالبيداغوجية قصد متكينهم من مواصلة الدراسة.إجراء  

 ة. الفحوص النفسية الضرورية قصد التكفل بالتالميذ الذين يعانون من مشاكل اخلاص 
عملية   يف  ودروس    اكتشافاملسامهة  املكيف  التعليم  تنظيم  يف  واملشاركة  مدرسيا  املتخلفني  التالميذ 

 تقييم.الو االستدراك
 مناقشة نتائج الدراسة وحتليلها يف ضوء الفرضية اجلزئية األوىل:   )ث

 عرض وحتليل نتائج الدراسة يف الفرضية اجلزئية األوىل: 
مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين يف حل املشكالت التالميذ الدراسية اليت نص الفرضية: يساهم  

 تؤثر على توافقهم وصحتهم النفسية. 
 حتليل نتائج بنود املحور األول:  

توافقهم   التالميذ عل  عبارة حمور حل املشكالت اليت تؤثر على  استجابات): يوضح 03جدول رقم (
 الدراسي وصحتهم النفسية 

 التقييم الترتيب اإلحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العبارات

 متوسطة  3 1.26 2.09 1

 عالية 7 1.29 2.34 2

 متوسطة  5 1.28 2.29 3

 عالية 8 1.91 3.08 4

 متوسطة  6 1.28 2.30 5

 متوسطة  2 1.66 2.03 6

 متوسطة  4 1.61 2.23 7

 متوسطة  1 1.36 1.77 8

 متوسطة  / / 2.265 املجموع 

قدرت درجة املحور "حل املشكالت اليت تؤثر على توافقهم الدراسي وصحتهم   حتليل نتائج املحور األول: 
ب( (2.265النفسية"  ب  األول  البند  يف  احلسايب  املتوسط  قدر  بينما  متوسطة  درجة  وهي   ،(2.09  (
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) وهذا ما يدل على أن مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي املهين يساعد التالميذ  1.26معايري (   واحنراف
) البند  العينة،  أفراد  إجابات  خالل  من  وهذا  متوسطة  بدرجة  الدراسية  مشكالم  حل  قدر  02على   (

 ) حسايب  (  وباحنراف)  2.34مبتوسط  ب  قدر  التوجيه    . ) 1.29معياري  مستشار  أن  على  يدل  وهذا 
واإلرشاد املدرسي واملهين يساعد التالميذ على التكيف مع الوسط املدرسي بدرجة كبرية وهذا من خالل  

 إجابات أفراد العينة. 
) وهذا يدل على أن مستشار  1.28معياري قدر ب (  وباحنراف)  2.29) قدر مبتوسط حسايب ( 03البند (

من األستاذ أثناء احلصص اإلعالمية    االستفادةالتوجيه واإلرشاد املدرسي واملين يقدم النصائح حول طريقة  
) البند  أما  العينة،  أفراد  إجابات  خالل  من  وهذا  متوسطة  ( 04بدرجة  حسايب  مبتوسط  قدر   (3.08  (

ار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين ساعد على  ) وهذا يدل أن مستش1.91معياري قدر ب (   وباحنراف
حل املشكالت السلوكية ويكون وسيطا بني األساتذة والتالميذ كلها بدرجة عالية وهذا من خالل إجابات 

) وهذا يدل على أن  1.28معياري (   وباحنراف)  2.30) قدر مبتوسط حسايب ( 05أفراد العينة، أما البند (
امل واإلرشاد  التوجيه  أفاق  مستشار  من  عنها  يترتب  وما  الدراسة  على  التالميذ  حبث  يقوم  واملهين  درسي 

) للبند  بالنسبة  العينة،  أفراد  إجابات  خالل  من  وهذا  متوسطة  بدرجة  مبتوسط  06مستقبلية  قدر  الذي   (
 ) (  وباحنراف)  2.02حسايب  ب  قدر  واإلرشاد  1.66معياري  التوجيه  مستشار  أن  على  يدل  وهذا   (

البند املدرسي واملهين   العينة،  أفراد  إجابات  متوسطة حسب  بدرجة  التالميذ  الرتاعات بني  على حل  يعمل 
)07) حسايب  مبتوسط  قدر  (   وباحنراف)  2.23)  التوجيه  1.61معياري  مستشار  أن  على  يدل  وهذا   (

الذي قدر  )  08واإلرشاد املدرسي بني أمهية العمل اجلماعي والتعلم التعاوين بني التالميذ، أما بالنسبة للبند (
 ) متوسط حسايب  (   وباحنراف)  1.77ب  واإلرشاد  1.36معياري  التوجيه  أن مستشار  دال على  ) وهذا 

خالل   من  وهذا  متوسطة  بدرجة  الدراسي  الربنامج  مع  التكيف  على  التالميذ  يساعد  واملهين  املدرسي 
 أفراد العينة.  استجابات

ت الفرضية  ذه  واملتعلق  األول  املحور  نتائج  عرض  وقد  أثناء  متوسطة،  األوىل  اجلزئية  الفرضية  أن  لنا  بني 
كانت معظم إجابات التالميذ تؤكد أن مستشار التوجيه يساهم يف حل املشكالت الدراسية اليت تؤثر على 

وذلك ألن مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين   ، توافقهم الدراسي وصحتهم النفسية بدرجة متوسطة
الكثري من األعمال   البيداغوجي  لديه  اجلانب  للتلميذ ويركز على  النفسي  اجلانب  اليت جتعله يهمل  اإلدارية 

أكثر وأيضا بسبب خجل بعض التالميذ من الذهاب إىل مستشار التوجيه وطرح عليه مشكالم النفسية،  
النفسية   التابعة  يف  التوجيه  مستشار  ودور  مهام  جيهل  من  الطلبة  من  البعض  ويوجد  فيه،  ثقتهم  وعدم 

ن مستشار التوجيه يساهم يف حل مشكالت التالميذ الدراسية اليت تؤثر على  إلتالميذ.وعليه ميكن القول  ل
 توافقهم وصحتهم النفسية. 
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األول:   استنتاج على    املحور  تنص  واليت  اجلزئية  الفرضية  النتائج  وتفسري  حتليلنا  خالل  "يساهم  أن  من 
توافقهم   على  تؤثر  اليت  الدراسية  التالميذ  مشكالت  حل  يف  واملهين  املدرسي  واإلرشاد  التوجيه  مستشار 

بدرجة   النفسية  ثانويوصحتهم  الثالثة  تالميذ  لدى  املدرسي ،  متوسطة  التوجيه  مستشار  أن  إىل  نتوصل 
الدراسي توافقهم  على  تؤثر  اليت  املشكالت  حل  يف  يساهم  املهين  بدرجة    واإلرشاد  النفسية  وصحتهم 

 : توصل إليها إىل أسباب نذكر منهامتوسطة و ميكن هذه النتيجة امل
أدائه    - البكالوريا مما حيد من فعالية  لتالميذ  التوجيه  ملهامهعدم توفر ساعات شاغرة  .ضيق وقت مستشار 

 واإلرشاد املدرسي واملهين لكثرة مهامه اإلدارية. 
 تالميذ من زيارة مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين. كثرة األفواج التربوية.خجل ال -
 تدخل الطاقم اإلداري يف مهام مستشار التوجيه واإلرشاد مما يؤثر سلبا على أداء مهامه.  -
 ضعف العالقات مع الفريق التربوي ال سيما بعض األساتذة.  -

 الثانية: مناقشة نتائج الدراسة وحتليلها يف ضوء الفرضية اجلزئية 
الثانية: اجلزئية  الفرضية  ضوء  الدراسة يف  نتائج  وحتليل  املدرسي    عرض  التوجيه واإلرشاد  يساهم مستشار 

 واملهين يف عالج ومتابعة احلاالت اخلاصة والتكفل ا (القلق، الذات املتدين، التحصيل الدراسي).
 حتليل نتائج بند  املحور الثاين:

التالميذ على عبارة حمور متابعة احلاالت اخلاصة والتكفل ا   استجابات): يوضح 04جدول رقم: ( 
 تدين، القلق،  التحصيل الدراسي) (تقدير الذات امل

 التقييم الترتيب اإلحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  

 متوسطة  3 1.26 1.60 9

 متوسطة  1 1.34 1.06 10

 متوسطة  2 1.26 1.30 11

 عالية 15 1.64 3.45 12

 عالية 10.5 1.04 2.49 13

 متوسطة  4 1.34 2.04 14

 عالية 13 1.76 2.94 15

 عالية 12 1.50 2.90 16
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 عالية 14 1.91 3.09 17

 متوسطة  6 1.55 2.24 18

 متوسطة  8.5 1.18 2.30 19

 متوسطة  5 1.22 2.19 20

 متوسطة  7 1.53 2.25 21

 متوسطة  8.5 1.27 2.30 22

 عالية 10.5 1.46 2.49 23

 متوسطة  / / 2.30 الدرجة الكلية

حتليل نتائج املحور الثاين: قدرت درجة املحور "متابعة احلاالت اخلاصة والتكفل ا (تقدير الذات املتدين،  
) ب  الدراسي)  التحصيل  ( 2.30القلق  رقم  اجلدول  خالل  من  متوسطة.  درجة  وهي  أن 04)  تتضح   (

البند (  استجابات ) وهي  1.26(   معياري  واحنراف)  1.60) مبتوسط حسايب يقدر ب (09التالميذ على 
تأكد على أن مستشار التوجيه يساعد التلميذ على تعزيز ثقته بنفسه وذلك بدرجة متوسطة، ولقد كانت  

) البند  على  التالميذ  ( 10إجابات  ب  يقدر  حسايب  مبتوسط  (   واحنراف)  1.06)  واليت 1.34معياري   (
على إثبات ذاته بدرجة متوسطة،  تؤكد على أن مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين يساعد التالميذ  

 ) البند  على  التالميذ  إجابات  كانت  (11ولقد  ب  قدر  حسايب  مبتوسط  معياري    وباحنراف)  1.30) 
بدرجة  1.26( ومهم  وفعال  بأنين شخص  يشعرين  املدرسي  واإلرشاد  التوجيه  مستشار  بأن  تؤكد  اليت   (

نتائج   أكدت  وقد  (  استجاباتمتوسطة،  البند  على  مب12التالميذ   ( ) ب  قدر  حسايب  )  3.45توسط 
) وهذا يدل على أن مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين يساعد التالميذ  1.64معياري (  وباحنراف

نتائج   أسفرت  وقد  كبرية،  بدرجة  إمكانيام  مع  تتناسب  اليت  الدراسية  الشعب  خصائص  توضيح  على 
البند رقم (   استجابات معياري    واحنراف)  2.49ت مبتوسط حسايب ( )بدرجة كبرية قدر13التالميذ على 

إثبات  1.04( املدرسي واملهين على  التوجيه  التالميذ من طرف مستشار  اليت كانت تسعى إىل مساعدة   (
) البند  خيص  فيما  أما  وتقديرها.  على  14ذام  التالميذ  مساعدة  إىل  يسعى  الذي  إمكانيام    استغالل ) 

مب قدر  األهداف  لتحقيق  اخلاصة  (وقدرام  حسايب  (  وباحنراف)  2.04توسط  وذلك  1.34معياري   (
البند ( بأن  1.76معياري (  وباحنراف)  2.94) قدر مبتوسط حسايب ( 15بدرجة متوسطة،  ) والذي أكد 

عند التحدث معهم بدرجة    واالطمئنانمستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين سيشعر التالميذ بالراحة  
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)  1.50معياري (   واحنراف)  2.90) الذي قدر مبتوسط حسايب ( 16بند (متوسطة، ولقد أسفرت نتائج ال
وذلك بدرجة كبرية على مساعدة مستشار التوجيه للتالميذ البكالوريا على جتاوز الصعوبات اليت تواجههم  

) للبند  التالميذ  إجابات  نسبة  املدرسي، وكانت  املحيط  قدرت مبتوسط حسايب  17داخل  بدرجة كبرية   (
(   افواحنر)  3.09( واملهين  1.95معايري  املدرسي  واإلرشاد  التوجيه  مستشار  مساعدة  أكدت  واليت   (

) البند  أما  اإلجيابية،  تعزيز سلوكام  ( 18للتالميذ على  قدر مبتوسط حسايب  معياري    واحنراف)  2.24) 
درام  ) هذا يدل على أن مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين يساعد التالميذ على تنمية ق 1.55(

) مبتوسط  22) و ( 19أفراد العينة، وقد تقاربت نتائج البند (  استجاباتالصفية بدرجة متوسطة من خالل  
ب( قدر  (  واحنراف)  2.30حسايب  و(1.18معياري  حسايب  1.27)  مبتوسط  وكذلك  كبرية،  بدرجة   (

) (  واحنراف)  2.19قدر ب  (1.22معياري  للبند  التوجيه20)  أن مستشار  يدل على  واإلرشاد    ) وهذا 
التالميذ   خوف  من  يقلل  واملهين  إجابات    الجتيازاالمتحاناملدرسي  وكانت  متوسطة،  بدرجة  النهائي 

) تؤكد على مساعدة  1.53معياري (   واحنراف)  2.25) قدرت مبتوسط حسايب ( 21التالميذ على البند (
ارئة بكل ثقة بدرجة متوسطة،  مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين التالميذ على مواجهة املواقف الط

نتائج   أسفرت  (   استجاباتوقد  البند  على  ( 23التالميذ  حسايب  مبتوسط  قدرت  كبرية  بدرجة   (2.49  (
 ) تؤكد على تقدمي اإلرشاد والتكفل النفسي لتخلص التالميذ من اخلوف والقلق. 1.46حنراف معياري (او

 اليت تنص على:   اجلزئية الثانيةالنتائج املتوصل إليها حول الفرضية  وخبصوص
يساهم مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين يف عالج ومتابعة احلاالت اخلاصة والتكفل ا (اخلوف،  
متوسطة، وهذا يدل على أن   البنود بدرجة  التالميذ على هذه  املتدين) حيث كانت إجابات  الذات  تقدير 

متوسط يف عالج ومتابعة احلاالت اخلاصة والتكفل ا، ورغم تناولنا  املستشار التوجيه املدرسي واملهين دور  
الناحية   يواجهون مشاكل من  الذين  للتالميذ  النفسية  املتابعة  التوجيه يف  ملهام مستشار  النظري  اجلانب  يف 
مشاكل   من  يعانون  الذين  بالتالميذ  لتكفل  قصد  الضرورية  النفسية  الفحوص  وإجالء  البيداغوجية  النفسية 

علم  خا كان  إذا  عليها  املتحصل  الشهادة  طبيعة  إىل  يعود  وهذا  ذاك  عكس  اإلمربيقي  الواقع  أن  إال  صة، 
القدرات   االجتماع وأيضا  وفروعه  النفس  علم  عن ختصص  ختتلف  فهي  بشرية  تنمية  أو  تربوية  إدارة  أو 

للمتعلم وتكف إىل دراسة شخصية  النفسي حيتاج  اجلانب  ألنه  التوجيه  ملستشار  متعمق وبعض  الشخصية  ل 
اإلداري ولقد   النفسي بسبب الضغط  اجلانب  يتهربون من  دراستنا مع دراسة (قنطازي    اتفقتاملستشارين 

كرمية) اليت خلصت إىل أن العملية اإلرشادية ال تعترب فعالة وناجحة ما مل تم وتتكفل بكل جوانب حياة 
ك  ألن  يواجهها  اليت  املشكالت  كل  معاجلة  على  وتعمل  واألسرية التلميذ  والعالئقية  النفسية  اجلوانب  ل 

كما   حمالة.  ال  الدراسي  اجلانب  يفشل  وبإمهاهلا  ومتكاملة  متداخلة  دراسة    اتفقتوالدراسية  مع  دراستنا 
) اليت خلصت أن املشكالت النفسية تؤثر تأثريا كبريا على املعدل التراكمي للطالب كما  1991(األسهري  

  طاليب يف املدارس الثانوية بالرياض ليس له وجود. أظهرت النتائج أن دور املرشد ال
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  اخلامتة:  
حتقيق    غاية يف ظل ما تدعو له التربية احلديثة ب  ًاأساسيّ   ًاباملتعلم من مجيع النواحي أصبح مطلب  االهتمامن  إ

حيثيكون ذلك من خالل إعداد أجيال تتمتع بالصحة النفسية يف    ،األهداف املرجوة من العملية التربوية
احلياة املتسارعة يف مجيع جماالت  العاملية  التطورات  مواكبة  وقادرة على  املدرسي  لذا البد من    ، وسطها 

جناعة أكثر  وجعلها  واملهين  املدرسي  واإلرشاد  التوجيه  مستشار  مسامهة  اليت   ،تفعيل  اخلدمات  سيما  ال 
لتال وااليقدمها  بالرعاية  إحاطتهم  خالل  من  لإلرشاد  فيها  احلاجة  تزيد  اليت  الثانوية  املرحلة  هتمام  ميذ 

وذلك بتخطي كل الصعوبات واملشكالت اليت تعترضهم ومساعدم  ،  رتقاءومساعدم على النجاح واال
النفسية الصحة  حتقيق  وتوافقه    ،على  ذاته  حتقيق  على  التلميذ  مبساعدة  قام  قد  يكون  الشخصي  وبذلك 

والتربوي وحتقيق الصحة النفسية وحتقيق التقدم والنجاح للتلميذ بصفة خاصة وللمنظومة التربوية بصفة  
 عامة.  

 قتراحات:اال
دور الفعال ملستشار التوجيه املدرسي املهين يف املدرسة اجلزائرية يف إحداث توافق التالميذ الضرورة إبراز    -

 املشكالت اليت تعرقل سري دراستهم. اجتماعيا ودراسيا وحل بعض 
 ضرورة توظيف يف مؤسساتنا التربوية مستشار التوجيه يف كل مدرسة للتكفل بالتالميذ.  -
املرافقة البيداغوجية والنفسية للتالميذ من اجل ختطي الصعوبات أو املشكالت اليت يقعون فيها خاصة يف    -

 مرحلة املراهقة. 
ملهامه وبشكل دوري    - املدرسي واملهين  التوجيه واإلرشاد  أداء مستشار  ملستوى  تقييمية  إجراء دراسات 

 ألا تساعد يف الكشف على مستوى األداء ،ومن مث تعزيز جوانب الضعف لديه. 
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 للنشر والتوزيع. 
2(  ) خدجية  فليس،  واملهين، ط  ،) 2014بن  املدرسي  التوجيه  يف  املطبوعات  1املرجع  ديوان  باتنة،   ،

 اجلمعية. 
، دور مستشار التوجيه يف تقليل من مظاهر العنف، رسالة ماستر جامعة  )2014(بن فرج اهللا، خبتة   )3
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  لخص:  امل
ال هذه  أفق    دراسةحتاول  يف  اجلزائر  يف  الفلسفي  اخلطاب  يواجه  الذي  الرهان  على  الضوء  تلقي  أن 

والتربوي والقانوين  واالقتصادي  ثقايف  السوسيو  امليدان  يف  املنتظرة  طاملا    ، اإلصالحات  مفاهيم  وهي 
اليوم   ماسة  احلاجة  أصبحت  فقد  باحلداثة.  بالتعددية يف  إارتبطت  يقر  فكر  االختالف إىل  طار جدلية 

عرب  واال النقدآعتراف  املعيشية  ،لية  باحلياة  الفلسفة  الرتباط  يف    ،وذلك  املبادئ  هذه  تترعرع  حيت 
وهذا االرتباط هو ما جيعلنا نتساءل هل  .  الفلسفة عقالنية ونقدية   ا لكوناملجال الفلسفي وتتشكل فيه

وهل العقالنية؟  ورهان  احلداثة  رهان  يكسب  أن  اجلزائر  يف  الفلسفي  اخلطاب  باستطاعته   باستطاعة 
املفاهيم   من  وغريها  والدميقراطية  والعدالة  والتحرر  كاحلرية  الكربى  املعاصرة  املفاهيم  مع  التعامل 

هلا انطالقا من فعل املساءلة والنقد    املحورية داخل الفكر الفلسفي واليت يعترب اخلطاب الفلسفي كتجلّ 
ميتلك اخلطاب الفلسفي يف اجلزائر  واحلوار والنقاش كآليات للخطاب الفلسفي؟ أو بصيغة أخرى هل  

مكانه أن يتخلى عن كل أشكال الدوغمائية واألحكام املسبقة وكل ما هو مطلق ليؤمن بكل ما  إعقال ب
 هو نقدي وتفكيكي؟ 

ماهي العوائق اليت حالت دون الوصول    ،صالحات اليت عرفتها العديد من الدول العربيةعلى ضوء اإل
اإىل  إ ملنظومتنا  منوذجي  املقترحة  صالح  احللول  وماهي  الفلسفي؟  الدرس  ومنها  والتعليمية  لتربوية 

مكانية تعميمه على باقي الدروس يف عاملنا العريب املعاصر عموما  إه  عربلتحقيق درس فلسفي منوذجي و
 واجلزائر خصوصا؟ 

 ددية صالحات ، التعليم العايل ، التعالتربية ، التعليم ، درس الفلسفة ، اإل الكلمات املفتاحية: 
Abstract: 
This intervention tries to shed light on the challenges facing the 
philosophicaldiscourse in Algeriain the context of the reformsapplied in the 
socio-cultural, economic, legal and educationalfields. Theseconcepts have 
long been associatedwithmodernity. Today, thereis an urgent need for a 
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thoughtthatrecognizespluralism in the context of the dialectic of difference 
and recognition through the mechanism of criticism ,due to the connection 
of philosophywith living life, wheretheseprinciples are cultivated in the 
philosophicalfield and are formed in it, becausephilosophyis rational and 
critical. This makes us as the following question isthe philosophical  
discourseable to realize the challenges of bothModernity and Rationality? 
Can it deal with major contemporary concepts such as freedom, liberation 
,justice,  democracy and otherpivotal concepts withinthe philosophical 
thought,  for which philosophical discourseisseen as a manifestation of 
itbased on the act of accountability, criticism, dialogue and debatewhich are 
the mechanismsof the philosophicaldiscourse? in otherwords,does the 
philosophicaldiscourse in Algeria has a cognitive capacity to give up the all 
forms of dogmatism, prejudices and every thingthatisabsolute in order to 
believe in every thingthatiscritical and deconstructive? 
In light of the reforms thatmany Arab countries have known, what are the 
obstacles that preventedreaching a model reform of oureducational and 
learning system, including the philosophicallesson? What are the proposed 
solutions to achieve a typical philosophicallesson, including the possibility 
of generalizingit to the rest of the lessons in ourcontemporaryArab world in 
general, and Algeria in particular? 
Keywords: Education ; Learning ; Philosophylesson ; Reforms ; Higher  
Education ; Pluralism. 

 املقدمة:   
إّن مفاهيم احلرية والتحّرر والدميقراطية وغريها من املفاهيم املحورية داخل الفكر الفلسفي ُيعترب الدرس 
الدرس   يف  ألن  أساسية،  كآليات  والنقاش  واحلوار  والنقد  املساءلة  فعل  من  انطالقا  هلا  جتّل  الفلسفي 

املسبقة وكل   العقل عن كل أشكال الدوغمائية واألحكام  يتخلى  ليؤمن بكل الفلسفي  ما هو مطلق، 
ماهو نقدي وتفكيكي،لذا جند الدرس الفلسفي يقوم على مبدأين أساسيني مها: التواصل والدميقراطية،  
بالعقالنية   هابرماس  يورغن  األملاين  الفيلسوف  مايسميه  أو  التذوات  هو  هنا  بالتواصل  واملقصود 

يف األخرى  األطراف  باشتراك  التواصل  اليكتفي  حيث  يكتسب   التواصلية،  أن  جيب  بل  احلديث 
اخلطاب   على  يقوم  والثاين  عام  األول  أن  هو  والثاين  األول  بني  والفرق  عقالنية.  صبغة  التواصل 
أوخارجية   داخلية  ضغوط  بدون  اتفاق  خلق  إىل  النقاش)يسعى  طريق  عن  والرباهني  الربهاين(احلجج 

ذاتيته   عن  الفرد  فيتخلى  دميقراطية  بنية  داخل  إمجاع  بلورة  املجهود  وعلى  يف  وينخرط  الضيقة 
جيعلنا  الدميقراطية  على  القائم  الفلسفي  الدرس  أن  العقلي.كما  والتواصل  التفاهم  على  اجلماعي،املبين 
نتجاوز التفاعل والتأثري املتبادل كأطراف فاعلة يف هذا الدرس الفلسفي إىل اإلنصات لآلخر واالعتراف  

 . باختالفه وحبقه يف التعبري على هذا االختالف
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الفلسفة   مببادئ احلرية واحلق"فجوهر  العقالين وللتحاور واإلقرار  للتفاهم  الفلسفة إذن هو جمال  درس 
والتعامل مع   اجلاهزة ومساءلتها...  املعرفة  النقدي من  املوقف  واختاذ  ذاته  إىل  الوعي  عودة  يكمن يف 

والوضوح   والصرامة  والدقة  واملسؤولية  والتسامح  احلوار  أساس  على  القيم  اآلخرين  التفكري.هذه  يف 
ظلت الفلسفة تدافع عنها مما يسمح للدرس الفلسفي أن ينخرط يف كل املغامرات االجتماعية والثقافية 
والتساؤل  التأمل  ملمارسة حرية  للفلسفة  الدارس  الطالب  يتهيأ  وبالتايل  احلداثة.  مغامرات  وكذلك يف 

العتراف حبق اآلخر يف االختالف، وبالتايل تعددية  النقدي والتشبع بثقافة دميقراطية قائمة على احلوار وا
 اآلراء باملعىن التواصلي العقالين، ويتم يف إطارحتضري املواطن املسؤول واملتشبع بروح املساءلة والنقد. 

اليت  العوائق  ماهي  العربية؛  الدول  من  العديد  عرفتها  اليت  اإلصالحات  ضوء  على  البحث:  إشكالية 
الوصول إىل إص  الفلسفي؟ وماهي  حالت دون  الدرس  التربوية والتعليمية ومنها  الح منوذجي ملنظومتنا 

احللول املقترحة لتحقيق درس فلسفي منوذجي ومنه إمكانية تعميمه على باقي الدروس يف عاملنا العريب  
 املعاصر عموما واجلزائر خصوصا؟ 

  
 أوًال: أستاذ الفلسفة بني القيد والّصيد: 

فلسفة يعطي لصاحبه دورًا مميزًا، إذ يلعب أستاذ الفلسفة دورا جيعل التلميذ مما الشك فيه أن تدريس ال
ينتمون   باملسؤولية كمواطنني  به ويشعرهم  املحيطة  والسياسية  االجتماعية  األوضاع  يدرك  الطالب  أو 
إىل جمتمع ما، وهذا ماجيعل اخلطاب الفلسفي يف أي مؤسسة يلعب دورين أساسيني؛ أوًال: البحث عن  

قة، وثانيًا: العمل على تكريس التحرر. إّلا أن مايالحظ داخل مؤسساتنا يف العامل العريب عموما  احلقي
نفوت   جيعلنا  مما  وتقومييا،  زمنيا  حمددة  بربامج  الفلسفة  أستاذ  هوتقييد  خصوصا  الوطنية  واملؤسسات 

اإل أهم  مع  واملطلوب  الالزم  بالشكل  التعامل  على  الطالب  وكذا  األستاذ  على  شكاليات الفرصة 
دريدا   جاك  عنه  يعرب  ما  وهذا  العصراملعاصر،  يف  وباخلصوص  الفلسفي  احلقل  داخل  واملفاهيم 
ب"متناقضات مادة الفلسفة" فالفلسفة يقول جاك دريدا :"تتجاوز مؤسساا وجيب عليها أن تظل حرة  

الص الفكر، ومن حقها أن تقطع  أو  السؤال  لة مع كل  يف كل حلظة وأن التطيع سوى احلقيقة وقوة 
رباط مؤسسايت.فما هو خارج املؤسسة جيب أن يتوفر على مؤسساته دون االنتماء إليها، فكيف نوفق  

 .) (Jacques Derrida,1990, p. 428بني احترام العتبة املؤسساتية وعدم احترامها"  
يواجهها الطلبة ولكي حنقق التواصل احلقيقي بني األستاذ الطالب، يتعني علينا االهتمام باملشاكل اليت  

أثروا   العايل  والتعليم  الثانوي  أثبتت أن "كبار األساتذة يف  التجربة  اجتماعيا ونفسيا وماديا، حيث إن 
بشكل عميق يف تالمذم وطلبتهم ويف حميطهم الثقايف، وطبعا مل يكن هذا التاثري يقتصر على اجلانب  

يمية وبشخصيام القوية اليت جتسد الفعل الفلسفي  املعريف والثقايف، بل بالطرق املختلفة يف العملية التعل
واملمارسة   الفلسفي  الفعل  حترك  وثقافية  وسياسية  اجتماعية  خلفية  مثة  أن  يعين  مما  احلياة  يف  كنمط 
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مما   الفلسفة  ملادة  التعليمية  واملقررات  الربامج  عليه  ترتكز  أن  جيب  ما  هي  اخللفيات  وهذه  الفلسفية. 
 لغاية من تدريس هذه املادة. ميكننا من إدراك وحتديد ا

إن الفلسفة يف التعليم الثانوي وكذا التعليم العايل ال ميكنها أن تتطور وال ميكنها أن حتقق أهدافها إال  
إذا كانت موضوع نقاش بني ذوي االختصاص وأهل العلم مثلما حيدث يف العديد من الدول املتقدمة،  

إال عندما أعطت األمهية هلذه املادة   تحول حنو األفضل،إذ مل تتمكن هذه الدول من حتقيق الطفرة وال
سواء يف املؤسسات الرمسية كالثانوية واجلامعة أو يف احلياة العامة عن طريق اجلمعيات واملنظمات،حيث  
الفالسفة   أكرب  عند  ونقاش  دراسة  موضوع  البيداغوجية  وعوائقه  الفلسفة  تدريس  عن  احلديث  كان 

أفىن الذي  دريدا  فالسفة    أمثال جاك  إىل  إضافة  الفلسفة  ملادة  الثانوي مدرسا  التعليم  أستاذا يف  حياته 
اهتمام كبري بالشأن الطاليب داخل   كبار آخرين أمثال اميانويل كانط ويورغن هابرماس الذي كان له 
اجلامعة، إذ دخل يف نقاش ساخن مع احلركات الطالبية وتنظيماا وذلك عندما الحظ اا بدأت حتيد  

مه إبان عن  بأملانيا  اجلامعات  إلحدى  رئيسا  اشتغل  الذي  هايدغر  مارتن  جانب  إىل  األساسية،  امها 
يوضحه   مل  والذي  النازية  من  موقفه  حول  التساؤالت  من  العديد  آنذاك  طرح  والذي  النازية  الفترة 

 هايدغر فيما بعد. 
جام هناك  تكون  ان  استحالة  على  املناسبات  من  العديد  يف  دريدا  جاك  أكد  للحقيقة  لقد  منتجة  عة 

ألن مفهوم اجلامعة ليس فقط مفهوما فلسفيا ملؤسسة البحث والتدريس،   كمعرفة دون شعبة الفلسفة،
 Jacques Derrida,1992)بل هو مفهوم الفلسفة ذاا "أي مفهوم العقل ومبدأ العقل كمؤسسة" 

p. 518).  صواب وما هو خطأ،    فاجلامعة موجودة لتقول ما هو حقيقي، وموجودة لتميز بني ما هو
العقل وحرية   باالعتماد على حمكمة  العدل والظلم، وبني األخالقي وما هو غري أخالقي؛ وذلك  وبني 
احلكم.وكل ذلك يتم من أجل مناهضة العنف والتعصب واالستبداد مهما كانت طريقته ومهما كانت  

إىل خط العقل  وحّول  احلقيقة  اخلطاب حول  يتحول  أن  يدور حول  غايته، ومن مث جيب  اب جامعي 
كونية احلقيقة. وطبعا الميكن أن حيدث ذلك إّلا عرب إجياد لغة فلسفية كونية" والميكن لشعبة الفلسفة  

 ,Jacques Derrida,1992).أن ختضعألية وصاية،ألن هدفها يتمثل يف إقرار احلقيقة بكل حرية" 
p. 417 

ت املعارف مهما  اجلامعة كمؤسسة سيتوحد يف إطارها كل  تنوعت واختلفت،إذ يف  إن  عددت ومهما 
الكربى، وذلك   البحث والتعمق يف إشكالياا  مع إمكانية تطورها مبزيد من  املعارف  اجلامعة ستتنوع 
املعرفة   تعميم  على  العمل  اجلامعة  على  جيب  كما  واالستمرارية،  التكامل  من  األدىن  احلد  بضمان 

اإلنساين كم واقعنا  املعاش، ألن  الواقع  املعرفة وملا  وبسطها يف  بفضل  هايدغر سيتحدد  مارتن  يقول  ا 
فضاء   داخل  مسارها  توحيد  الضروري  من  فإنه  بعض،  عن  بعضها  خمتلفة  املعرفة  جماالت  كانت 
مؤسسايت،يقول مارتن هايدغر يف هذا الصدد: "فتعدد املواد الدراسية املتفرقة،لن حيظى اليوم باالنسجام 
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وا للجامعات  التقين  التنظيم  بفضل  العلمية  اال  األهداف  خالل  من  إال  معناه  يكتسب  لكليات،ولن 
 (martin heidegger,1968, p. 8)املسطرة واملتبعة من طرف املختصني".   

العايل. وهذا ما   التعليم  املعرفة بشكل جيعلها مطابقة لفكرة  الرفع من قيمة  اجلامعي إىل  التعليم  يهدف 
ترب بأن اجلامعة احلديثة "قد تأسست ملواجهة أيديولوجيا  يؤكد عليه املفكر الفرنسي لوك فريي حينما يع

املنفعة اليت كانت جتسدها املدارس املختصة واجلامعات القدمية. وقد عملت على ربط املعرفة اخلالصة  
التكوين.   املعرفة تساهم يف  ان  اليت مفادها  القناعة  انطالقا من  العملي  باجلانب  (البحث عن احلقيقة)، 

التكو فإن  أيضا  هكذا،  الذي مسح  املعرفة  تكوين  مع  سيتطابق  املعرفة،  أجل  من  اجلامعي كتكوين  ين 
 Luc ferry,1999, p. 266) .( بتكوين عن طريق املعرفة"

يكون   أن  جيب  االجتماعية،  ومسؤوليتها  األكادميية  ووظيفتها  اجلامعة  دور  عن  احلديث  فان  وهكذا 
 فلسفيا  يف املقام األول، مادام األمر يتعلق مباهية ومبصري اجلامعة واملجتمع معا.  

 ثانيًا: الوظيفة االجتماعية للدرس الفلسفي: 
أي دور  ئر خصوصا أن تؤثر على املجتمع؟ والعاملالعريب عموما ويف اجلزاإىل أي مدى ميكن للفلسفة يف 

املعطيات  كل  العاملية؟  مصاف  الدور  هذا  بلغ  وهل  التفلسف؟  لفعل  الفلسفة   يف  الفاعلون  يعطيه 
والتصورات العاملية موجودة يف جمتمعنا اجلزائري املعاصر، ولكن هل مت بالفعل مناقشتها وطرحها مثلما  

غرب؟ هل عاجل فريق الفالسفة يف اجلزائر هذه األزمات االجتماعية بنفس اآلليات اليت عاجل حدث يف ال
ا الفالسفة العامليون أزمام ومهومهم، حىت ميكننا احلديث عن فعل التفلسف يف اجلزائر ؟ هل هناك 

الصويف   أنواعه  جبميع  اجلزائري  الفكر  داخل  الكربى  الفلسفية  للمفاهيم  ومعاجلة  واإلصالحي  حديث 
 والفلسفي ؟  

انطباق هذا   املجتمع وحتويلها وعدم  ثقافة  التأثري على  اجلزائر يف  الفلسفي يف  للتفكري  مثة عجز صارخ 
الفكر مع املعايري العاملية املتفق عليها حيث غياب املمارسة النقدية مبعناها احلقيقي، حيث مثة معاجلات  

مث وغري عميقة، ومن  غري مكتملة  وحوار  سطحية هامشية  قوة حجة  العاملية من  الشروط  تستويف   ال 
الواحدة   الذاتية  الفكرة  إال  والتقبل  اآلخر  ترفض  التفكري  والشمولية يف  بالفردانية  عميق.تتميز  ونقاش 
معها،   اآلخر  جتاوب  بعدم  وإما  واالستنكار  بالرفض  إما  احلتمية  ايتها  جيعل  مما  عليها  املتفق  غري 

االت نادرة وهذا القبول يكون بدافع النفعية الشخصية مما حيرمنا من حقنا يف  واليكون قبوهلا إّال يف ح
التفلسف وعجزنا عن ممارسة التفكري الفلسفي وهذا ما جعل الغايات األمسى كالتنوير واالنفتاح والنقد 

 تفلت من أيدينا مما يعين تأجيل احللم واالبتعاد عن األهداف احلضارية املرجوة. 
العا الفلسفة  املوضوعية مازالت ذاتية عندنا  إن  اليت ناضلت لوقت طويل ولعصور عديدة من أجل  ملية 

وممارستها التعدو أن تكون سوى ترف فكري ذايت ترمي اىل حتقيق مكاسب شخصية ومادية،إننا كما  
إىل  حباجة  اجلزائر  يف  األساتذة  أحد  يف    يقول  ومنخرط  متجذر  جزائري  أنوار  لعصر  تأسيسية  "حلظة 
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األملاين  خصوصيته   الفيلسوف  ا  بشر  اليت  األنوار  مثل  اآلخر،متاما  على  ومنفتح  والتارخيية  الثقافية 
(دوفاين  ولكن مع اختالف فقط يف املرجعية التارخيية والثقافية"    إميانويل كانط يف القرن الثامن عشر،

 . )190 ، ص2010  سعاد،
، مثل مشولية املبادئ اليت حتكم املمارسة  إن مهمة الفلسفة اليوم، ال تكمن يف الكشف عن مشولية الفكر

العقلية للحياة غري القابلة للشرعنة فقط، بل بالتربير كذلك فوظيفتها هي وضع جدار صد بني التفكري  
النقدي و كل أشكال املوضوعاتية، لذلك  جيد الفالسفة العامليون  مهمة التفكري النقدي تكمن يف "  

لق و النظرية املحضة و الفهم العلموي الذي ميكن أن متتلكه العلوم  مهامجة فلسفة األصل يف شكلها املط
أال   بشرط  وأفراده  املجتمع  هوية  اليوم  داخله  تتشكل  أن  ميكن  الذي  الوحيد  العنصر  فهو   ... بذاا 
... و ال أرى كيف سيكون بوسعنا دون فلسفة أن  للهويات اخلصوصية  السالفة  املرحلة  تتراجع إىل 

 . )2017(قادة جليد،ما على ارضية هشة مثل أرضية العقل"  نشكل و نضمن هوية
فهناك مطالبة باستقاللية العمل الفلسفي و يف نفس الوقت انطباقه داخل احلقول املعرفية اُألخرىوذلك  
بطبيعتها النقدية اليت جيب أن تصوب يف كل االجتاهات،فالفلسفة يف ثوا اجلديد ال ينبغي أن تكون "  

أخالق وال  موضوعيا"  سياسة  يكون  ما  بقدر  واضحا  يكون  أن  جيب  نقدي  حتليلي  عمل  إا   ،
 . ) 42ص   ،2010(حيدوري عبدالسالم، 

وخيتلف هذا املجتمع  نظرية  و  الفلسفي  التحليل  بني  الفلسفة دوما  ربطت  إىل    لقد  مرحلة  الربط من 
و  يف  أخرى  بعد  يتجسد  مل  عندنا  هذه  الفلسفة  أخرى.وحال  إىل  زمنية  فترة  سلوكنا  من  ويف  ثقافتنا 

يف حاالت   والسياسية وحىت  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  عن خياراتنا  ناهيك  واجلماعي  الفردي 
الساحة   يف  الفاعلني  من  العديد  فعل  كما  وثقافتنا  جمتمعنا  باألحرى الخيص  أو  اليعنينا،  فهو  وجوده 

جمتمعن  السياسية، يف  ومتأصلة  متجذرة  تكون  أن  جيب  تواكب  فالفلسفة  أن  تستطيع  "مل  أا  مبعىن  ا 
وتونس"   املغرب  يف  أشقائنا  لدى  وحىت  العريب  الوطن  يف  الفلسفي  دومة،  اإلبداع  بلعالية  (ميلود 

ص 2014 ص.  ،  اكتشاف )170  .07.  أجل  من  جبدية  للوقوف  ضرورية  النظر  إعادة  جيعل  .ّمما 
 العوائق اليت تعيق املمارسة الفلسفية يف جمتمعنا اجلزائري. 

  
 إلنسان يف الدرس الفلسفي املعاصر ًا: الفلسفة وانياث

الوضع   من  التخلُّص  كيفية  حول  يدور  سؤاال  أعماهلم  خمتلف  يف  العصر  هذا  فالسفة  طرح  لقد 
منها، التخلص  ميكن  ال  اليت  اآللية  مرحلة  املعاصر  اإلنسان  بلغ  حيث  احلايل  بعث    االستغاليل  وإعادة 

النظرية النقدية يف البعد املعريف و االجتماعي لإلنسان ،حيث "ينبغي  اإلنسان من جديد يتم عرب جتذير  
الوجود" أسئلة حول معىن  بعمل    (Philosophes,2011, p. 254)  علينا طرح  إّال  يتم  لن  وهذا 

املشتغلني بالفلسفة على جتذيرها وفرضها يف األوساط االجتماعية وهو مامل نتمكن منه إىل حد الساعة،  
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لفشل يف اعتقادنا إىل عدم تطابق الظروف االجتماعية والثقافية مع ماهو ممارس من  ويعود سبب هذا ا
التعليم   يف  وباخلصوص  التربوي  الشأن  يف  ماحيدث  وهذا  الفلسفي  بالشأن  واملهتمني  القائمني  طرف 

لربامج الثانوي،إذ ورغم اجلهود اإلصالحية اليت قامت ا الدولة اجلزائرية يف العديد من املرات إّال أن ا
اهلوة   جيعل  مما  وثقافيا،  واقتصاديا  اجتماعيا  نعيشه  عّما  البعد  كل  بعيدة  مازالت  الفلسفية  التربوية 
والشرخ يزداد اتساعا بني اإلنسان وعقله، وبني املجتمع وفكره؛ ألن ما يتم تناوله من أفكار هو ليس  

بل   جمتمعه  وليدة  ليست  هي  إشكاليات  من  يعاجله  وما  لغريه،  ولكن  املجتمعات  له  من  غريه  أنتجها 
هذه   أن  علما  جمتمعه  ابن  ليس  الفلسفي  اإلنتاج  يكون  عندما  سيحدث  ماذا  ندرك  وحنن  األخرى، 
املجتمعات املنتجة للخطاب الفلسفي تفوقنا علما وعقال وحضارة، وظرف كهذا ومعطيات مثل هذه  

بل هو خاص باملجتمعات الراقية هي اليت جتعل جمتمعاتنا حتكم على الفكر الفلسفي بأنه غري خاص بنا  
ومن مث تتبعه أحكام أخرى أصبحت متداولة ومعروفة عندنا لتصبح الفلسفة مرادفا للمتافزيقا واخلرافة  
أما   لنا،  وليس  لغرينا  بأنه خلق ووجد  نقل  مل  ان  املنال،  بعيد  الفلسفي  اإلبداع  يصبح  حلم  وبالتايل 

املتزمت هو إقناع املشتغلني بالفلسفة أوًال وغريهم من   الذي جيب على مفكرينا فعله يف ظل هذا الوضع 
خارج دائرة الفلسفة ثانيا بأن هذا الوضع ليس بالقدر املحتوم، كما أنه ليس حمكومًا علينا ذه األزمة،  
التفكري   حتكم  اليت  اآلليات  يف  النظر  وإعادة  األزمة  يف  التفكري  طريق  عن  احللول  جند  أن  جيب  بل 

مل عندنا،  وإجياد  الفلسفي  أمراضها  عن  بالكشف  طالمسها،  فك  مث  ومن  األزمة  هذه  مالبسات  عرفة 
احللول النابعة من ثقافتنا واليت تتطابق مع جمتمعنا وسلوكنا، وذلك عن طريق تكييف فلسفتنا مع واقعنا 
  وحاضرنا وعدم حصر تفكرينا الفلسفي ونصوصنا الفلسفية يف تلك الثنائيات التقليدية كثنائية التراث 

داخل   بالوحدة  يؤمن  تفكري  الفلسفي،  التفكري  جمال  من  وطردها  واملعاصرة  األصالة  وثنائية  واحلداثة 
التنوع والتنوع يف إطار الوحدة، إضافة إىل انفتاح تفكرينا الفلسفي على الفلسفات العاملية اليت انتهت  

للف الثنائيات منذ مدة طويلة. وهذا ما أصبح حيمله اجليل اجلديد  آليات  من هذه  انتبه إىل  لسفة حينما 
وأدوات أخرى من خارج التفكري الفلسفي لفك العزلة عن التفكري الفلسفي ذاته حيث آمن بضرورة  
الترمجة وضرورة ممارسة الفلسفة بلغتها األصلية حىت نتمكن من التفريق بني الثقافات األصلية وفلسفاا  

من   سيمكننا  ما  وهذا  اخلاصة،  ومرجعيتنا  الفكرية  وفلسفتنا  وجغرافيته  اآلخر  ثقافة  على  االنفتاح 
والعلمية والتارخيية، ولقد أكد على هذا الطرح  األستاذ عبدالرزاق قسوم بقوله: "ضرورة امتالك ثقافة  
اآلخر واالستفادة من مناهجه باإلضافة اىل العناية بإخراج مجعية لإلبداع الفلسفي وإحداث املناخ احلر  

  (بلعالية ميلود دومة،  امللتقيات والندوات والتعاون يف جمال التأليف والترمجة"  لإلنتاج الفلسفي وتنظيم
 . )170  ، ص2014

أما عندنا  فالجند كتابات حول الفلسفة اليونانية األم ومصدر اإلهلام ملعظم الفالسفة العامليني ما عدا  
حاول فعله األستاذ عمار    هو ما يف بعض املجالت والكتب القليلة و بعض املقاالت القصرية اليت تصدر  
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درسوا أعمال    عمران الشيخ عندما  الرزاق قسوم وأبو  طاليب يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية وكذلك عبد
املعاصرة   الفلسفة  بوقاف عندما كتب حول  واملعتزلة، وعبدالرمحان  عريب  ابن  الدين  وحميي  ابن رشد 

اإلسالمي وكتابات املنطق اليت أشتهر ا حممود  الرزاق قسوم يف عمله حول مدارس الفكر العريب  وعبد 
يعقويب إىل جانب أمحد موساوي يف املنطق الرياضي، أما يف الفلسفة السياسية والفكر األخالقي فنجد  
كتابات عبداهللا شريط الذي يعترب من القالئل يف اجلزائر الذين عاجلوا مسائل فلسفية مرتبطة باملجتمع  

كتابه الشهري "معركة املفاهيم" و"املشكلة اإليديولوجية". ولكن رغم هذا  اجلزائري وذلك عندما كتب  
الكم املحترم من األعمال إّال أنه مازال بعيدا عّماحيدث يف العامل من تطورات يف املناهج واألدوات اليت 

هؤالء  من شأا حترير الفكر وإعالن االنطالقة، فوظيفة الفلسفة مل خترج عن جمال العقيدة والدين عند  
بغورة   الزواوي  الدكتور  وصفه  ما  هو  الوضع  وهذا  للعقيدة  العقلي  التأمل  على  تقتصر  فهي  مجيعا، 
األشياء  يطلب حقائق  الذي  العقلي  النظر  الفالسفة هو  أغلب هؤالء  عند  بالفلسفة  "فاملقصود  كاآليت 

حدث عن وظيفتها يف وعلى هذا فان الفلسفة اليت نريد الت  وعللها من خالل منظورالعقيدة اإلسالمية.
  ، ص 2003  (الزواوي بغورة،   خمتلف جوانب اإلسالم وشريعته"املجتمع املعاصر هي النظر العقلي يف

176( . 
ويف نفس السياق يقول األستاذ بغورة منتقدا هذا الوضع داخل الفلسفة اجلزائرية"هكذا جبرة قلم تصبح  

الفلسفة.و بإفالس  ائي  حكم  إصدار  ويتم  افت  يف  الفلسفة  قسوم  عند  الغربية  الفلسفة  كانت  إذا 
مرحلة البهيمية. فان الفلسفة عنداليعقويب قدميا وحديثا متهافتة ألا من صنع اخليال مبحاوالته الغائية" 

  . )177 ، ص2003 (الزواوي بغورة، 
لقد عرفت عالقة الفلسفة بالدين حتوالت كربى يف العصر املعاصر حيث أصبحت الفلسفة تنقد حىت  

التحرر بعد ما كانت هذه العملية  تمامها إىل اإلصالح و االنعتاق وة اهللا الواحد، فتحّول بالتايل اهفكر
تقتصر فقط على الدين " وكلنا يعلم أننا يف زمن كثر فيه احلديث عن حوار الثقافات واألديان،وإنه لن 

دون أن نبدأ أوال باحلوار مع    يتأتى لنا كنخب مثقفة أن حناور اآلخر املختلف عنا دينا وعقيدة وثقافة.
األخضر    (د.  ا إّال يف بعض القضايا الفرعية "أعين فتح احلوار مع أهل ملتنا ممن ال خيتلفوا عن  الذات،

 . )170 ص  ،2010  قويدري،
أي أن الفلسفة أصبحت تتقاسم العديد من امليادين شؤوا، وهذا ماجيب أن حيدث عندنا.كما هناك  

املمتازة وبالتايل  اعتقاد سائد وراسخ يف جم العقول  الفلسفة متارسها نسبة من  اجلزائري مفاده أن  تمعنا 
ضرورة   أقر  أفالطون عندما  منذ  سائدًا  الوضع ظل  إن هذا  صحيح  هلم  نقول  معينة.  بفئة  هي خاصة 

جميئ  لكن هذا الوضع مع ربر لشمولية املعرفة الفلسفية، وبغية إجياد م زين واألذكياءحصر السلطة باملتمي
صت احلواجز تقلحينما ارتبطت حبركة العمال وحيث أصبحت الفلسفة أكثر فعالية،    ماركس سيتغري،

بدأت هذه احلواجز تتحطم حينما  و  هذا احلصر جيعل الفلسفة يف تناقض مع ذاا،النخبوية واحلصرية، و
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ّلت الفلسفة عن  هذا ما سيتحقق مع هيجل عندما ختبد من ختطي الفلسفة حلقيقتها، و  قال ماركس ال
يتافيزيقية املعرفة املا وعن مشوليتها فأصبحت نقدية وأكثر اجتماعية واشتغلت على نقد الشمولية وذا

و بالتحرر  اهتمت  هذا  كما  تفلت من  مل  ذاا  وحىت  هو موجود،  ما  نقد كل  عملت على  املعرفة و 
ة نفوذ سياسي عميق على وعي  النقد، يقول هابرماس يف هذا الشأن: "خالل هذه العقود أصبح للفلسف

إن مل يكن فعليا  ا متمسكني باملوضوعات التراثية ومبواقفهم اخلاصة، واجلمهور، رغم أن الفالسفة ظلو
املظاهرات"  هذه  جراء  توقيفها  مت  حيث  والثقافة  الفكر  نشر  على  الفلسفات  تستلزمه  (يورغن    مبا 

ص1995  هابرماس،  الزواوي )39  ،  األستاذ  أبرزه  ما  وهذا  اخلطاب   ،  الشهري  مقاله  يف  بغورة 
بالواقع وبالعامل  الفلسفة  الغرب ربط  الذي حياول فالسفة  الوقت  اجلزائر عندما قال:"ففي  الفلسفي يف 
تدريس   بإلغاء  تطالب  الشوارع  يف  مظاهرات  التسعينات  بداية  يف  عندنا  قامت  هوسرل  بلغة  املعيش 

رى ضد بعض اجلرائد آنذاك اليت كانت تعمل من  الفلسفة من الربامج التربوية كما قامت مظاهرات أخ
احلقيقة   اجلو اليسمح يف  النهار...ان هذا  اغتياهلم يف وضح  مت  مثقفون وصحافيون وأساتذة  كله  هذا 

والكتابة" بالتفكري  فكيف  والعيش  بغورة، باحلياة  ص2003  (الزواوي  حال  ) 171  ،  هو  وهذا   .
ق وأصيل ومييل إىل كل تفكري مستورد ،ظنا منه أن الفضاء العمومي عندنا فضاء يرفض كل تفكري عمي

اآلخر من   ينتجه  ما  استهالك  تكمن يف  فمهمتنا  أما حنن  وحده  اآلخر  يتميز ا  ميزة  األصيل  التفكري 
  أفكار ليمّن علينا ا لنضمن وجودنا وبقاءنا.  

  
  رابعًا: الفلسفة والتطرف 

سبتمرب    11يشري هذا العنوان إىل حوار ُأجري مع يورغن هابرماس و جاك دريدا مباشرة بعد أحداث  
مفهوم فكتاب  برادوري،  جيوفاين  اإليطالية  الصحافية  و  العاملة  معهما   Leسبتمرب  11  أجرته 

concept de 11 Septembre  أصل ألن  الفرنسية  للنسخة  ترمجة  باللغة    هو  هو  الكتاب 
الفلسفة يف واإلجنليزية،   اسم  النبواين كان حتت  العريب عادل  الباحث  العربية من قبل  ُترجم إىل  عندما 

سئلة متحورت حول قضايا الساعة  زمن العنف واإلرهاب. يتوجه هابرماس لإلجابة على جمموعة من األ
موجة    ظل تزايد و ارتفاع  ما الذي ميكنها أن تفعله يفدث، وماهي مسؤوليتها ودور الفلسفة فيما حيو

التطرفالعنف واإلرهاب و العامل؟ وهل  تتميزا قوميات حمددة    l'extrémisme  التطرف يف  ميزة 
  أم هو ظاهرة عاملية؟  

يرى هابرماس أن احلادي عشر سبتمرب و ما جرى يف هذا اليوم يف الواليات املتحدة األمريكية يبني أن  
و إعالن احلرب    املضمون السياسي عنه،اإلرهاب ال توجد له أهداف واقعية، و من مث وجب إسقاط  

يعترب خطًأ جسيما، أمريكا مباشرة بعد األحداث  أعلنته  الذي  ألن هذا اإلعالن يعطي    على اإلرهاب 
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سياسية  terrorisme  لإلرهاب باحلرب   légitimitépolitiquesشرعية  الىت ستقوم  فالدول   ،
  يف امليزان. ستكون عرضة للهزمية أمام عدو جمهول مما جيعل مصداقيتها 

مشكالت   يتناول  األخري  هذا  بأن  ستالحظ  أنك  ال شك  هابرماس  ألفكار  دقيق  متتبع  تكون  عندما 
ال يف  أوروبا  تاريخ  جراح  سياق  ضمن  و20قرن  الفلسفة  االستعمارية  الرتعة  أي  التو،  تاليارية النظم 

سبتمرب. فهو يرى    11مشاركته يف موضوع  كالنازية والفاشية، وضمن هذا املنحىن تندرج حواراته و 
اإلميان، ملفهوم  اخلاطئ  الفهم  عن  يترتب  الذي  الديين،  لالتسامح  جتسيد  هي  اُألصولية  فهابرماس    أن 

أنه مع مطلع احلداثة    شأنه شأن كانط يعتقد  لذا  به،  الىت نؤمن ا أكثر مما نؤمن  بالطريقة  يهتم أكثر 
مطالبة من  بدًال  السياسة  عن  يبتعد  أن  الدين  على  جيب  باال  كان  يستطيع السياسية  لكي  به  عتراف 

و االجتماعي  التعدد  مع  والتعايش  عرف  االستمرار  هابرماس  حسب  فاإلميان  التعددي،  املجتمع 
احلداثوية، املرحلة  إىل  احلديثة  قبل  ما  مرحلة  من  العامل  نقلةنوعية  األديان  ادعت  بامتالكها حيث  ية 

و املطلقة  مبواقف  احلقيقة  السياسة  ظل  و   غامضة، اقتحمت  يف  املمكن  بغري  هابرماس  يعتربه  ما  هذا 
احلد جمتمع  انتهجها  اليت  السياسية  والتعقيدات  واملجتمعات  األمم  يف  تعددية  إىل  إضافة  "كان  اثة  منه 

لعلمنة املجتمع يف أوروبا انفصال مرجعيات االعتراف املسيحي أن أجرب االعتقاد الديين على أن يتفكر  
يعد   مل  الذي  موقعه  مبعرفة علمية و  يف  املحدد  و  أخرى  أديان  فيه  تتشارك  عامل  ضمن  عليه  مقصورا 

  .  ) 57، ص 2013 (بورادوري جيوفاين،دنيوية" 
يف ميزان نظريته يف التواصل  ليتساءل هل ميكن للتواصل  violence سيضع هابرماس مسألة العنف  

قالنية  نعلن عن عدم صمود العأن خيفف من حدة العنف يف العامل؟ أم أن كفة العنف ستنتصر ومن مث  
نبحث عن  بديل آخر؟ لإلجابة عن هذه التساؤالت يرى هابرماس أن هناك  التواصلية يف وجه العنف و

و ثانية إىل قلب اإلنسان فقط وثالثة إىل ثالثة أنواع من الفلسفات " فلسفات تصغي إىل قلب األشياء  
و رابع  نوع  املفاهيم وهناك  بأساقلب  اخلاصة  تلك  واليتيضم  الفلسفة  قلب  تذة  لدقات  إّلا  تسمع   ال 

  . )76، ص  1995 (يورغن هابرماس،  "النصوص
ع  خارج  مرضي  تواصل  أو  مشوه  تواصل  هو  العنف  و إن  الثقة  فقدان  عن  ينتج  السيطرة  مث  ن  من 

التواصل، اخنفاضا حيث هلا درجة متحي    انقطاع  األكثر  اإلنسان وهي  احليوانية يف  "الطبيعة  ميثل  ألنه 
وهناك عنف ناتج عن   .)Proust Francoise , emmanuel kant,2006.p. 135( سفة"الفل

امل وعدم  املجتمع  داخل  واإلقصاء  وهنساواة  التهميش،  الثقافات كذلك  تعارض  عن  ناتج  عنف  اك 
اآلخرو أحدهم  يقصي  ال  الذين  األفراد  بني  جيري  ما  عكس  على  التواصل  فيه  يصعب  يف    الذي  إّال 

هذا ماجيب أن يتغري حسب هابرماس، إذ تعمل الدول عن طريق سن القوانني  حاالت التواصل املشوه و 
كوسائل   املتاحة  الوسائل  أحدث  باستعمال  يتعطل  عندما  جديد  من  تشغله  أو  التواصل  حتقيق  على 

ي حيث يشارك اجلميع  اساإلعالم و املدارس و البيوت  إضافة إىل حتسني الشروط املادية و التفاعل السي
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هذا ما يتطلب حسب هابرماس عقل   يريد دون أي إقصاء أو ميش. واليت   حتديد الوجهةيف توجيه و
جانب  و  شفاف   تواصلي إىل  واإلرهاب  األصولية  فيها  مبا  احلداثة  أمراض  معاجلة  يف  دور  يلعب  نزيه 

الطرق فعل  ردود  أثارت  اليت  التحديث  سرعة  نتيجة  أخرى  رفضت  التقليدي  أمراض  اليت  للحياة  ة 
احلداثة، ومنه ستزيد إشكالية تعدد األديان هابرماس أكثر إميان بفكرته يف الكونية اليت ستظهر فعاليتها  

احلداثة، عن  املترتبة  اإلشكاليات  معاجلة  يف  حمالة  متكننا     ال  حيث  والثقايف  االجتماعي  التعدد  منها 
  و مؤمنا أو غري مؤمن.مسلما أو بوذيا أ   الكونية أن نساوي بني اجلميع،

أن   لنا  أن  يتبّين  اليوم  أصبحت  كما  و  قبل  من  كانت  كما  الفلسفة  لواقع  السابق  عرضنا  من خالل 
الفلسفة مل تعد كما كانت عليه سابقا، فقد تغريت وظيفتها ودورها تغيريا جذريا وهذا ماكان يؤكد  

فة  ن ما كّنا نسميه يف املاضي بالفلسعليه هابرماس يف كتابه ملحات فلسفية و سياسية عند ما قال: " أل
و املاضي  قبيل  من  أصبح  املصري"  الكربى  بنفس  عليهم  حمكوم  الكبار  الفالسفة  أن  اليوم  يبدو 

(Habermasj, 1974, p. 21) 
مثل التقليدية   املفاهيم  مع  اتصاالا  كّل  فقدت  الفلسفة حسب هابرماس  والتراث وحتولت   ان  العلم 

اليوم إىل ممارسة ويتمثل هذا االنقطاعواالنفصال عن املاضي يف بروز النقد الذي اجته حنو فلسفة األصل  
تقدمي   ادعاء  عن  التنازل  على  أجربها  كما  املطلقة  احلقيقة  بامتالك  االعتقاد  ذلك  فيها  زعزع  حيث 

كما حيددها هابرماس " نقد للتصور الذي     األسس األوىل للموجودوللوجود، فالفلسفة أصبحت اليوم
 ,Habermas j)    "كّونه التراث الفلسفي حول نفسه إا أصبحت تؤكد على ضرورة نقد عقالين 

1974, p. 43) 
ات احلاصلة يف  ن هذا النقد ال يكتفي مبالحظته و دميه للقدمي فحسب، بل ينبغي أن يوجه إىل التطورإ

الرتعة اليوم ومنها  إّال  التقنية و  جمتمعنا  الطرح  يتوقف عن  الفلسفة لن  الفائدة من  العلموية. فسؤال ما 
وية للعلم كما  بوجود فلسفة جريئة هلا القدرة على نقد الرتعة العلموية و من مث تكون فلسفة ال علم 

و مبثوثة  يفيسميها هابرماس،  منفتحة  فلسفة  إذا كانت  إّال  هلا  يتأتى  لن  املجاالت التؤمن  هذا   كل 
عل من من مث تصبح الفلسفة اليت جتستقبلية يف املمارسة السياسية و تكمن مهمتها امل  املذهبية،لنسقية وبا

ألغام املجتمعات املعاصرة غري كافية ألن عاملنا اليوم يتطلب الشجاعة على  العقل أداا لفك شفرات و
األخال واملعرفة  والتعقل   النقد عقية،  ما جيعل  فهذا  يتداخل  معقدة  السياسي وملية  فهي يه  األخالقي، 

يقول هابرماس يف كتابه   . Le monde vécu  ممارسة ترتبط بلغة هوسرلوهابرماس بالواقع املعاش
والتواصل "حىت و الثقافة يف  األخالق  على  احلكم  املتمثلة يف  اإلشكالية  األدوار  الفلسفة عن  لو ختلت 

ألكثر تواضعا  الضرورة العقالنية باستثمار الوظائف ايتعني عليها احلفاظ على  ، فإنه ميكنها بل وجمملها
و  بتعيني  تسمح  يقال"  اليت  ما  تؤّول  واليت  الطموحة  النظريات  تشغلها  اليت  املواقع  صيانة 

(HabermasJ, 1986, p. 24)ا . ومن مث يدخل التأويل ضمن أولويات الفلسفة اجلديدة مادام أ  
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املجاالت األخرى فيجب أن  ث لنفسها مكانا يف العلوم وة تبحأصبحت متحرك و مل تعد ثابتة يف مكاا
األداتية، حيدد   املعرفة  تقليص  ليكون هلا دوريف  الثقايف  القاضي  أو  العقالنية  تتوقف عن كوا حارس 

بقوله:  الدور  الفلسفة و" هابرماس هذا  التأويلي ميكنها  إن  املعيش  يف إطار دورها  العامل  تتوجه حنو  أن 
ا مع  عالقتها  ووحتني  الثابتلكلية  األلية  حتريك  يف  تساهم  سيجعلها  املعرفية  هذا  باألداتية  املرتبطة  ة 

فالوعي التأويلي جعل أراء    (HabermasJ, 1986, p. 39).التعبريية اجلمالية"واملمارسة األخالقية و
التاريخ   العامل و  الطبيعة و  الوراء، والفلسفة ملجمل  مث فهي مطالبة بتصويب  تتراجع إىل  قد حنو النمن 

و  مقوالا  بفحص  فعليهذاا  نقد،  موضع  تكون  اليت  األخرى  احلقول  مع  متساوية  معاملة  ا  معاملتها 
و العلوم  وفلسفة  املنطق  جتاه  مواقفها  الواقع  مبراجعة  يف  موجودة  أصبحت  قضاياها  ألّن  اللغة،  نظرية 

بالشرو دائما  "اهتمت  فهي  بعيدةعنها  املاملعاش غري  لعقلنةالفعل  الصورية  والفاعلية،  ط  وبالتفاهم  عريف 
  .هذه الشروط ميكن البحث عنها سواء يف احلياةو

العلمانيني،   ضد  الصاحل  والسلف  اإلسالم  عن  الدفاع  يف  الفلسفة  مهمة  حصر  مت  فلقد  عندنا  أما 
التقدم   عجلة  وكأن  الفتوحات  عهد  يف  اإلسالمية  العربية  الفلسفة  به  متيزت  الوضع  هذا  ولألسف 

الرزاق قسوم، وكذا حممود يعقويب عندما جعل    ند ذلك العصر، وهذا ما قام به عبدمازالت متوقفة ع
منها جمرد علم كالم وظيفتها األساسية تكمن يف الدفاع عن اإلسالم وعقائده باحلجج العقلية والنقلية، 

مث أن  إّال  أيديولوجية،  الفلسفة هلا وظيفة  أن  يرى  عندما  عبداهللا شريط  عند  ذاته جنده  ة سؤاال  واألمر 
إدراك عميق   تنم عن  لنفس األمساء  مواقف أخرى  ينتظر احلل، هو ملاذا هذا احلصر رغم وجود  مهما 
اجلزائر عن   باألحرى مفكرينا يف  أو  فالسفتنا  عجز  على  يدل  مما  الفلسفة ومهمتها  دقيق مبعىن  وفهم 

قا، وهذا األستاذ عبداهللا  حتويل النظرية اىل تطبيق على عكس ما حيدث يف العامل اآلخر والذي بيناه ساب
شريط يقول مرة أخرى على عكس املرة السابقة عن مهمة الفلسفة ودورها يف املجتمع " تكمن مهمة  
استكشاف  ثانيا  ومعناها  املعاشة،  الواقعية  حبيام  املرتبطة  الفكرية  الناس  مبشاغل  االهتمام  الفلسفة يف 

تجاوز الواقع...وحماربة املعضالت اخلرافية واالنفعالية  املستقبل من خالل نبضات احلياة الراهنة بطريقة ت
 . )05 ، ص 1995 اهللا شريط،  (عبد  املفرطة سواء على مستوى اجلماهري أو الساسة"

هي عندنا اليوم يتبّين لنا أن الفلسفة مل تعد كما   بق لواقع الفلسفة يف العامل وكما من خالل عرضنا السا
كانت عليه سابقا فقد تغريت وظيفتها ودورها تغيريا جذريا، ولكن هل تغريمعها فالسفتنا ومفكرونا؟  

 وهل واكبت فلسفتنا التطورات اليت حتدث يف العامل؟ 
  

  اخلامتة:  
إن فلسفتنا اجلزائرية اليوم جيب أن تكون فلسفة تم بالظواهر اليت ال ميكن فهمها إّلا من خالل العالقة  
باحلياة االجتماعية للبشر، حيث تنفتح على علم االجتماع كما جيب عليها إذا ما أرادت االستمرار أن  
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لتقيم عال السياسية واإليتيقية و االجتماعية  املعرفية و  قات مع جماالت أخرى كاجلمال  ترصد احلقول 
تكافؤ   ومبدأ  واحلوار  كالنقاش  حديثة  عربآليات  وغريها  النفس  وعلم  واألنثروبولوجيا  والفن  والذوق 
السائد هو   الوحيد  املبدأ  للجميع دون إقصاء أوميش ألي طرف كان، ويكون  املجال  الفرص وفتح 

 قوة احلجة والربهان.
الفلسفي  - فكرنا  عن  قيل  ما  كل  يف   رغم  مفكرينا  عن  تلقائية  أحكام  من  صدر  ما  اجلزائري،وكل 

اجلزائر الميكن بأي حال من األحوال اعتبار حماوالت كل من مالك بن نيب ومصطفى لشرف وحممد  
أركون ومولود قاسم نايت بلقاسم حماوالت عقيمة وعدمية اجلدوى ومل تقدم اإلضافة بل على العكس  

  من ذلك متاما. 
زائرية السابقة الذكر هلا قيمة علمية وفلسفية باعتبار أا طرحت وأنتجت وأبدعت  ان الفلسفات اجل  -

مفاهيم فلسفية ال تبتعد كثريا عما ُيكتب ويُبدع يف الفلسفات العاملية، مما جيعلنا نعتقد أن النقص الذي  
ت بعيدة عن  يعتري فلسفتنا ليس يف مفكرينا بل يكمن يف طبيعة جمتمعنا ويف طريقة تفكريه اليت مازال

  الطرق احلديثة،اذ مازال جمتمعنا يؤمن باخلرافة واحللول الغيبية.
واهلوية    - واملجتمع  األمة  عن  لشرف  مصطفى  كتب  فقد  مفكرينا   عند  اإلبداعي  اجلانب  عن  أما 

والتاريخ ودعا اىل استعمال النقد من أجل التجديد كما عاجل نايت بلقاسم إشكالية األصالة واملعاصرة 
ما  التجديد    وهو  اىل  بدوره  ودعا   ، احلداثة  بعد  وما  باحلداثة  املعاصرة  الغربية  الفلسفات  يف  يعرف 

واإلبداع وإجياد البديل، كما اهتم مبشكلة اللغة حيث كان التعريب أحد املحاور األساسية يف فلسفته  
اه الذي  نيب  بن  مالك  واحلضاري  والفلسفي  الفكري  املشروع  صاحب  نتجاهل  أن  الميكن  تم  كما 
 بدوره مبسائل احلضارة والتاريخ واملجتمع واإلنسان واالقتصاد والعلم والتقنية والدميوغرافيا وغريها. 

وأخريًا، إن املشكلة ال تكمن يف عقم وعدم جدية الفكر الفلسفي يف اجلزائر كما ال تكمن يف وجود  
وحتليل وتفكيك ما ُكتب حلد اآلن  وإمنا تكمن يف عدم قراءة ومراجعة ونقد    فكر جزائري من عدمه،

حيث اليقرأ املفكر اجلزائري للمفكر اجلزائري، ومن مث الميكن انتقاده والميكن بالتايل استمرار الفكر 
مبعىن أننا   ذا مل تضمن استمرارها وبقاءها،إذ القيمة للفكرة  إفاالستمرار أمر مهم يف الفلسفة    وتطوره،

ذا ما أردنا خلطابنا الفلسفي أن تكون له  إطاب الفلسفي اجلزائري  مطالبون بإعادة النظر يف آليات اخل
 مكانة بني املفاهيم الفلسفية العاملية.  

  
 واملراجع:  املصادر 
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  االحتياجات اخلاصة يف اجلامعة. واقع اخلدمات املقدمة للطلبة ذوي 
_   1جامعة باتنة  -دراسة ميدانية على عينة من طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة  

  اجلزائر 
The reality of the services provided to students with special 

needs at the university. 
A field study on a sample of students with special needs 

(University of Batna 1 _ Algeria). 
  

  د. صليحة غنام 
  ، اجلزائر 1دكتوراه علم االجتماع ( العائلي)، جامعة باتنة 

Dr. Saliha Ghanem 
salihanor1973@gmail.com 

  امللخص: 
تتجلى أمهية الدراسة يف أا تلقي الضوء على اجلامعة اجلزائرية اليت أخذت يف التوسع يف قبول الطلبة 
ملراجعة   اجلامعة ستكون مضطرة  الكليات ومجيع هياكل  فإن  وبالتايل  اخلاصة،  االحتياجات  من ذوي 

اس لتحسني  والدعم  اخلدمات  الطلبة،وتقدمي  من  الفئة  هذه  الستقبال  جاهزيتها  وتسهيل  مدى  تقباهلم 
  مسارهم الدراسي. 

ودف هذه الدراسة امليدانية ملعرفة واقع اخلدمات املقدمة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلامعة  
من   اخلدمات  تقدمي  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  الطلبة  آراء  استطالع  خالل  من  وذلك  اجلزائرية، 

من   وذلك  إليها،  ينتمون  اليت  اجلامعة  املناسبة  طرف  (التهيئة  مثل  املقدمة  اخلدمات  طبيعة  خالل 
مباين   داخل  بنائية  تسهيالت  واالختبارات،  التقومي  وإجراءات  التدريس  إجراءات  توفري  للتدريس، 
الكليات واملعاهد وتوفري الوسائل التعليمية التكنولوجية اخلاصة بكل فئة من ذوي االحتياجات اخلاصة،  

العلمي البحث  استفادم    ويئة وسائل  الطالب ومدى  املكتبية،إضافة إىل متابعة أوضاع  والتسهيالت 
  من هذه اخلدمات املقدمة هلم من اجلامعة). 

ولتحقيق أهداف الدراسة قمنا باستخدام املنهج الوصفي، كما اعتمدنا على جمموعة من األدوات جلمع  
االحت ذوي  للطلبة  املقدمة  اخلدمات  واقع  عن  واملعلومات  اجلامعة،وذلك  البيانات  يف  اخلاصة  ياجات 

األ من  جمموعة  تضم  استمارة  إجناز  مع  العفوية  البسيطة  املالحظة  على  معتمدين  مت  سئلة  ميدانّيًا،  اليت 
املعلومات   على  للحصول  مبحوث  كل  مع  مقابلة  استمارة  باستخدام  وذلك  املبحوثني،  على  طرحها 
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طالبا من ذوي االحتياجات   40عدد املبحوثني  بصفة دقيقة، واعتمدنا على العينة املقصودة حيث بلغ  
  اخلاصة.  

 اخلدمات، طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة، اجلامعة  :الكلمات املفتاحية 
Abstract: 
The importance of the study is evidenced by the fact that it sheds light on 
the Algerian University, which has begun to expand the admission of 
students with special needs, and therefore the colleges and all university 
structures will be forced to review their readiness to receive this group of 
students, and to provide services and support to improve their reception and 
facilitate their academic path . 
This field study aimed to know the reality of the services provided to 
students with special needs at the Algerian University, by surveying the 
opinions of students with special needs in the provision of services by the 
university to which they belong, through the nature of the services provided 
such as (appropriate preparation for teaching, provision of teaching 
procedures And evaluation and examination procedures, building facilities 
inside the buildings of colleges and institutes, providing educational 
technological means for each category of people with special needs, 
preparing scientific research methods and office facilities, in addition to 
monitoring students' conditions and the extent to which students benefit 
from these services provided to them by the university), and to achieve the 
objectives of the study we have Using the descriptive approach, we also 
relied on a set of tools to collect data and information about the reality of 
services provided to students with special needs at the university, by going 
into the field and directly we relied on simple, spontaneous observation with 
the completion of a form that includes a set of questions that were asked to 
the respondents, using An interview form with each respondent to obtain 
accurate information, and we depended on the sample The intended number 
of respondents reached 40 students with special needs. 
Keywords: services, students with special needs, the university. 

  املقدمة: 
للمحتاجني واملستضعفني احلق يف الرعاية،  لقد أكدت األديان السماوية على كرامة اإلنسان وجعلت  

وحثت ضمن تعاليمها على العناية واالهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة، حيث كانت اإلعاقة وال تزال 
اآلن، حىت  العصور  أقدم  منذ  اإلنسانية  للمجتمعات  مالزما  يف   هاجسا  املجتمعات  تلك  تباينت  وقد 

معاملت ويف  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  الدينية  نظرا  واألفكار  والقيم  األعراف  حسب  هلم  ها 
واالجتماعية السائدة فيكل منها، ولكن مع تقدم الفكر واحلضارة اإلنسانية وتطور األحباث والدراسات 
بدأت هذه الفئة تأخذ حقها الطبيعي يف العناية ،ويف إطار إمكانام وقدرام حماولني حتويل هذه الطاقة 

  ى منتجة. البشرية املعطلة إىل قو
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  وقد تضمنت خطة الدراسة ما يلي: 
  اإلطار املنهجي للدراسة:  أوال:

ويتضمن إشكالية الدراسة والتساؤالت، وأهداف الدراسة، أمهية الدراسة، حتديد املفاهيم األساسية يف   
  الدراسة.

اإل  ثانيا: أنواع  اجلزائر،  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  واقع  ويشمل  للدراسة:  النظري  عاقة،  اإلطار 
  احتياجات الطلبة املعاقني للخدمات يف اجلامعة. 

  اإلطار امليداين للدراسة:  ثالثا:
املستخدمة، وأخريا حتليل   البيانات والعينة  املستخدم، أدوات مجع  املنهج  الدراسة،  تناولنا فيه جماالت 

  ملراجع واملالحق. البيانات امليدانية وعرض النتائج مع إعطاء بعض التوصيات واالقتراحات مث قائمة ا
 

  أوال: اإلطار املنهجي للدراسة 
  حتديد اإلشكالية:  )أ

يشهد العامل يف اآلونة األخرية تطورا متسارعا يف عدة جماالت، ويعترب اإلنسان أحد أهم هذه املجاالت  
ذوي   بشرحية  ملحوظا  اهتماما  هناك  فإن  فيه،  الشك  ومما  االهتمام،  من  كافيًا  قدرًا  أخذت  اليت 

اخلاصة على املستوى العاملي، األمر الذي جعل العناية ذه الفئة ورعايتها دليال على تقدم  االحتياجات  
األمم والشعوب، ولقد نالت هذه الفئة اهتماما يف عاملنا املعاصر سواء كان ذلك على املستوى العاملي  

األمم   املجتمع ويعد مقياسا حلضارة  متطلبات  إذ أصبح مطلبا أساسيا من  املحلي،  وتقدمها وهدفا  أو 
الطلبة من ذوي   قضية  تعترب  إذ  املجتمع،  أفراد  هامة من  لفئة  وتعليميا  اجتماعيا وتربويا  بل حقا  نبيال 
االحتياجات اخلاصة من املشكالت اليت تواجه أي جمتمع سواء كان متقدما أو ناميا من وجود لبنة ال  

  يستهان ا من أفراده. 
عامة   العربية  املجتمعات  أن  اخلاصة  وجند  االحتياجات  ذوي  شرحية  تزايد  من  يعانون  خاصة  واجلزائر 

،حيث أصبح األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة يف املجتمع اجلزائري يشكلون شرحية هامة من  
االحتياجات  ذوي  قضية  جعل  ما  وهذا  ومؤهالم،  وطاقام  أفرادها  نوعية  وكذلك  العدد  حيث 

واالهت االعتبار  بعني  تؤخذ  تقدمي  اخلاصة  على  والعمل  املجتمع،  الشرحية يف  تلك  أجل خدمة  مام من 
اخلدمات املناسبة هلا، حيث أخذت اجلامعة على عاتقها النهوض مبستوى خدماا التعليمية للطلبة من  
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة، كما أولت مؤسسات التعليم العايل باجلزائر اهتماما كبريا ملسألة توسيع  

أمام اجلامعة يف    اخليارات  إذ تساهم  باجلامعة سنويا،  االلتحاق  لتزايد أعدادهم يف  الطلبة، وذلك نظرا 
اجلزائر   يف  العايل  التعليم  ملؤسسات  الفاعلة  املسامهة  فإن  لذا  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  الطلبة  إعداد 

ت اخلاصة البد أن وبالتايل فإن خدمة الطلبة من ذوي االحتياجا دف إىل املسامهة يف التنمية الشاملة.
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الوظائف   يتجزأ من  املجتمع جزء ال  األولويات، وملا كانت خدمة  باالهتمام وأن يكون ضمن  حيظى 
وواجبات جتاه خمتلف شرائح  أداء حقوق  سبيل  لتؤدي دورا حيويا يف  اجلامعة  تقوم ا  اليت  الرئيسية 

ح اجلامعة يف مواجهة مشكلة الطلبة  املجتمع،ومنها الطلبة من فئة ذوي االحتياجات اخلاصة ،لذا فإن جنا 
ذوي االحتياجات اخلاصة يتوقف على عاتق تلك اجلامعة يف القيام بدورها اجتاه هذه الفئة وتطوير كافة  

 اخلدمات املتعلقة بتدريسهم إلشراكهم بصورة فاعلة يف مسرية التنمية.
اخلاصة االحتياجات  الطلبة من ذوي  فئة  احلالية على  دراستنا  تدريسهم  ونركز يف  حيث  ، وذلك من 

وتوفري ما حيتاجون من تعليم وثقافة ومهارات حياتية مزودة بالوسائل الالزمة، من أجل مساعدة الطلبة 
  ذوي االحتياجات اخلاصة وتنمية طاقام وقدرام وإمكانيام. 

 وهلذا تبلورت مشكلة الدراسة يف اإلجابة على التساؤالت التالية: 
 الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة من حيث السن واجلنس؟ ماهي خصائص  -
 ما نوع اإلعاقة؟ - 
 ماهي أسباب االعاقة؟ - 
 هل ترى أن ادارة اجلامعة وفرت الظروف ا ملناسبة لتسهيل عملية القبول والتسجيل يف اجلامعة؟  -
 كيف يتم تنقلك اىل اجلامعة؟ - 
 ات؟هل قدمت اجلامعة تسهيالت بنائية داخل مباين الكلي- 
 هي اخلدمات األكادميية املقدمة من اجلامعة؟  ما -
 هي اخلدمات غري أكادميية املقدمة من اجلامعة؟  ما -
 ما رأيك يف معاملة األساتذة وزمالء الدراسة؟  -
 هل ساعدتك اخلدمات املقدمة من اجلامعة على استيعاب الدروس؟ -
 كيف تنظر إىل مستواك الدراسي؟  -
 ملقدمة من اجلامعة كانت تراعي نوعية اإلعاقة؟هل ترى أن اخلدمات ا -
حسب وجهة نظرك هل هذه اخلدمات املقدمة من اجلامعة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة كافية    -

 كما ونوعا؟ 
 املقترح لتطوير اخلدمات يف اجلامعة؟  التصور ما -
 ماهي طموحاتك وآمالك املستقبلية؟  -

  أهداف الدراسة:  )ب
  الدراسة إىل إبراز ما يلي: دف هذه 

تقدمي معلومات عن واقع اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل   -
الدراسة   الطلبة عن طبيعة اخلدمات األكادميية وغري أكادميية، ومعاملة األساتذة وزمالء  آراء  استطالع 
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الفئة   هلذه  اجلامعة  تقدمها  اليت  التسهيالت  واآلفاق وبعض  اخلدمات  لتحسني  املقترح  والتصور  اهلامة 
 املستقبلية للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة. 

ملعرفة    - اخلاصة  االحتياجات  املختصني يف جمال ذوي  تفيد  وعملية رمبا  بنتائج علمية  اخلروج  حماولة 
 تقبل.مستوى اخلدمات املقدمة من اجلامعة للطلبة من هذه الفئة، وحماولة تطويرها يف املس

  أمهية الدراسة:   )ت
هذه    - أمهية  وتظهر  اجلزائري  جمتمعنا  يف  مهمة  شرحية  على  الضوء  تسليط  يف  الدراسة  هذه  تساهم 

اليت متكن الطلبة من ذوي  ة داخل احلرم اجلامعي، الدراسة اليت تعمل على إبراز اخلدمات التعليمية املقدم
 العملية التعليمية. االحتياجات اخلاصة االستعانة ا لتسهيل 

االحت  - الطلبة من ذوي  لعدد  املستمر  باجلامعةالتزايد  امللتحقني  اخلاصة  زيادة   ، ياجات  إىل   أدى    مما 
املشكالت  وتقليل  تذليل  خالل  من  ،وذلك  ونوعا  كما  املقدمة  اخلدمات  وتطوير  تفعيل  إىل  احلاجة 

 والصعوبات اليت تواجه طلبة اجلامعة من فئة ذوي االحتياجات اخلاصة.
  حتديد املفاهيم األساسية يف الدراسة:   )ث

االج والبحث  العموم  وجه  على  العلمي  البحث  يف  ضروري  املفاهيم  حتديد  وجه  يعترب  على  تماعي 
املعاين واألفكار   إدراك  القراء  بالدقة والوضوح كلما سهل على  التحديد  اتسم هذا  اخلصوص، فكلما 

  . )164، ص 1986(حسن،  اليت يريد الباحث التعبري عنها 
  واملفاهيم األساسية يف هذه الدراسة هي: 

خدمة (اسم)، اجلمع: خدم، خدمات، مصدر خدم، خدمة، مساعدة أو فضل،    مفهوم اخلدمات لغة :
 هدية، منحة، عناية واهتمام. 

  ) https://www.almaany.com/ar/dict/ar.ar   (املعاين اجلامع
بداياا األوىل    مفهوم اخلدمات اصطالحا: اليت تعمل  إن اخلدمة عرفت يف  أا نوع من اخلدمة  على 

سوية   مرحلة  إىل  الوصول  من  لتتمكن  املشكالت،  من  تعاين  اليت  واجلماعات  الفرد  مساعدة  على 
 ومالئمة. 

ويعرفها «أرلني جونسون» بأا جمموعة من اخلدمات اليت تقوم على مساعدة الناس كأفراد ومجاعات   
من مستوى  إىل  للوصول  مرضية  عالقات  مع    يتبادلون  يتماشى  مبا  وقدرام  رغبام  ،يناسب  احلياة 

  . )12، ص  1984(مرعي، الرشيدي، أهداف املجتمع 
أنسب   توفري  يف  باجلامعة  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  للطلبة  املقدمة  التعليمية  اخلدمات  تساهم  وهلذا 

  . ) 2018، ص  1963(أمحد، حسني، الظروف للدراسة 
إجرائيا: اخلدمات  م  مفهوم  جمموعة  واليت  هي  أكادميية  وغري  األكادميية  اخلاصة  التعليمية  اخلدمات  ن 

 تقدمها اجلامعة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة، امللتحقني واملسجلني يف اجلامعة. 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar.ar
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طالب مفرد، مجع طالبون وطلبة وطالب، مؤنث طالبة، مجع مؤنث طالبات، اسم   مفهوم الطالب لغة: 
 ).https://www.maajim.com/dictionary(فاعل من طلب 

لغة:   اإلعاقة  صرفه وحبسه  مفهوم  عوقا،  يعوقه  الشيء  أعاقه عن  اإلعاقة  معىن  العرب  لسان  جاء يف 
 . ) 3173(ابن منظور، بدون تاريخ، ص   رجل عّوق تعتاقه األمور عن حاجتهونقول 

املعاصرة:  العربية  اللغة  معجم  يعرف  األشخاص    كما  أحد  يصيب  ضرر  أعاق،  مفرد، مصدر  إعاقة 
  ينتج عنه اعتالل بأحد األعضاء أو عجز كلي أو جزئي. 

 )https:// www.arabdict.com/ar (معجم اللغة العربية املعاصرة،
لقد جاء تعريف ذوي االحتياجات اخلاصة أي املعاق يف    مفهوم ذوي االحتياجات اخلاصة اصطالحا: 

 كاآليت:  1985فيفري   16املؤرخ يف  05- 85من القانون رقم  89املادة 
يعد شخص معوق كل طفل أو مراهق أو شخص بالغ أو مسن مصاب مبا يلي: إما نقص نفسي أو  

البشري  فيزيولوجي، للكائن  تكون حدوده عادية  بنشاط  القيام  عن  عجز  وإما عاهة حتول دون  إما   ،
  . )1985 (اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،حياة اجتماعية عادية أو متنعها  

لغة:  اجلامعة  تسمى    مفهوم  علمية  معاهد  جمموعة  واجلامعة  وجامعات،  جوامع  اجلمع  اسم،  اجلامعة 
 كليات تدرس فيها اآلداب والفنون والعلوم. 

  ) https:// www.almaany.com/ar/dict/ar.ar  (املعاين اجلامع
جزء ال يتجزأ من النظام التعليمي   مفهوم الطلبة اجلامعيني من ذوي االحتياجات اخلاصة اصطالحا: 

بداية من   احتياجام ومتطلبام  اجلامعة أن توفر هلم مجيع  اجلامعات، لذلك تسعى  يف أي جامعة من 
 لتحاقهم وقبوهلم يف اجلامعة وانتهاء بتخرجهم. ا

هم فئة الطلبة من ذوي االحتياجات   مفهوم الطلبة اجلامعيني من ذوي االحتياجات اخلاصة إجرائيا:
الستقباهلم   اجلامعة  تسعى  حيث  فيها،  الدراسة  ويواصلون  اجلامعة  يف  واملسجلني  امللتحقني  اخلاصة 

  لغاية التخرج. هيل مسارهم الدراسي دماجهم وتسإو
  

  ثانيا: اإلطار النظري 
  واقع ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلزائر:   )أ

تعترب اجلزائر من أكثر الدول اليت عانت وال تزال تعاين من ظاهرة ذوي االحتياجات اخلاصة وانتشارها  
املراكز   بفتح  اجلزائر  االستقالل سارعت  بعد  أنه  التحريرية،إال  الثورة  جراء  بصورة واسعة وذلك من 

  ائري. اخلاصة وصيغت الربامج التنموية خلدمة هذه  الشرحية اهلامة يف املجتمع اجلز

https://www.maajim.com/dictionary
http://www.arabdict.com/ar
http://www.almaany.com/ar/dict/ar.ar
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إىل   حيث وصل  املعاقني  أعداد  تزايد  عن  كشفت  العاملية  اإلحصاءات  أن  إىل  نشري  الصدد  هذا  ويف 
أي    500حوايل   ونفسيا  وعقليا  جسديا  معاق  ذوي  10مليون  نسبة  وترتفع  العامل،  سكان  من   %

  % من إمجايل عدد السكان.15% و13االحتياجات اخلاصة يف البلدان العربية إىل ما بني  
اإلنسان أن ذوي االحتياجات اخلاصة يشكلون نسبة  وأوضح للدفاع عن حقوق  اجلزائرية  الرابطة  ت 

ماليني معاق، وأضاف بيان الرابطة أن إحصائيات املختصني  4% من املجتمع اجلزائري أي حوايل  10
(اجلزائر تسجل    39تشري إىل تسجيل   - 13ألف معاق جديد كل سنة،    45ألف معاق كل سنة. 

03 -2016،https://échoroukonline.com( .  
أيضا تشري أرقام الديوان الوطين لإلحصائيات إىل أن عدد األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة يف  

بلغ   منهم    1975084اجلزائر  حركيا،و   284073شخصا،  مسعيا    73937معاق  معاق 
  شخص يعانون من إعاقات متعددة.   85611اق ذهنيان و مع 167331معاق بصريا، و  173362و

إنشاء   طريق  عن  تدابري  عدة  اختاذ  إىل  تدفع  اجلزائر  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  ارتفاع  نسبة  إذن 
  املدارس واجلامعات واملراكز الطبية والتعليمية والتربوية خلدمة شرحية ذوي االحتياجات اخلاصة. 

كل سنة يومًا تضامنيًا مع األشخاص من ذوي االحتياجات   مارس من  14وقد خصصت اجلزائر يوم  
اخلاصة، حيث يهدف إىل إعادة دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املجتمع وحتسني وضعيتهم وتنمية  

  قدرام العقلية والنفسية والبدنية لالستفادة من طاقام وإمكانيام. 
  أنواع اإلعاقة:   )ب

  لإلعاقة أنواع وهي كاآليت: 
هي إعاقة ناجتة من إصابة بقصور يتدخل يف حرية حركة الفرد املعاق، وقد تكون    احلركية: اإلعاقة  -

طبيعي  غري  أكثر  أو  أطرافه  من  طرف  جيعل  مما  املفاصل،  أو  العظام  أو  العضالت  يف  اإلعاقة  هذه 
الفرد  )284، ص  1969(نصحي،   استخدام  على  القدرة  عدم  من  حالة  هي  احلركية  اإلعاقة  .إذن 

جس اجلسم  ألجزاء  حركات  بني  والتنسيق  والوثب  واجلري  ،كاملشي  الطبيعية  احلركات  أداء  يف  مه 
لعوامل   نتيجة  أو  العصيب  اجلهاز  أو  وعضالته  الفقري  العمود  يف  جسمية  إصابة  بسبب  املختلفة، 
االجتماعي  التكيف  على  قدرته  من  وحتد  واالنفعايل  العقلي  منوه  يف  اإلعاقة  هذه  وراثية،وتؤثر 

واملعاق حركيا هو الشخص الذي لديه عائق جسدي مينعه من القيام    .)28، ص  2011(الشريف،  
بوظائفه احلركية بشكل طبيعي، نتيجة مرض أو إصابة أدت إىل ضمور يف العضالت أو القدرة احلركية  
أو اجلسمية أو كليهما معا يف األطراف السفلى أو العليا أحيانا، أو إىل اختالل يف التوازن احلركي أو  
بتر يف األطراف وحيتاج هذا الشخص إىل برامج طبية ونفسية واجتماعية وتربوية وتعليمية ملساعدته يف  

  . )218، ص 2007(الدمهشي، حتقيقي أهدافه احلياتية 
  وميكن إمجال أسباب اإلعاقة احلركية فيما يلي: 

https://�choroukonline.com/
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إذن اإلعاقة احلركية تقعد املصاب وحتده من كسب اخلربات وهذا يؤدي إىل بروز بعض اآلثار النفسية  
العجز   بعد شفاء  النفسي حىت  العجز  يبقى  معا، وقد  والنفسي  اجلسمي  العجز  تتسبب يف  اليت  البالغة 

تستثين   ال  اليت  العدوى  يشبه  ما  إىل  حتولت  اجلزائر  يف  احلركية  فاإلعاقة  كبريا  اجلسمي،  وال  صغريا 
فئات   كل  قلق  يف  تسببت  الظاهرة  ،وهذه  املتحركة  الكراسي  فوق  يعيشون  منهم  الكثريين  لتجعل 
املجتمع وأوهلم فئة ذوي االحتياجات اخلاصة الذين ال تنتهي مآسيهم كلما حبثوا عن إطار ميكنهم من  

  اإلحساس بالعضوية االجتماعية والراحة واالستقرار. 
وتعين فقدان حاسة الرؤية، واإلعاقة البصرية من الناحية الطبية تقوم على أساس عد    اإلعاقة البصرية:-

األصابع على بعد متر واحد أو على أساس العمل أو املساعدة اخلارجية من شخص آخر،وحياول ذوي  
االحتياجات اخلاصة أن يشغل حواسه األخرى إىل أقصى درجة ممكنة وبالفعل يتميز املعاق بصريا عن  

هذا  الش يرجع  الشم،وال  مث  اللمس  ويليها  السمع  حاسة  األخص  وعلى  حواسه  حلدة  العادي  خص 
االختالف بني املعاق بصريا وعادي األبصار إىل فروق أصلية يف هذه احلواس وإمنا إىل التدريب املستمر 

  هلا. 
العادية القراءة والكتابة  الذي ال يستطيع  الشخص  املعاق بصريا هو  التربويون أن  بسبب فقدان   ويرى 

املعاق بصريا يف بعض   فالطالب  املبصرين،  االندماج سلوكيا مع  اإلبصار وجيد صعوبة يف  قدرته على 
األحيان ال يستطيع أن يتابع الدراسة باجلامعة نظرا لشدة إعاقته، حيث تؤدي اإلعاقة البصرية إىل فرض  

أسبـــاب اإلعاقــة  
 احلركيــــــة 

تشوهات  
 خلقية

جلروح ا
 الشديدة 

اضطراباتا 
 ألنسجة

  حوادث
رروامل  

التهابالعظامو 
 الكسور 

األمراض 
 املزمنة

 احلروب 

األورا 
 م

الكوارثال 
 طبيعية 

احلروقالشد 
 يدة 

اإلصاباتالري 
 السموم  اضية 
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نوع اخلربات اليت حيصل عليها،    حدود معينة إىل إدراك الكفيف مبا حييط به من أشياء وأشخاص وعلى
الطبيعية،وهنا  البيئة  واملشي ومدى سيطرته على  احلركة  الكفيف على  قدرة  من  احلد  إىل  تؤدي  كما 
االرتباك والتوتر  املبصرين ويؤدي ذلك إىل مزيد من  الكفيف عجزه واختالفه عن اآلخرين من  يدرك 

  النفسي وفقدان اإلحساس باألمن. 
لواقع  ومع ذلك فإن ذوي االح تقبلهم  تياجات اخلاصة خيتلفون يف مسات شخصيام باختالف مدى 

عجزهم وتتراوح بذلك استجابتهم لعجزهم بني املحاوالت التعويضية الناجحة من جانب، وبني املبالغة  
  يف عدم تقبل الواقع أو االنسحاب من املجتمع. 

  التالية:تقسيم األشخاص املعاقني بصريا إىل الفئات األربع  واآلن ميكن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وأما اختيار سن اخلامسة هنا أساسه أن من يفقد حاسة البصر جزئيا أو كليا قبل سن اخلامسة ال ميكنه  
  االحتفاظ يف كربه بالصورة البصرية ملا قبل فقده حلاسته. 

اإلعاقـة السمعية أو القصور السمعي مصطلح عام يغطي مدى واسع من درجات   اإلعاقة السمعية:-
فقدان السمع ،يتراوح بني الصمم أو الفقدان الشديد الذي يعوق عملية تعلم الكالم واللغة والفقدان  
اخلفيف الذي ال يعوق استخدام األذن يف فهم احلديث وتعلم الكالم واللغة، وهكذا ميكننا التمييز بني  

  ئفتني من املعاقني مسعيا ومها: طا
العادية،سواء من - احلياة  أغراض  يف  السمع  االنتفاع حباسة  الذين ال ميكنهم  األشخـاص  الصم: هم 

ولدوا منهم فاقدين السمع متاما أو بدرجة أعجزم عن االعتماد على آذام يف فهم الكالم وتعلم اللغة 
أن يكتسبوا الكالم واللغة، أم من أصيبوا بفقدان السمع    ،أم من أصيبوا بالصم يف طفولتهم املبكرة قبل

مجيع   يف  يترتب  مما  متاما  تالشت  قد  التعلم  هذا  آثار  أن  لدرجة  مباشرة  واللغة  الكالم  تعلمهم  بعد 
 األحوال افتقاد املقدرة على الكالم وتعلم اللغة. 

 املعاقون بصريا 

معاقون بصريا  
بصفة كلية 

ولدوا بالعمى  
بعد سن  
 اخلامسة

معاقون بصريا  
بصفة جزئية  

الذين أصيبوا ذه  
العاهة بعد سن  

 اخلامسة

معاقون بصريا  
بصفة جزئية  
أصيبوا ذه  

العاهة قبل سن 
 اخلامسة

معاقون بصريا  
بصفة جزئية ولدوا  
وأصيبوا بالعاهة  
 قبل سن اخلامسة
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غة والكالم وأن أخطر عائق  وهكذا قد يكون الصمم سابقا على اكتساب الكالم واللغة أو بعد تعلم الل
حيدث عند وقوع فقدان كبري للسمع قبل سن اخلامسة،إذ تتالشى عندئذ من املخيلة الذكريات املتعلقة  

 باللغة والكالم تدرجييا فيتساوى مع الذي ولد أصما. 
ضعاف السمع: هم أولئك الذين يكون لديهم قصور مسعي أو بقايا مسع ومع ذلك فإن حاسة السمع  -

تؤدي وظائفها بدرجة ما، وميكنهم تعلـم الكــالم واللغة سواء باستخدام املعينات السمعية لديهم  
 . ) 299، ص 2005(القريطي، أو بدوا 

وتعترب القدرة على التعبري من املشكالت الرئيسية اليت تواجه الشخص يف بداية حياته وهو يرى ويسمع  
ألنه وسيلة يف حتديد شخصيته والتعبري عن ذاته،    ويشعر بفطرته، لكن عليه أن يعرب عن ذلك بالكالم

لديه لذلك فهو ال   معطلة  السمع فهي  بينه وبني االستفادة من حاسة  فاملعاق مسعيا يعاين عجزا حيول 
السمعية وهذه   القدرة  ينشأ عنها ضعف  العادية، وهناك عدة أسباب  بالطريقة  اللغة  اكتساب  يستطيع 

ابة يف اجلهاز السمعي نفسه، فمنها ما يتصل باألذن اخلارجية أو األسباب ختتلف باختالف مكان اإلص 
  األذن الوسطى أو األذن الداخلية.

  وميكننا تقسيم اإلعاقة السمعية إىل قسمني مها: 
  
  
  
  
  
  
العقلية:- القرن    اإلعاقة  اإلنسانية يف  الرتعة  العلماء واألطباء من أصحاب  باملعاقني عقـليا    19اهتم 

بطرق عديدة، اهتموا فيها بتربية الشخص املعاق جسميا ونفسيا واجتماعيا ،وأقاموا هذه الطرق على  
صة ،ويف العشرينيات من  أسس تربوية ونفسية أيدا نظريات التعلم وأفادت يف وضع برامج التربية اخلا

املهارات   لتنمية  زائدا  اهتماما  تويل  يوضعون يف فصول  املتخلفون عقليا  األشخاص  احلايل كان  القرن 
  كالقراءة والكتابة واحلساب بوجه عام. 

تعليم   برامج  معظم  حتولت  املاضية  الثالثينيات  خالل  ظهرت  اليت  القوية  التربوية  الدعوة  ظل  ويف 
لذا    املتخلفني عقليا إىل الفئة  االهتمام هلذه  املهارات األكادميية،مث زاد  القراءة وغريها من  التأكيد على 

والقراءة   باملوسيقى والفنون واللغة  االهتمام  والنشاط،وظهر  باحليوية  تتميز  الدراسية  الفصول  أصبحت 
  والكتابة واحلساب والدراسات االجتماعية والعلوم. 

 صمم مكتسب  صمم والدي 

يرجع إىل احلوادث أو األمراض   يؤدي إىل تعطيل منو اللغة 
 والتهابات يف األذن
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جات اخلاصة األكرب سنا فكانوا يتعلمون بعض املهارات املهنية،  أما بالنسبة لألشخاص من ذوي االحتيا
والتوافق  األسرية  احلياة  مشكالت  وتفهم  األسرة  تكوين  ومهارات  املجتمع  يف  للحياة  العام  واالعداد 

  . )150، ص 2001(سليمان، املهين 
إىل عوامل ورا الكفاءة االجتماعية مرده  العقلية هي نقص يف  االعاقة  ثية وأخرى مكتسبة  وبالتايل فإن 

، وهي عجز عقلي وقصور اجتماعي وتوقف يف النمو ويؤكد "دول" أن  )24، ص  1981(بركات،  
  اإلعاقة العقلية هلا ثالث مستويات وهي كاآليت: 

  
  
  
  
  
  
  

نفسه   الفرد  شخصية  مع  ومتفاعلة  ومـرتبطة  معقدة  ظاهرة  العقلية  اإلعاقة  أن  "بيـري"  ويـرى 
والتعميم،   التفكري  على  القدرة  ونقـص  الرموز  استخدام  يف  العجز  تعين  العقلية  اإلعاقة  فإن  وبالتايل 

واالنتباه   التركيز  على  القدرة  يف  الشديد  القصور  يف  ويرتبط    )25، ص  1981(بركات،  وكذلك 
واستخدام  التفكري  على  القدرة  ضعف  على  مترتبا  اللغة  استخدام  يف  بالتخلف  أيضا  العقلي  التخلف 
الرموز، ومما جيدر ذكره ذا الصدد أن الكثري من ضعاف العقول يتأخرون تأخرا واضحا يف السن اليت 

العقلية كذ اإلعاقة  البسيطة،ومن أوضح مظاهر  األلفاظ  القدرة على  يبدؤون عندها يف نطق  لك نقص 
  التحصيل والتعلم واالستفادة من اخلربات.

الفرد   قدرة  يف  القصور  يبدوبوضوح  حيث  االجتماعية  العالقات  جمال  على  العقلية  اإلعاقة  وتنعكس 
بعدم   عادة  يصحب  العقلي  فالقصور  م،  طبيعية  عالقات  وإقامة  به  باملحيطني  االتصال  على  املعاق 

وا  كمظهر  االجتماعي  أحيانا  النضج  العقلي  القصور  يصحب  وقد  العقلي  التخلف  مظاهر  من  ضح 
والنشاط   للعدوانية  امليول  إىل  العقل  ضعاف  يتسم  كما  اجلسمي  والنمو  الطبيعي  النضج  يف  بتخلف 
يف   والرغبة  االنزواء  طابع  عليه  يغلب  منهم  البعض  أن  كما  هدف  بال  الزائدة  واحلركة  اإلتاليف 

آث وتتضح  املجتمع  من  على  االنسحاب  قدرته  وعدم  الفرد  أداء  مستوى  ضعف  العقلية يف  اإلعاقة  ار 
  التوافق النفسي واالجتماعي. 

  
  

مستويات اإلعاقـــــة  
 

إعاقـة  
ـة بسيطة عقلي  

إعاقة عقليـة  
ــة متوسط  

إعاقـة  
ـة شديدة عقلي  



 

202 

  
  احتياجات الطلبة املعاقني للخدمات يف اجلامعة:   )ت

إن شرحية ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلزائر تشكل جزءا هاما من األفراد وآالف منهم عناصر هلا  
ح عجزهم،  شخصها  املحددة  ثياحتياجاا 

هذا  أ أن  االستقالل،غري  من  األوىل  األيام  منذ  ويتضاعف  يكرب  ظل  انشغال  الفئة  ذه  التكفل  صبح 
الوسائل  يف  نلمسه  الذي  العجز  يف  ذلك  خمتلفة،ويربز  ألسباب  إجيابية  بصفة  مثاره  يعطي  مل  االهتمام 

  تصة الكافية. املادية والبشرية ومراكز االستقبال والتجهيزات املتنوعة وعدم توفري اإلطارات املخ
وبالتايل فمهما حددنا اخلدمات والتسهيالت املقدمة للطلبة املعاقني يف اجلامعة ومهما حصرناها، فإننا 
االحتياجات  ومتعددة،فمنها  كثرية  املجتمع  من  الفئة  هذه  احتياجات  ،ألن  ذلك  يف  مقصرين  نبقى 

الشخصية ،باإلضافة إىل االحتياجات   البدنية واالهتمام بالعوامل النفسية واملعاونة على التكيف وتنمية
واإلعداد   اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  الطلبة  أمام  التعليم  فرص  افساح  ذا  نعين  واليت  التعليمية 
ويئة   والتعليمية  املادية  اخلدمات  وتوفري  اليهم  املجتمع  نظرة  وتعديل  الصلة  ،وتوثيق  هلم  املناسب 

ا حيام  وتسهيل  للدراسة  املالئمة  على  الظروف  اخلدمات  هذه  توفري  مسؤولية  تقع  حيث  ليومية، 
اجلامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية أنشأت خلدمة كل شرائح املجتمع ،حيث تسعى إىل حتقيق األهداف 
ما   بكل  وتسلحهم  الدراسية،  حيام  جماالت  خمتلف  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  الطلبة  متكن  اليت 

  ة. حيتاجونه من مساعدات مادية أو معنوي
  

  ثالثا: اإلطـار امليداين للدراسة 
  جماالت الدراسة:  )أ

 املجال اجلغرايف: جامعة احلاج خلضر مبدينة باتنة (اجلزائر). 
املجال الزمين: ويتمثل يف الفترة الزمنية إلجراء الدراسة امليدانية وإىل غاية ملئ االستمارات وذلك ابتداء 

 . 2021/  03/ 09إىل غاية  02/2021/ 01مـن:  
الدراسة   مقاعد  على  هم  ممن  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  طالب  من  عينة  ويتضمن  البشري:  املجال 

  طالبا.  40باجلامعة حيث يقدر عددهم بـ: 
  املنهج املستخدم:   )ب

تستند الدراسة احلالية إىل املنهج الوصفي والذي يصف لنا الظاهرة وصفا موضوعيا ويعتمد على دراسة  
الظاهرة كما توجد   أو  تعبريا  الواقع  أو  تعبريا كيفيا  الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها  يف 

 . )129، ص  1995(بوحوش، الذنيبات، كميا 
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  أدوات مجع البيانات:   )ت

احلاليةباملالحظة   املالحظة: دراستنا  يف  استعنا  حيث  والبيانات  املعلومات  مجع  يف  املالحظة  وتفيدنا 
الطلبة  النظر واالستماع وتركيزنا أكثر كان عن  املعلومات عن طريق  العفوية، حيث مت مجع  البسيطة 

 من ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلامعة. 
بأا وس الباحثون  مقابلة:يرى  واليت حتتوي على  استمارة  واملبحوث  الباحث  بني  لالتصال  رئيسية  يلة 

 ,madeleine ,Grawitz, 1981(جمموعة من األسئلة، ختص املشاكل اليت يراد الباحث معاجلتها  
p. 732.( 

الداللة    مستوى الداللة   االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب   حجم العينة   العبارات 
  االحصائية

1  40  4.15  0.76    

  

  

  

  

  

0.05  

  

  

  

  

  

  

  دال إحصائيا 

2  40 1.42  0.50  

3  40 1.90  0.63  

4  40 1.42  0.50  

5  40 1.17  0.38  

6  40 1.87  0.33  

7  40 2.00  0.00  

8  40 1.97  0.27  

9  40 1.65  0.48  

10  40 1.27  0.45  

11  40 1.82  0.38  

12  40 1.87  0.33  

13  40 1.95  0.22  
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طريق  والبيانات،ومتت عن  املعلومات  للحصول على  استمارة  بتصميم  قمنا  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 
  ح الشفوي لألسئلة وتسجيل اإلجابات.مقابلة املبحوثني والطر

فيما خيص   نصائح  وتقدمي  عليه  لالطالع  املحكمني  األساتذة  عل  االستبيان  بتوزيع  قمنا  لقد  الصدق 
  األسئلة حيث مت حذف بعض األسئلة وإضافة وتعديل أسئلة أخرى لتكون جاهزة للتطبيق.

  ألسئلة االستبيانجدول: ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
الداللة   االستبيان عند مستوى  املعياري ألسئلة  احلسايب واالحنراف  املتوسط  قمنا حبساب    0.05لقد 

  وهذايدل على أنه دال احصائياأو النتائج املتحصل عليها دالة احصائيا.
ع العينات لقد مت مقابلة مفردات الدراسة من خالل العينة القصدية وهي إحدى أنوا  العينة املستخدمة: 

غري االحتمالية، حيث تكونت عينة الدراسة من الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلامعة وعددهم  
  طالبا. 40بلغ 

   :حتليل البيانات امليدانية  )ث
 ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن 01جدول رقم (

  النسبة املئوية   التكرارات  السن

18  – 20  

21  – 23  

24  – 26  

27  – 29  

  فما فوق  30

00 

02 

03 

22 

13  

00 

05.00 

07.50 

55.00 

32.50  

  100  40  املجموع 
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  20اىل    18لفئة أفراد العينة بني    تفيد القراءة اإلحصائية املعروضة يف اجلدول أعاله أن النسبة  منعدمة
نسبة   بينما صرحت  بني    %05.00سنة،  يتراوح  أن سنهم  املبحوثني  وأجابت    23و   21من  سنة، 

الفئة    %  07.50نسبة ضمن  كان  سنهم  بأن  املبحوثني  صرحت    26و   24من  بينما  سنة، 
وا أن سنهم يفوق  سنة، أما املبحوثون الذين أعرب  29اىل    27اليت تقع يف الفئة من    %55.00النسبة

  . %32.50سنة فبلغت نسبتهم  30
  ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب اجلنس 02جدول رقم (  

  النسبة املئوية   التكرارات  اجلنس

  57.50  23  ذكر 

 42.50 17  أنثى

  100  40  املجموع 
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االحتياجات اخلاصة حسب  يتضح من املعطيات الواردة يف اجلدول أن توزيع الطلبة اجلامعيني من ذوي  

  من اإلناث.  %42.50، مقابل نسبة  %57.50  متغري اجلنس قد مثلت فيه نسبة الذكور
  ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب نوعية اإلعاقة03جدول رقم (
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حركیــة بصریـــة سمعیـــة عقلیة

  النسبة املئوية   التكرارات  نوعية اإلعاقة 

 25.00 10  حركيــة 

  60.00  24  بصريـــة 

  15.00  06  مسعيـــة 

  00  00  عقلية 

  100  40  املجموع 
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نسبة أن  لنا  يتضح  عليها  املتحصل  األولية  النتائج  خالل  بأن   %25.00  من  صرحوا  املبحوثني  من 
نسبة أفادت  بينما  حركية،  كانت  اإلعاقة  بإعاقة    %60.00  نوعية  مصابون  أم  العينة  أفراد  من 

بينما االعاقة    ،%15.00بصرية، وصرحت النسبة املتبقية من أفراد العينة أم يعانون من إعاقة مسعية   
  العقلية كانت منعدمة متاما. 

  ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب أسباب اإلعاقة04جدول رقم (

  

 
يتضح لنا من اجلدول أعاله أن النسبة الغالبة من املبحوثني أجابوا على أن أسباب اإلعاقة كان وراثيا 

من املبحوثني الذين صرحوا    42.50%، تليها بعد ذلك نسبة   %57.50ـ  وذلك بنسبة مقدرة ب
  بأن سبب اإلعاقة يعود إىل إصابتهم باحلوادث. 
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وراثــي حــادث

  النسبة املئوية   التكــرارات   سبب اإلعاقة 

  57.50  23  وراثــي 

  42.50  17  حــادث 

  100  40  املجموع 
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  ) : يوضح توزيع أفراد العينة حسب عملية القبول والتسجيل يف اجلامعة 05جدول رقم (
  النسبة املئوية   التكرارات  عملية القبول والتسجيل

  82.50  33  نعم

  17.50  07  ال

  100  40  املجموع 

 

 
مالحظته من خالل املعطيات اليت يتضمنها اجلدول أن املستجوبني الذين أجابوا على أن إدارة  ما ميكن  

،  %82.50  اجلامعة وفرت الظروف املناسبة لتسهيل عملية القبول والتسجيل يف اجلامعة بلغت نسبتهم
  من املستجوبني عن صعوبة عملية القبول والتسجيل وااللتحاق باجلامعة.   %17.50 بينما أفادت نسبة

  ) : يوضح توزيع أفراد العينة حسب التنقل اىل اجلامعة 06جدول رقم (
  النسبة املئوية   التكرارات  التنقل إىل اجلامعة 

  12.50  05  لوحدك

  87.50  35  مع مرافق 

  100  40  املجموع 
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من املدروسني صرحوا بأن   %87.50  الواردة يف اجلدول أعاله يتبني لنا أن نسبة على ضوء البيانات  

أو األصدقاء، زمالء الدراسة واجلريان   )الوالدين، اإلخوة  (تنقلهم إىل اجلامعة يتم مبساعدة أفراد األسرة  
دراسة  من املدروسني الذين يلتحقون باجلامعة لل  %  12.50وذلك مبرافقتهم إىل اجلامعة،و نشري إىل  

  لوحدهم وذلك نظرا إلعاقتهم اخلفيفة واليت تسمح هلم بالتنقل.
  ) : يوضح توزيع أفراد العينة حسب التسهيالت البنائيــــة 07جدول رقم (

التسهيالت  
  البنائيــــة 

  ال  نعم

  النسبة املئوية   التكرارات  النسبة املئوية   التكرارات

  100  40  00  00  ممرات خاصة 

  100  40  00  00  املجمــوع 
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خاصة   وممرات  بنائية  تسهيالت  وجود  بعدم  أفادوا  املبحوثني  جل  أن  اجلدول  خالل  من  لنا  يتضح 
  للمعاقني يف الكليات.

  حسب اخلدمات األكادميية املقدمة  يوضح توزيع أفراد العينة :08جدول رقم 
  النسبة املئوية   التكرارات  اخلدمات األكادميية 

  75.00  30  مالئمة املناهج الدراسية 

  52.50  21  استيعاب املحاضرات الصفية 

  05.00  20  طريقة االختبارات والتقييم

    02  05.00يئة وسائل البحث العلمي 

  22.50  09  توفري الوسائل التعليمية 

  82.50  33  تسهيالت مكتبية 

  /  /  املجموع 

 

  
اإلحصائية يف   األرقام  هلم  يتأكد من خالل  توفر  اجلامعة  بأن  أكدوا  املبحوثني  العديد من  أن  اجلدول 

وهي الدراسة  على  تساعدهم  اليت  األكادميية  اخلدمات  من  واستيعاب   :جمموعة  املناهج  مالئمة 
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املحاضرات الصفية وطريقة االختبارات والتقييم ويئة وسائل البحث العلمي، إضافة إىل توفري الوسائل 
  ت املكتبية املقدمة لطلبة اجلامعة من ذوي االحتياجات اخلاصة.  التعليمية  مع التسهيال
  سب اخلدمات غري أكادميية املقدمة يوضح توزيع أفراد العينة ح :09جدول رقم 

  النسبة املئوية   التكرارات  اخلدمات غري األكادميية 

  05.00  02  أنشطة الرياضة 

  92.50  37  أنشطة ثقافية 

  02.50  01  الطالبيةاالخنراط يف املنظمات 

  100  40  املجموع 

 

  
يتبني لنا من اجلدول أعاله أن هناك جمموعة من املستجوبني أكدوا أن اجلامعة وفرت بعض اخلدمات  

كاآليت وهي  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  من  لطالا  أكادميية  بلغت  :غري  بنسبة  رياضية    أنشطة 
ثقافية  05.00% بنسبة%  92.50، وأنشطة  الطالبية قدرت  املنظمات  أما االخنراط يف   ،  02.50  
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  وزمالء الدراسةيوضح توزيع أفراد العينة حسب معاملة األساتذة  :10جدول رقم 
  النسبة املئوية   التكرارات  املعاملة 

  35.00  14  جيدة

  65.00  26  عادية 

  100  40  املجموع 

 

  
واضح من خالل األرقام املثبتة يف اجلدول أن معظم املدروسني أكدوا أن معاملة األساتذة يتأكد بشكل  

بنسبة   الدراسة كانت عادية  املد  %  35.00يف حني صرحت نسبة    ،%65.00وزمالء  روسني  من 
  كانت جيدة وحمفزة.  أن املعاملة اليت يتلقوا

  ة من اخلدمات على استيعاب الدروس يوضح توزيع أفراد العينة حسب االستفاد  :11جدول رقم 
  النسبة املئوية   التكرارات  استيعاب الدروس

  72.50  29  نعم

  27.50  11  ال

  100  40  املجموع 
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يتضح من خالل األرقام الواردة يف اجلدول أعاله أن معظم املبحوثني أفادوا بأن اخلدمات اليت تقدمها  
واستيعاب  فهم  على  مساعدا  عامال  كانت  قد  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  من  لطلبتها  اجلامعة 

ب  املستجوبة  النسبة  قدرت  حيث  نسبة    ،%72.50ـ   الدروس  صرحت  من    %27.50يف حني 
  املبحوثني عن عدم استفادم من هذه اخلدمات. 

  فراد العينة حسب املستوى الدراسييوضح توزيع أ :12جدول رقم 
  النسبة املئوية   التكرارات  املستوى الدراسي 

  17.50  07  جيد

  82.50  33  متوسط 

  00  00  دون الوسط 

  100  40  املجموع 
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من أفراد العينة صرحوا بأن مستواهم الدراسي   %17.50تفيدنا األرقام املدونة يف اجلدول أن نسبة  

  من أفراد العينة الذين أعربوا على أن مستواهم الدراسي كان متوسط.   % 82.50  جيد، تليها نسبة
  نة حسب مدى مراعاة نوعية اإلعاقة يوضح توزيع أفراد العي: 13جدول رقم 

  النسبة املئوية   التكرارات  مراعاة نوعية اإلعاقة 

  12.50  05  نعم

  87.50  35  ال

  100  40  املجموع 

  
نسبة أن  أعاله  اجلدول  املقدمة من    %  87.50  يبدوا من خالل  اخلدمات  أن  أكدوا  املدروسني  من 

املدروسني املتبقية من  النسبة  أفادت  بينما  اإلعاقة وصعوبتها،  نوعية  تراعي  أن   %12.50  اجلامعة ال 
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اليت من خالهلا يتم توفري اخلدمات املساعدة للطلبة من ذوي االحتياجات هناك اهتمام بنوعية اإلعاقة،  
 ومسارهم الدراسي يف اجلامعة. اخلاصة لتحسني ظروفهم  

  فاية اخلدمات املقدمة كّما ونوعا يوضح توزيع أفراد العينة حسب مدى ك :14جدول رقم 
  النسبة املئوية   التكرارات  مدى كفاية اخلدمات 

  05.00  02  نعم

  95.00  38  ال

  100  40  املجموع 

 

 
نسبة أن  لنا  يتضح  اجلدول  هذا  لنا  ميليه  ما  ضوء  بأن   %  05.00  على  صرحت  املستجوبني  من 

أو   الكمي  اجلانب  من  سواء  كافية  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  للطلبة  اجلامعة  من  املقدمة  اخلدمات 
بأن هذه اخلدمات ال تفي بالغرض وخاصة من اجلانب النوعي    %95.00  النوعي، بينما أفادت نسبة

  مما يصعب املسار الدراسي للطلبة.
  ب التصور املقترح لتطوير اخلدمات ع أفراد العينة حسيوضح توزي :15جدول رقم 
  النسبة املئوية   التكرارات  التصور املقترح 

تسهيل التنقل داخل الكليات  
  وتوفريممرات خاصة 

40  100  

  60.00  24  توفري مطبوعات بالربايل 
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عصرية  تعليمية  وسائل    توفري 
  وتكنولوجية مساعدة 

40  100  

  /  /  املجموع 

 

  
النتائج املعروضة يف اجلدول أن االغلبية من أفراد العينة كانت مقترحام فيما خيص تطوير  يتضح من  

كاآليت اجلامعة  من  املقدمة  تكنولوجية    :اخلدمات  تعليمية  ووسائل  بالربايل  ومطبوعات  ممرات  توفري 
  مساعدة. 

  ل املستقبلية يوضح توزيع أفراد العينة حسب الطموحات واآلما :16جدول رقم 
  النسبة املئوية   التكرارات  الطموحات واآلمال 

  77.50  31  احلصول على وظيفة عند التخرج 

  17.50  07  استكمال الدراسات العليا 

املهتمة   اجلمعيات  يف  االخنراط 
  بشؤون ذوي االحتياجات اخلاصة 

02  05.00  

  100  40  املجموع 
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أجنل   اجلدول  يف  الواردة  املعطيات  من  متفائلة  يتبني  املستقبل  يف  وأماهلم  طموحام  كانت  املبحوثني 

علمية   وشهادات  مبؤهالت  اجلامعة  من  والتخرج  الدراسي،  مسارهم  يف  النجاح  بتحقيق  وذلك 
  %77.50تساعدهم يف احلصول على وظيفة يف املستقبل لتحقيق أمانيهم وآماهلم، وقد عرب عن ذلك  

،يف    %  17.50اسات العليا فإن نسبة املستجوبني بلغت  من املبحوثني، أما فيما خيص استكمال الدر
نسبة   صرحت  بقضايا   %  05.00حني  تم  اليت  اجلمعيات  يف  باالخنراط   أملهم  عن  املبحوثني  من 

 وشؤون ذوي االحتياجات اخلاصة. ملساعدم على احلياة املعيشية. 
  التالية:  وتوصلنا بعد إاء الدراسة امليدانية إىل النتائج  نتائج الدراسة:  ) ج

-27أسفرت الدراسة أن أكرب نسبة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة كانت منحصرة ضمن الفئة     -
 سنة.  29
 وأن توزيع الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة مثلت فيه نسبة الذكور أكثر من اإلناث. -
الطلبة وخاصة اجلزئية منها  وأشارت الدراسة إىل أن اإلعاقة البصرية كانت منتشر ة أكثر يف وسط    -

 وبالتايل فإن الطلبة يستطيعون مواصلة الدراسة وذلك بالتحدي واإلرادة.
 وأن معظم أنواع اإلعاقة كان وراثيا. -
لتسهيل    - املالئمة  الظروف  وفرت  اجلامعة  بأن  صرحوا  املبحوثني  غالبية  أن  أيضا  الدراسة  كشفت 

 عملية قبول وتسجيل الطلبة يف اجلامعة. 
 تأكد من أفراد العينة أن األسرة تم بتكفل أبنائها الطلبة وذلك مبرافقتهم أثناء ذهام للدراسة. و -
مسارهم    - يعرقل  ما  وهذا  الكليات  مباين  داخل  بنائية  تسهيالت  توجد  ال  أنه  املبحوثني  جل  وأفاد 

 الدراسي.
امعة تقدم اخلدمات األكادميية  واثبتت الدراسة أن هناك البعض من أفراد العينة الذين صرحوا بأن اجل  -

 للطلبة. 
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 أما اخلدمات غري أكادميية فتتمثل يف األنشطة الثقافية بشكل كبري. -
 وخلصت الدراسة أن معاملة األساتذة وزمالء الدراسة كانت البأس ا.  -
 وأن اخلدمات املقدمة من اجلامعة سامهت يف استيعاب الدروس للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.  -
 ومستوى معظم الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة كان متوسطًا.  -
 وتوصلت الدراسة إىل أن أغلب املبحوثني أعربوا عن عدم مراعاة نوعية إعاقة الطلبة. -
وأشار الغالبية من أفراد العينة أن اخلدمات املقدمة من اجلامعة غري كافية ال من اجلانب الكمي وال    -

 النوعي.
التصو  - أن  البنائية وتأكد  التسهيالت  توفري  هو  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  الطلبة  من  املقترح  ر 

كاملمرات يف كل املداخل، ووسائل عصرية وتكنولوجية مساعدة على حسب نوعية اإلعاقة، إضافة اىل  
 توفري مطبوعات مكتوبة بطريقة الربايل لدعم الطلبة على فهم الدروس واستيعاا. 

املستجوبني أن طموحام وآماهلم هي احلصول على وظيفة عند التخرج من اجلامعة  وقد اتضح من    -
يف   مكانته  إلثبات  العليا  الشهادات  على  واحلصول  الدراسية  مسريته  استكمال  يف  يأمل  وبعضهم 

  املجتمع. 
  التوصيات واالقتراحات: 

  توصي الباحثة مبا يلي: 
با  - اهتمامها  زيادة  على  اإلعالم  وسائل  خمتلف  فئة  حث  من  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  ألشخاص 

 الطلبة اجلامعيني، والعمل على نشر الوعي بني أفراد املجتمع على رعاية ومساعدة هذه الفئة اهلامة. 
املناهج    - بقضية  واالهتمام  االختصاصيني  وتأهيل  إلعداد  دراسية  برامج  إعداد  إىل  اجلامعات  دعوة 

 الدراسية اخلاصة م. 
يف املباين والطرقات مبا يتناسب واحتياج هذا النوع من اإلعاقة وحبسب ما تنص    توفري التسهيالت  -

 عليه املقاييس الدولية يف هذا املجال، مع األخذ بعني االعتبار وجهة نظر أفراد هذه الفئة. 
 إدخال وتطبيق مصادر تكنولوجيا التعليم للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.  -
اليت    - اخلـدمات  املراحل توفري  خمتلف  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  الفئة  هذه  إليها  حتتاج 

 الدراسية.
 التأكيد على برامج التوعية املجتمعية واشراك كافة قطاعات املجتمع املعنية بذلك. -
اعتماد خطة تطوير املقررات اجلامعية يف ختصصات التربية اخلاصة مبا يواكب التطور العاملي يف هذا    -

 املجال.
 ختصيص منح معتربة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.  -
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لنشر   - برامج ودورات  بإطالق  تقوم  اخلاصة،  االحتياجات  فئة ذوي  الطلبة من  مراكز خلدمة  إنشاء 
 املعرفة والثقافة العامة وفق أسس علمية متطورة. 

املعمقة للكشف عن ج  املزيد من األحباث والدراسات  ودة اخلدمات  ونقترح يف األخري ضرورة إجراء 
املقدمة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة، وحماولة توفريها وخاصة اخلدمات والتقنيات املساندة هلم مع  
جهود   توحيد  أفضل،مع  بشكل  التكنولوجيا  استخدام  على  تساعدهم  تدريبية  برامج  من  االستفادة 

فئة ،ويف نفس الوقت حماولة  الباحثني وحماولتهم إشراك املؤسسات االقتصادية يف اجلامعة لدعم هذه ال
  استثمار قدرام يف دفع عجلة التنمية االقتصادية للبالد.
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  لدى طلبة كلية التربية املقداد يف ظل جائحة كورونا  الشعور باألمن النفسي
 الكلمات املفتاحية : األمن النفسي، طلبة كلية التربية املقداد، جائحة كورونا  
Feeling if psychological security among students of the 

College of Education  Al- Miqdad in the light of the  
C0VID-19 pandemic 

 
  زينة شهيد علي  د.

 العراق  -جامعة دياىل 
DR. Zinashahied Ali Al Bander 
Zinnsh82@gmail.com 

  امللخص : 
التراث  يف  نسبيًا  احلديثة  املتغريات  من  يعترب  الذي  النفسي  األمن  متغري  احلايل  البحث  تناول 

ثناياها خطرًا    تعرضها ألزمة حتمل يف  وطمأنينتها عند  النفس  بأنه هو سكون  السايكولوجي ويعرف 
التعرض   من  باحلماية  الفرد  شعور  كذلك  األخطار  املحيط  لألخطارمن  والعسكرية  به   ة  االجتماعية 

الشعور باألمن النفسي لدى طلبة كلية التربية املقداد يف ظل جائحة  وهدف هذا البحث املوسوم بـ (
 - كورونا) التعرف على :

 النفسي لدى طلبة كلية التربية املقداد.  األمن:مستوى  األولاهلدف 
ذكور،  عًا ملتغري اجلنس (النفسي لدى طلبة كلية التربية املقداد تب  األمناهلدف الثاين : الفرق يف مستوى  

 ) .إناث
بتبين مقياس (اخلزاعي،   أهدافولتحقيق   الباحثة  ) فقرة، كما  29) ملكون من (2001البحث قامت 

اتفاق   الظاهري وحصل على نسبة  الصدق  املقياس بطريقة  باستخراج صدق  الباحثة  %،  100قامت 
مع فبلغ  االختبار  إعادة   : اآلتية  بالطرق  الثبات  استخرجت  (  وكما  الثبات   ألفا  أما)،  0,87امل 

الثبات (   فبلغ معامل  املكونة من ( 0,80كرونباخ  البحث  املقاييس على عينة  )  200)، وبعد تطبيق 
أما  النفسي  باألمن  تتمتع  البحث  عينة  أن  النتائج  ظهرت  املقداد  التربية  كلية  طلبة  من  وطالبة  طالب 

الذكور   بني  النفسي    واإلناثالفروق  األمن  مستوى  داللة   أظهرتيف  ذات  فرق  توجد  إنه  النتائج 
 .اإلناثتبعا ملتغري اجلنس ولصاحل  إحصائية

Abstract: 
The current research deals with the psychological security Variable, which 
is considered one of the psychological heritage and is defined as the 

mailto:Zinnsh82@gmail.com
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calmness and reassurance of the soul when exposed to a crisis that carries 
within it a danger of dangers, as well as the individuals feeling of protection 
from exposure to social and military  dangers surrounding him and the goal 
of this research , is marked with ( feeling of psychological security students 
of the college of Education Al- Miqdad in light of the COVID-19 pandemic)  
as followed :- 
The first goal: is the level of psychological security among students of the 
College of Education Al- Miqdad. 
The second goal: is the difference in psychological security among students 
of the College of Education Al- Miqdad according to the gender variable( 
males- females). 
To achieve the objectives of the research , the researcher adopted the scale 
of (Al- Khuzai,2001) consisting of (29) items. The researcher also extracted 
validity method and  obtained a percentage of agreement of (100%) . The  
reliability  has been found out by the use of  re-test in which therate was 
(0,87) ,half –breakup ( 0,80)  whereas for Alpha cronbach. And after  
applying the measures to the research  sample consisting of (200) male and 
female students from the College of Education Al- Miqdad, the results  
showed that the research sample has psychological security .As for the 
differences between males and  females in the level of psychological 
security, the results showed there are differences according to the gender 
variable and in favor of the females. 
Keywords: Psychological security, Students of the College of Education 
Al- Miqdad, COVID- 19 

  
  : التعريف بالبحث األولالفصل 

 مشكلة البحث : 
جل العيش يف  أيعد الشعور باألمن النفسي من املتطلبات الضرورية اليت جيب أن حيصل عليها الفرد من  

الشعور باألمن    إىلحياة هادئة ومطمئنة يسودها األمن النفسي والرضا عن احلياة. لذلك تعترب احلاجة  
ال حياة  استمرارية  خلف  تقف  اليت  احلاجات  أهم  من  كورونا  جائحة  ظل  يف  واستمرار  النفسي  فرد 

السلوك   النفسي   اإلنساينعجلة  التكيف  النفسي وحتقيق  لنمو  املهمة  الضرورية  النفسية  ومن احلاجات 
املهمة جلميع فئات البشر    األمورمن    أيضامع هذه اجلائحة وبالتايل التمتع بالصحة النفسية حيث يعد  

يرى العامل (ماسلو)   .اإلنسانيةعلى اختالف خصائصهم ومن بني تلك احلاجات املهمة لبناء الشخصية  
بأنه حمبوب ومقبول     اإلنسانالشعور باألمن النفسي الذي يشري إىل شعور    إىلأمهية كبرية    أعطىالذي  

بينهم ويدرك أنوله مكانت  اآلخرينمن قبل   اليت يعيش فيها ال تشكل خطر على حياته وغري    ه  البيئة 
ف والقلق  والتهديد  اخلطر  وندرة  لرغباته  الشعور   .)24 ص ،2004(العقيلي،  يها  حمبطه  ويتحقق 

بيئته   أن  الطالب  ويدرك  به  املحيط  واملجتمع  والكلية  أسرته  داخل  لإلنسان  النفسي  ن  أو  ةمنآباألمن 
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 ص ، 2006 (الطهراوي، للعيش غري معرضه للخطر    األساسيةحاجاته الضرورية مشبعة واملقومات  
 األحداث السيكولوجية يؤثر يف الطريقة اليت يفهم ا النتائج ملترتبة على  للبيئة    اإلنسانن فهم  إ .  )18

الرضا والثقة   فاملفاهيم اإلجيابية عنها تولد مشاعر  بيئة حميطة،  اليت تواجه بصفتها  السلبية واإلجيابية)   )
وبالتايل ك بالقلق واخلوف  الشعور  دون  معها من  والتعامل  الظروف  مواجهة  على  والقدرة  ل  بالنفس 

فتعود   السلبية  املفاهيم  أما  الطمأنينة واألمن  تطوير مشاعر  يساعد على  بيئة   إدراكعلى    اإلنسانذلك 
كمصدر من مصادر التهديد والقلق وبالتايل ينعكس ذلك سلبيًا على مشاعر األمن والطمأنينة   اآلخرين

إ  . )10  ، ص 1987  (حسني،  اإلنسانعند   املقداد    إحساس ن  مث  التربية  كلية  من خالل  الباحثة يف 
الطلبة دفعها   املباشر مع  النفسي يف ظل هذه    إجراء  إىلاتصاهلا  باألمن  الطلبة  حبث ملعرفة مدى شعور 

التايل بالسؤال  احلايل  البحث  تتحدد مشكلة  وبناًء على ذلك  البشر.  اخلطرية على حياة  (هل    اجلائحة 
  باألمن النفسي يف ظل جائحة كورونا ؟)  يتمتع طلبة كلية التربية املقداد

  مهية البحث : أ
) مرة يف  163وردت كلمة األمن  (  إذ  أيضا عليه اإلسالمي الدين  أكدفقد  ،األمن النفسي ألمهيةنظرًا 

علماء    ن القران الكرمي  سبقإ. حيث  )9  ص   ، 2002  ( املوسوي،كتاب اهللا العزيز يف مواقع خمتلفة  
بيان   النفسي يف حياة    أمهيةالنفس  الفسيولوجية مباشرة يف    ،اإلنساناألمن  فجاء ذكره بعد احلاجات 

من خوف) وهذا ما توصل إليه    وأمنهممن جوع    أطعمهمقوله تعاىل (فليعبدوا رب هذا البيت الذي  
ملختلفة يف تسلسل  وضع احلاجات ا  إذ،  اإلنسانية) يف دراسته عن احلاجات  1954العامل ماسلو سنة ( 

احلاجة   فجاءت  أمهيتها  حسب  كوا    إىل هرمي  الفسيولوجية  احلاجات  بعد  مباشرة  باألمن  الشعور 
يتم   الفسيولوجية  إشباعحاجة ضرورية تظهر مباشرة بعدما    .) 6  ، ص2004  (الداؤدي،  احلاجات 

صية عند اإلنسان  فقد  الفرد باألمن النفسي من أهم احلاجات النفسية اليت تؤثر يف بناء الشخ  فإحساس
احلاجات االجتماعية املتمثلة باالحترام والتقدير واحلب واالنتماء لكون   أمهية بني العامل ماسلو يف نظريته 

حوله، ألنه يتفاعل معهم ويتصل م    اآلخريناإلنسان كائنًا اجتماعيًا ال يستطيع العيش بدون وجود  
جزء من الطبيعة البشرية، ويف حالة عدم تواصله وتفاعله  باستمرار ألجل التأكيد ان اجلانب االجتماعي  

 443 ص  ،1983 (دافيدوف، فإنه يشعر باالكتئاب والقلق   ،اآلخرينمع 
ومتتع   النفسي  باألمن  تفاعل    اإلنسانفالشعور  نتيجة  هو  عاش    اإلنسانبه  اليت  االجتماعية  بيئته  مع 

الفرد   نتاج  آويعيش فيها،  أي أن  بيئته من خربات ومواقف خمتلفة جعلته  منًا نفسيًا هو  تعلمه يف  ملا 
البيئة و النفسي حنو هذه  باألمن  اليت   إىلمن نفسيًا يعود  أكونه غري    اإلنسانن  أيشعر  البيئة  تعلمه من 

 عاش فيها واليت أصبح يراها بيئة مهددة وخميفة وال تثري لديه إال مشاعر عدم األمن والقلق ( املرايايت،
ألا  يف حتديد مستوى األمن النفسي لإلنسان    اكبري  االتنشئة االجتماعية دورلعب  ت). و1  ص  ،1997
احلايل  تبعث   شعوره  الطمأنينة   على  يف  عدم  أو  يؤثرالطمأنينة  املستقبل    مبا    ، 1991  (وهيب،يف 
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العامل املحيط    على   اإلحساس هذا    جيعله يعمم .  فإحساس اإلنسان باألمن النفسي  ) 506  - 505ص
ولذلك   حنوهم،  باالرتياح  وحيس  معهم  فيتعاون  واحلب  اخلري  البشر  يف  ويرى  األمن    أصبحبه  حتقيق 

تعقد له حيث    واألحباثالنفسي يف املجتمعات مطلبًا لكل شعوب العامل وللكثري من مراكز الدراسات  
ومنذ بداية    .)10ص    ،2003  (الشريف،كبرية وجهود هائلة    أموالجنازه  إمؤمترات وتنفق يف سبيل  

وهو يسعى جاهدًا من أجل التكيف مع البيئة اليت يعيش فيها  ويسعى إلشباع حاجاته    اإلنسانخلق  
عقبات وموانع كثرية جتعله يطور    إىل األساسية  بطريقة تدل على إنسانيته، وهو يف سعيه هذا يتعرض  
فأخذ يبتكر ويطور وسائل وأساليب   ويعدل من األساليب اليت يستخدمها ويؤجل حتقيق تلك احلاجات

ا  ،أخرومن جانب    .متهيد الطريق له للتكيف  إىل  أدىمما   لتطوير تعقد يف الوسائل والصراع رافق هذا 
النفسية ألفراد  اإلنسانحاجات  أمهيةواتزانه.  وتتضح  اإلنسانإىل نتائج خطرية دد سالمة  أدىالذي 

متنع   وظروف  صعوبات  يواجهون  مما     إشباعمعينني  احلاجات  عالمات  يهذه  ظهور  إىل  ؤدي 
  . )175 ، ص1986 (بركات،االضطراب والشعور بالقلق وبعدم الشعور باألمن والطمأنينة 

رط  شلكن    ،حاجاته  اإلنسان  هذا  حسب الدرجة اليت يشبع ا  دثبالصحة النفسية حي   اإلنسانن متتع  إ
  باألمن  اإلنسانشعور    ،ومن ذلك  ؛ من احلاجات  أخرىحاجة    إشباعتقاطع مع  تحاجة معينة ال    إشباع

للتوافق  النفسي   ضروريا  مطلبا  يعد  القادر، الذي  كبريا  ويوجد  .)83  ص  ، 1981  (عبد    اهتمام 
ورئيس   ومهم   أساسي مطلبالذي هو احلاجات ومنها حاجة األمن  إشباع يهم النفسي  األمنوضوع مب

ماسلو    أشاروقد    .للتوافق أالعامل  الراشدين  إىل  معظم  احلاجة    إشباع  إىليسعون    واألسوياءن  هذه 
  أوهذا النوع من الطمأنينة ليست قسرية    إىلن احلاجة  نشدون بعض الدرجة من الطمأنينة ألولكنهم ي

  ص   ،1983  (شلتز،الفرد العصايب والطفل    إىليف حياة الراشد السوي كما هي احلال بالنسبة    ةلزاميإ
293( .  

حاجة    إشباعيبحث عن كيفية    ؛ مثخالل حياته للضغوطات اليت جتعله يف حالة خوف  اإلنسانيتعرض  
لديه القلق    وإذا  ،األمن  من  حالة  ويف  متوترًا  يبقى  احلاجة  هذه  تشبع  للكومل  عرضه  من  يصبح  ثري 

ومن    .)83  ، ص1983(جنايت،  مدارس العالج النفسي    الكثري من  إليها  أشارت  اليتالنفسية    األمراض
)  اليت هدفت إلجياد العالقة  1999  الدراسات اليت تناولت مفهوم األمن النفسي  دراسة ( العامري،

عالقة سلبية بني الشعور باألمن النفسي   أن ُوجدتبني األمن النفسي والعوز الغذائي، وكانت النتيجة  
جياد العالقة بني السلوك االجتماعي والشعور بالذات  ) إل2002  املوسوي، ودراسة (  ؛والعوز الغذائي

ودراسة (    ؛ قة بني السلوك االجتماعي واألمن النفسيعال  أن ُوجدت واألمن النفسي، وكانت النتيجة  
بني    ) 2004  الدؤودي، العالقة  اإلإلجياد  النفسيالسلوك  واألمن  توصل    ،يثاري  اليت  النتيجة  وكانت 

  جود عالقة قوية بني الشعور باألمن النفسي والسلوك اإليثاري .وُ أن إليها البحث 
  :  حدود البحث
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النفسي لدى طلبة كلية التربية املقداد للدراسة الصباحية   األمنيتحدد البحث احلايل بدراسة مفهوم     
  من ِكال اجلنسني .  األوىل) باستثناء طلبة املرحلة   2021-2020للعام الدراسي (

  :  إىليهدف البحث احلايل التعرف  أهداف البحث :
  دى طلبة كلية التربية املقداد. مستوى الشعور باألمن النفسي ل -:األولاهلدف 

الثاين: ال  -اهلدف  كلية  طلبة  لدى  النفسي  باألمن  الشعور  متغري  الفروق يف مستوى  املقداد وفق  تربية 
  ذكور، إناث). اجلنس (

  
  النظري والدراسات السابقة  اإلطارالفصل الثاين : 

  : النظريات اليت فسرت  األمن النفسي 
  فسي احلديثة (النفسية االجتماعية): وجهة نظر مدرسة التحليل الن :أوال

هورين   ترى   : هورين  احلاجة  أكارين  الشخصيةإن  بناء  مركز  هو  األمن  القوى أوتعتقد    ،ىل  ن 
و الشخصية  منو  يف  تؤثر  اليت  هي  املبكرة  الطفولة  يف  االأ االجتماعية  العالقات  الفرد  ن  بني  جتماعية 

  أي يف    ية حياتهكل فرد يف بدا  ختصحاجة عاملية    األمن  إىل احلاجة  بتميز  ي  أساسيعامل  ووالديه هي  
  ص  ، 2011 (كرم اهللا، األمنفقدانه  أو ن مستقبل الفرد سيتحدد بشعوره أجمتمع مهما كانت ثقافته و

39-40( . 
جيلب  إ التغيري  أن  يرى   : فروم  مراحل  أو  ،النفسي  مناألبانعدام    اإلحساسيرك  يف  الضمان  تدرج  ن 

ن توجه املجتمع حنو املزيد  أكما    ،وحتقيق االستقاللية يكون على حساب الشعور باألمن النمو املختلفة  
يؤدي   والتغيري  والتعقيد  احلركة  العالقات    إىل من  يورث    اآلمنة،فقدان   الشعور    اإلنسانوبالتايل 

 ). 173 ص  ،1969 (هول ولندزي،  بالوحدة والعزلة
 وجهة النظر السلوكية :    ثانيًا:

هل ودوالرد  وميلر   دوافع  أيرى كل من كالرك  تكتسب من    األمنن  اليت  االجتماعية  الدوافع  من 
الفر  مع  تنشأ  االجتماعية وهي  والتنشئة  البيئة  فإذاخالل  طوال رحلة حياته  معه  كان موقف   د وتظل 

مرتبطًاالتغذية ( املحبة  ، باختزال دافع اجلوع  الرضاعة)  دافع   الوقت نفسه  ينمي يف    األمن ودافع    فإنه 
  ). 154 ص  ،1990 (داود والعبيدي،

  ماسلو (نظرية احلاجات)  أبراهام: نظرية  اإلنسانيةوجهة النظر  ثالثًا:
الرائدة   الدافعية  النظريات  ماسلو من  للفرد ككل مركب  أضرورة    على كد  ُتؤ  اليتتعد نظرية  ننظر  ن 

سلوك    اإلنساينن السلوك  أأي    ؛نفسهحاجات كثرية يف الوقت  ن يشبع  أي سلوك مدفوع ميكن  أن  أو
  اإلنسانن الدوافع واحلاجات لدى  أ ويرى ماسلو    .)54  ص  ،1991  (االزيرجاوي، متعدد الدافعية  

على مدى    األعلىللسعي حنو حتقيق احلاجات يف املستوى  األفرادتنمو على حنو هرمي إذ تتوقف دافعية 
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االدىن    إشباع املستوى  احلاجات  )237  ص  ،2002  (الزغول،احلاجات يف  اهلرم  قاعدة  . وتقع يف 
الذات  األساسية حتقيق  وحاجة  العليا  احلضارية  احلاجات  قمته  اهلرم  -وحتكم    ،ويف  هذا    -   ضمن 

املختلفة يف ديناميكية    الدوافع  احلاجات    أساسيةعالقة  العالقة يف   األوىل  األربع  األساسيةوتظهر هذه 
باحلاجات   ماسلو  الرغم من ذلك  .احلرمانيةاليت مساها  تطغى    أعلىفإن حاجات    ،وعلى  قد  اهلرم  يف 

  إىل ويعود ذلك    . إشباعهامن طغيان احلاجات الفسيولوجية على الرغم من عدم    أكثرعلى سلوك الفرد  
الشديد من  أ احلرمان  يؤدي    إشباع ن  احلاجات  الفرد  أ  إىلبعض  احلاجات على سلوك  تطغى هذه  ن 

ما ما تبقى من  أ  ،ولذا مسى ماسلو هذه احلاجات باحلاجات احلرمانية  .اهلرم  بغض النظر عن موقعها يف
الفرد بعد   ويهدف من ورائها حتقيق    .األربعاحلاجات    إشباعحاجات فهي حاجات منائية يسعى هلا 

  ). 221 ص ، 2002  (توق واخرون،طاقات النمو لديه ليصبح فردًا متكامًال مبعىن الكلمة   أقصى
  : السابقة اليت تناولت األمن النفسيالدراسات 

 النفسي وعالقته بالعوز الغذائي لدى طلبة الثانوية : األمن :1999العامري دراسة 
العالقة بني   الكشف عن  الدراسة  متغريات   األمنهدفت  الطلبة يف ضوء  الغذائي لدى  والعوز  النفسي 

) طالب وطالبة واستخدمت  840(  (اجلنس، الفرع، واملرحلة الدراسية)، وقد تكونت عينة البحث من 
الباحثة   وقامت  النفسي  لألمن  ماسلو  مقياس  عوجلت    أداة  بإعداد الدراسة  وقد  الغذائي  العوز  لقياس 

باستخدام االختبار التائي وحتليل التباين ومعادلة شيفيه للمقارنات املتعددة وتوصلت    إحصائياالبيانات  
وجود عالقة سلبية بني الشعور باألمن النفسي والعوز الغذائي وان الطلبة يشعرون بفقدان   إىلالنتائج  

رحلة الدراسية،  النفسي تبعًا ملتغريات امل  األمنبني الطلبة يف    إحصائياالنفسي ووجود فروق داله    األمن
  . وعدم وجود فروق بينهم يف ضوء متغري اجلنس والفرع الدراسي

 النفسي: واألمنالسلوك االجتماعي وعالقته بالشعور بالذات : 2002دراسة املوسوي 
النفسي وتكونت عينة البحث   واألمنالتعرف على العالقة بني السلوك االجتماعي    إىلهدفت الدراسة  

للسلوك   ) طالب وطالبة780من ( النفسي ومقياس شوان  الدراسة مقياس ماسلو لألمن  واستخدمت 
الذات ملفهوم  باس  ومقياس  البيانات    ؛االجتماعي  حتليل  مت  ارتباط    إحصائياوقد  معامل  باستخدام  

التباينبريسون   وحتليل  التائي  النتائج    .واالختبار  لدى  أ  إىلوتوصل  االجتماعي  السلوك  زاد  كلما  نه 
  . من النفسيوى شعورهم باألالطلبة زاد مست

 : اإلعداديةالنفسي لدى طلبة املرحلة  باألمنيثاري وعالقته السلوك اإل :2004دراسة الدؤودي 
املرحلة   طلبة  لدى  النفسي  االمن  مستوى  على  التعرف  الدراسة  عالقة    ،اإلعداديةهدفت  هناك  وهل 

)  200(  وتكونت عينة البحث من  ؛النفسي  األمنيثاري ومستوى  بني السلوك اإل  إحصائيةذات داللة  
الدر،  طالب وطالبة السلوك  واستخدمت  ببنائه  إلااسة مقياس ماسلو ومقياس  الباحث  قام  الذي  يثاري 

وتوصلت     .إحصائيةكما استخدمت الدراسة معامل ارتباط بريسون وحتليل التباين الثالثي كوسائل  ،
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بانعدام    إىلالدراسة   الطلبة  هناكأو  ،النفسي  األمنشعور  اإل  ن  السلوك  بني  دالة   قوية  يثاري  عالقة 
 .النفسي األمنيثاري زاد فكلما زاد مستوى السلوك اإل ؛النفسي واألمن

  
 جراءاته) إ( منهجية البحث و  :الفصل الثالث

وتضمنت     االرتباطي  الوصفي  املنهج  الباحثة  البحث واختيار    إجراءاتاتبعت  البحث وصف جمتمع 
  املستخدمة فيه.  اإلحصائيةالقياس والوسائل  وإجراءات األدواتالعينة وحتديد 

  جمتمع البحث :  -: أوال 
    ) الدراسي   للعام  املقداد  التربية  كلية  دياىل  طلبة جامعة  احلايل من  البحث  -2020يتكون جمتمع 

جمتمع  وقد بلغ حجم    ؛ كال اجلنسنيمن  والثالثة والرابعة  ) للدراسة الصباحية وللمرحلة الثانية  2021
الكلية    أقسام  يف   ناثمن اإل)  286ذكور و( من ال)  270لبة بواقع ( طالب والطمن ال)  556البحث (

  : )1وضح يف اجلدول رقم ( هو م ما ك
  توزيع افراد جمتمع البحث حسب اجلنس : )1جدول رقم (

  املجموع   إناث   ذكور   القسم  ت

  384  178  206  الرياضيات  1

والتوجيه   اإلرشاد  2 النفسي 
  التربوي

64  108  172  

  556  286  270  املجموع   3

  
  

 عينة البحث: -ثانيًا :
يف ) طالب وطالبة  (200  بلغ حجم العينة  إذاختريت عينة البحث احلايل بالطريقة الطبقية العشوائية     

 : )2موضح يف اجلدول رقم ( هو  ما ك كال اجلنسني من  الثانية والثالثة والرابعة  احلللمر الكلية  أقسام
  العينة البحث  أفرادتوزيع : )2جدول (

  املجموع   إناث   ذكور   املرحلة  القسم

  
  الرياضيات

  34  17  17  الثانية 
  34 17 17 الثالثة 
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  32 16 16 الرابعة 
النفسي والتوجيه  اإلرشاد
  التربوي

  34  17  17  الثانية 
  36  18  18  الثالثة 

  30  15  15  الرابعة 
  200  100  100    املجموع 

  
  البحث : ةأدا -ثالثًا :

(اخلزاعي،    تبنت   النفسي:  األمنمقياس   مقياس  الذي 2001الباحثة  النفسي  األمن  يقيس  الذي   (
) من  علي  29يتكون  تنطبق  غالبًا،  علي  تنطبق  دائمًا،  علي  (تنطبق  بدائل  على مخس  موزعة  فقرة   (

عليأحيانا تنطبق  علي    ،  تنطبق  ال  تكون    ،)أبدانادرًا،  (   أعلىوبذلك  )  29(   وأدناها)  145درجة 
الفرضي واملتوسط  الدقةدرجة  )87(  درجة  أجل  ومن  الظاهري   ،.  الصدق  بإجياد  الباحثة  قامت 

أساتذ من  اخلرباء  من  جمموعة  على  بعرضه  وذلك  والنفسية  ةللمقياس  التربوية  خالل    .العلوم  ومن 
استخراج قيمة مربع كاي لعينة واحدة ملعرفة داللة الفروق بني املوافقني وغري املوافقني من املحكمني  

غري مناسبة، مل حتذف أية فقرة من فقرات املقياس وحصلت    أوكانت مناسبة    ذاإعلى كل فقرة يف ما  
  : ) يوضح ذلك3دول (اجل% و 100على نسبة اتفاق 

  النفسي  األمنيبني عدد اخلرباء املوافقني وغري املوافقني على فقرات مقياس : )3جدول (
مستوى  

 داللة
التائية  القيمة 

 اجلدولية 
التائية  قيمة 

 املحسوبة 
 تسلسل الفقرات املوافقون غري املوافقون 

0.05 3,84 10 0 10 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12 , 13, 14 , 15,16,17,18,19,

20,21,22,23,24,25, 26, 27  
,28,29  

هذا   معامل    اإلجراءوبعد  بطريقة  الثبات  بإجياد  الباحثة  معامل    ألفاقامت  قيمة  بلغت  كرونباخ حيث 
)  14) واستخدمت الباحثة  إعادة االختبار بعد مدة ( 0.80األمن النفسي ذه الطريقة (الثبات ملقياس 

 ) تتكون من  درجات  50على عينة  بني جمموعيت  بريسون  ارتباط  معامل  استخدام  طالبًا وطالبة ومت   (
  وهو مؤشر جيد على الثبات.  ) 0.87والثاين ( األولالتطبيق 

  :  اإلحصائية الوسائل 
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 .  SPSS  اإلحصائيةة احلقيبة استخدمت الباحث
 االختبار التائي لعينة واحدة إلجياد درجة األمن النفسي لدى عينة البحث.

 معامل ارتباط بريسون. 
 كرونباخ إلجياد ثبات املقياس.  لفاأمعادلة 

  
  الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسريها 

له، مع إجياد التفسري املناسب لكل    يتضمن الفصل الرابع عرض النتائج على وفق األهداف املرسومة 
النظري والدراسات السابقة، ومن خالل النتائج اليت مت التوصل هلا يتم   اإلطارنتيجة ومناقشتها يف ضوء 

  : وضع عدد من االستنتاجات، اليت يف ضوئها تقدم الباحثة مجلة من التوصيات واملقترحات
  عند طلبة كلية التربية املقداد.  النفسي األمنمستوى   : األولاهلدف 

النفسي. وأظهرت    األمنبات  العينة على مقياس  بأخذ استجا  قامت الباحثة  ،للتعرف على هذا اهلدف
 ) بلغ  قد  املقياس  العينة  على  لدرجات   احلسايب  املتوسط  أن  إىل  ) درجة وباحنراف  74.22النتائج  

) قدره  الفرضي  29.332معياري  واملتوسط  احلسايب  املتوسط  بني  الفرق  معرفة داللة  ) درجة، وعند 
 ) بلغ  دال  87الذي  الفرق  أن  تبني  مستوى ) درجة،  التائية0,05(  إحصائيا عند  القيمة  بلغت  إذ   ،( 

)  199)، وبدرجة حرية (1,96) وهي أكرب من القيمة التائية اجلدولية البالغة (-6.164(   املحسوبة
  : ) 4مبني يف جدول (هو كما 

  النفسي  األمنالوسط احلسايب واالحنراف املعياري والقيمة التائية ملقياس : )4جدول (
املعنوية الداللة  

 0.05عند  
درجة   القيمة التائية 

 احلرية
االحنراف 

  املعياري
 املقياس العدد املتوسط

 املحسوبة  اجلدولية 

  

 إحصائيا دال 

  

1.97 

  

6.164 - 

  

199 

  

29.332 

  

74.22 

  

200 

 األمن  مستوى 
 النفسي 

النتيجة هذه  باألمن  ،ومن خالل  يتمتعون  املقداد  التربية  كلية  طلبة  أن  جائحة   تبني  ظل  يف  النفسي  
تقدمه    ؛كورونا اليت  والدعم  املساندة  إىل  النتيجة  تفسري هذه  للطلبة من خالل    األسرةوميكن  والكلية 

ومتتعهم بالصالبة النفسية مما يعمل على    ،ذلك  إىل إضافة  ،العدوى الوبائية انتشارالتعليم االلكتروين ملنع 
  .الصحية اليت مير ا البلد  األزمة يف مواجهة    مقو وزيادة ثقتهم بأنفسهم وحتقيق أمنيام وطموحام  

العامري،   ) دراسة  مع  النتيجة  هذه  توصلت  1999  واختلفت  اليت  الثانوية أ  إىل)  املرحلة  طلبة  ن 
) اليت توصلت نتائج البحث  2004ت مع دراسة ( الدؤودي،  يشعرون بفقدان األمن النفسي، واختلف
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النفسي،  باألمن  البحث  عينة  متتع  (املوسوي، او  بعدم  دراسة  مع  نتائج   ) 2002  تفقت  توصلت  اليت 
اليت    اإلنسانيةباألمن النفسي. وتتفق هذه النتيجة مع نظرية احلاجات    تع تمتأن عينة البحث    إىل  البحث
احلاجة  تُ   ،اإلنسان لدى    األساسيةالفسيولوجية    احلاجات  إشباعأن    إىلتشري   على    إىل ظهر  احلصول 

  بالطمأنينة واالستقرار واحلماية والنظام والتحرر من اخلوف والقلق اإلنساناألمن وتتضمن شعور 
  ناث) إ (ذكور، اجلنس ملتغري تبعا النفسي األمنمقياس   يف مستوى الفروق اهلدف الثاين :

البحث    أظهرت  (نتائج  بلغ  قد  للذكور  احلسايب  املتوسط  أن  معياري  68.63احلايل  وباحنراف    (
عينة  ،  )25.666( احلسايب  اإلناثأما  الوسط  ( 79.80(  كان  معياري  وباحنراف   (31.744   (

تبلغ ( املحسوبة   التائية  القيمة  اظهر أن  لعينتني  مستقلتني  التائي  ) وهي  2.736وباستخدام االختبار 
)  198) وبدرجة حرية ( 0.05)، وعند مستوى داللة (1,97ئية اجلدولية البالغة (أكرب من القيمة التا

  : )5كما مبني يف جدول ( 
  اجلنس ملتغري تبعا النفسي  األمنيف   الفروق القيمة التائية ملعرفة: )5جدول (

الداللة 
عند   املعنوية 

0.05 

درجة   القيمة التائية 
 احلرية

االحنراف 
  املعياري

 اجلنس العدد املتوسط

 املحسوبة  اجلدولية 

 الذكور  100 68.63 25.666 198 2.736 1.97  إحصائيا دال 

 اإلناث  100 79.80 31.744

، إناثالنفسي تبعًا ملتغري اجلنس (  األمنيف    إحصائيةتفسري نتيجة اهلدف الثاين توجد فروق ذات داللة  
ولصاحل   التفاعل    باألمن  اإلحساسن  إ،  اإلناثذكور)   لعملية  نتاج  هو  به  الفرد  ومتتع  النفسي 

  تعلمه أي أن الفرد كونه آمن نفسيًا بسبب ما    ،االجتماعي بني الفرد والبيئة االجتماعية اليت يعيش فيها
حيظى برعاية خاصة مليئة باحلب واحلنان من قبل   اإلناثخاصة واملواقف املختلفة  يف البيئة من اخلربات 

املرتل مقارنة بالذكور  ذلك عدم خروجهم من    إىلباإلضافة    ،ترام من قبل املجتمعورعاية واح  األسرة
شعور باألمن نفسي من الذكور وهذا   أكثرقل عرضه لإلصابة بفايروس كورونا مما جعلتهم  أوبالتايل  

(العامري، دراسة  مع  ختتلف  بني  1999  النتيجة  فروق  وجود  بعدم  البحث  نتائج  توصلت  اليت   (
  متغري األمن النفسي.اجلنسني على 

  . تقدمي التوصيات إىلمبا أن طلبة كلية التربية املقداد يتمتعون بالشعور باألمن النفسي فال يوجد حاجة 
  

  املقترحات : 
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   ث احلايل تقترح الباحثة اآليت :يف ضوء البح
 دراسة تبني العالقة بني األمن النفسي والعجز املتعلم.   إجراء 
  اإلرهابية اإلعمالالعوائل املهجرة بسبب  أبناءالقيام بدراسة مماثلة على  .( 
 مثل طلبة الدراسات العليا.  أخرىدراسة لألمن النفسي يف مراحل  إجراء  

  
  واملراجع:  املصادر 

 . 82، اآلية األنعامالقرآن الكرمي، سورة  )1
 سس علم النفس التربوي، دار الكتب للطباعة والنشر.أ )،1991(  االزيرجاوي، فاضل حمسن )2
 ، دار العلم الكويت.4ط  ،1ج )، علم النفس التعليمي،1986(  بركات، حممد خليفة )3
الزمين لدى طلبة جامعة  2004(   البدراين ، جالل عزيز محيد )4 بالتوجه  النفسي وعالقته  األمن   ،(

  غري منشورة) ، كلية التربية، جامعة املوصل.رسالة ماجستري( املوصل
، دار الفكر للطباعة والنشر 2علم النفس التربوي،ط   أسس،  )2002(   ، حمي الدين وآخرونتوق )5

 . األردنوالتوزيع، 
خليل )6 تغريد  برنامج  1997(   التتنجي،  بناء  التفكري    وأثرهالنفسي    لألمنمجعي    إرشادي)،  يف 

) اجلامعة،  طلبة  لدى  جامعة    أطروحةاالبتكاري  رشد،  ابن  التربية  كلية  منشورة)،  غري  دكتوراه 
 بغداد. 

عطا(  )7 حممود  العلوم 1987حسني،  جملة  االنفعالية،  الطمأنينة   مبستوى  وعالقته  الذات  مفهوم   ،(
 ). 31االجتماعية، الكويت، عدد (

 ، لبنان.1ط   ،األمين)، علم النفس 2006(  اناحلارث، عبد احلميد حسني، حسني سامل عن )8
املتغريات، 1990(   اخلالدي، جاجان مجعة حممد  )9 ببعض  النفسي وعالقته  باألمن  املعلم  )، شعور 

 كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، رسالة ماجستري. 
لندا )10 وجنيب حزام،  1983(  دافيدوف،  الطواب حممود عمر،  ترمجة سيد  النفس،  )، مدخل علم 

 القاهرة.  األكادميية املطبعة ، 3ط
العبيدي  داوؤد، )11 العايل 1990(  عزيز حنا وناظم هاشم  التعليم  الشخصية، وزارة  النفس  ) ، علم 

 والبحث العلمي، جامعة بغداد. 
يثاري وعالقته باألمن النفسي لدى طلبة  ) ، السلوك اإل2004الداوودي، كاوة علي حممد صاحل ( )12

 وك (رسالة ماجستري غري منشورة) جامعة تكريت، كلية التربية. يف حمافظة كرك اإلعداديةاملرحلة 
الرحيم  ،الزغول )13 عبد  ط2002(   عماد  التربوي،  النفس  علم  مبادئ  الكتاب  2)،  دار  الناشر   ،

 . األردناجلامعي، 
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، لبنان دار النهضة  1علم النفس، ط  إىل) الشامل يف املدخل  2006(   هلام إسليم، مرمي، الشعراين،   )14
 العربية.

(  سعد ،  )15 اجلامعي (دراسة مقارنة بني طلبة  1999علي  الشاب  النفسي لدى  األمن  )، مستويات 
 )، دمشق. 1) العدد (15جامعة دمشق، كويت، ادنرة) جملة جامعة دمشق، املجلد ( 

دوان )16 القيسي،  1983(   شلتز،  الرمحن  وعبد  الكربويل  ديل  محد  ترمجة  الشخصية،  نظريات   ،  (
 مطابع التعليم العايل بغداد. 

النفسي، ط 2003(  ريف، حممد موسى الش )17 األمن  العربية    األندلس، دار  2)،  اململكة   ، اخلضراء 
 السعودية، جدة . 

18( ) حسن  مجيل  الوظيفي2006الطهراوي،  باألداء  وعالقته  النفسي  األمن  مسحية    -)،  دراسات 
 . اإلسالميةعلى موظفي جملس الشورى السعودي محلة اجلامعة 

 ، مقدمة يف الصحة النفسية، دار النهضة العربية ، القاهرة.  )1981عبد القادر، عبد السالم (  )19
)، االغتراب وعالقته باألمن النفسي ودراسات ميدانية على عينة  2004العقيلي، عادل بن حممد (  )20

جامعة   طالب  مسعود    اإلمام من  غري    اإلسالمية بن  ماجستري(  شهادة  لنيل  مكملة  ورسالة 
 . األمنيةنايف للعلوم  منشورة)، كلية الدراسات العليا جبامعة

الدين )21 املرحلة  1999(  العامري، فريدة حمي  الغذائي لدى طلبة  بالعوز  النفسي وعالقته  األمن   ،  (
 ابن رشد. -(رسالة ماجستري غري منشورة) جامعة بغداد كلية التربية الثانوية يف مدينة عدن

التربوية املفتوحة، فرع  )، كتاب منهجي للمرحلة الرابعة، الكلية  2011(  كرم اهللا، عيدان شهف )22
 اإلرشاد التربوي والنفسي. 

 ، دار الشروق بريوت. 1)، القران الكرمي وعلم النفس،ط 1983(  جنايت ، حممد عثمان )23
السوسيولوجي، ندوة فكرية    )، مفهوم األمن االجتماعي يف الفكر1997(   املرايايت، كامل جاسم )24

 . قسم الدراسات االجتماعية، دار احلرية للطباعة ،بغداد 
، اهليئة    وآخرون   محد فرج  أ) ، نظريات الشخصية ، ترمجة فرج  1969هول: ك، ج لندزي (  )25

  املصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة.
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  ) 1ملحق رقم (
  مقياس األمن النفسي 

تنطبق   ال 
 علي مطلقًا 

تنطبق  
علي  
 نادرًا

تنطبق  
علي  
 أحيانا 

تنطبق  
علي  
 غالبًا

تنطبق  
 علي دائما 

 ت الفقرات

مع        تكون  ان  عادة  ترغب  هل 
  على ان تكون لوحدك  اآلخرين

1 

 2 هل تنقصك الثقة بالنفس     

انك حتصل على        هل تشعر على 
 قدر كايف من الثناء

3 

مستاء من    بأنكهل حتس مرارًا       
 العامل 

4 

حيبونك        الناس  ان  تفكر  هل 
 لآلخرين كمحبتهم 

5 

من        طويلة  مدة  تقلق  بعض  هل 
 هانات اليت تتعرض هلا اإل

6 

مع        مرتاحًا  تكون  ان  ميكن  هل 
 نفسك

7 

العموم        وجه  على  انت  هل 
 أناين شخص غري 

8 

متيل        غري    األشياءجتنب    إىلهل 
 السارة بالتهرب منها  

9 

هل ينتابك مرارًا شعور بالوحدة        10 
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 حىت لو كنت بني الناس 

بأنك        تشعر  على  هل  حاصل 
 حقك يف هذه احلياة 

11 

ينتقدك        هل من    أصحابكعندما 
بروح   نقدهم  تتقبل  ان  عادتك 

 طيبة

12 

 13 هل تشعر بالود حنو معظم الناس     

هذه        ان  تشعر  ما  كثريًا  هل 
يعيشها   ان  تستحق  ال  احلياة 

 اإلنسان 

14 

تعترب نفسك شخصًا عصبيًا       هل 
 نوعًا ما

15 

 16 هل انت عمومًا شخص سعيد      

 17 هل انت عادة واثق من نفسك     

 18 هل تعي غالبًا ما تفعله      

متيل        غري أ  إىلهل  تكون  ن 
 راضي عن نفسك

19 

معنوياتك        تكون  ما  كثريًا  هل 
 منخفضة 

20 

مع        تلتقي  ألول    اآلخرينعندما 
عادة   تشعر  هل  لن    بأممرة 

 حيبونك

21 
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 22 كاف بنفسك  إميانهل لديك      

  بأنه هل تشعر على وجه العموم       
 ميكنك الثقة مبعظم الناس 

23 

  بأنه هل تشعر على وجه العموم       
 ميكنك الثقة مبعظم الناس 

24 

نافع يف    بأنكهل تشعر        شخص 
 هذا العامل

25 

 26 اآلخرين هل تنسجم مع      

بالقلق  هل        طويًال  وقتًا  تقضي 
 على املستقبل

27 

اجليدة        بالصحة  عادة  تشعر  هل 
 والقوة 

28 

تشعر        على    بأنكهل  عبئ 
 اآلخرين 

29 
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 "اضطراب االنتباه يف ظل البيئة الصفية بني املفهوم واملقترحات العالجية " 
Attention disorder in the classroom environment between 

concept and treatments proposals 
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 ملخص: 

العصبية   النمو  االنتباه هو أحد اضطرابات  بفترة    اليت حتدثاضطراب  الوالدة  تتطور بعد  أو  الوالدة  منذ 
انتباههم وتركيزهم وقدرم   املصابون ذا االضطراب صعوبة يف احلفاظ على  وجيزة، ويواجه األطفال 
على إكمال املهام، وغالًبا ما يتم تشخيص هذا االضطراب قبل سن الرابعة، لكن تأثريه يظهر بشكل كبري  

ا والتفاعل  األكادميي  األداء  األطفال على  فئة كبرية من  تعاين  باملدرسة، حيث  االلتحاق  بعد  الجتماعي 
اللغة   أو  الرياضيات  أو  القراءة  عسر  مثل  أكادميية  تعلم  صعوبات  من  االنتباه  نقص  باضطراب  املصابني 
املرتلية غري  والواجبات  التنظيم  بسبب عدم  األطفال على درجات ضعيفة  يتحصل هؤالء  املكتوبة، كما 

 االندفاعية والسلوك العدواين. املكتملة، و

ن نتناول اضطراب االنتباه يف ظل البيئة الصفية من حيث املفهوم  أثية  حسنحاول يف هذه الورقة الب  ،وعليه
 واملقترحات العالجية . 

  اضطراب االنتباه؛ الطفل؛ العالجات.  الكلمات املفتاحية: 
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Abstract : 

Attention  disorder is  a  brain  disorder  that  is  present  from  birth  or  develops  
soon  after  birth. Children with this disorder have difficulty  maintaining their  
attention, concentration, and the ability to complete tasks. Usually the attention 
disorder is diagnosed before the age of 4, but it significantly  affect the academic 
performance and the social interaction after starting school, where a very large group 
of children diagnosed with the attention deficit disorder suffer from academic  
difficulties such  as dyslexia,  mathematic issues,  and the  written  language.  The 
aforementioned  children    get poor  grades  due  to disorganization,  unfinshed 
homework, impulsivity, and aggressiveness. Therefore, this   research   paper tries   
to deal   with   attention   disorder   in   the classroom environement and the treatment  
propsals. 

Keywords : Attention  disorder ;Children ; Treatment. 

 مقدمة: 

لية عملها، هذه  االضطرابات تعزى  آتتعرض العمليات املعرفية إىل اضطرابات يف وظيفتها أو خصائصها و 
و نفسية او اجتماعية، كما أن االضطراب  أو وراثية،  أو هرمونية،  أبية،  ألسباب متنوعة، قد تكون عص

مما ال شك فيه أن عملية االنتباه من العمليات وعلى عدد منها،    ؤثري  ميس واحدة من العمليات املعرفية أو
اخلربات   للفرد، واكتساب خمتلف  املعريف  والنمو  التعلم  عملية  املهمة يف  أي املعرفية  فإن  لذلك  التربوية، 
خرى كاإلدراك والذاكرة  خلل على مستوى عملية االنتباه يؤثر بالضرورة على خمتلف العمليات العقلية األ

وهذا ما يؤثر على السلوك بصفة عامة وعلى عملية التعلم بصفة خاصة، مما يساهم يف ظهور    ...والتفكري
لدراسي يتطلب درجة عالية من االنتباه، فهذا األخري العديد من املشكالت التربوية، خاصة أن التحصيل ا

 يعرب عن عملية عقلية ضرورية إلجناح أي عمل يقوم به اإلنسان. 

باعتبارها أحد املشكالت التعليمية   ،سنتناول يف هذه الورقة البحثية مشكلة ضعف االنتباه الصفي  ،وعليه
  راسة.  يف سن الدمن األطفال  ليست بقليلةاليت تعاين منها نسبة 

اليومية  إ لغتنا  االنتباه مفهوم بسيط ومعقد يف آن واحد، فهو بسيط عندما نستعمله يف  ن مفهوم ضعف 
" ، لكن هذا املفهوم يصبح معقدا عندما يرتبط مبسألة التعلم، إذ  املطلوب منكم االنتباه لو مسحتمكقولنا "

االنتباه   يعد الذي يعاين من ضعف  املدرسي، والطالب  للتعلم والنجاح  القسم شرطا أساسيا  االنتباه يف  
أن   يؤثرميكن  مناسب  غري  سلوك  عنه  الصف    ويؤثرعليه    يصدر  مجاعة  تشتتعلى  األستاذ   مثل  انتباه 
 والطلبة. 

االندفاع للتلميذ يف حركاته وتصرفاته  الطبيعي  السلوك  عن حدود  اخلروج  له هذا  يسبب  العدوانية  و  ية 
 كادميية وحىت االجتماعية. فشل يف حياته األ



 

 

239 

التدخل هو   اهلدف من  أن  إال  ذاته،  االنتباه يف حد  ضعف  يوجد عالج الضطراب  أنه ال  وبالرغم من 
، واملعاناة املرتبطة بالرفض  املدرسيةتقليل آثار هذا االضطراب على التلميذ، أي التخفيف من الصعوبات  

ض له، وتدين تقديره لذاته، وما إىل ذلك. حيث يتم دائًما اجلمع بني العالج الطيب والتدخل  الذي يتعر
املهارات  على  تدريب  برامج  االنتباه،  فترة  إلطالة  تدريبات  املثال:  سبيل  (على  واالجتماعي  النفسي 

ياضية أو األنشطة االجتماعية أو العالج النفسي السلوكي أو الدعم التعليمي أو املشاركة يف األنشطة الر
 املجتمعية)، فعالج اضطراب ضعف االنتباه يتطلب تعاون خمتلف املتخصصني واألسرة والبيئة املدرسية.  

 ضمن هذا املنحى نسعى من خالل هذه املداخلة إىل اإلجابة على التساؤالت التالية: 

 . هي الدالالت اليت حتيط ذا املفهوم ؟ وما ؟فيما تكمن ماهية اضطراب االنتباه -

 . ملساعدة الطلبة الذين يظهر لديهم هذا االضطراب؟ ما هي األساليب العالجية -

 االنتبــــــاه (مفهومه، أنواعه والعوامل املؤثرة فيه):  -1

 تعددت تعريفات االنتباه حبسب وجهات النظر املختلفة،وفيما يلي بعض منها: 

بأنه تركيز الذهن على شيء ما ذي معىن    )Oxford, 1998(  جاء تعريف االنتباه يف قاموس أوكسفورد
 خرين ورغبام بصورة تعاطفية. أو تفكري معني يهدف القيام بفعل ما، ومراعاة حاجات اآل

أنه حالة من التركيز على شيء ما. كما يشري إىل سعة املعاجلة والقدرة    )Schunk, 2000وعرفه شنك (
وقد   والنشاطات.  للمثريات  الوقت  من  جزء  ضمن  علىاالنتباه األركزت  عليها  احلديثة  حباث 

 . )101  ص  ،2011 (حممد عبد الباقي وحممد عيسى، )اإلدراكي(االنتقائي

اخلارجي     العامل  على  باالنغالق  ذلك  و  حمدد،  شيء  على  الذهن  تركيز  هو  االنتباه  أن  سيالمي  ويرى 
 . (Sillamy, 1999, p. 30)  لتموضع على ما يهمناوا

أنه "عملية توجيه الذهن إىل شيء ما، وهذا ما جيعله شرطا لوجود اإلدراك فال إدراك دون  بويعرف أيضا  
"القدرة على التعامل مع كميات حمدودة من املعلومات منتقاة من كم هائل من  انتباه"، كما يعرف بأنه  

 . )159، ص 2013(غالب حممد املشيخي،  "املعلومات اليت تزودناا احلواس أو الذاكرة

بErickson&Yeh   ) "1985يه ،إريكسون و  إوقد بني " للشعور  أ )  الواعي  التركيز  االنتباه هو  ن 
و   فقط  واحد  منبه  معهعلى  توجد  اليت  األخرى  املنبهات  أو   ، جتاهل  املركز  االنتباه  عليه  يطلق  وهذا 

أو   املركزإاالنتقائي  االنتباه  أو أكثر، وهذا األخري يطلق عليه  منبهني  االنتباه بني  (السيد علي   نه توزيع 
 . )17 ، ص 1991 سيد أمحد، فائقة حممد بدر،
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تسمى   زمنية  لفترة  معني  مثري  إىل  واإلصغاء  النظر  باالنتباه  يقصد  االنتباهكما  اليت    ،مدى  الفترة  وهي 
يستطيع فيها الفرد أن يركز على موضوع معني، واالنتباه هو أحد املهارات األساسية للتعلم، وهو شرط  

 أساسي للتعلم والنجاح.

االنتباه   السابقة نستنتج أن  التعريفات  انتقاءبناء على  املثريات وتركيز احلواس  أهو عملية  اختيار بعض  و 
دراكها، فهو مبثابة مصفاة تنتقي بعض املثريات ضمن هذا العدد الغري منتهي من مثريات  إعليها من أجل  

 البيئة اخلارجة  والداخلية من أجل معاجلتها.  

 : )159، ص 2013(غالب حممد املشيخي،  عدة أنواع منها كفهنا أنواع االنتباهأما فيما يتعلق بـ

: ويسمى االنتباه القسري، هذا النوع من االنتباه يتجه فيه الفرد رغم إرادته إىل املثري  االنتباه الالإرادي-
أو   مدفع،  طلقة  مساع  أو  صوتا،  حيدث  باألرض  جسم  الرتطام  اإلنسان  مساع  مثل  لالنتباه،  املسبب 

يف جسم اإلنسان. وهنا يفرض املنبه نفسه على الفرد فيحدث االنتباه القسري هلذا    مسدس، أو وخز مؤمل
 املنبه.

: هو نوع من االنتباه ال يبذل فيه الفرد جهدا، كانتباه الفرد ملوضوع أو شيء مييل إليه،  االنتباه التلقائي  -
االنتباه ميسرا وطيعا كما هو احلال عندما تسري يف   به، فيكون  يهتم  الزهور  أو  أنواع  وتنتبه إىل  حديقة 

 املختلفة. وعادة ما مييل اإلنسان وفقا هلذا النوع من االنتباه إىل األشياء اليت تتفق مع ميوله واهتماماته. 

ل اجلهد والتركيز العميق، كانتباه التلميذ إىل  ذب  : يف هذا النوع من االنتباه حيتاج إىل االنتباه اإلرادي  -
الفرد  يبذل  أن  يتطلب  صعب  موضوع  عن  احلديث  أو  علمية،  حماضرة  مساع  متابعة  أو  املدرس،  شرح 
وشرود   امللل  على  للتغلب  حماوالت  يصاحبه  قد  جهد  وهو  االنتباه،  وتركيز  لالستيعاب   كبريا  جهدا 

 الذهن.

فهي متعددة املصادر، فقد تكون عوامل داخلية ذاتية تتصل بالفرد   نتباه العوامل املؤثرة يف االأما خبصوص   
نفسه وختضع لسيطرته وإرادته واهتماماته، وقد تكون عوامل خارجية تفرض نفسها عليه وعلى حواسه  

  .وتتصل باملؤثرات اخلارجية وعناصر البيئة املحيطة

ندرس    ،وعليه  االنتباهوحىت  امل  طبيعة  العوامل  معرفة  فيهوجب  تتمثل    ؤثرة    الطيطي  (حممد  يفواليت 
 : )135، ص  2011وآخرون، 

الذاتية: أو  الداخلية  دائم ويستمر    العوامل  هو  ما  واجتاهاته، ومنها  الفرد  بدوافع  وهي ذات صلة وخربة 
املؤثر مثل   ما هو مؤقت يزول بزوال  الذاتية ودوافعه وميوله، ومنها  الفرد  اهتمامات  إراديا مثل  ويتكرر 

 حاجات الفرد الفيسيولوجية والتوجيه والتهيؤ الذهين واإلحياءات من اآلخرون.  



 

 

241 

 أن االنتباه يتأثر بعوامل ذاتية تتمثل يف: هنالك من يرى  نأ كما

مسات الشخصية والقدرة على تركيز االنتباه.    بنين هناك عالقة أ ىل إتشري الدراسات  مسات الشخصية: -
كثر قدرة على تركيز االنتباه أيف الشخصية هو    Bفالشخص املنبسط واملطمئن والذكي وصاحب النمط  

 يف الشخصية.  Aقل ذكاء وصاحب النمط من املنطوي والقلق واأل

واملزاجية  - االنفعالية  انتباهإ:  احلالة  تصرف  ما  غالبا  العوامل  هذه  مثل  املثريات    ن  عن  سواء  الطالب 
و امل شديد تتأثر درجة أو عن عملية التفكري حبد ذاتيا،  فالطالب الذي يعاين من مزاج سيء  أاخلارجية  

 خرى.ىل املنبهات األإانتباهه 

غالبًا ما تصرف انتباه الفرد   اإلشباعىل  إن وجود دوافع ملحة حباجة  إاحلاجات والدوافع الشخصية:    -
 . األخرىملنبهات واملؤثرات عن العديد من ا

ىل املثريات املرتبطة بالتوقع وذلك عندما يتوقع حدوث شيء ما،  إ: يوجه الفرد يف الغالب انتباهه  التوقع  -
 . )35 ، ص2009(خدجية حيدر املوسوي،  خرىوهو بذلك يهمل املنبهات األ

من املوضوعات اليت ال تعترب هامة  : إن املوضوعات اليت يهتم ا الطالب جتذب انتباهه أكثر  االهتمام  -
 بالنسبة إليه. 

 : فالطالب املرهق جسميا أو عقليا يكون عرضة لتشتت االنتباه.التعب -

: إن وجود مستوى مناسب من القلق لدى الطالب يؤدي إىل حالة من اإلثارة تزيد من  مستوى اإلثارة  -
ه، إال أن زيادة مستوى القلق و مستوى اإلثارة  دافعية الطالب للتعلم و تزيد من القدرة على تركيز االنتبا

 عن احلد املناسب يؤدي إىل تشتت االنتباه.

تزداد درجة تركيز االنتباه كلما ارتفع مستوى القلق حىت نقطة معينة مث تصبح العالقة بني االنتباه والقلق 
.  4.  ص  .، ص1987  محدي،(نزيه  عالقة عكسية حيث يزداد تشتت االنتباه مع زيادة مستوى القلق  

6( . 

 تتصل بـ:   العوامل اخلارجية
 قوة األشياء وشدا وحجمها حبيث تتأثر باالنتباه؛ . 1
 التناقض بني األشياء من شأنه أن جيعل الفرد ينبته إىل شيء بالذات دون غريه؛  . 2
 تكرار الشيء يف املجال اإلدراكي من شأنه أن جيعل الفرد ينتبه إليه؛  . 3
 األشياء املتحركة من شأا أن تلفت االنتباه أكثر مما تلفته األشياء الثابتة.  . 4
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 وبأكثر وضوح يتأثر االنتباه بعوامل خارجية هي: 

 كالصوت القوي والضوء الساطع. شدة املثري:  -

فاملثريات اجلديدة بالنسبة للفرد تلفت انتباهه مثل دخول طالب جديد إىل القسم أو دخول  :  جدة املثري  -
 ضيف. 

ليها، فالتغاير  إاملثريات اليت متتاز بشدة معينة ومتجانسة ال جتذب االنتباه  التباين والتغاير يف شدة املثري:    -
مثل  أ االنتباه،  جذب  على  يعمل  املثري  شدة  يف  التذبذب  املعو  لدى  الصوت  نغمة  عندما  اختالف  لم 

 . )36 ، ص 2009(خدجية حيدر املوسوي،  يتحدث عن موضوع معني..

عوامل داخلية مل خارجية تتعلق خبصائص املثري وتتعدد وختتلف العوامل املؤثرة يف االنتباه بني عوا  ،عليهو
  لعوامل متفاعلة معا. ختص الفرد، ومنه فعملية االنتباه تتأثر يف شدا واستمراريتها ذه ا

 اضطراب االنتباه الصفي (مفهومه، أسبابه، وطرق الوقاية منه) -2

 مفهوم اضطراب االنتباه:   -أ
تصيب إ اليت  واألمراض  اإلصابات  من  العديد  تصاحب  اليت  االضطرابات  أكثر  من  االنتباه  اضطراب  ن 

اليت   املخية  املناطق  العديد من  تتضمن  الوظيفة  هذه  منظومة وظيفية  املخ، وأن  لتكون  بينها  فيما  تترابط 
متكاملة، ونظرا ألن االنتباه يكون مطلوبا يف األداء على بقية االختبارات األخرى املستخدمة يف التقييم  

 . )207  ، ص2012 (حسني كحلة، أ بتقييمه قبل بقية االختباراتفإننا عادة ما نبد

اليت    يعد املصطلحات  من  االنتباه  اضطراب  هلذا  مصطلح  الدقيق  التحديد  يتم  مل  حيث  حديثا،  ظهرت 
القرن العشرين بداية مثانينات من  املقدرة على  أ، أي كان يشخص على  االضطراب إال يف  نه ضعف يف 

أو نشاط حركي مفرط. ويعكس هذا املخ  أو إصابة بسيطة يف  املخ   التعلم، أو خلل بسيط يف وظائف 
املصطلح الصعوبات االنتباهية اليت تظهر بشكل واضح لدى األطفال، وقد يصاحب هذا االضطراب فرط  

 . ) 34 ، ص1999محد وفائقة حممد بدر،  أ(السيد على سيد  يف النشاط أو ال يصاحبه

وخاصة  Bohline, 1985(بوهالن    ماأ املعريف  السلوك  يف  اضطراب  بأنه  االنتباه  اضطراب  فعرف   (
االندفاعية، ومن مث يطلق عليه عدم القدرة على التركيز أو انتقاء املثريات وتزداد هذه األعراض شدة يف  

 املواقف اليت تتطلب التحكم الذايت.

األكادميي  التحصيل  ونوعية  مدى  يف  لقصور  ومرجعة  سلوكية  ملشكالت  االنتباه  اضطراب  ويعزى 
   .) 157 ، ص 2012، إبراهيمسف (يووكذلك ضعف القدرة على التعامل مع األقران 
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وتعزى    واملراهقني،  األطفال  لدى  تشخيصها  يتم  سلوكية  مرضية  حالة  االنتباه  اضطراب  يعترب  وعليه 
ملجموعة من األعراض املرضية اليت تبدأ يف مرحلة الطفولة وتستمر ملرحلة املراهقة والبلوغ، تعتمد على  

واالندفاعية االنتباه  نقص  واحلسي،  -وجود   احلركي  اأوميكنالنشاط  كال  حيدث  ضعف  ن  من  لنوعني 
معًا   الزائد  والنشاط  يف  أحيدث    وميكناالنتباه  صعوبات  إىل  تؤدي  األعراض  هذه  اآلخر،  دون  حدمها 

الورقة   هذه  يف  سنركز  لكننا  عامة،  بصفة  املجتمع  ويف  واملدرسة  والشارع  املرتل  يف  احلياة  مع  التأقلم 
 ية. العلمية على تأثري هذا االضطراب على الطالب يف البيئة التعليم

 مفهوم اضطراب االنتباه الصفي:  -ب

يشري اضطراب االنتباه يف الصف إىل الوضع الذي يتجه فيه االنتباه إىل موضوع ال يتالءم مع النشاطات  
الصفية، ويظهر ذلك عندما يتشتت االنتباه بني موضوعات متعددة أو عندما ينحرف االنتباه حنو موضوع  

إىل   النظر  أو  زميله  مع  التحدث  أو  الرسم  أو  النافذة  من  كالنظر  مناسب  على  غري  املوجودة  اللوحات 
 احلائط أو وجود أفكار أو مشاعر متضاربة. 

إىل   النفسي  للطب  األمريكية  اجلمعية  إحصائيات  بنسبة   أوتشري  يقدر  االضطراب  انتشار  من  2ن   ٪
يقرب من   (ما  املدرسة  الذكور و  4- 3املجتمع يف سن  ا1٪ من  من  اليت إل٪  الدراسات  تظهر  ناث)، 

وا التشخيصي  الدليل  سن تستخدم  يف  السكان  عموم  يف  أعلى  انتشاًرا  النفسية  لالضطرابات  إلحصائي 
النسبة   تبلغ  املتوسط  5املدرسة،  يف  مبعايري  DSM-III-R    ،17.8مبعايري  ٪   ٪DSM-IV   

)Martin-Guehl, 2004(  ونقص احلركة  فرط  اضطراب  يعترب  لألطفال،  النفسي  الطب  جمتمع  يف   .
 .(Purperwakil et al, 2006, p. p. 63. 64) االنتباه املختلط هو األكثر انتشارا

يعانون من نفس هذه األعراض يف   االنتباه  املصابني بضعف  الدراسات أن ثلث األطفال  كما تشري تلك 
 .من هذا الثلث يطورون شخصية ال اجتماعية %20سن الرشد، وأن 

والطالب الذي يعاين من ضعف االنتباه الصفي أو التشتت ميكن أن تصدر عنه سلوكيات غري مناسبة يف  
التركيز يف   التلميذ  قدرة  يظهر يف عدم  االنتباه  واملعلم. فضعف  الطالب  انتباه  تشتت  إىل  تؤدي  الصف 

القدرة عل املدرسية وعدم  ارتكاب األخطاء، إضافة إىل إمهال األعمال  االنتباه يف  التفاصيل و  ى مواصلة 
اليت  التعليمات  يتابع  وال  اآلخرون،  يتحدث  عندما  اإلنصات  يستطيع  ال  جنده  كما  األنشطة،  و  املهام 

 يقدمها املعلم داخل الصف املدرسي وغالبا ما ينسى إجناز الواجبات املرتلية.

الدراسات   ان  وأكما  عالقة  التعلم  وصعوبات  االنتباه  ضعف  بني  العالقة  ان  حتتل ثبتت  حيث  ثيق، 
حد   إىل  التعلم  صعوبات  بني  مركزيا  موقعا  االنتباه  عامة  أصعوبات  التربية  يف  املشتغلني  من  الكثري  ن 

ن صعوبات االنتباه تقف خلف الكثري من أمناط صعوبات التعلم األخرى أوصعوبات التعلم خاصة يرون  
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بالرياضيات أو احلساب، ودلت نتائج مثل صعوبة القراءة وصعوبات الفهم القرائي، والصعوبات املتعلقة  
داء على  أو قصورا يف األ طفال ذوي صعوبات التعلم اظهروا عجزان األأالدراسات املتعلقة بوظيفة االنتباه 

 . ) 506 سنة، ص دونب  محد اخلشرمي،أ(سحر  قرام العادينيأوظيفة االنتباه ملقارنتهم مع 

 : أمناط  اضطراب االنتباه-ت

 ) ذكرت منطني من أمناط اضطراب االنتباه مها:DSM3  )1980مجعية الطب النفسي األمريكية 

 اضطراب االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي الزائد. -

 اضطراب االنتباه غري املصحوب بالنشاط احلركي الزائد. -

اإل جاء  األمريكية  مث  النفسي  الطب  جلمعية  الرابع  تصDSM  )1994  4صدار  وتضمن  هذا )  نيف 
 االضطراب إىل ما يلي: 

 منط  نقص االنتباه(عجز االنتباه). -

 منط النشاط الزائد واالندفاعية.  -

 ) 163  ، ص2012،  إبراهيم(يوسف النمط املشترك (نقص االنتباه والنشاط الزائد) 

الزائد حالة مزمنة تتسم مبستويات غري مالئمة من نقص  إ بالنشاط  االنتباه املصحوب  ن اضطراب نقص 
للطفل  النفسي  األداء  على  وخطري  ضار  تأثري  له  االضطراب  وهذا  الزائد،  والنشاط  واالندفاعية  االنتباه 

األكادميي إىل جانب  كادميية منخفضة وضعف يف التحصيل  أواملراهق، والفرد الذي يعاين منه يظهر قدرة  
، ص  2006الدوسقي،    جمدي حممد (   العديد من املشكالت بالعالقات مع الرفاق وتدين مفهوم الذات

218( . 

 : أشكال اضطراب االنتباه-ث

حيث يقل مدى االنتباه وال يستطيع الفرد تركيز انتباهه سوى لفترات حمدودة من الوقت،  نقص االنتباه:  
 و اللعب. أكما يصعب عليه االستمرار يف التركيز و االنتباه سواء كان ذلك أثناء العمل 

التشتت:   الطالب  قابلية  يتجه  مثري معني وهذا  إحيث  التركيز على  املثريات اجلديدة وال يستطيع  ىل كل 
 تبط ارتباطا وثيقا بضيق مدى االنتباه ومن مث تزداد قابلية التشتت.ير

االنتقائي: االنتباه  املوقف    قصور  يفرضه  ما  مع  يتفق  مثري معني  انتقاء  الطالب يف  املهمة  أحيث يفشل  و 
 التعليمية.
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الطالب سلوكا    الثبوت: يظهر  بعد   استجابيا حيث  قيمتها  أيستمر طويال  فقدت  االستجابة  تكون  و أن 
الثبوت  ءمال للموقف، كما يتحدد  انتهاء احلاجة  أمتها  بعد  النشاط ملدة طويلة  يضا كميل لالستمرار يف 

 املنطقية أو اهلدف من القيام به. 

نه يقوم حتت  أيندف الطالب يف تصرفاته دون تفكري مناسب للموقف الذي يوجد فيه، فيبدو    االندفاعية:
شياء دون  فعاله، حيث يفعل األأتفكري فجائي غري متوقع وال يضع يف تقديره النتائج املترتبة على و أضغط 

 طائه.  أخىل كثرة إمما يؤدي  ترو

خرين،  زعاجا لآلإحيث تزداد كمية احلركة والنشاط لدى الطالب مبا يعوق تكيفه ويسبب    فرط النشاط:
تبدو غري هادفة، ف لبعض أال يستقر على حال أو يف  حيث يتحرك حركات عضلية مفرطة  أو  ي مكان 

 . )104  ، ص2012(حسني كحلة،  الوقت

 : أسباب ضعف االنتباه الصفي  - ج
 : أسباب ذات عالقة باملناخ القسمي -

أو  التعليمية  املادة  طبيعة  بسبب  الطالب  انتباه  تشتت  إىل  املناسب  غري  القسمي  املناخ  يؤدي  أن  ميكن 
 االفتقار إىل التقنيات التعليمية املناسبة أو كثرة املشتتات.أسلوب التدريس أو 

دراسات   نتائج  وتشري  االنتباه،  ضعف  إىل  يؤدي  أن  ميكن  الصف  غرفة  يف  والتوتر  القلق  جو  أن  كما 
متعددة إىل أن ارتفاع مستوى القلق يضعف من قدرة الطلبة على تركيز االنتباه و يعطل من أدائهم يف  

 االمتحان.

القسمي القائم على التقبل واملتضمن إتاحة فرص للنجاح أمام الطلبة والذي يتسم بالثبات وقابلية  واملناخ  
 التنبؤ يقلل من احتماالت تشتت االنتباه.

مرتبطة  عوامل  عن  ينتج  أن  ميكن  االنتباه  ضعف  فإن  القسم  مبناخ  العالقة  ذات  العوامل  إىل  باإلضافة 
 . )1997(الوقفي راضي،   بالطالب

 : ضعف االنتباه ذات العالقة بالطالب أسباب -

قد تنتج حالة قصر فترة االنتباه عن عوامل عضوية تتعلق بثغرة يف النضج العصيب أو عن صعوبات يف    -
 اإلدراك جتعل من الصعب على الطالب متييز الشكل من اخللفية.

وقد ينتج ضعف االنتباه عن عوامل نفسية مثل القلق وعدم الشعور باألمن حبيث يظهر القلق كعامل    -
 لى التركيز على موضوع مناسب. مشتت يضعف القدرة ع



 

 

246 

ويزيد التوجه اخلارجي من حاالت ضعف االنتباه ويظهر التوجه اخلارجي يف احلاالت اليت يقوم فيها    -
 الطالب جبزء من العمل مث يتوقف حىت حيصل على توجيهات أو تعليمات خارجية. 

كما تزيد أحالم اليقظة من احتماالت التشتت حيث تقلل من قدرة الطالب على تركيز االنتباه على   -
 املثريات اخلارجية املالئمة يف بيئته.

باإلعفاء    - أو  له (تعزيز إجيايب)  املعلم  بانتباه  إذا كوفئ عندما يتشتت  االنتباه  الطالب ضعف  يتعلم  وقد 
 . -ز سليبتعزي-من أداء مهمة ال يرتاح إليها

النوع    - األم من  أو  األب  يكون  االنتباه كأن  ضعيف  منوذج  بتقليد  االنتباه  الطالب ضعف  يتعلم  وقد 
الذي يتشتت انتباهه بسرعة وال يركز على املوضوعات املناسبة أو ال ينجز األعمال أو املهمات اليت تناط 

 ) 2007به(العناين حنان عبد احلميد ، ص 

 صفي: طرق تعزيز االنتباه ال -ح
القوامسة وآخرون،    ميكن العمل على تعزيز انتباه الطلبة يف الصف عن طريق  -1 ،  2006(هشام عطية 

 ): 57. 55. ص  .ص
القصص   -2 أو  األلغاز  أو  األلعاب  مثل  حيبها  مهمات  الطالب  بإعطاء  وذلك  وتعزيزه  االنتباه  تعليم 

 عندما ينهي املطلوب منه. وتشجيعه على القيام باملهمة املطلوبة وتعزيزه ماديا أو معنويا  
 إعطاء مهمات حمددة مع تعليمات واضحة خالل فترة زمنية حمددة.  -3
 تقليل املثريات املشتتة داخل الغرفة الصفية (تنظيم البيئة الصفية). -4
 استخدام املعلم أساليب تدريسية خمتلفة خالل احلصة.  -5
 استخدام وسائل تقنية متنوعة وحديثة.  -6
 الغرفة الصفية حبيث تسودها املحبة والتعاون واألخوة. العمل على يئة األجواء ب -7
متابعة الطلبة اللذين يعانون من صعوبات يف التعلم باستمرار وحتويلهم إىل غرفة مصادر التعلم املتوفرة   -8

 يف املدرسة. 
 االستعانة بزمالء الطالب للعمل على زيادة انتباهه ومساعدته باملهمات املطلوبة منهم.  -9

 تدريب الطالب الذي يعاين من ضعف االنتباه على مهارات االتصال ( التحدث، اإلصغاء).  -10
الطالب مشكلة   -11 انتباه  إذا كان سبب عدم  والنظارة  البصرية كالسماعة  أو  السمعية  املعينات  توفري 

 مسعية أو بصرية. 
 صفية. وضع الطلبة اللذين يعانون من ضعف االنتباه يف املقاعد األمامية يف الغرفة ال -12
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 تشخيص اضطراب االنتباه  

" بعنوان  كتابا  النفسي  للطب  األمريكية  اجلمعية  االضطرابات أصدرت  وإحصاء  تشخيص  يف  الوجيز 
" اقترحت فيه بعض املحكات لتشخيص اضطرابات ضعف االنتباه مع اإلشارة أنه ال يوجد اختبار  العقلية

طيب لتشخيصه  خاصة وأن بعض األعراض األخرى قد ختتلط به، ولكنه ميكن إمجال حمكات التشخيص  
 كما يلي:  

األول أعراض  املحك  االنتباه:  الطفل  االندفاعو  التهيج + عدم  لدى  تظهر  أن  جيب  األعراض  وهذه   ،
 أشهر على األقل إىل درجة أا تؤثر على النمو العادي لشخصيته.  06وتستمر ملدة  

 (وهو املحك األول) فيمكن التعرف عليه كما يلي: عدم االنتباه -
عدم   - أخطاء  نسميها  أخطاء  غالبا  ويرتكب  التفاصيل  على  التركيز  يف  صعوبة  الطفل  يلقى 

 االنتباه. 
 يلقى صعوبة يف اإلبقاء على انتباهه عندما يقوم بوظيفة ما أو عندما يلعب .  -
 يبدو أنه ال يسمع عندما نتوجه إليه بالكالم مباشرة.  -
 تنقصه املواظبة وال ينهي أبدا ما بدأه.  -
 يلقى صعوبة يف تنظيم أنشطته.  -
 يتجنب أو يكره األنشطة اليت تتطلب جمهودا عقليا قويا.  -
 لبا األشياء الضرورية ألنشطته.يفقد غا -
 ينجر بسهولة حنو املنبهات اخلارجية.  -
 ينسى يف الغالب ما جيب القيام به يف أنشطته اليومية.  -
 : نعرف أعراض التهيج واالندفاع من خالل العوامل التالية: التهيج واالندفاع -
 الطفل يتحرك يف الغالب ويتلوى يف جملسه.  -
 الغالب يف مواقف وأماكن غري مناسبة.جيري ويتسلق بال انقطاع، ويف  -
 يلقى صعوبة يف اللعب دوء.  -
 يكثر الكالم عادة.   -
 مييل إلعطاء اإلجابة قبل حىت أن ننتهي من طرح السؤال. -
 يلقى صعوبة يف انتظار دوره.   -
 يقطع كالم اآلخرين ومييل إىل فرض نفسه.  -

 حمكات أخرى هي:  04االعتبار (املحك األول) جيب أن نأخذ بعني السلوكعندما يتم حتديد هذا 
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 سنوات. 7: أن تكون هذه األعراض قد ظهرت قبل سن املحك الثاين

 : أن تظهر هذه األعراض يف أكثر من موقع (يف املدرسة واملرتل مثال). املحك الثالث

 : هلذه األعراض آثار سلبية على حياة الطفل االجتماعية واملدرسية. املحك الرابع

اخلامس القلق،  املحك  مثل  السابقة  األعراض  تفسر  أن  ميكن  أخرى  نفسية  أو  طبية  أسباب  وجود  :عدم 
االكتئاب، الفصام أو اإلجهاد الناجم عن فراق الوالدين أو وفاة أحدمها أو كليهما، كل ذلك ال يعفينا  
أو  البصر  أو  السمع  يف  اضطراب  من  يعاين  ال  الطفل  أن  فيه  نتأكد  كامل  طيب  فحص  إجراء  من  طبعا 
اضطرابات يف الغدة الدرقية أو من الصرع أو أي إصابة يف الرأس ألن كل هذه األسباب قد تؤدي إىل  

  . (Evelyne Simon-Pezeshknia, 2011, p. 142النشاط الزائد 

 عالج اضطراب االنتباه الصفي:   -4

ال يوجد عالج الضطراب االنتباه، إمنا اهلدف من التدخل هو تقليل آثار هذا االضطراب على الطالب، 
لذاته،   احترامه  له، وتدين  يتعرض  الذي  بالرفض  املرتبطة  املدرسية، واملعاناة  الصعوبات  التخفيف من  أي 

جيد ، فعادة ما يكون    وما إىل ذلك. عندما يتم التعامل مع اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه بشكل
 له مسار جيد. 

الطيب   العالج  بني  اجلمع  دائًما  يتم  السبب  هلذا  مستمرة،  االنتباه  باضطراب  املرتبطة  العار  وصمة  إن 
العالج   االجتماعية،  املهارات  يف  مساعدة  برنامج  املثال:  سبيل  (على  واالجتماعي  النفسي  والتدخل 

الدعم   أو  األسري  العالج  السلوكي،   األنشطة النفسي  أو  الرياضية  األنشطة  يف  املشاركة  أو  التعليمي 
  (Belanger, Stacey, 2008, p. 200) )ةاملجتمعي

االعتبار، وميكن أن   املشكلة بعني  االنتباه وضع خطة عالج متكاملة تأخذ أسباب  يتطلب عالج ضعف 
النجا فرص  زيادة  مع  وجذابة  وحمددة  واضحة  مهمات  إعطاء  اخلطة  هذه  مثال  أمام  تتضمن  املتاحة  ح 

تعطى  اليت  التدريبات  بعض  استخدام  ميكن  و  االنتباه  فترة  إطالة  تعزيز  تتضمن  أن  ميكن  كما  الطالب 
 للطالب ضمن هذه اخلطة. 

أو   اجلمعي  لإلرشاد  برامج  ضمن  تعاجل  قد  أا  كما  فردية  كحاالت  االنتباه  ضعف  حاالت  تعاجل  فقد 
ب القسم  إىل  موجهة  السلوك  لتعديل  برامج  العالجية  ضمن  األساليب  لبعض  توضيح  يلي  وفيما  أكمله. 

 لضعف االنتباه: 

 : تدريبات إلطالة فترة االنتباه يف الصف أوال:
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يفتقر الطالب الذين يعانون من تشتت االنتباه القدرة على التعامل مع التغيريات اليت تظهر حوهلم حىت لو  
كانت تغيريات اجيابية ،و هلذا فهم حباجة إىل تدريب لتنظيم و قتهم واستغالله يف تأدية ما يكلفون به من  

 مهمات، األمر الذي يؤدي إىل إطالة فترة االنتباه .

 تطبيق القواعد و القوانني و التعليمات داخل الصف: ا:ثانـي

حىت يتم جذب انتباه الطالب البد أن يتوافر يف غرفة الصف مستوى من النظام و االنضباط الذي يلتزم  
به التالميذ، وهذا يعين وجود بعض القواعد و القوانني والتعليمات املتعارف عليها واملتفق على تنفيذها  

 يقاع العقوبة ملن خيالفها. من كافة األطراف وإ

 استخدام التقنيات التربوية و طرائق التعليم  احلديثة: ثالثا:

ن استخدام التقنيات التربوية يؤدي دورا فاعال يف زيادة درجة التشويق واإلثارة يف غرفة الصف وجعل  إ
ا املتعلم وعناصر  اهلادفة والتفاعل اإلجيايب بني  بالنشاطات  وقتا حافال  الدرس  لتعليم وبالتايل جذب  وقت 

 انتباه الطالب حنو األنشطة التعليمية .

ن التعلم الناتج عن تشارك مجيع احلواس يكون  أأثبتت مجيع نظريات التعلم والتربية وعلم النفس التربوي و
  . 103  . ص.، ص2013حممد اخلامس املخاليف،  (  أكثر معىن من التعلم الناتج عن حاسة واحدة فقط

104( . 

 تنظيم البيئة املادية لغرفة الصف: رابعا:

حيتاج املتعلم إىل مكان هادئ خال من املشتتات، فاملتعلم يقضي معظم يومه املدرسي داخل غرفة الصف 
والنظيف واملرتب   العام مبعث راحة وطمأنينة، فاملكان اجلميل  املادية وجوها  يتطلب جعل مكوناا  مما 

ة واإلضاءة اجليدة واحلرارة املعتدلة واملقاعد املرحية واملنظمة،عوامل تسهم  والذي تتوافر فيه التهوية الصحي
،  2013مد اخلامس املخاليف،  (حم  يف خلق اجتاهات اجيابية حنو مادة التعليم وبالتايل جذب انتباه الطالب

 . ) 104ص 

 تقليل املشتتات:حمددة جذابة وو إعطاء مهمات واضحة خامسا:

اال فترة  طول  االتزيد  ضعيفي  لدى  تعليمات نتباه  مع  حمددة  طبيعة  ذات  مهمات  تعطيهم  عندما  نتباه 
 . )264،  ص 2012(أمحد عبد اللطيف أبو السعد، مطلوب  هو واضحة حول ما 

 لبية احلاجات األساسية للطالب:ت سادسا:
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فمن الضروري  من املفيد العمل على تلبية احلاجات األساسية للطالب مبا يناسب مراحل العمر املختلفة،  
الراحة  من  قسطا  يأخذ  انه  والنجاح،كما  الطمأنينة  و  واحلرية  احلب  و  ألمن  يشعر  الطالب  بان  التأكد 
الطالب   املثال  سبيل  والربد و غريها،فعلى  احلر  أيام  املناسبة يف  املالبس  ويرتدي  الصحي  الغذاء  ويتناول 

الطالب هذا  انتباه  سلبا  يؤثران  بالربد  أو  باخلوف  يشعر  التعلم    الذي  املخاليف،  ملثريات  اخلامس  (حممد 
 . ) 105، ص 2013

 تأكيد الذات: سابعا:

يعتقد الطفل أحيانا أنه ليس كفؤا وذلك يف مجيع جوانب حياته، سواء كان يف عالقاته مع أسرته أو مع  
فيطور  كاآلخرين،  ليس  أنه  فشيئا  شيئا  فيقتنع  خارجها،  أو  املدرسة  يف  سواء  الراشدين،  مع  أو  أقرانه 

الشغ مثل  مثله  الذهن  فشرود  الذهن.  شرود  منها  واليت  نفسه  حلماية  دفاع  القسم  آليات  يف  يكون  ب 
فسرعان ما ينقطع انتباه الطفل إذا ما شعر أننا ال  كاستجابة للمواقف اليت يواجهها يف البيئة املدرسية،   

نثمن جمهوده أو إذا شعر بالنقص أو العجز أو إذا كان املعلم عدوانيا وغري عادل وال يساعده على جتاوز  
فيها   ومبالغ  كثرية  مطالبه  كانت  أو  الشعور،  ينقطع  هذا  فإن محاسه  وبالتايل  الطفل،  بإمكانيات  قياسا 

 وينمو لديه الشعور بامللل والعجز واالمشئزاز من هذا الوسط غري املتفهم الذي ينعته بالكسل. 

أن   يرغب  من خالل عمله  يربز  أن  يستطيع  الذي ال  فالتلميذ  االهتمام،  إلثارة  أيضا جمهود  الشرود  إن 
مياءاته وحىت بواسطة العقوبات اليت يتلقاها،  إت أنظار زمالئه حبركاته ويظهر من خالل سلوكه املتميز للف

وألنه فقد كل مشاعر التعاطف من طرف معلميه فإنه يربح على األقل إعجاب أصدقائه، وكأنه نوع من  
 التعويض لعدم تفوقه الدراسي. 

وميكن أن ينمي هذا الطفل أيضا نوعا من الغرية جتاه التالميذ النجباء الذين ينجحون أين فشل هو، ولكي  
انتباهه   وعدم  شروده  بواسطة  أخطائه  نفس  إىل  جرهم  إىل  يسعى  فإنه  مشروعه  يف  ينجح 

 (George Mauco, 1958, P. 190).وكسله

 األدوية  :ثامنا

جانب واالجتماع  إىل  النفسية  أعراض  التدخالت  لتقليل  األدوية  إىل  حاجة  هناك  تكون  ما  غالًبا  ية، 
اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه، وال يصف األطباء عادًة هذه األدوية ملجرد أن الطفل يشعر بالقلق،  

 إال إذا كان السلوك شديًدا مبا يكفي للتأثري يف املهارات االجتماعية أو احترام الذات.

دميية هي اليت تربر بدء العالج. هلذا السبب استخدام العقاقري يكون استثنائًيا بشكل عام، الصعوبات األكا
 قبل التمدرس. 
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معظم األدوية املستخدمة يف عالج اضطراب االنتباه وفرط احلركة هي منبهات، ميكن   نإال للمهدئات:  
املنشطات النفسية يف احلفاظ مقارنة تأثريها مع تأثري شرب القهوة يف حتفيز مركز اإلثارة، حيث تساعد  

 على االنتباه وهلا تأثري يف تقليل االنفعاالت.

للعالج  80يستجيب حوايل   االنتباه  ونقص  احلركة  فرط  باضطراب  املصابني  واملراهقني  األطفال  من   ٪
املحتمل أن تكون   السريرية  ليست مفهومة جيدا بعد. ومع ذلك، فمن  باملنبهات، حمددات االستجابة 

تباًطا باألبعاد العصبية احليوية أكثر من ارتباطها بالفئة التشخيصية نفسها (التأثريات على اخنفاض  أكثر ار
تؤدي   أن  املحتمل  من  األصحاء).  األشخاص  لدى  األقل  على  أيًضا  موجودة  احلركية  االستجابات 

ال بالنسبة للعوامل  التشوهات العقلية والنمائية العصبية إىل اخنفاض حتمل املنشطات النفسية، كما هو احل
ثار اجلانبية للمنشطات االضطرابات الفصامية، عدم انتظام ضربات القلب، قصور  العقلية األخرى. من اآل

الدرقية الغدة  نشاط  فرط  الشرياين،  الدم  ضغط  ارتفاع  التاجي،   ,Purperwakil et  al) .الشريان 
2006, p. 72)  

األدوية عن األخرى، لذلك من الضروري أحياًنا أن   يستجيب بعض األطفال بشكل أفضل لفئة معينة من
 جيرب الطفل أدوية خمتلفة قبل العثور على الدواء املناسب.  

 سري رشاد األبرامج اإل تاسعا:

عادة ما يكون تأثري اضطراب االنتباه عند الطفل على األسرة مهم، خاصة عندما يكون لدى الطفل شكل  
اآلباء واألمهات حبالة من اإلجهاد    -خمتلط (اندفاعي العدوانية مهمة يصاب  وإذا كانت  النشاط)،  فرط 

ا تطوير  إىل  األمر  م  ينتهي  ما  عادة  الوضع.  مع  التأقلم  حماوالت  بسبب  يف  املزمن  حتكم  ستراتيجيات 
سلوك الطفل، هذه االستراتيجيات ميكن أن تكون مناسبة، ولكن يف بعض احلاالت تكون قسرية للغاية  
أو غري متسقة. كما ميكن أن يعاين اآلباء أيًضا من الصورة غري املجزية هلم (ضعف تقدير الذات) بسبب 

 . (Purperwakil et al, 2006, p. 68)مشكالت الطفل يف املدرسة أو البيئة االجتماعية 

باء  وحىت األطفال الذين يعانون من اضطرابات االنتباه السائد(غري مصحوب بفرط نشاط) يعاين معهم اآل 
يف الكثري من املشكالت،  فغالًبا ما يكون من الصعب على الطفل القيام بأعمال روتينية يف احلياة اليومية، 

وعدم   تنظيمهم  وعدم  تباطؤهم  بسيطة  فحقيقة  سلوكية  لسلسالت  الفعال  التنفيذ  من  مينعهم  االنتباه 
(االستيقاظ، ارتداء املالبس، النظافة...)، وغالًبا ما يكون الواجب املرتيل صعًبا للغاية بالنسبة للطفل نفسه  

رشاد  إىل توجيه وإسرة والوالدين على وجه اخلصوص حباجة  ألوللوالد الذي حياول تأطريه. لذلك تكون ا
ساليب املناسبة للتعامل مع الطفل والتعايش مع ما يترتب عن هذا االضطراب من  جياد األإهم يف  يساعد 

أيضا  األسرة، ولكن  تواجه  اليت  الصعوبات  أوال حتديد  اإلرشادي، جيب  التدخل  قبل  لكن   مشكالت، 
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أيًضا من أعراض يعانون  اآلباء من  ونفاد  االندفاع   ADHD مواردها ونقاط قوا. فمثال  هناك من 
الصرب وعدم القدرة على املثابرة هذه األعراض عندما تظهر لدى أحد الوالدين أو كليهما ميكن أن تعرقل  
تغيريات   الوالدين إلحداث  أحد  على  االعتماد  املمكن  احلظ من  للطفل، حلسن  التربوية  النفسية  الرعاية 

ال يف  بالسهل، حىت  ليس  األمر  فإن  ذلك،  ومع  الطفل  بيئة  يف  والوعي  إجيابية  الدافع  لديها  اليت  عائالت 
 مبشكالت أطفاهلا.  

اإل األوبرامج  عمل:  رشاد  جماالت  عدة  وتشمل  اجلماعية،  أو  الفردية  للرعاية  مناسبة  برامج  هي  سري 
تطوير االهتمام بسلوكيات الطفل املتكيفة، تعلم قيمة الطفل، دعم مهاراته االجتماعية، تعلم كيفية تقدمي  

فية املسامهة يف حتسني اندماج الطفل يف املدرسة ... واألهداف األساسية هلذه  طلب بشكل فعال، و كي
نفسهم  أ الربامج هي حتسني إحساس الوالدين بالكفاءة ومتكينهم من احلصول على نظرة أكثر إجيابية اجتاه  

األ ودعم  اخلربات  لتبادل  مصدر  يكون  اجلماعي  إلرشاد  بربامج  االلتزام  أن  كما  طفلهم.  اء وليواجتاه 
فرط   باضطراب  املصابني  األطفال  آباء  مجعيات  تكوين  على  يساعدهم  أن  ميكن  كما  البعض  لبعضهم 

 احلركة ونقص االنتباه.

 بعض املناهج التكميلية عاشرا:

برامج   االنتباه، سواء كانت  احلركة ونقص  فرط  اضطراب  لعالج  التكميلية  األساليب  العديد من  هناك 
محية غذائية (مثل جتنب املضافات الغذائية أو السكريات املركزة) أو تناول املكمالت الغذائية (الفيتامينات 

ا االستثناء  فعاليتها،  تثبت  علمية  بيانات  توجد  ال  أنه  إال  الغين واملعادن)،  الغذائي  النظام  هو  لوحيد 
 .  (Belanger, Stacey, 2008, p. 200 )، والذي له تأثري إجيايب على التركيز3باألوميغا

  

  خامتة: 

النجاح املدرسي يتطلب أن ينتقي الطالب من بني املثريات املتعددة املوجودة يف الغرفة تلك املثريات ذات 
املدرس   الطالب أن يستمع لصوت  املالئمة، فمثال يفترض يف  املثريات غري  بالتحصيل وأن يهمل  العالقة 

أن يرى الكلمات املكتوبة    وال يستمع ألصوات السيارات يف اخلارج أو الطلبة الذين يشوشون، ويفترض
 على السبورة أو على الصفحة اليت يقرأ ا وليس اللوحات املوضوعة على احلائط أو ألوان مالبس املعلم.    

، بينما  بالشكلتسمى املثريات البارزة يف موقف معني واليت تكون موضع اإلدراك واالنتباه يف وقت معني  
وانتباه   إدراك  موضع  تكون  أن  دون  املوقف  نفس  يف  توجد  اليت  األخرى  املثريات  إن  باخللفيةتسمى   .

الطالب الذي يعاين من صعوبات االنتباه ال يستطيع أن حيتفظ بصوت املدرس يف الشكل ويبقي األصوات 
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النج تقليل فرص  التعلم وإىل  اخللفية، ويؤدي ذلك إىل تعطيل يف  الطالب. األخرى يف  املدرسي لدى  اح 
بيئة صحية تقل فيها مشتتات االنتباه   لذلك فإن النجاح املدرسي يتطلب تكاثف اجلهود من أجل توفري 
وتعمل على مساعدة الطالب يف التركيز على املثريات املهمة يف العملية التعليمية والتركيز على أداء املهام 

حيققه سيعمل إىل جانب الدعم الذي تقدمه    الذيجناز  واإل  والواجبات حىت االنتهاء منها، هذا التحصيل
 طراف مدرسني، أسرة وأصدقاء على تعزيز ثقة الطالب واستعادة تقديره لذاته.  خمتلف األ
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 املرافقة النفسية للطفل املتخلف عقليا بني فعالية الربامج وصعوبات التطبيق 

 ملعاقني ذهنيا دراسة ميدانية يف املركز النفسي البيداغوجي لألطفال ا

 قسنطينة  -منوذجا -لعمارة لعرويب –
Psychologicalaccompaniment of the 

mentallyretardedchildbetween the effectiveness of the 
programs and the difficulties of implementation 

.Afieldstudy in the pedagogicalpsychological center for 
mentallyhandicappedchildren – LaamaraLaaroubi - a 

model in – Constantine 

  

  سقطين مارية 

  جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 
Sgatni Marya  

marya.sgatni@univ-oeb.dz 

Sgatnimaria63@gmail.com 

 :  امللخص

النفسي    املركز  املتخلف ذهنيا داخل  بالطفل  النفسي  التكفل  النفساين يف  الدراسة إىل معرفة دور األخصائي  هدفت هذه 
دقسي ،    -قسنطينة  -)  2(  البيداغوجي  املركز  يف  يواجهها  اليت  الصعوبات  خمتلف  وكذلك  يطبقها  اليت  الربامج  وفعالية 

األخصائيني النفسانيني العاديني املتواجدين يف املركز حيث قمنا  مبقابالت نصف  واعتمدنا يف هذه الدراسة على ثالثة من  
توجيهية بغرض البحث مستخدمني يف ذلك املنهج الوصفي واستخلصت النتائج إىل: أن التكفل النفسي اجليد يرجع لعامل  

القي العالجية من خالل  والربنامج  االختبارات،  لبعض  املجال، واستخدام   وتطبيق اخلربة يف  نفسية ومجاعية،  مبرافقات  ام 
تقنيات تعديل السلوك مبختلف أساليبه، لتحقيق التكيف والتوافق النفسي، االستقاللية واإلدماج االجتماعي واملهين وكذا 

 أمهية تكرار الربامج ودور الوالدين الفعال إضافة إىل  تعدد الصعوبات اليت تواجه األخصائي النفساين. 

mailto:marya.sgatni@univ-oeb.dz
mailto:Sgatnimaria63@gmail.com
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 برامج التكفل.  -التكفل –الطفل املتخلف ذهنيا  –التخلف الذهين ية:الكلمات املفتاح
Abstract : 

The study aims at identifying the role of the psychologist clinical in the psychological insurance of 
the mentally retarded child in the pedagogical psychological center Daksi (2) Constantine. In 
addition to the effectiveness of the programs he implements as well as the various difficulties he 
faces in the center. In this study, we relied on three psychologists who are present at the center, 
where we used semi-orientation interviews for research using this descriptive approach. Therefore, 
the results were drawn to : That good psychological insurance is due to the factor of experience in 
the field. Furthermore, the use of some tests, the treatment program through psychological and 
group accompaniments. Morever, the application of techniques of behavior modification in various 
methodsin order to achieve adaptation and psychological compatibility, independence and social 
and professional integration and the importance of repeating programs. Besides, the role of parents 
effectifs and to pointing the deferent difficulties faced by the psychologist 

Keywords : Mental Retardation - Child Mental Retardation - Insurance - Insurance Programs 

 :  مقدمة

ب الطفولة  مرحلة  تقترن  منذ    ضطراباتاقد  موجود  خطري  كاضطراب  الذهين  التخلف  بينها  من  متعددة  وعقلية  نفسية 
يعرفه   ذهنيا.حيث  املتخلف  للطفل  بالنسبة  واإلمناء  التطور  طريق  يف  عقبة  ويشكل  اليوم،  مشاكل  إحدى  القدم،ويعترب 

N.Sillamy "الذكاء منو  يف  نقص  أو  قصور  أنه  "على   :   )N.Sillamy, 2006, p. 76(   التصنيف ويعرفه 
هو حالة من توقف النماء العقلي أو عدم اكتماله، تتميز بشكل خاص     " : ICD/10الدويل لألمراض املراجعة العاشرة  

واللغوية واحلركية   املعرفية  القدرات  أي  للذكاء،  العام  املستوى  ويؤثر على  النماء،  أثناء دور  يظهر  املهارات  باختالل يف 
ال حيدث  وقد  بدون  واالجتماعية  أو  مع  آخراتخلف  أو جسمي  نفسي  عكاشة،  ICD(  ضطراب  ترمجة  ، ص  1999، 

النفسية وعدم االستقرار وقيام املصاب حبركات    ويرتبط التخلف الذهين ببعض التشوهات اجلسمية،واالضطرابات   .)23
اال وعدم  بالعدوانية  يتصف  فيها،  متحكم  وغري  هادفة  والعواطف  غري  االنفعاالت  يف  التحكم  على  القدرة  وعدم  نسجام 

اال الغري، عدم  مع  التعاون  النشاط،وعدم  وقلة  التفكري وباخلمول  االجتماعية،وصعوبات  والعالقات  للنظم  والفهم  ستيعاب 
التركيز والتذكر واالنتباه ونقص القدرة على التعبري وعدم وضوح األلفاظ يف كثري من األحيان، كما يتميز املتخلف عقليا  و

  4إىل    1حبالة صحية قابلة لإلصابة باألمراض. وقد أشارت منظمة الصحة العاملية إىل أن نسبة التأخر الذهين تتراوح بني  
 . )107ص   ،2007(معمرية، % من أفراد املجتمع 

جيب  الطاقة  وهذه  جتزئتها  األحوال  من  حال  بأي  ميكن  ال  املجتمع  طاقات  من  طاقة  ذهنيا  املتخلفني  فاألطفال  وعليه 
بدال    استثمارها وعدم االستهانة ا، وجيب توفري كل سبل العالج الطيب والنفسي والتربوي حىت يصبحوا طاقة متجددة ،

ذوام   على  يعتمدون  ذلك  على  وبناءا   ، املبهم  مستقبلهم  ويف  فيهم  التفكري  يؤتى  ال  مهملة  طاقة  كوم  (عيسر،  من 
 . )01، ص  2015
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التوافق   على  قادرين  يصبحوا  حىت  وتأهيلهم  ومساعدم  م  التكفل  بغية  خاصة  عالجية  خطة  رسم  من  بد  ال  لذلك 
أمرا ضروريا وهادفا ميس مصلحة هؤالء األطفال، ویتم من قبل فریق  اجتماعيا واالستقالل كاآلخرين، حي ث یعترب 

املركز، حیث التخصصات داخل  الفریق من    هذا  یقوم  متعدد  برامج فردیة ومجاعية، ویتكون هذا  الفریق بوضع 
ىل التوافق عدة أخصائیین من بينهم األخصائي النفساين العيادي والذي يقوم بالتكفل النفسي ويهدف قبل كل شيء إ

وأيضا يتوجه العالج حنو املحيط العائلي يف املساندة الطفل وتقبل لوضعيته.                                               النفسي واالنسجام للطفل،

مهام  ارتأينا أن نسلط الضوء على هذه الدراسة، للوقوف على أدوار و  ونظرا ألمهية التكفل النفسي بالطفل املتخلف ذهنيا
األخصائي النفسي وكيفية تكفله بالطفل املتخلف ذهنيا، وكذا الوقوف على أهم الربامج املعتمدة داخل املركز وما مدى  

 فعاليتها يف حتسني حالة الطفل، وكذا الصعوبات اليت يواجهها الفريق املتكفل بالطفل.

ما هو دور األخصائي النفساين يف    جل حتديد جمال الدراسة و طرح التساؤل:أوهذا ما جيعلنا نقف عند نقطة مهمة من  
 ؟ بيداغوجي لألطفال املعاقني ذهنياالتكفل النفسي بالطفل املتخلف ذهنيا داخل املركز النفسي ال

  
 أوال / مفاهيم و مصطلحات  

    على أا:  1992تعريف اجلمعية األمريكية للتخلف الذهين : وضعت هذه األخرية تعريف له عام    : / التخلف الذهين1
"حالة تشري إىل جوانب قصور ملموسة يف األداء الوظيفي احلايل للفرد حبيث ينخفض ألألداء العقلي(الذكاء) عن املتوسط  

أك أو  يف جمالني  يترافق مع خلل واضح  معياريني،  احنرافني  بالذات،  مبقدار  العناية  التالية:  التوافقي  السلوك  ثر من جماالت 
التواصل، احلياة املرتلية املهارات االجتماعية، استخدام وقت الفراغ، مهارات العمل، وتظهر هذه اإلعاقة قبل سن الثامنة 

 . ) 38، ص 2014(الباتع، و إسراء ، عشرة 

ز القدرات العقلية العامة كالتفكري،حل املشكالت، : يتميز بالعجDSM5  : Intellectuel disabilityتعريف    -
التخطيط، التفكري املجرد، احلكم، التعليم األكادميي والتعليم عن طريق اخلربة الذي يؤذي إىل عجز العمل التكيفي، حيث 

 )  P. 69)،2013 ،DSM5أن الفرد يفشل يف تلبية املعايري الشخصية، االستقاللية واملسؤولية االجتماعية. 

 

النفساين األخصائي  درجة  : ثانيا/  على  حاصل  نفسي  "أخصائي  بأنه  اإلكلينيكي  النفسي  األخصائي  "ساراسون"  يعرف 
علمية عالية غالبا ما تكون الدكتوراه،  ومتخصص يف السلوك غري العادي، وهو مدرب على تشخيص وعالج اضطرابات 

 حوث والدراسات النفسية.ويقوم أيضا بعمل الب الشخصية واالضطرابات النفسية األخرى،

جل الفهم  أفاألخصائي النفسي يستخدم األسس النظرية والفنيات السيكولوجية يف ميدان الفحص والتشخيص والعالج من 
إقامة   على  القدرة  هي  فيه  تتوفر  أن  جيب  اليت  اخلصائص  ومن  املفحوص،  لدى  واملرض  النفسية  الصحة  ملستوى  الدقيق 
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هتمام م، واإلحساس باملسؤولية املهنية، واحترام معايري املهنية  وأخالقياا، وكذا التمتع  عالقات فعالة مع اآلخرين واال
 . ) 110ص  ،2016(تشعبت، بالكفاءة املهنية، والقدرة على التعاطف واألمانة واإلخالص والضبط االنفعايل 

  

النفسي: التكفل  "البالنشو  ثالثا/  للعناية    يعرفه  املتداخلة  اإلجرائية   النفسية  واملناهج  الطرق  من  جمموعة  بأنه  بونتاليس" 
اال خمتلف  من  يعانون  الذين  كما  باألشخاص  األخصائي.  تدخل  يف  وتتمثل  أو عضوية   نفسية  كانت  سواء  ضطرابات، 

من يعاين  الذي  املفحوص  مع  الفاحص  جتمع  اليت  املتتالية  احلصص  تلك  بأنه  أيضا  أو اضطرا  عرف  نفسية  بات 
 غريها،واملختص النفساين هو الذي يقوم جبمع املعلومات اليت ختص املفحوص قد تساعده على أساس قواعد علمية. 

من   الفاحص  طرف  من  املستعملة  واملواقف  الذهنية  واحليل  العالجية  التقنيات  جمموعة  هو  اضطراب  أأو  أي  عالج  جل 
ية يف العالج، ويهتم جبمع كل ما يتعلق باحلالة املرضية للكشف عن  نفسي أو سلوكي.حيث يعتمد هنا على أساليب نفس

 . ) 22، ص 2003(مفلح كوافحة،   السبب احلقيقي للمرض الذي يعاين منه الشخص 

هو عبارة عن جمموعة شاملة من اخلدمات الطبية االجتماعية والتربوية والنفسية، تقدم    التكفل بالطفل املتخلف ذهنيا:-
الذين التأخر   لألطفال  املبكر على  التعرف  العمل على  أنه  النمو، كما  لتأخر يف  قابلية  لديهم  الذين  أو  اإلعاقة    يعانون من 

ربوية الفاعلة له، واخلدمات املناسبة حلالته للعمل على واالضطراب واإلعاقات املوجودة عند الطفل ومن مث تقدمي الربامج الت
لزيادة   املقدمة ألسرته  نتائج االضطرابات واإلعاقة إضافة إىل اخلدمات  التقليل من  زيادة كفاءته وقدرته ومهارته، كذلك 

 . ) 369، ص 2006 محد حيي،أ( كفاءا وقدرا

املتخلف عقليا املهارات الضرورية اليت جتعله مستقل أكثر وعملي، متكيف أيضا هو بدل املجهود من اجل إكساب الطفل 
 . )durand,an Barlow,2004,p. 730( مع املحيط، ومشارك يف احلياة االجتماعية

 دور األخصائي النفساين داخل املركز النفسي البيداغوجي: -

عمليات التشخيص األولية للقيام بتقييم شامل متعدد  يقوم األخصائي النفساين باستثمار نتائج   النفسي:  دور األخصائي-
االجتاهات إلمكانات الطفل، ويستعني يف ذلك باالختبارات واملقاييس واملقابلة واملالحظة، ويشارك مع أعضاء الفرق يف  

  . )42، ص  1999 إبراهيم عبد احلميد، ( ختطيط الربنامج الفردي الالزم للطفل أو األنشطة املناسبة له

ميكن تلخيص عملية التكفل النفسي اليت يقوم ا األخصائي النفسي اإلكلينيكي على وجه اخلصوص من منطلق شروطه   
الذاتية واخلاصة بشخصية األخصائي وشروط موضوعية خاصة باألدوات والتقنيات الضرورية لتمام عملية التكفل النفسي 

 فيما يلي:
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احلالة وإعداد تقرير رمبا باقتراح التشخيص املبدئي والتوصيات اإلرشادية   إجراء معظم عناصر الفحص النفسي ودراسة  -
العالجية وإلجراء الفحوص والبحوث واالجتهادات الشخصية يف جمال التجديد املعريف قصد التماشي وخصوصيات احلالة 

 اليت حتملها إىل املختص النفسي أطراف أخرى كمعاجل أو طبيب عقلي واملرشد االجتماعي. 

القياس النفسي ( قياس الذكاء والقدرات العامة ) وهذا النشاط ال يتضمن جمرد قياس القدرة احلالية للفرد، بل يتضمن    -
 ثر املشكالت أو الظروف األخرى اليت حتيط به يف قيامه بوظائفه العقلية. أأيضا تقدير إمكاناته،و

وتفسريها، ومثل هذا القياس التشخيصي ليس جمرد  إجراء االختبارات وخاصة اختبارات التشخيص واإلشراف عليها    - 
حماولة حتديد االضطراب الذي يشكو منه الفرد، بل وحماولة وصف الظروف السيكولوجية للفرد وصفا تفصيليا ودقيقا قدر  

 اإلمكان.

وذكية ال تتيح  دراسة سلوك املفحوص واجتاهه، حتديد منط سلوكه الظاهر والباطن مبالحظة مباشرة ودقيقة  مالحظة و  -
 للمريض فرصة االنتباه واالنزعاج. 

العالج النفسي الذي يقصد به الطرق اليت تتضمن معاجلة املرضى وجها لوجه لفترة من الزمن، وتوجيه التوصيات لآلباء    -
ؤسسات أو  أو املدرسني أو للمرضى أنفسهم مباشرة، والقيام بإحداث تغيريات يف الظروف املحيطة باألفراد املودعني يف امل 
 التوصية بإحداث هذه التغريات، وبعبارة أخرى تتضمن هذه الطرق أية أساليب أو توصيات لزيادة توافق الفرد. 

يقوم األخصائي النفسي بدور املرشد النفسي للطفل وألسرته للتغلب على مشكالت السلوكية واالنفعالية والعاطفية اليت   -
 دين والزمالء وكذلك العمل علة تقبل الوالدين حلالة طفلهم. تعترض توافق الطفل مع نفسه أو مع الوال

تقدمي خدمات متخصصة للحاالت اخلطرية بإعداد حصص عالجية مكثفة وعلى درجة من القدر والتعاون باملوازاة مع    -
  . )20 ، ص1986(عطوف،  املعاجلني مع إتباع إرشادات عالجية الزمة تبعا لكل حالة

  

   اإلجراءات املنهجية للدراسةرابعا/ 

  - 2-بعد اختيارنا هلذا املوضوع ومن خالل زيارتنا للمركز النفسي البيداغوجي لعمارة لعرويب الدقسي جمتمع الدراسة:  -
مت توجيهنا مباشرة إىل األخصائية النفسية العيادية الرئيسية أين قمنا بإجراء مقابلة معها وبعد شرح هلا هدف    -قسنطينة  
إجراالبحث   يف مدة قصريةئومدة  امتدت  االستطالعية،واليت  بالدراسة  البدء  مت  طرفها وبعدها  املوافقة من  لضيق    ه، متت 

من ماي  2021فيفري    10إىل     2021جانفي    30  الوقت  يف  أنشئ  الذي  املركز  على:  التعرف  من  مكنتنا  واليت   ،
وينقسم إىل: جناح إداري يضم املدير واإلداريني، وجناح لطاقم البيداغوجي. وتقدر طاقة    89  /  57املرسوم رقم   1989

نصف داخلي وخارجي ويهدف املركز إىل:  كلهم      97  طفل، والعدد املتكفل م حاليا هو   120االستيعاب املركز ب   
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أهداف تربوية، اجتماعية، عالجية وكل من هذه األهداف تعمل على: اكتساب الطفل االستقاللية، اإلدماج االجتماعي  
الدمج لوحة  العمل:  أدوات  وتشمل  األلوان  -واملهين.  فرز  األرقام  -لوحة  التشبيك  -لوحة  املفكك،  -إطار  إىل    الرجل 

ال وسائل  وهي:  جانب  األخصائيني  طرف  من  تستخدم  اليت  النفسية  االختبارات  بعض  وهناك  التركيبية  واأللعاب  ترفيه 
  اختبارات تقيس التركيز واالنتباه.  -اختبارات تقيس الذكاء 

نظرا لطبيعة موضوع الدراسة، وانطالقا من األهداف اليت نسعى إليها وبناء على ما طرح من تساؤل    :منهج الدراسة  -
 ا على دراسة حالة كطريقة وأسلوب باملنهج الوصفي. اعتمدن

  من املختصني النفسانيني املعنيني بالتكفل النفسي بالطفل املتخلف ذهنيا. 3وقد تضمنت عينة دراستنا  :عينة الدراسة -

املقابلة من أهم الطرق مجع البيانات وقد اعتمدنا لدراسة هذا املوضوع على املقابلة النصف توجيهية  تعترب: أداة الدراسة -
 دف البحث، وقد وضعت حماور ألسئلة املقابلة وحتتوي املقابلة على:

املركز:  -1* داخل  واخلربة  التكوين  للمركز     حمور  احلاالت  إدخال  يتم  الذي  تدريبية    -اخلربة  –أساس  ختص  دورات 
هل تعترب اخلربة عامل من  -هل توجد ندوات وملتقيات للتعريف باالضطراب؟  -التكوين للتكفل بالطفل املتخلف عقليا  

 ؟ عوامل التكفل اجليد بالطفل املتخلف عقليا

ف عقليا  اإلجراءات األولية اليت تقوم ا عند دخول الطفل املتخلحمور أهم الربامج املعتمدة من طرف الفريق املعاجل:   -2*
املركز   عقليا    -إىل  املتخلف  بالطفل  للتكفل  املتبع  املستعملة     -الربتوكول  التشخيصية  واملقاييس  التقنيات -األدوات 

 . العالجية املتبعة يف املركز

 . النتائج –فعالية الربامج  -هل يتجاوب الطفل مع الربامج املعتمدة: حمور فعالية الربامج -3*

 إدماج ألولياء الطفل يف التكفل  -تنسيق مع أعضاء الفريق العالجي الفريق املعاجل:حمور التنسيق مع  -4*

الصعوبات اليت تواجه األخصائي -صعوبات الطفل املتخلف عقليا داخل املركز: حمور الصعوبات اليت ختص التكفل  -5*
مهامه   أداء  عقليا -خالل  املتخلف  الطفل  أولياء  مع  تواجهه  اليت  الفريق    صعوبات  -الصعوبات  بقية  مع  تواجهها  اليت 

  املعاجل.

 معطيات الدراسة:  -

  احلاالت الدراسة: - 1

 اخلربة السن التخصص  احلاالت
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 سنة  30 سنة  54 علم النفس العيادي  : ن  األخصائية

 سنوات 15 سنة  40 علم النفس العيادي  : س  األخصائية

 سنوات 3 سنة  29 علم النفس العيادي  : ا  خصائيةاأل

 –جدول ميثل حاالت الدراسة  -               

 :  ملخص املقابالت -2

 :  ملخص املقابلة مع األخصائية النفسانية ن -

، واليت حتدثت يف بادئ األمر عن األساس دخول احلاالت للمركز  نمن خالل املقابلة اليت أجريناها مع املختصة النفسانية  
،والذي يعانون من نقص يف الذكاء (ختلف ذهين مبختلف مستوياته)، وتؤكد األخصائية على أمهية اخلربة يف املجال كعامل  

 مهم يف تشخيص وتقييم والتكفل باحلاالت. 

ا بالطفل  للتكفل  املتبع  الربتوكول  األخصائية  أولية جلمع  كما وضحت  مبقابلة  القيام  وهو  إجراء  أول  عرب  ذهنيا  ملتخلف 
"كولومبيا"   باختبار  بعدها  تقوم  مث  حالة)،  (دراسة  واالجتماعية  الطبية  والتقارير  الوالدين  من  احلالة  عن  املعلومات 

ر إىل عام وهذا من  أشه 6للتشخيص، مث يوضع الطفل يف قائمة االنتظار، ملا يقبل يتم وضعه يف فوج مالحظة مع مربية من  
اجل حتديد اخلصائص السلوكية املؤثرة يف أداء احلالة اجيابيا أو سلبيا، ومن مث احتياجام اخلاصة وهذا بعد قيام مبجلس طيب  

 " لوضع الطفل يف الفوج املناسب.   CNPبيداغوجي "  

حيث تؤكد على أا من أهم واجبات  وتتكفل األخصائية باحلاالت من خالل جمموعة من املرافقات الفردية أو اجلماعية،  
األطفال فئة  يعاين  قد  املبكر، كما  التكفل  بأمهية  إحاطة   النفسي مع  املشاكل    األخصائي  العديد من  ذهنيا من  املتخلفني 

احلركة   فرط  العدوانية،  والقلق،  االنفعايل  واالضطراب  واالجتماعية، كاالنسحاب  الدراسية  التوافقية  أو  اليومية واألسرية 
التقبل، وأيضا دف توعية وحتسسيهم  .. أولياء األطفال من اجل  مع  مبقابالت  ما يستلزم تدخلها كما تقوم  ..اخل وهو 

األلعاب تركبيه، اهلدف   اليت تستخدمها "اختبار كولومبيا"،  املركز. من بني األدوات واالختبارات  بضرورة تكملة عمل 
هي تستخدم تقنيات تعديل السلوك وكذا االسترخاء البسيط وهذا دف  منها معرفة درجة االنتباه، وفيما خيص الربامج ف

 املساعدة على توافق الشخصي واالجتماعي واملشاركة والتفاعل االجتماعي. 

فيما خيص فعالية الربامج املعتمدة، فهي تؤكد عل عامل التكرار كما أا  تأخذ وقت وجهد وصرب وأا تتوقف على قبول  
دة من طرف األولياء، فبعد بناء عالقة جيدة مع احلاالت ومساعدة من األولياء، تكون هناك نتائج من طرف الطفل ومساع

جيدة جدا فيما خيص نتائج التكفل فهناك حاالت يف املركز الحظناها وقد وصلت إىل درجة قريبة جدا من أطفال العاديني  
 وهذا  يف عدة جوانب. 
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بتناسق العمل  أمهية  على  األخصائية  ملناقشة   وأشارت  ذهنيا،  املتخلف  بالطفل  التكفل  العالجي خالل  الفريق  أعضاء  مع 
حالته واملشاكل اليت يعاين منها وكذا قدراته ويتم التنسيق مع مجيع األطراف كل حسب ختصصه. ومن بني الصعوبات اليت 

ترخاء وكذا صعوبات مع  تواجهها يف التكفل بالطفل املتخلف ذهنيا هي نقص اإلمكانيات ونقص الورشات لتطبيق االس
وعدم   وغيام  األولياء  طرف  من  نصائح  وتطبيق  فهم  عدم  العمل،  يف  واحليادية  وصراعات  املهام  اختالط  معاجل  الفريق 

 تقبلهم وغياب متابعتهم حلالة طفلهم. 

 ملخص املقابلة مع األخصائية النفسانية س:  -

ثت يف بادئ األمر عن أساس تواجد األطفال يف املركز، وهم فئة  من خالل املقابلة مع األخصائية النفسانية "س" واليت حتد
املتخلف  بالطفل  التكفل  جمال  يف  التكوينية  والدورات  ملتقيات  أو  الندوات  فيما خيص  مستوياته،  جبميع  ذهنيا  املتخلفني 

 ذهنيا فقد نفت األخصائية  وجودها والغياب التام ملثل هذه الربامج يف املركز. 

بالتفصيل إىل   حتدثت األخصائية اجليد، مث تطرقت  للتكفل  املبكر وكذا أمهية اخلربة والسن كعامل مهم  التكفل  عن أمهية 
الوالدين  من  احلالة  عن  املعلومات  جلمع  أولية  مبقابلة  تقوم  للمركز  ودخوله  الطفل  قبول  فبعد  بالطفل،  تكفلها  كيفية 

لومبيا" للتشخيص، مث يوضع الطفل يف قائمة االنتظار، ملا يقبل يتم  والتقارير الطبية واالجتماعية، مث تقوم بعدها باختبار "كو
أشهر إىل عام وهذا من اجل حتديد اخلصائص السلوكية املؤثرة يف أداء احلالة اجيابيا  6وضعه يف فوج مالحظة مع مربية من  

الطفل يف الفوج املناسب.    " لوضع    CNPأو سلبيا، ومن مث احتياجام اخلاصة وهذا بعد قيام مبجلس طيب بيداغوجي "  
املرتل،   الربامج يف  املقدمة هلما مع تكرار  النصائح  الوالدين  نتائج جيدة عندما يطبق  إليها هي  تتوصل  اليت  للنتائج  بالنسبة 
كما تطرقت إىل أن التنسيق مع أعضاء الفريق العالجي مهم وضروري للتكفل بالطفل املتخلف ذهنيا، فيجب أن يكون  

أشهر لتنظيم سري العمل واقتراح حتسينات استعمال طرائق أو تغيري يف   6إىل    3ريق، فهم جيتمعون يف كل  تكامل مع الف
 بعض عناصر الربامج وهذا كل حسب ختصصه. 

كما أن للوالدين دور هام جدا يف املشاركة يف الربامج املقدمة للطفل ومساعدته وتكرار الربامج يف املرتل وإتباع نصائحنا  
الفحص  وتوجيهاتنا ووسائل  األدوات  نقص يف  الوالدين وكذا  تؤكد على عدم وجود دعم من  الصعوبات  فيما خيص   ،

 والتشخيص واالختبارات كذا  وجود صراعات بني الفريق املعاجل. 

 ملخص املقابلة مع األخصائية النفسانية:  -

مر عن كيفية دخول احلاالت إىل املركز حيث  من خالل املقابلة اليت أجريناها مع األخصائية (ا) واليت حتدثت يف بداية األ
باالضطراب سلوكية يكون مصحوب  ما  غالبا  يأتون ا ختلف عقلي  اليت  االضطرابات  بعض  لنا  ونفسية. كما    وصفت 

 أشارت إىل أن عامل اخلربة مهم يف التشخيص الدقيق لالضطراب الذي يعاين منه الطفل وكذا للتكفل اجليد م. 
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ا لنا  شرحت  أن  بإجراء  بعد  تقوم  املركز  ودخوله  الطفل  قبول  بعد  حيث  املركز،  داخل  بالطفل  للتكفل  املتبع  لربتوكول 
 مقابلة أولية مع الوالدين والطفل يف حد ذاته وذلك ملعرفة أسباب الكامنة للتخلف الذهين. 

، فيما خيص حتدثها عن فعالية الربامج ةلعاب تركبيأمن بني األدوات واالختبارات اليت تستخدمها  "اختبار كولومبيا"،    
الفريق   مع  التنسيق  عنصر  أشارت على  املستمرة.  كما  املقدم واملالحظة  الربنامج  مع  الطفل  يتوقف على جتاوب  فذلك 
املعاجل بأنه ضروري وهام حيث يعمل الفريق على وضع احلصص والربامج األسبوعية اخلاصة بكل فوج، بإضافة إىل عقد  

تربوية... كما أكدت على    -اجتماعية  -استلزم األمر وذلك لدراسة تطور احلاالت من كل اجلوانب نفسيةاجتماع كلما  
النصائح   وبعض  التمرينات  بعض  هلم  تعطى  حيث  التكفل،  عملية  يف  مهم  دائما  يكون  والذي  األولياء  مع  العمل 

ل املعلومات بشأن حالة الطفل يؤذي إىل تعزيز  جل تطبيقها مع الطفل داخل البيت، بالتايل التنسيق وتبادأواإلرشادات من  
نقص  يف  شيء  كل  قبل  فتتمثل  األخصائية  ذكرا  اليت  الصعوبات  عن  أما  الطفل.  مصلحة  ختدم  فعالية  حيقق  مما  الربامج 
  األدوات واالختبارات اليت تستخدمها يف عملية التكفل بإضافة إىل عدم وجود مكان مالئم ملتابعة احلاالت وعدم اهتمام 

 الوالدين بأوالدهم ونادرا ما يطبقون العمل املطلوب منهم تطبيقه. 

من خالل املقابالت اليت أجريناها مع األخصائيني النفسانيني وتفسريهم للربتوكول  :  الربامج املطبقة من طرف احلاالت  -
املستعمل الربامج واألدوات  وكذا خمتلف  ذهنيا  املتخلف  بالطفل  التكفل  طرفهم يف  األخصائي ة  املتبع من  يستخلص دور 

 : يف النفساين

 . قيام بدراسة عامة عن الطفل ( منوذج دراسة حالة)  -1

  9  -  3(للفئات مابني    1927) بدايًة من سنة  GMMS(  مقياس كولومبيا للنضج العقلي  : تطبيق اختبار كولومبيا-2
من   العاديني.ويطلب  وغري  العاديني  األطفال  لدي  املنطقي  للتفكري  العامة  القدرة  قياس  إىل  يهدف  مقياس  وهو  سنوات) 
الطفل اختيار بطاقة من جمموعة من البطاقات لتحديد مستوى النضج العقلي. ولذلك يطلب من الطفل إدراك ومتييز األلوان 

األشكال واألحجام واالستخدام واألرقام واألجزاء الناقصة واألشكال الرمزية. ويقيس املقياس القدرة االستداللية العامة  و
مابني   االختبار  تطبيق  ويستغرق  اللفظية  غري  املثريات  خالل  من  العام  الذكاء  ويقيم  املفاهيم  دقيقة    20-15واستخدام 

 . ويستخدم مع األطفال املعوقني

 ت مع أسرة الطفل من اجل تقبل حالة الطفل وتقدمي هلم النصائح و كيفية املساعدة يف الربامج.  مقابال -3

 يلي:  شاذة تستعمل خطة تعديل السلوك، هنا نطبق ما مرافقة فردية: مقابالت فردية يف حالة وجود سلوكات -4

 احلركة.  هو عبارة استرخاء بسيط لعضالت اليدين والرجلني يف حاالت فرط *االسترخاء:

  * تعديل السلوك:  
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تعزيز االجيايب: ملا يتعرف على لون أو ملا يبقى هادئ ولطيف نقدم له احللوى أو تقدمي معززات نشاطية مثل ذهاب    -1
 للرحالت. 

 . النشاط الزائد كان حيرم الطفل من احللوى–عدوانية الالعقاب: كأسلوب إلطفاء سلوكات الغري مرغوبة مثل: -2

 . رافقة اجلماعية: مع أعضاء الفوج والعمل على تواصل والتفاعل فيما بينهمامل -5

   . تقرير نفسي شامل حلالة -6

  

 حتليل النتائج على ضوء املقابالت  -خامسا

النفسي     املركز  داخل  ذهنيا  املتخلف  بالطفل  التكفل  يف  النفساين  األخصائي  "دور  ملوضوع  تناولنا  خالل  من 
البيداغوجي"، والذي يقدم خدمات عرب تقدمي برامج أسبوعية مسطرة وخمططة للتكفل حسب احتياجات كل طفل، فمن  

ا على  تساعده  اليت  املهارات  مبختلف  الطفل  تزويد  املركز  االجتماعي مزايا  النفسي  التكيف  وحتقيق  املجتمع  يف  الندماج 
 والعائلي وتوافق النفسي.

األخصائيني  مع  مقابالت  إجرائنا  به    فبعد  جاء  ما  وهذا  اجليد  التكفل  يف  مهما  بعدا  متثل  اخلربة  أن  تبني  النفسانيني 
J.L.Pedinielli   جيب على األخصائي النفسي أن يكون لديه قدر كاف من املعلومات الطبية واالجتماعية الالزمة يف "

 .)J.L.Pedinielli.1994.p. 215(العالج النفسي باإلضافة إىل وجود تدريب علمي وخبري يف العالج النفسي 

دخول الطفل املتخلف ذهنيا حيث يقول فارق  ويعترب نقص الذكاء الذي يرتبط مع قدرة الفرد على التحصيل ، هو أساس  
: " هناك عالقة قوية اليت يرتبط ا كل من الذكاء وقدرة الفرد على التحصيل، وجيد الطفل املتخلف عقليا غري  الروسان

التحصيل"  جوانب  تقصريه يف مجيع  عملية  يف  وخاصة  هلم  الزمين  العمر  نفس  يف  العاديني  الطلبة  بقية  مسايرة  على  قادر 
الروسان،  (ف التكفل بأي حالة بوضع بروتوكول مستمد من شدة    ،)  24  ، ص 1983اروق  وتقوم األخصائيات عند 

أي برنامج عالجي يتألف من جمموعة من اخلطوات اليت مت    "إن التخلف الذهين عند الطفل لقول عبد العظيم طه حسني:  
معينة   أهداف  حتقيق  إىل  ترمي  واليت  وتنظيمها  اخلاطئة"ختطيطها  السلوكية  أساليب  حسني،    لتعديل  طه  العظيم  (عبد 

. كما وتقوم أخصائيات بعملية التقييم والتشخيص للحاالت مث إعداد برنامج التكفل عرب املرافقات  )  283  ، ص2008
ى التكيف "هو معاجلة فردية أو مجاعية، دف إىل مساعدة املريض عل  فردية أو مجاعية فيعرف حممد عواد التكفل النفسي:

 . )  395، ص   2011(حممد عواد ،  والتعايش مع حالته املرضية وحالته الواقعية من خالل عالقة عالجية " 
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"بالنسبة للطفل العالج النفسي يساعد على    مستعملني تقنيات تعديل السلوك واالسترخاء وذكرت بدرة معتصم ميموين:
بل كل شيء إىل التوافق النفسي واالنسجام " وأيضا " االسترخاء  ختفيف القلق والشعور بالقصور والالقيمة، كما يهدف ق

 . )217 ، ص2005(بدرة معتصم ميموين،  "العضلي وخيفف من االضطراب احلركي يفيد يف التخفيف من التوتر 

واستخدامها يف حل  " إن تعديل السلوك هو عملية تسعى لفهم إمكانيات الفرد واستعداداته  :  محدأكما ذكر سهيل كامل  
مشكالته، ووضع خطط حلياته من خالل فهمه لواقعه وحاضره ومساعدته يف حتقيق اكرب قدر من السعادة والكفاية وحتقيق  

 . )7، ص  1999محد، أ(سهيل كامل  ذاته، وصوال إىل درجة التوافق"

" يعد التكفل املبكر أسلوبا قول نوال عطية:كما أكدوا على أمهية التكفل املبكر بالطفل املتخلف ذهنيا وهذا ما جاء به يف  
االحنرا وكذا  لإلعاقة  مصاحبة  مضاعفات  إىل  تؤدي  قد  اليت  الذهين  التخلف  أخطار  من  محاية  يعترب  كما  فات  للوقاية، 

 . ) 4 ، ص2001(نوال عطية، سلوكية 

األوليا تعاون  له منو نفسي صحي هلذا من ضروري  يتيح  بالتقبل رغم ختلفه  الطفل  ء، حيث إن مشاركتهما يف  إن شعور 
" إن جمهود  الربامج وإتباع النصائح يعد من املقومات أساسية لعملية التكفل يف هذا الصدد يقول حممد إبراهيم عبد احلميد: 

اآلباء يف األسرة مكمل ملجهود املؤسسة العالجية، والبد أن تعلم األسرة أن حبها و حناا للطفل سوف ميكنه من النمو،  
الرغم من حمدوديتها"منوا جيع لديه من ذكاء وقدرات على  إبراهيم عبد احلميد    له قادرا على توجيه واستغالل ما  (حممد 

 . )42 ، ص1999،

ويؤكد األخصائيني النفسانيني على أن مسامهة مجيع األعضاء يف عملية التكفل من شانه حتسني برامج و كذا الوصول إىل  
املطلب   يقول  حيث  جيدة  القريطي:أنتائج  واملهين  مني  النفسي  تأهيله  وعملية  عقليا  املتخلف  للطفل  التكفل  جناح  إن   "

أو باستعداداته ومقدرته  يرن  واملهارات   واالجتماعي ال  املهين  التمكن  يرتبط مبستوى  وإمنا  فحسب  املؤسسة  بإمكانات 
 . )68ص  2001(عبد املطلب أمني القريطي،  الفردية اليت يتمتع ا أعضاء الفريق القائم على رعايته وتأهيله" 

لتطبيق   رشات  الو  وأيضا  اإلمكانيات،  (نقص  منها:  عمله  يف  صعوبات  عدة  يواجه  النفساين  األخصائي  أن  وجد  وقد 
 .)االسترخاء، عدم تفهم الوالدين وغيام الكامل، صراعات بني أعضاء الفريق العالجي

  اخلامتة: 

لل  نؤكد على ضرورة توفیر  الدراسةختام هذه    يف الالزمة  املراكز    تشخیصاألدوات والوسائل  والتكفل يف  والتقییم 
تدریبیة  النفسیة ودورات  ندوات  تنظیم  ضرورة  كذلك  املستمر    البیداغوجیة،  التكوین  إطار  يف  وملتقیات 

 لألخصائي النفساين وللفریق املتكفل بالطفل.

 . واألدوات الالزمةم بالوسائل ھالفقیرة واملحرومة وتزوید  إنشاء مراكز للتكفل بالطفل املتخلف ذهنيا يف األحیاء-
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  .ةالبیداغوجي ةضرورة إشراك الوالدین كعضو يف االجتماعات النفسي-

 :   املراجعاملصادر و

دار الفكر  ،  تعليم األنشطة واملهارات لدى األطفال املعاقني عقليا.القاهرة.،  1999محد ( ،  إبراهيم عبد احلميد )1
 العريب.

العاطي )2 عبد  إسراء  ،حسن،  الباتع  عقليا  ،)2014(   رأفت،  للمعاقني  التعليمية  األلعاب  (النظرية    تصميم 
 دار اجلامعة اجلديدة . ، اإلسكندرية، والتطبيقية)

 دار امليسر. ،  عمان،  الربامج التربوية لألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة ،)2006(  خولة، محد حييأ )3
ل،  )1983(   فاروق   ،الروسان )4 االستقاللية  املهارات  عقليامناهج  وزارة  ،  البحرين،  1ط ،  لمعوقني  مطابع 

 اإلعالم. 
خليفةأالسيد   )5 عيسر،،  وليد،  محد  اخلاصة(ختلف ،  )2015(   مراد  على  التربية  جمال  يف  احلديثة  االجتاهات 

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر . ،  مصر، 1ط،  عقلي)
6( ) لألمراض  الدويل  للتصنيف  العاشرة  والسلوكية)  تصنيف  ،  )1992املراجعة  النفسية  االضطرابات 

)ICD/10 ،(ترمجة أمحد،عكاشة) ، . منظمة الصحة العاملية.املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط 
(،  تشعبت )7 جملة ،  )2016يامسينة  اجلزائر  يف  النفسي  التكفل  وصعوبات  اإلكلينيكي  النفسي  األخصائي 

 . 124.  107،  )01(  ،إسهامات للبحوث والدراسات
 دار الفكر. ،  عمان،  (النظري، التطبيقي، التكنولوجي) اإلرشاد النفسي ،) 2008( عبد العظيم  ،طه حسني )8
 دار املاليني . ، بريوت بط.، علم النفس اإلكلينيكي   ،)1986(  حممد ياسني، عطوف )9

 للكتاب. دار القاهرة ، القاهرة، 1ط ، علم النفس والتكيف النفسي االجتماعي ، )2001نوال ( ، عطية حممد )10
 دار أسامة للنشر والتوزيع . ، األردن، معجم الطب النفسي والعقلي  ،) 2011حممد (، عواد )11
 مركز اإلسكندرية للكتاب. ، مصر  بط.، التوجيه واإلرشاد النفسي  ،)1999سهيل أمحد ( ، كامل )12
ديوان ،  زائر، اجل2ط    الضطرابات النفسية والعقلية عند الطفل واملراهق،ا ،)2005(   بدرة،  ميموين،  معتصم )13

 املطبوعات اجلامعية. 
 اجلزء. ، اجلزائر، منشوراتاحلرب، حبوث يف دراسات متخصصة يف علم النفس  ،)2007(  بشري، معمرية  )14
 . دار املسرية للنشر، عمان،  1ط ، مقدمة يف التربية اخلاصة  ،) 2003( تسري، مفلح كوافحة )15

1) DSM-5 (TM), (2013) 
2) durant .V.Mark, David. H. Barlow,  (2004), psychopathologie, 2eédition, DeBoeck 

université, paris. 
3) Norbert sillamy, (2003), dictionnaire de psychologie.la rousse, Paris  
4) pediniellé .Jean louis, (1994), introduction à la psychologie clinique, nathan université, 

paris. 
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  الذكاء الشخصي وعالقته بالكفاءة الفكرية عند طلبة اجلامعة 
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  امللخص:  

  عند  الفكرية  الكفاءة مستوى ، و اجلامعة طلبة عند  الشخصي الذكاء  مستوىف تعر ىل إ احلايل  البحث يهدف
  عينة   تكونتواجلامعة.     طلبة  عند   الفكرية  والكفاءة   الشخصي  الذكاء   بني   االرتباطية  العالقة ، واجلامعة  طلبة

  للدراسة   نساينواإل  العلمي  التخصصني  كال   ومن  اجلامعة  طلبة  من  وطالبة  ) طالب400من (   احلايل  البحث
ولتحقيق  العشوائية  الطبقية  بالطريقة  البحث  تعينة  اختري  وقد،  الصباحية  بناء  مت  البحث  هدافأ  التناسبية. 
الفكرية)    واآلخر (الكفاءة   (Gardner,1993)كاردنر  نظرية  الشخصي) وفق  أحدمها (الذكاء  مقياسني

 بطريقتني  املقياس  ثبات  من  التحقق  ومت،  اجلامعة  طلبة   عند (chichering,1969) تشرينج  نظرية  وفق
).  0,85الفاكرونباخ (  بطريقة داةاأل ثبات معامل بلغ  حني  يف  ،) 0,84الثبات ( معامل  وبلغ   االختبار عادةإ
  وبلغ   االختبار  عادة إ  بطريقة   الثبات  من  التحقق  ومت   لألداة   ) فقرة 38من (  تكون   الفكرية   الكفاءة  مقياس   ماأ

   .)0,84كرونباخ ( ألفا بطريقة داةاأل ثبات معامل وبلغ ، )0,84الثبات ( معامل

    الكفاءة الفكرية، الذكاء الشخصي :الكلمات املفتاحية  
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Abstract : 

This research aims to recognize The level of personal intelligence in university 
students. The level of intellectual competence among university students. The 
correlative relationship between personal intelligence and intellectual competence 
in university students The research sample consisted of (400) male and female 
university students , who were from both scientific and human fields  for full time 
morning studies. The research sample was chosen by using the Proportionate 
Stratified Random Sampling . In order to meet the research aims, two measures 
have been constructed: one for personal intelligence based on (Gardner ,1993) and 
the other for (intellectual competence based on of Chickering’s theory (1969) in 
university students. The personal intelligence scale is composed of 33 items. The 
face validity, construct validity. The scale stability was verified by two methods of 
retesting wherever the stability coefficient hits (0.84), while the coefficient of 
stability of the instrument was (0.85) according to Alpha Cronbach’s method  The 
scale of intellectual competence is composed of (38) items.  The face validity, 
construct validity and factor analysis of an instrument were all verified. The  scale 
stability was verified by retesting wherever the stability coefficient hits (0.84) 
wherever the stability coefficient hits (0.84), while the coefficient of stability of the 
instrument was (0.84) according to Alpha Cronbach’s method .  

Keyword: individually intelligence, intellectually competence 

  املقدمة: 

إذ أا ال    ،  اجلامعات هو تطوير الكفاءة الفكريةإن اهلدف التعليمي األكثر شيوعا يف معظم الكليات و
دارة وجوده اخلاص  إمنا حتسني املهارات الفكرية إذ يتمكن الطالب من حل و  إتركز على املعرفة فقط و

مث تصبح    ،ته ءوأن دور املدرس هو تعليم هذه املهارات للطالب وبالتايل تطوير كفا  ،وتعلم كيفية التعلم
وأن وجود املدرس هو ملساعدة الطالب على    ،املهارات الفكرية الداخلية فعالة كأدوات حلل املشكالت

اليت دف   اخلربات  الفكريةإالتحرك من خالل  املهارات  زيادة  تنطوي عليه   ،ىل  ما    وأنه جيب حتديد 
التعلم عملية  يف  تنفيذها  ميكن  وكيف  املهارات  كالفهم    ،هذه  الفكرية  املهارات  حتديد  يف  التقدم  مث 

النظر    ،والتطبيق  والتحليل  والتركيب والتقييم الفكرية املج  إىلإذ ميكن  املهارات  أا  تهذه  معة على 
ملهارات الفكرية أيضا لزيادة  لذلك ال تركز اجلامعات على املعرفة فقط بل على ا  ،تطوير للتعلم املعريف

املختارة   أهدافه  ضمن  بفعالية  والتحرك  اخلاصة  شؤونه  أدارة  على  الفرد   Bloom and(مهارة 
other,1956:173.(  التحديات   أن  شخصيام  تطوير  يف  اجلامعة  طلبة   يواجهها  اليت  األساس  ومن 

  هذا  ضعف  وأن  ،الذات  حول  املتمركز  واإلحساس  الشخصي  الذكاء  حنو  ميل  عليها  يغلب  حيام
  إذ  ،فيه  يعيش  الذي  املحيط   عن  وانقطاعه  ،بذاته  الشخص   ووعي  ضعف  إىل   يؤدي  الذكاء  من  النوع
  وحاالته ،  بانفعاالته   شعوره  ومعرفة  بذاته  وعي  لديه  ويكون  الداخلي  عامله  يدرك  أن  الفرد  على  جيب

  البداية  أن  إذ  اآلخرين،  مع  التواصل  يف  يساعده   الذي  بالشكل  معها  والتعامل  دارا إ  وكيفية  املزاجية
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،  الذاتية  وخرباتنا  الشخصي  عاملنا   تقدير   تشمل  واليت  الداخلية  الذات  من  تكون   أن  جيب  الصحيحة
  ). 349: 1996 ، حطب (أبو وانفعاالتنا ومشاعرنا

كفاءته   استخدام إىلنسان ىل زيادة حاجة اإلإالتقدم العلمي وأتساع مطالب احلياة يؤدي كما أن زيادة 
بنشاط وكفاية ويسيطر على مسارات ،  الفكرية  التقدم ويوجهه ملصلحته,  التأثري يف  يتمكن من  حىت 

ل تفاعله مع  وكون أدراك الفرد وخرباته اليت كوا خال  ،واملتزايدة،  ومتطلباا املتسارعة  ،تغريات احلياة
، إذ ميتلك الفرد رغبة لتقبل  لآلخرينوحكامه ونظرته لذاته وتقبله هلا  بيئته اليت يعيش فيها متثل أطارًا أل

حىت اخلربات اليت أكتسبها سابقا فأنه يراها بطرق    ،وتعلم أفكار واستراتيجيات جديدة ،  خربته اجلديدة
يت: هل هناك  عالقة  الدراسة لتجيب عن التساؤل اآل. لذا جاءت هذه  )Boeree, 2003: 4(متجددة  

  بني الذكاء الشخصي والكفاءة الفكرية؟ 

  تعرف: إىلويهدف البحث احلايل 

 مستوى الذكاء الشخصي عند طلبة اجلامعة. -1
 مستوى الكفاءة الفكرية عند طلبة اجلامعة. -2
  امعة.العالقة االرتباطية بني الذكاء الشخصي والكفاءة الفكرية عند طلبة اجل -3

و يتحدد البحث احلايل بطلبة جامعة دياىل (ذكور ، إّناث)، ومـن كـال التخصصـني (العلمـي، 
 ).2018  -2017نساين)، وللدراسة األولية الصباحية للعام الدراسي (واإل

  
  أوال: اإلطار النظري 

  حتديد املصطلحات:  -1
  :تعريف الذكاء الشخصي  
ومدى    ):(Gardner, 1993  كاردنر حياته  ومشاعر  الداخلي  لعامله  الفرد  معرفة  نفعاالته  اهو 

  ،إذ يستمد منها أساليب الفهم والتوجيه لسلوكه  ، والتصرف بصورة تكيفية على أساس من تلك املعرفة
الذات وفهم  معرفة  هي  الفرد  لدى  الشخصي  الذكاء  مهارات  والعمل  ،وأن  التفكري  يف   ، االستقالل 

  ). Gardner,1993:24-25( كوين أمنوذج عن الذات ت، توجيه الذات وتقديرها

على نظرية كاردنر يف بناء    ه عتمادبا وذلك    ، )Gardner,1993وقد تبىن الباحث تعريف كاردنر (
  مقياس الذكاء الشخصي. 
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التعريف  أ (الطالب  للذكاء الشخصي:   اإلجرائيما  املستجيب  اليت حيصل عليها  الكلية  الدرجة   ، هي 
  عده الباحث هلذا الغرض. أ الطالبة) على فقرات مقياس الذكاء الشخصي الذي 

   :تعريف الكفاءة الفكرية  
الفكرية    هو   ):chichering,1969تشرينج ( باملهارات  يتعلق  بالنفس فيما  بالثقة  الفرد  شعور 

  ). Chickering, 1969:66 ( خرينومهارة التعامل مع اآل

) تعريفتشرينج  الباحث  تشرينج    ه عتمادبا وذلك  ،) chichering,1969ويتىن  نظرية  على 
)chichering .يف بناء مقياس الكفاءة الفكرية (  

االجرائي  أ التعريف  الفكرية:ما  (الطالب  لكفاءة  املستجيب  عليها  حيصل  اليت  الكلية  الدرجة  ،  هي 
  عده الباحث هلذا الغرض.أ الطالبة) على فقرات مقياس الكفاءة الفكرية الذي 

  : النظرية اليت فسرت الذكاء الشخصي -2
 ) 1983نظرية الذكاءات املتعددة :(  

كاردنر الفرد    )Gardner,1989(  ربط  داخل  مشاعر  من  يتضمنه  مبا  الشخصي  الذكاء  بني 
خرين، إذ أكد يف عرضه لنظريته على الترابط بني الذكاء داخل الشخص وكذلك مهارته على فهم اآل

 إذ يذكر كاردنر أنه رغم انفصال الذكاء الشخصي والذكاء البني الشخصي  ، شخاصوالذكاء بني األ
  ). 7:  2011  ،( السطيحةىل أن العالقات الضيقة داخل معظم الثقافات جتعلهما غالبا ما يرتبطان إ

  بأن الذكاء الشخصي يتكون من أربعة مهارات هي:  ) Gardner,1993( وقد أشار كاردنر

الذات وفهم  التجارب    :معرفة  من  النابعة  الذاتية  والقيم  واملدركات  واالجتاهات  املعتقدات  ومتثل 
واليت ال يعرب عنها صراحة    ،ية لإلنسان واليت متثل مجيع مفاهيمه وجتاربه وخرباته املختزنة داخلهالشخص

  وال يتم تناقلها بني األفراد بشكل رمسي معلن. 

و التفكري  يف  عن  :  العمل االستقاللية  املزيد  ملعرفة  واالستعداد  التأمل  ممارسة  على  الفرد  قدرة  ومتثل 
 فهو أداء عام من أدوات التكيف مع احلياة.األفكار، ذ يبىن على أساس تركيز ،إنسانيةطبيعتهم اإل

وتقديرها  الذات  بنفسه:  توجه  حياته  توجيه  على  الفرد  قدرة  حتقيق  يتطلب   ،ومتثل  الذات  وحتقيق 
 لذات ووعي الذات وتقبل الذات حىت يصبح الفرد سويًا. وفهم ا، كشف الذات



 

 

271 

حيث   ،ومتثل نظرة الفرد االجيابية اىل نفسه وتتضمن الثقة بالنفس االجيابية  :تكوين منوذج عن الذات
الفرد   بكفاءته  إينظر  الفرد  أحساس  ويتضمن  كافية  بدرجة  بالنفس  الثقة  تتضمن  نظرة  ذاته  ىل 

)Gardner,1993: 24-25 .(  

  النظرية اليت فسرت الكفاءة الفكرية  -3
 ) نظرية تشرينجChickering’s Theory,1969 :(  

"التعليم واهلوية" (Chickeringكانت نظرية تشرينج ( التارخيي   Education) مبينة يف كتابه 
and Identity,1969 ) عامي  بني  أجراه  الذي  البحث  إىل  النظرية  وتستند   (1959 /1964  (

كلي يعمل يف  (بينما كان  تشرينجGoddardة غودارد  املمارسات    )، كان  تأثري  تقييم  عن  مسؤوال 
  ). Thomas & Chickering, 1984: 25(املنهجية املبتكرة على تطوير الطالب 

  وينظر آرثر تشرينج إىل "املهام" اليت جيب أن مير ا الطالب أثناء تطوير هويتهم: 

  ): (Developing intellectual competenceتطوير الكفاءة الفكرية  -
التعامل   الفكرية ومهارة  باملهارات  يتعلق  بالنفس فيما  الثقة  بأا شعور  الفكرية  الكفاءة  ويرى تشرينج 

  تشرينج ثالثة أنواع من الكفاءة الفكرية اليت يطورها طلبة اجلامعة هي:   خرين.وحيددمع اآل

ومتثل مهارة اكتساب اخلربة واملعرفة واملهارة بتطور اخلربة العقلية، والثقافة الذاتية،   :  الكفاءة الذهنية
  والقدرة على التفكري النقدي والفهم والتحليل والتفسري.

اليدوية ع  :البدنية  -الكفاءة  اإلتنطوي  والرياضيلى  الفين  ملموسة  ، جناز  مادية  منتجات    ، ووضع 
القوة الذايت،  واللياقة،  واكتساب  الشعور    ،والوعي  جيلب  منافسة  طاملا  إوخلق  املقدمة  أداأىل  نا  ءن 

  خرين.لنقد وتأييد اآللومشاريعنا ختضع 

وتشمل    اآلخرين،و التواصل حبماس مع  أصغاء والتعاون  تشمل مهارة اإل  األشخاص: الكفاءة ما بني  
اآل مع  باالنسجام  املعقدة  او  الصعبة  مناسبالقدرات  بشكل  الشخصية واأل،  خرين واالستجابة  عمال 

مزدهرة   تكوين عالقة  لتساعد على  واختيار  ألتحقيق هدف مجاعي  اجتماعية  الطرائق  أو مهمة  فضل 
)Chickering,1969:5 .(  

  عن  دراسات  الباحث  جيد   مل  لألدبيات والدراسات السابقة   الباحث  مراجعة   عند  سابقة:   دراسات  -4
  بعض على احلصول الباحث ما الذكاء الشخصي استطاعأالفكرية على حد علم الباحث.  الكفاءة

  وسيتم عرض هذه الدراسات كاآليت :  ،العربية الدراسات
 2002الليحاين ( دراسة :(  
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(فاعلية (االجتماعي  بالذكاء  وعالقتها   االجتماعية   الذات  العنوان  وفق  –الشخصي    منوذجأ   الذايت) 
  مبكة   للبنات  التربية  بكلية  والعلمية  دبيةاأل  قساماأل  طالبات  من  عينة  لدى   املركب  للذكاء   كاردنر

  املكرمة). 

الشخصي   لذكاء   منا   وكل  االجتماعية  الذات  فاعلية  بني  العالقة  طبيعة  على   التعرف  ىل إ  الدراسة  هدفت
  قساماأل طالبات بني الفروق على والتعرف ، املركب للذكاء كاردنر أمنوذج الذايت) وفق –(االجتماعي 

  وبلغت،  الذايت)  –الشخصي (االجتماعي  والذكاء  االجتماعية  الذات فاعلية  يف  دبيةاأل قسام واأل العلمية
(  عينة طالبة400الدراسة  الثالث  طالبات  من  )  وتكونت    ،املكرمة  مبكة  للبنات  التربية  بكلية  الصف 

منأ البحث  (   االجتماعية   الذات  فاعلية  مقياس  دوات  ومقياس1998لفانوماك  املتعدد    الذكاء  ) 
) لشرر  االختباراب  ،)1996(امليداس)  كوسائل    رتباطا  ومعامل  التائي،  ستعمال  .  إحصائيةبريسون 

النتائج   وكل  االجتماعية  الذات  فاعلية   بني  حصائيةإ  داللة   ذات  موجبة  رتباطيةا عالقة  وجود   أظهرت 
  يف  حصائيةإ  داللة  ذات  فروق  توجد  وال،  العينة  أفراد  الذايت) لدى  –الشخصي (االجتماعي    الذكاء  من

(االجتماعي  الذكاء   التربية  كلية  يف  دبيةاأل  قسامواأل  العلمية  قساماأل  طالبات  الذايت) بني  –الشخصي 
  ). 2:  2002(الليحاين،    مبكة للبنات

 2010شاهني ( دراسة( :  
  التربية  كلية  طالبات  من  عينة   لدى   القرار   واختاذ  الدراسي  التوافق  من  الشخصي  بالذكاء  العنوان: (التنبؤ

  السعودية).  العربية باململكة

الدراسة   مرتفعي   وكذلك  الدراسي  التوافق  ومنخفضي  مرتفعي   بني   الفروق   عن   الكشف  ىل إ  هدفت 
 من   الشخصي  بالذكاء  التنبؤ  مكانيةإ   مدى  عن  والكشف،  الشخصي  الذكاء  يف  القرار  ختاذا  ومنخفضي

 التربية   بكلية  الصف الرابع  من  ) طالبة80من (   الدراسة  عينة  القرار. وتكونت  ختاذاو  الدراسي  التوافق
  الذكاء  مقياس   الباحث  واستعمل   ، السعودية   العربية  باململكة   بيشة  مبحافظة   لعلميةا  قساماأل  للبنات

(شاهني،إ  الشخصي   عبدون  عدادإ  القرار  اختاذ  ومقياس،  الدراسي  التوافق  ومقياس  ،) 2003  عداد 
 ظهرتأ  ،حصائيةإواملتعدد) كوسائل    االحندار (البسيط  وحتليل  التائي  ستعمال االختباراوب  ،)1990(

  من  الشخصي  بالذكاء  التنبؤ  مكانيةإ و،  الدراسي  التوافق  من  الشخصي  بالذكاء  التنبؤ  مكانيةإ  ىلإ  النتائج
  ، (شاهني  معا  القرار  واختاذ  الدراسي  التوافق  من  الشخصي  بالذكاء  التنبؤ  مكانيةإو  ر،القرا  اختاذ

2010 :2 .(  

 2013الستاوي ( دراسة : (  
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  التربية  كلية  طلبة  لدى  السائد  التفكري  بأساليب  وعالقته  الذايت  –االجتماعي    الشخصي  العنوان (الذكاء
  . املوصل) جبامعة

الدراسة     مستوى   يف  الفروق  على  والتعرف  الذايت،  –االجتماعي    الشخصي  الذكاء  تعرف  ىلإهدفت 
  على  والتعرف  ،الدراسي  والتخصص  اجلنس  متغريي  وفق  الذايت  –االجتماعي    الشخصي  الذكاء

  اختيارهم  مت وطالبة ) طالب212من ( الدراسة عينة وتكونت ، بينهما والعالقة، السائد التفكري ساليبأ
 الذكاء   مها  أداتني  الباحثة  وتبنت،  املوصل  جبامعة  التربية  بكلية  الثاين  الصف  طلبة  من  العشوائية  بالطريقة

  ساليب ) أل1997سترينربج (  وقائمة  ،  )1996  ،أعداد (شرر  الذايت) من  –الشخصي (االجتماعي  
  واالختبار  ،واحدة  لعينة التائي  االختبار  ،الفروق  داللة  جيادإب  اخلاص  التائي  وباستعمال االختبار  ،التفكري
 التربية  كلية  طلبة  أن  النتائج  أظهرت  ،حصائيةإكوسائل    بريسون   ارتباط  مستقلتني معامل  لعينتني  التائي
(  الذكاء   من  عال  مستوى   لديهم   يف  حصائياإ  دالة  فروق  يوجد  وال،  الذايت)  –الجتماعياالشخصي 
  سلوب أ  كثرأ  نإو،  الدراسي  والتخصص  اجلنس   متغريي  يت) وفقالذا  –الشخصي (االجتماعي  الذكاء
 الشخصي   الذكاء  بني  دالة  ارتباطية  عالقة  قوىأ  نإو  ،اهلرمي   سلوباأل  هو  الطلبة  لدى  سائد  تفكري

  عالقة   أقوى   حني   يف   ،احلكمي  سلوبواأل  االجتماعي  لذكاء  بينا  كان  التفكري  ساليبأو  االجتماعي
 سلوبألوا الذايت الشخصي الذكاء بني كان التفكري ساليبأو الذايت الشخصي الذكاء بني دالة ارتباطية

  ). 2: 2013 ، (الستاوي التشريعي

 2016حممود ( دراسة : (  
(النمذجة   والذكاء   الشخصي  والذكاء   خالقياأل  والذكاء  احلكمة   بني   للعالقات  البنائية  العنوان 

  اجلامعية).  املرحلة طالبات لدى  االجتماعي

  الشخصي   والذكاء  خالقياأل  والذكاء  احلكمة   لعالقات  السببية  البنائية  النمذجة  ىل إ  الدراسة  هدفت 
 طالبات من  ) طالبة232من (  الدراسة عينة تكونت ،اجلامعية املرحلة طالبات لدى  االجتماعي  والذكاء

من  ،السعودية  العربية  باململكة  املجمعة  جبامعة  التربية  كلية البحث  أدوات  احلكمة    مقاييس  وتكونت 
  ، كرونباخ  الفا  معادلة  ستعمالاوب  ،االجتماعي  والذكاء  الشخصي  ولذكاء   خالقي،األ  والذكاء

  ،واالستكشايف  التوكيدي  العاملي  التحليل   ،املعيارية  واالحنرافات  املتوسطات،  االرتباطات  معامالت
النتائج  ،ةحصائيإكوسائل    املسار  حتليل  ،البنائية  املعادلة   مباشرة   غري   سببية  تأثريات  وجود  وأظهرت 
  ). 2 ، 2016 ،(حممود احلكمة يف االجتماعي  والذكاء الشخصي للذكاء
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  منهجية البحث وإجراءاته ثانيا: 

و املتبعة  البحث  منهجية  حتديد  احلايل  الفصل  بتحديد  إيتضمن  متمثلة  البحث  البحث  جراءات  جمتمع 
و األإجراءات  إوعينته  اإلعداد  والوسائل  البياناتداة  حتليل  يف  استعملت  اليت  النحو   ،حصائية  وعلى 

  اآليت: 

  جمتمع البحث :  -1
دياىل   جامعة  كليات  يف  (الصباحية)  األولية  الدراسات  طلبة  من  احلايل  البحث  جمتمع  يتكون 

الدراسي   للعام  العلمي واإلنساين  (   2018/    2017وللتخصصني  طالب  17219والبالغ عددهم   (
 ) بواقع  اجلنس  متغري  حبسب  موزعني  (7582وطالبة،  بنسبة  طالب   (44 ) و  طالبة  %9637)   (

)56) بواقع  الصف  متغري  وحبسب   ،  (%5038) بنسبة  األول  للصف  وطالبة  طالب   (29  ,(%
(3577و( بنسبة  الثاين  للصف  وطالبة  طالب  و(21)  الث%3743),  للصف  وطالبة  طالب  الث ) 

بنسبة (4862%), و( 22بنسبة ( الرابع  بواقع  28) طالب وطالبة للصف  التخصص  %) ، وحبسب 
)5879) بنسبة  العلمي  للتخصص  وطالبة  طالب  للتخصص  11340و(   ،%)34)  وطالبة  طالب   (

  ) يبني ذلك: 1%)  واجلدول (66اإلنساين بنسبة (

  لتخصص جمتمع البحث موزع حبسب الكلية واجلنس والصف وا: )1دول (اجل

ص
خص

 الت

كلية 
 ال

 املجموع  الصف 

  الرابع الثالث  الثاين  األول

 مج أ ذ مج أ ذ مج أ ذ مج أ ذ مج أ ذ
مي

العل
 

التربية   
 للعلوم 

124 
19
6 

320 88 
11
3 

201 117 
16
5 

28
2 

89 
14
7 

236 418 621 
103

9 

 188 العلوم
26
0 

448 
11
1 

16
4 

275 110 
19
9 

30
9 

111 
18
9 

300 520 812 
133

2 

طب  
 بيطري 

35 40 75 11 21 32 18 18 36 7 2 9 71 81 152 
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 266 186 80 56 38 18 59 43 16 74 56 18 77 49 28 طب

 هندسة 
273 

28
5 558 92 

14
3 235 102 

15
8 

26
0 75 

13
9 214 542 725 

126
7 

البدنية 
وعلوم  
 الرياضة

171 36 207 22
8 

84 312 113 30 14
3 

139 22 161 651 172 823 

 زراعة  
133 74 207 

15
2 

12
4 276 119 

15
4 

27
3 121 

12
3 244 525 475 

100
0 

 952 املجموع 
94
0 

189
2 

70
0 

70
5 

1405 595 
76
7 

136
2 

560 
66
0 

122
0 

280
7 

307
2 

587
9 

ساين
االن

 

تربية 
نسانيةإ  

287 
65
7 

944 
23
3 

50
0 

733 329 
69
9 

102
8 

577 
98
1 

155
8 

142
6 

283
7 

426
3 

دارة إ
قتصااو

 د
125 92 217 77 60 137 103 55 

15
8 94 53 147 399 260 659 

تربية 
 559 أساسية

63
6 

119
5 

30
1 

32
7 628 377 

42
0 

79
7 499 

52
3 

102
2 

173
6 

190
6 

364
2 

العلوم   
سالمية اإل   135 

22
3 358 

14
0 

23
4 374 45 67 

11
2 215 

27
5 490 535 799 

133
4 

فنون 
 مجيلة

57 
11
7 

174 28 84 112 13 57 70 18 31 49 116 289 405 

 151 قانون
10
7 

258 
11
6 

72 188 112 
10
3 

21
5 

184 
19
2 

376 563 474 
103

7 

113 6565 4775 14238158203642 979 89122172 183146 1314 املجموع 
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32 5 77 01 0 7 55 40 

جموع  امل
 الكلي 

226
6 

27
72 

 
5038 

15
95 

19
82 

3577 
157
4 

21
68 

374
2 

214
7 

27
15 

486
2 

758
2 

963
7 

172
19 

  )  2018 – 2017مت احلصول على أعداد الطلبة من رئاسة جامعة دياىل / شعبة إحصاء اجلامعة (  

  عينة البحث:  -2
 ) عددها  بلغ  التناسبية  العشوائية  الطبقية  بالطريقة  البحث  عينة  بنسبة  400اختريت  وطالبة  طالب   (

بواقع ( 2,32( بواقع ) طالبة، وحب9637) طالب و(7582%) موزعني حبسب اجلنس  الصف  سب 
األول117( للصف  وطالبة  طالب  و(83و(   ،)  الثاين،  للصف  وطالبة  طالب  وطالبة 87)  طالب   (

طالب وطالبة ) 136، وحبسب التخصص بواقع ( ) طالب وطالبة للصف الرابع113و( للصف الثالث،
  ) يبني ذلك. 2، واجلدول ( ) طالب وطالبة للتخصص اإلنساين264و(  للتخصص العلمي بنسبة

  عينة البحث موزعه حبسب اجلنس والصف والتخصص : )2اجلدول (

ص
خص

الت
  

  املجموع   الصف   الكلية 

  الرابع  الثالث   الثاين   األول

ذكو 
  ر

أنا
  ث

جممو   أناث   ذكور   جمموع 
  ع

ذكو 
  ر

جممو   أناث 
  ع

ذكو 
  ر

أنا
  ث

جممو 
  ع

ذكو 
  ر

  جمموع   أناث 

مي
العل

  
  44  23  21  9  5  4  11  6  5  10  5  5  14  7  7  اهلندسة 

  43  23  20  9  5  4  10  6  4  10  5  5  14  7  7  طب

 التربية للعلوم 
  الصرفة

8  8  16  6  6  12  5  6  11  5  5  9  24  25  49  

  136  71  65  27  15  13  32  18  14  32  16  16  44  22  22  املجموع 

  67  39  28  21  12  9  14  8  6  13  8  5  19  11  8التربية  اإلن 
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  أداتا البحث: -3
  :مقياس الذكاء الشخصي  

اآلتية   اإلجراءاتتقيس هذا املتغري، لذلك فقد اعتمد الباحث   أداةلقياس الذكاء الشخصي تطلب توافر  
 ) كاردنر  نظرية  على  الباحث  واعتمد  املقياس  بناء  الشخصيGardner,1993يف  للذكاء  ومت    ،) 

املجال   وهي  ومكوناته  للمفهوم  الدقيق  التحديد  خالل  من  الشخصي  الذكاء  مقياس  جماالت  حتديد 
الثاين (معرفة وفهم الذاتول (األ التفكري والعمل ) واملجال  الثالاالستقالل يف  توجيه  ث () واملجال 

(الذات وتقديرها الرابع  واملجال  الذات)  أمنوذج عن  بأسلوب    ).تكوين  املقياس  فقرات  ومت صياغة 
عتمد مخسة بدائل لإلجابة هي (دائما، غالبا، أحيانا، نادرا،  او  ،فقرة )  36التقرير الذايت واملكون من ( 

ومت   جيابية و بالعكس للفقرات السلبية.) للفقرات اإل1,2,3,4,5أبدا) وقد وضعت درجات للبدائل (
التربوية   العلوم  يف  واملختصني  املحكمني  من  جمموعة  على  عرضه  خالل  من  املقياس  صدق  حساب 

 ) املقياس  فقرات  على  املحكمني  اتفاق  نسبة  وكانت  ( 100-80والنفسية  واجلدول  يوضح  %3)   (
  .ذلك

  الذكاء الشخصي آراء املحكمني يف صالحية فقرات مقياس : )3جدول (

  األساسية 

التربية  
للعلوم  

  نسانية اإل

9  11  20  6  8  14  6  8  14  10  12  22  31  39  70  

دارة إ
  قتصاداو

7  10  17  5  7  12  6  8  14  9  12  21  27  37  64  

  االعلوم 

  سالمية اإل 

7  10  17  5  7  12  5  8  13  9  12  21  26  37  63  

  
  املجموع 

31  42  73  21  30  51  23  32  55  37  48  85  11
2  

15
2  

264  

املجموع     
  الكلي 

53  64  117  37  46  83  37  50  87  50  63  113  17
7  

22
3  

400  
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النسبة    غري املوافقون  املوافقون   الفقرات
  املئوية

    احلذف  التعديل     
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24 

25,27,28,30,31,32,33,34,35,36 20  -  -  
100 %  

2,12,15,18,26,29  17  6  -  85 %  
  

 ثانيا: اإلجراءات املنهجية: 

  للفقرات:  حصائي التحليل اإل

) انستازي  يفضل  أ)  Anastasi,1976ترى  التمييز  عينة  (أن  عن  تقل  ال  فرد  400ن   (
209):Anastasi,1976(    اإلأومن التحليل  التحليل  جل  املقياس على عينة  تطبيق  مت  للمقياس  حصائي 

  ). 4(  ) طالب وطالبة كما يف اجلدول400حصائي املكونة من (اإل

  االحصائي موزعة حبسب الكلية والصف واجلنس عينة التحليل : )4اجلدول (

ص
خص

الت
  

  املجموع   الصف   الكلية 

  الرابع  الثالث   الثاين   األول

ذكو   جمموع  ثانإ  ذكور   جمموع  ناثإ  ذكور   جمموع  ناثإ  ذكور   جمموع  ناثإ  ذكور 
  ر

  جمموع   ناث إ

مي
العل

  
  44  23  21  9  5  4  11  6  5  10  5  5  14  7  7  العلوم

الطب  
  البيطري 

7  7  14  5  5  10  4  6  10  4  5  9  20  23  43  

  49  25  24  9  5  5  11  6  5  12  6  6  16  8  8  زراعة 

  136  71  65  27  15  13  32  18  14  32  16  16  44  22  22  املجموع 
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املتطرفتان (  -أ املجموعتان  بلغت  للفقرات:  التمييزية  بواقع ( 216القوة  استمارة  للمجموعة  108)   (
و( الدنيا108العليا  للمجموعة  لعينتني  ،)   التائي  االختبار  استخدام   Two(مستقلتني    وبعد 

Independent Samples t.test  وساط املجموعتني العليا والدنياأ) الختبار داللة الفروق بني ،  
) اجلدولية  التائية  القيمة  من  األكرب  املحسوبة  التائي  االختبار  قيمة  ذات  الفقرة  فقرة  1,96وعدت   (

  ) يوضح ذلك. 5واجلدول (  ،مميزة

   

ساين
األن

  

  67  39  28  21  12  9  14  8  6  13  8  5  19  11  8  التربية األساسية 

التربية للعلوم 
  نسانية اإل

9  11  20  6  8  14  6  8  14  10  12  22  31  39  70  

  64  37  27  21  12  9  14  8  6  12  7  5  17  10  7  القانون

  63  37  26  21  12  9  13  8  5  12  7  5  17  10  7  ميلة اجل الفنون  

  
  املجموع 

31  42  73  21  30  51  23  32  55  37  48  85  11
2  

15
2  

264  

  
  املجموع  الكلي 

53  64  117  37  46  83  37  50  87  50  63  113  17
7  

22
3  

400  
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  املجموعة   ت الفقرة
الوسط 
  احلسايب

حنراف اال
  املعياري

القيمة التائية 
  املحسوبة 

  املجموعة   ت الفقرة
الوسط 
  احلسايب

حنراف اال
  املعياري

القيمة التائية 
  املحسوبة 

 5,010 0,597 4,593  العليا   1
19  

 3,189 0,751 4,157  العليا 

 0,743 3,833  الدنيا  1,269 3,917  الدنيا 

 6,390 0,728 4,556  العليا   2
20  

 7,223 0,667 4,389  العليا 

 0,848 3,639  الدنيا  1,670 3,435  الدنيا 

 5,211 0,653 4,611  العليا   3
21  

 7,106 0,632 4,454  العليا 

 0,946 3,676  الدنيا  1,242 3,907  الدنيا 

 8,710 0,540 4,732  العليا   4
22  

 6,909 0,724 4,407  العليا 

 0,901 3,639  الدنيا  1,625 3,296  الدنيا 

 4,056 0,609 4,611  العليا   5
23  

 5,751 0,785 4,333  العليا 

 0,823 3,704  الدنيا  0,987 4,157  الدنيا 

 4,682 0,968 4,083  العليا   6
24  

 4,515 0,802 4,259  العليا 

 0,855 3,750  الدنيا  1,008 3,454  الدنيا 

 7,547 0,721 4,278  العليا   7
25  

 4,829 0,693 4,379  العليا 

 0,743 3,907  الدنيا  1,730 2,917  الدنيا 

 3,755 0,947 4,019  العليا   8
26  

 5,413 0,681 4,324  العليا 

 0,774 3,787  الدنيا  1,009 3,519  الدنيا 

 2,657 0,873 4,204  العليا   9
27  

 7,092 0,620 4,370  العليا 

 0,737 3,713  الدنيا  0,868 3,889  الدنيا 
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  مقياس الذكاء الشخصي معامالت التمييز لفقرات :  )5اجلدول(

. 1,96) تساوي 214) ودرجة حرية (0.05مستوى داللة (القيمة التائية املحسوبة عند   

 3,718 0,801 4,111  العليا   10
28  

 2,728 0,809 4,213  العليا 

 0,787 3,917  الدنيا  0,915 3,676  الدنيا 

 2,743 0,648 4,482  العليا   11
29  

 11,453 0,647 4,454  العليا 

 1,614 2,537  الدنيا  0,829 4,208  الدنيا 

 8,230 0,744 4,315  العليا   12
30  

 2,613 0,746 4,204  العليا 

 0,765 3,935  الدنيا  1,601 2,917  الدنيا 

  3,074 0,713 4,343  العليا   31 2,420 0,575 4,620  العليا   13

 0,791 4,028  الدنيا  0,711 4,407  الدنيا 

  11,980 0,820 3,982  العليا   32 1,495 0,618 4,537  العليا   14

 1,381 2,129  الدنيا  0,656 4,407  الدنيا 

  1,810 0,837 3,991  العليا   33 7,168 0,742 4,361  العليا   15

 0,963 3,769  الدنيا  1,624 3,129  الدنيا 

 2,184 0,869 4,046  العليا   34 1,557 0,648 4,472  العليا   16

 0,876 3,787  الدنيا  0,747 4,324  الدنيا 

  4,452 0,773 4,102  العليا   35  4,960 0,856 4,157  العليا   17

 0,875 3,602  الدنيا  1,055 3,509  الدنيا 

 4,418 0,874 4,056  العليا   36  6,804 0,801 3,046  العليا   18

  0,942  4,593  الدنيا   1,199  2,102  الدنيا 
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) يف  33) يف املجال الثاين و ( 16,14وكانت الفقرات مجيعها مميزة ماعدا الفقرات ذات التسلسل (
مميزة غري  الفقرات  هذه  عدت  إذ  الرابع  املحسوبة(  ،املجال  التائية  قيمتها  ,    1,557,  1,495ألن 

  ) فقرة. 33املقياس مكون من ( أصبح) وبذلك 1,96صغر من القيمة التائية اجلدولية ( أ) 1,810

  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس (صدق الفقرات): -ب

تبني أن مجيع الفقرات ذات عالقة دالة إحصـائيًا باملجـال وبالدرجـة الكليـة للمقيـاس. وهـي 
فيما بينهـا يف قيـاس الـذكاء الشخصـي. وكانـت النتـائج ن فقرات املقياس تتسق  أداللة على  

  ).6كما مبينة يف اجلدول (

 يم معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية ملقياس الذكاء الشخصي ق :)6اجلدول(

 ت الفقرة  العالقة بالكلية  ت الفقرة  العالقة بالكلية  ت الفقرة  العالقة بالكلية 

0,236 25 0,374 13 0,200 1 

0,265 26 0,276 14 0,212 2 

0,344 27 0,312 15 0,264 3 

0,251 28 0,269 16 0,250 4 

0,211 29 0,279 17 0,222 5 

0,249 30 0,356 18 0,246 6 

0,238 31 0,248 19 0,399 7 

0,382 32 0,364 20 0,225 8 

0,303 33 0,370 21 0,356 9 

0,233 34 0,393 22 0,260 10 
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0,211 35 0,351 23 0,240 11 

0,265 36 0,283 24 0,321 12 

ــة(  ــة حري ــاط بدرج ــل االرتب ــة ملعام ــة احلرج ــتوى*( 398*القيم ــد مس )  0,098)=( 0,05)عن
 )**،0,01 )=(0,128 )*** ، (0,001 )=(0,180 (  

  ليه:إعالقة درجة الفقرة بدرجة املجال الذي تنتمي   -ج

ليـه. إن مجيع الفقرات ذات عالقة دالة إحصائيًا بدرجة الفقـرة وبدرجـة املجـال الـيت تنتمـي إ
وهي داللة على أن فقرات املقياس تتسق فيمـا بينهـا يف قيـاس الـذكاء الشخصـي. وكانـت 

  ).  7النتائج كما مبينة يف اجلدول (

قيم معامل ارتباط درجة الفقرة بدرجة املجال الذي تنتمي اليه ملقياس الذكاء  : )7جدول (
  الشخصي 

العالقة  
 بالكلية

العالقة   املجال ت الفقرة 
 بالكلية

العالقة   املجال ت الفقرة 
 بالكلية

 املجال ت الفقرة 

الثالث توجيه  25 0,387
الذات 
 وتقديرها 

 الثاين  13 0,356

األستقالل 
 يف التفكري

األول معرفة   1 0,296
 وفهم الذات

0,462 26 0,285 14 0,371 2 

0,495 27 0,361 15 0,238 3 

الرابع تكوين  28 0,362
أمنوذج عن  

 الذات 

0,382 16 0,280 4 

0,302 29 0,407 17 0,357 5 

0,292 30 0,317 18 0,431 6 

0,  .299 الثالث   19 0,240 31  0,279 7 
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توجيه   20 0,527 32 0,267
الذات 
 وتقديرها 

0,342 8 

0,351 33 0,568 21 0,301 9 

 الثاين 10 0,307 22 0,672 34 0,366

األستقالل  
 يف التفكري

0,387 35 0,599 23 0,287 11 

0,383 36 0,497 24 0,357 12 

) ،  0,128)=( 0,01) ،**( 0,098)=( 0,05)عند مستوى*( 398القيمة احلرجة ملعامل االرتباط بدرجة حرية( *   
 )***0,001 )=(0,180 (  

  خرى:عالقة الدرجة الكلية للمجال باملجاالت األ  -د

ن بعض االرتباطات دالة إحصائيًا وموجبـة والـبعض اآلخـر غـري دال إحصـائيا مـن خـالل إ
مقارنة قيم معامالت االرتباط املحسـوبة بالقيمـة احلرجـة ملعـامالت االرتبـاط، والـذي يعـد 

) 8واجلـدول(بدوره أحد مؤشرات صدق البناء، وهذا يؤشر املقـاييس تقـيس أبعـاد متعـددة.  
  يبني ذلك.

 قيم معامل ارتباط درجة املجاالت ببعضها وبالدرجة الكلية ملقياس الذكاء الشخصي : )8جدول (

تكوين أمنوذج عن   الكلية
 الذات 

توجيه الذات 
 وتقديرها 

األستقالل يف  
 التفكري

 املجاالت معرفة وفهم الذات

 معرفة وفهم الذات - - - - -

 األستقالل يف التفكري  0,112 - - - -

 توجيه الذات وتقديرها  0,046 0,071 - - -
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 تكوين أمنوذج عن الذات 0,105 0,009 0,112 - -

 الكلية 0,486 0,334 0,619 0,451 -

) ،  0,128)=( 0,01) ،**( 0,098)=( 0,05)عند مستوى*( 398(   *القيمة احلرجة ملعامل االرتباط  بدرجة حرية   

 )***0,001 )=(0,180 (  

  السيكومترية ملقياس الذكاء الشخصي :  اخلصائص -3

  صدق املقياسValidity of the Scale  :  
  من طريقة لتحقيق الصدق وهي :  أكثراستعمل الباحث 

 ) الظاهري  الذكاء  )  Face Validityالصدق  ملقياس  الظاهري  الصدق  من  وللتحقق 
العلوم   املحكمني واملتخصصني يف  لتقدير  الشخصي مت عرضه على جمموعة من  التربوية والنفسية 

وقد اتفقوا على صالحية الفقرات يف قياس ما أعد لقياسه    ،صالحيتها يف قياس الذكاء الشخصي
  ). 3وأجريت بعض التعديالت يف الصياغة اللغوية لبعض فقرات املقياس . انظر (اجلدول 

 ) صدق البناءConstruct Validity:(  وقـد مت التحقـق مـن صـدق البنـاء مـن
  :اآلتيةخالل املؤشرات 

املجمـوعتني املتطـرفتني كمـا هـو مبـني يف  بأسلوباستخراج القوة التميزية للفقرات   -
  )5اجلدول (

  )6(  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس كما مبني يف جدول -
  )7كما مبني يف جدول ( إليهعالقة درجة الفقرة باملجال الذي تنتمي   -
  )8جدول (  األخرى الحظعالقة الدرجة الكلية للمجال باملجاالت  -
  ثبات املقياسReliability of Scale : 

  مت حساب ثبات مقياس الذكاء الشخصي بطريقتني وهي: 

  ) طريقة االختبار وإعادة االختبار(Test & Retest Method:    وللتحقق من هذا
 ) على  املقياس  بتطبيق  الباحث  قام  الثبات  من  (التربية  100النوع  كلية  من  وطالبة  طالب   (

وقد    ،ول على نفس العينةسبوعني من التطبيق األ أعادة تطبيقه بعد مرور  إنسانية) وللعلوم اإل
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) الثبات  معامل  جيدة0,84بلغ  الثبات  معامل  قيمة  وُتعد  الذي إإذ  ،  )،  الثبات  معامل  ن 
  ).  58:  1985) هو مؤشر جيد لالختبار الثابت (عيسوي،  0,90  -0,70يتراوح بني ( 

  كرونباخ لالتساق الداخلي ( لفاأطريقة حتليل التباين بتطبيق معاملAlfa 
Cronbach :(  الفا والستخراج) ذه الطريقة طبقت معادلة كرونباخ) على   الثبات

فكانت قيمة معامل ثبات املقياس   ،) طالب وطالبة100درجات أفراد العينة البالغ عددهم ( 
دبيات  أليه إىل ما أشارت إ) وهو مؤشر على أن معامل الثبات للمقياس جيد استنادًا 0,85(

  القياس والتقومي. 
 تكون مقياس الذكاء الشخصي بصورته النهائية    يغته النهائية: مقياس الذكاء الشخصي بص

االستقالل يف التفكري    ،جماالت وهي (معرفة وفهم الذات  أربعتضمن املقياس    ،) فقرة 33من (
تكوين أمنوذج عن الذات ) وقد وضع للمقياس مخسة بدائل    ،توجيه الذات وتقديرها ،  والعمل

) للفقرات  1،  2،  3،  4،  5هي (دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا)، ومت أعطاء الدرجات (
) السلبية  5،  4،  3،  2،  1االجيابية  للفقرات  استخراج،  )  مت  السيكومتريةاخلصا  وقد    ئص 

والتحليل   للمقياس(  للفقرات وبلغ  اإلحصائيللمقياس  الفرضي  استخراج  ،  )99املتوسط  ومت 
الشخصي لكي نستطيع أن Indices Statisticalاملؤشرات اإلحصائية ( الذكاء  ) ملقياس 

  تكون صورة دقيقة حول شكل توزيع درجات الطلبة على املقياس. 
 :الفكرية الكفاءة  أرثر   مقياس  نظرية  على  الباحث  (  اعتمد   Arthurتشرينج 

chichering  خالل من  الفكرية  الكفاءة  مقياس  جماالت  حتديد  ومت  الفكرية.  للكفاءة   (
الكفاءة اليدوية  )  واملجال الثاين (الكفاءة الذهنيةول (نظرية الكفاءة الفكرية وهي املجال األ

)، وقد مت صياغة فقرات املقياس املكون  األشخاصالكفاءة ما بني واملجال الثالث (البدنية)  -
) أبدا) وقد    42من  نادرا،  أحيانا،  دائما، غالبا،   ) لإلجابة هي  بدائل  اعتمد مخسة  و  فقرة) 

  ) للفقرات االجيابية  والعكس  للفقرات السلبية.1,2,3,4,5وضع درجات للبدائل (
 :على جمموعة من املحكمني  ومت حساب صدق املقياس من خالل عرضه    صالحية فقرات املقياس

-80العلوم التربوية والنفسية وكانت نسبة اتفاق املحكمني على فقرات املقياس ( واملختصني يف  
  ) يوضح ذلك. 9%) واجلدول (100
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  آراء املحكمني يف صالحية فقرات مقياس الكفاءة الفكرية : )9جدول (

النسبة    غري املوافقون  املوافقون   الفقرات
  املئوية

    احلذف  التعديل    
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,19,20,21,22,23,24,25,26 

27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 
20  -  -  

100 %  

3,5,13,15,17,18  17  6  -  85 %  
  للفقرات:  اإلحصائي التحليل  

التحليل       املقياس على عينة  تطبيق  (  اإلحصائيمت  للجدول  400املكونة من  (انظر  طالب وطالبة   (
4( .  

  من خالل حساب: 

، 29الفقرات مجيعها مميزة ما عدا الفقرات ذات التسلسل (  كانتالقوة التمييزية للفقرات:   -أ
التائية 42،  33،  30 قيمتها  ألن  مميزة  غري  الفقرات  هذه  عدت  إذ  الثالث  املجال  يف   (

صغر من القيمة التائية اجلدولية أ) هي  0,502,    0,167,  1,638,  1,193املحسوبة هلا (
 ) فقرة.  38صبح املقياس مكون من ( أ ) وبذلك 1,96(

  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس (صدق الفقرات ):   -ب
, 29تبني أن مجيع الفقرات ذات عالقة دالة إحصائيًا بالدرجة الكليـة للمقيـاس عـدا الفقـرات (

, 0,004) إذ كانت غـري دالـة أحصـائيًا إذ كانـت قـيم معامـل االرتبـاط (42,  33,  30
جـة ملعامـل االرتبـاط. وكانـت النتـائج ) أصغر من القيمـة احلر0,075,  0,020,  0,037

  ).10كما مبينة يف اجلدول (
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 قيم معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية ملقياس الكفاءة الفكرية : )10اجلدول(

 ت الفقرة  العالقة بالكلية  ت الفقرة  العالقة بالكلية 

0,329 22 0,235 1 

0,202 23 0,267 2 

0,221 24 0,287 3 

0,190 25 0,215 4 

0,126 26 0,248 5 

0,118 27 0,300 6 

0,150 28 0,250 7 

0,004 29 0,301 8 

0,037 30 0,300 9 

0,191 31 0,187 10 

0,176 32 0,233 11 

0,020 33 0,195 12 

0,226 34 0,214 13 

0,225 35 0,180 14 

0,193 36 0,202 15 
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0,272 37 0,166 16 

0,143 38 0,218 17 

0,094 39 0,247 18 

0,130 40 0,222 19 

0,157 41 0,179 20 

0,075 42 0,227 21 

)  398) ودرجة حرية (0,05عند مستوى داللة (   االرتباط* القيمة احلرجة ملعامل   

  :  إليهعالقة درجة الفقرة بدرجة املجال الذي تنتمي   -ت
تبني مجيع الفقرات ذات عالقة دالة إحصائيًا بدرجـة الفقـرة وبدرجـة املجـال الـذي ينتمـي 

. وهـي داللـة علـى إن )42،  33،  30،  29عـدا الفقـرات (  ما يدل على داللة معامالتليهإ
وكانـت النتـائج كمـا مبينـة يف  ،فقرات املقياس تتسق فيما بينها يف قيـاس الكفـاءة الفكريـة

  ).  11اجلدول (

  قيم معامل ارتباط درجة الفقرة بدرجة املجال الذي تنتمي اليه ملقياس الكفاءة الفكرية : ) 11اجلدول (

العالقة  
 باملجال

العالقة   املجال ت الفقرة 
 باملجال

 املجال ت الفقرة 

لثاينا 22 0,427  

اءة  فالك
 اليدوية البدنية 

 األول 1 0,302

الكفاءة  
 الذهنية

0,314 23 0,412 2 

0,347 24 0,451 3 

0,301 25 0,310 4 
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0,245 26 0,374 5 

0,276 27 0,402 6 

0,279 28 0,307 7 

 الثالث  29 0,086

الكفاءة ما بني  
 األشخاص 

0,427 8 

0,028 30 0,394 9 

0,327 31 0,291 10 

0,318 32 0,372 11 

0,017 33 0,292 12 

0,375 34 0,278 13 

0,381 35 0,281 14 

 الثاين 15 0,305 36 0,338

اءة  فكال
اليدوية 
 البدنية 

0,374 37 0,184 16 

0,350 38 0,346 17 

0,357 39 0,308 18 

0,338 40 0,339 19 

0,317 41 0,326 20 
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0,082 42 0,449 21 

) تساوي  398ودرجة حرية ()  0,05*القيمة احلرجة ملعامل األرتباط عند مستوى داللة (
0,098 (  

  خرى:عالقة الدرجة الكلية للمجال باملجاالت األ  -ث
ن االرتباطات دالة إحصائيًا مقارنة قـيم معـامالت االرتبـاط املحسـوبة بـالقيم احلرجـة أتبني  

ملعامالت االرتباط، مما يشري إىل وجود اتساق داخلـي بـني املجـاالت الفرعيـة، والـذي يعـد 
بدوره أحد مؤشرات صـدق البنـاء، وهـذا يؤشـر املقـاييس الـيت تقـيس أبعـاد متعـددة. 

  ) يبني ذلك.12واجلدول(

  قيم معامالت االرتباط بني جماالت مقياس الكفاءة الفكرية : ) 12اجلدول (

االكفاءة ما بني   الكلية
 األشخاص 

  –الكفاءة اليدوية 
 البدنية 

الكفاءة  
 الذهنية

 املجاالت

 الكفاءة الذهنية  - - - -

  -الكفاءة اليدوية  0,169 - - 
 البدنية 

الكفاءة ما بني   0,220 0,319 - -
 األشخاص 

 الكلية 0,690 0,630 0,479 -

) تساوي  398) ودرجة حرية (0,05*القيمة احلرجة ملعامل األرتباط عند مستوى داللة (
0,098 
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  اخلصائص السيكومترية ملقياس الكفاءة الفكرية : -4
  صدق املقياسValidity of the Scale كثـر مـن طريقـة أ:واسـتعمل الباحـث

  لتحقيق الصدق وهي:
  الظاهري (الصدقFace Validity:(  وقد حتقـق الباحـث مـن الصـدق الظـاهري

ملقياس الكفاءة الفكرية وذلك بعرضه على جمموعة مـن املحكمـني واملتخصصـني يف العلـوم 
التربوية والنفسية لتقدير صالحيتها يف قياس الكفاءة الفكريـة وقـد اتفقـوا علـى صـالحية 

بعض التعديالت مبا يـتالءم مـع البيئـة الـيت   الفقرات يف قياس ما أعد ألجل قياسه وأجريت
  يطبق عليها املقياس.  

  ) صدق البناءConstruct Validity( وقد مت التحقـق مـن صـدق البنـاء مـن :
  خالل املؤشرات اآلتية:

  استخراج القوة التميزية للفقرات بأسلوب املجموعتني املتطرفتني  -
  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس  -
   إليهعالقة درجة الفقرة باملجال الذي تنتمي   -
  عالقة الدرجة الكلية للمجال باملجاالت األخرى -
  ثبات املقياسReliability of Scale :  

) طالب وطالبة من كلية (التربية للعلوم 100وحلساب الثبات طبق املقياس على عينة مكونة من (      
مرور    وإعادةنسانية)  اإل بعد  التطبيق    أسبوعنيتطبيقه  معامل    األولمن  وأستخدم  العينة  نفس  على 

التطبيق   درجات  بني  االرتباط  معامل  ملعرفة  "بريسون"  متوالثاين،    األولارتباط  ثبات   وقد  حساب 
  : اآلتيةمقياس الكفاءة الفكرية بالطرق 

  طريقـة االختبـار وإعـادة االختبـارTest & Retest Methodمـن  :ولتحقـق
) طالـب وطالبـة  مـن كليـة 100هذا النوع من الثبات قام الباحث بتطبيق املقياس على (

علـى نفـس   األولمـن التطبيـق    أسبوعنيعادة تطبيقه بعد مرور  إنسانية) و(التربية للعلوم اإل
  )، وُتعد قيمة معامل الثبات جيدة. 0,84وقد بلغ معامل الثبات (

  كرونبــاخ لالتســاق الــداخلي  الفــا طريقــة حتليــل التبــاين بتطبيــق معامــل)Alfa 

Cronbach(  : ـذه الطريقـة طبقـت معادلـة (الفاكرونبـاخ) علـى والستخراج الثبات
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فكانـت قيمـة معامـل ثبـات   ،) طالـب وطالبـة400درجات أفراد العينة البالغ عددهم (
  ).  0,84املقياس (

 :تكـون مقيـاس الكفـاءة الفكريـة بصـورته   الوصف النهائي ملقياس الكفـاءة الفكريـة
الكفـاءة ،  الكفـاءة الذهنيـةويضم املقياس  ثالثة جمـالت وهـي (  ،) فقرة38النهائية من (

) وقـد وضـع للمقيـاس مخسـة بـدائل هـي األشـخاصالكفاءة ما بني ،  اليدويةـ البدنية
، 2،  3،  4،  5(دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبـدًا)، وتعطـي عنـد التصـحيح الـدرجات (

ــرات اإل1 ــة () للفق ــلبية5، 4، 3، 2، 1جيابي ــرات الس ــتخراج   ،) للفق ــد مت اس وق
 حصـائي للفقـرات وبلـغ املتوسـط الفرضـياخلصائص السيكومترية للمقياس والتحليل اإل

) ملقيـاس IndicesStatisticalومت اسـتخراج املؤشـرات اإلحصـائية (،  )114للمقياس(
الكفاءة الفكرية لكي تستطيع أن تكون صورة دقيقة حول شـكل توزيـع درجـات الطلبـة 

  على املقياس.
 :ساسـية والبالغـة  طبق الباحث بتطبيق املقياسني معا على عينـة البحـث األ  التطبيق النهائي

  جراءات اآلتية:وقد اتبع الباحث اإل  ،البة) طالب وط400(
ىل إفراد العينة إن فائـدة التطبيـق هـي ألغـراض البحـث العلمـي، وإن إيوضح الباحث   -

 جابة عن  مجيع الفقرات.ويف اإل  ،جناح الباحث يف مهمته يعتمد على  الدقة و اجلدية

غـري حمـدد.  اإلجابـةوإن وقـت  ،قدم الباحث استمارة املقاييس والتعليمات املرفقة معهـا -
 وطّبق املقياسان على حنو مجاعي.  

وتأكد مـن إن عينـة البحـث قـد أجـابوا عـن  ،مجع الباحث استمارات املقياس مباشرة -
  الفقرات كلها.

   جـراءات البحـث احلـايل واسـتخراج نتائجـه إستعمل الباحـث يف : ااإلحصائيةالوسائل
  حصائية اليت مت استعماهلا:) وفيما يلي الوسائل اإل(SPSSبرنامج 

  :   Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط (بريسون)  -
حلساب معامالت صدق الفقرات وحساب العالقة بني درجـات الطلبـة علـى مقيـاس الـذكاء 

  الشخصي ودرجام على مقياس الكفاءة الفكرية.
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: ملعرفـة داللـة الفـرق بـني متوسـط درجـات عينـة t–testاالختبار التائي لعينة واحدة   -
البحث من طلبة اجلامعة واملتوسط النظـري ملقيـاس الـذكاء الشخصـي ومقيـاس الكفـاءة 

  الفكرية.
 ) حلساب الثبات.Alpha Cronbahكرونباخ ( – ألفامعامل   -

  ثالثا: عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها
النظري    اإلطارهدافه على وفق  أذا الفصل عرض لنتائج البحث ومناقشتها وتفسريها حبسب  يتضمن ه

واملقترحات والتوصيات  االستنتاجات  عن  فضال  السابقة  اليت   ،والدراسات  للنتائج  عرض  يلي  وفيما 
  هداف. ليها البحث يف ضوء األإتوصل 

  تعرف مستوى الذكاء الشخصي عند طلبة اجلامعة: -  األولاهلدف  
لتحقيق هذا اهلدف مت استخراج املتوسط احلسايب لدرجات عينـة البحـث علـى مقيـاس الـذكاء 

يف حـني بلـغ   ،)5,254) درجـة وبـاحنراف معيـاري قـدره (135,310الشخصي والبالغ (
املتوسـط احلسـايب ) درجـة وملعرفـة داللـة الفـروق اإلحصـائية بـني 99املتوسط الفرضي (

وأظهـرت نتـائج االختبـار التـائي   ،واملتوسط الفرضي مت استعمال االختبار التائي لعينة واحـدة
كـرب مـن القيمـة التائيـة اجلدوليـة البالغـة أ ) وهـي138,210أن القيمة التائية املحسـوبة (

أفـراد ) وهـذا يـدل علـى أن  399)، ودرجـة حريـة (0,05)  عند مستوى داللة (  1,96(
  ) يبني ذلك:13العينة يتمتعون بالذكاء الشخصي مبستوى عاِل واجلدول  (

نتائج االختبار التائي  لداللة الفروق بني املتوسط احلسايب واملتوسط الفرضي  : ) 13اجلدول (
  ملقياس الذكاء الشخصي 

املتوسط   العينة املتغري

 احلسايب 

 االحنراف

 املعياري 

الوسط  

 الفرضي 

  مستوى الداللة التائية القيمة 

 اجلدولية املحسوبة  0,05

الذكاء 

 الشخصي 

  دالة أحصائيا  1,96 138,210 99 5,254 135,310 400
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) 1,96تساوي(  )399ودرجة حرية(  ) 0,05*القيمة التائية اجلدولية عند مستوى داللة (   

جمـال مـن جمـاالت مقيـاس كما مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة لكـل 
ــايل32,110,  36,520, 28,313, 38,368الــذكاء الشخصــي وبلغــت ( ــى التت  ،) عل

والختبار داللة الفرق بني املتوسط احلسايب لعينة البحـث ملجـاالت مقيـاس الـذكاء الشخصـي 
ويتبـني ان قـيم االختبـار التـائي   ،واملتوسط الفرضي له استعمل االختبار التائي لعينـة واحـدة

ذ كانـت القـيم التائيـة املحسـوبة لداللـة إحصـائيًا  إجاالت مقياس الذكاء الشخصي دالـة  مل
)علـى التتـايل أكـرب مـن 68,839,    52,752,    73,126,    94,714معامالت االرتباط (

ن مجيـع جمـاالت الـذكاء الشخصـي مبسـتوى عـاِل أمما يدل    ،)1,96القيمة التائية اجلدولية (
  )14انظر اجلدول( ،عند الطلبة

نتائج االختبار التائي  لداللة الفروق بني املتوسط احلسايب و املتوسط الفرضي  : ) 14اجلدول (
  ملجاالت مقياس الذكاء الشخصي 

  القيمة التائية   املتوسط الفرضي   املعياري  االحنراف  املتوسط احلسايب   العينة  املجال

  اجلدولية  املحسوبة 

  1,96 94,714  27 2,400 38,368  400  معرفة وفهم الذات

يف التفكري   االستقالل
  والعمل

400 28,313 1,999 21  73,126 1,96 

 1,96 52,752  27 3,609 36,520 400  توجيه الذات وتقديرها 

 1,96 68,839  24 2,356 32,110 400  عن الذات  أمنوذجتكوين 

) 1,96( ) تساوي 399(  ) ودرجة حرية0,05*القيمة التائية اجلدولية عند مستوى داللة (   

  تعرف مستوى الكفاءة الفكرية عند طلبة اجلامعة:  –اهلدف الثاين  
لتحقيق هذا اهلدف مت استخراج املتوسط احلسايب لدرجات عينة البحـث علـى مقيـاس الكفـاءة 

يف حـني بلـغ   ،)8,133) درجـة وبـاحنراف معيـاري قـدره (148,870الفكرية والبـالغ (
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) درجة وملعرفـة داللـة الفـروق اإلحصـائية بـني املتوسـط احلسـايب 114املتوسط الفرضي (
وأظهـرت نتـائج االختبـار أن القيمـة   ،واملتوسط الفرضي مت اسعمال االختبار التائي لعينة واحدة

املحسوبة (  ) عنـد1,96) وهي أكرب مـن القيمـة التائيـة اجلدوليـة البالغـة (85,751التائية 
) وهذا يدل علـى أن أفـراد العينـة توجـد لـديهم 399)، ودرجة حرية (0,05مستوى داللة ( 

  ) يبني ذلك :15كفاءة فكرية مبستوى عاِل واجلدول  (

نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بني  املتوسط احلسايب واملتوسط الفرضي   : ) 15اجلدول (
  ملقياس الكفاءة الفكرية 

توسط  امل العينة املتغري

 احلسايب 

 االحنراف

 املعياري 

الوسط  

 الفرضي 

  مستوى الداللة القيمة التائية 

 اجلدولية املحسوبة  0,05

الكفاءة  

 الفكرية

  دالة أحصائيا  1,96 85,751 114 8,133 148,870 400

لالختبار* اجلدولية  (  القيمة  داللة  مستوى  عند  حرية  ) 0,05التائي    تساوي   )399(  ودرجة 
)1,96 (  

كما مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة لكـل جمـال مـن جمـاالت مقيـاس 
والختبـار داللـة   ،ايلو) علـى التـ40,260,  54,418,  54,193الكفاءة الفكرية وبلغـت (

الفرق بني املتوسط احلسايب لعينة البحث ملجاالت مقياس الكفـاءة الفكريـة واملتوسـط الفرضـي 
ذ إ  إحصـائيان قيم االختبار التائي ملجاالت مقياس الكفـاءة الفكريـة دالـة  أت النتائج  ظهرأو  ،له

ــاط ( ــامالت االرتب ــة مع ــوبة لدالل ــة املحس ــيم التائي ــت الق ,  56,101,  48,496كان
ممـا يـدل علـى أن مجيـع   ،)1,96ايل أكرب من القيمة التائيـة اجلدوليـة (و) على الت57,345

  .)16جماالت الكفاءة الفكرية مبستوى عاِل عند الطلبة. انظر اجلدول (
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الفروق بني املتوسط احلسايب و املتوسط الفرضي   نتائج االختبار التائي  لداللة: ) 16اجلدول (
  ملجاالت مقياس الكفاءة الفكرية 

املتوسط    العينة  املجال
  احلسايب 

 االحنراف
  املعياري 

املتوسط  
  النظري

  القيمة التائية 

  اجلدولية  املحسوبة 

  1,96 48,496  42 5,028 54,193  400  الكفاءة الذهنية 

  -الكفاءة اليدوية 
  البدنية 

400 54,418 4,427 42  56,101 1,96 

الكفاءة ما بني  
  األشخاص 

400 40,260 3,578 30  57,345 1,96 

) 1,96) تساوي(399(  ) ودرجة حرية0,05*القيمة التائية اجلدولية عند مستوى داللة (   

الثالث● الذكاء الشخصـي والكفـاءة الفكريـة عنـد طلبـة   -اهلدف  العالقة االرتباطية بني 
  اجلامعة:

  Person Correlationلتحقيــق هــذا اهلــدف مت اســتعمال معامــل ارتبــاط بريســون 
العالقة بني درجات أفراد العينـة علـى مقيـاس الـذكاء الشخصـي  ودرجـام علـى   حلساب

مقياس الكفاءة الفكرية مث استعمل االختبار التائي لداللـة معامـل االرتبـاط، وقـد بلـغ معامـل 
) وبلغـت القيمـة التائيـة 0,526االرتباط بني الذكاء الشخصي والكفـاءة الفكريـة بلغـت (

)، 1,96(  ) هي أكرب مـن القيمـة التائيـة اجلدوليـة12,341الرتباط (املحسوبة لداللة معامل ا
مما يدل على أنه توجد عالقة دالة إحصائيا بني الـذكاء الشخصـي  والكفـاءة الفكريـة . انظـر 

  )17اجلدول (
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معامل ارتباط بريسون بني الذكاء الشخصي والكفاءة الفكرية والقيمة التائية لداللة  : ) 17اجلدول (
  تباط معامل االر

  القيمة التائية   االرتباط قيمة معامل   2املتغري   1املتغري 

  اجلدولية  املحسوبة 

  1,96  12,341  0,526  الكفاءة الفكرية  الذكاء الشخصي

  ) 1,96)  تساوي (398) ودرجة حرية (0,05اجلدولية عند  مستوى داللة  ( *القيمة  التائية

  : مناقشة النتائج وتفسريها

  أشارت نتائج البحث إىل ان أفراد العينة يتمتعون بالذكاء الشخصي:

طلبـة )  وميكـن تفسـري هـذه النتيجـة أن 2013 تفقت هذه النتيجة مع دراسـة (السـتاوي،ا
اجلامعة ميتلكون مهارة ذاتية ومعرفة التعامل مع اآلخرين على الرغم مـن الظـروف الصـعبة الـيت 

حاطت م فإن طلبة اجلامعة يتجهـون حنـو املعرفـة والفهـم واكتشـاف احلقيقـة وأن هـذه أ
لة اليت ميـر ـا هـؤالء الطلبـة كمـا االهتمامات تعكس اجتاهًا سليمًا يتفق مع طبيعة هذه املرح

وكـذلك   ،يتفق مع تطورهم يف اجلوانب الذاتية والبيولوجية وثقافة املجتمع الـذي يعيشـون فيـه
دور االجيايب لوسائل التواصل االجتمـاعي الـذي بـدوره يوسـع مـن العالقـات االجتماعيـة 

دور اجلامعـة فهـي املحـور يضـا  أو  لآلخـرين،وما حيدث    وجعلهم واعني متاما ملا حيدث معهم
الفاعل االجتماعي بني الثقافات املختلفة ، هذا مـا سـاعدهم علـى االحتفـاظ ـذا املسـتوى 

إذ يـرى أن الـذكاء   املرتفع من الذكاء الشخصي، وتتفق هذه النتيجة مع وجهـة نظـر كـاردنر
الـذكاء الشخصي يتحدد بيولوجيا ويتشكل من خـالل اإلطـار الثقـايف السـائد يف املجتمـع، ف

الشخصي يكون مرتبط مبا حيمل الفرد من مشاعر، كما أنه يشـري إىل مهـارة الفـرد علـى أدراك 
وتقدير ذاته ومدى وعيه ا ومهارتـه علـى تنظيمهـا وإداراـا أثنـاء تفاعلـه مـع اآلخـرين 

 )430:  2004(كاردنر،  
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 يتمتـع بـه ىل كون متغري الذكاء الشخصـي هـو متغـري معـريفإويرى الباحث أن السبب يعود 
طلبة اجلامعة نتيجة تناوهلم اجلانب املعريف من خالل االستمرار بالدراسـة وكـذلك تطـويرهم لـه 

  ىل متتعهم بالذكاء الشخصي.إمن خالل خربات احلياة اجلامعية مما أدى  

 ن أفراد العينة يتمتعون بالكفاءة الفكرية:  أظهرت نتائج البحث إىل أو

) بتطور الطلبة مـن خـالل الطـرق الـيت Rodgersميكن تفسري ذلك حول ما يراه  رودجرز (
 :Rodgers, 1990(يطورون ا قدرام التنموية نتيجـة االلتحـاق مبؤسسـات التعلـيم العـايل 

يـة يتمتعـون باسـتقرار اهلويـة إذ يرى تشرينج أن الطلبة الذين تكون لـديهم كفـاءة فكر  ،)27
إذ أن الطلبـة الـذين  ،)Evans et al., 1998(باعتبارها املهمـة األساسـية للطالـب اجلـامعي 

وكيفيـة   ،يتمتعون بالكفاءة الفكرية يتميزون بقبول الـذات وشـعور الفـرد بقيمتـه كشـخص
حصوله على املعرفة يف الوقت املناسب، إذ أن شعور الفـرد بقيمتـه يتـرجم أيضـًا مـن خـالل 

املهمني وأحكـامهم جتـاه كفاءتـه الشخصـية يف الوضـوعات املختلفـة   األشخاصردود أفعال  
)Hacker,1998 : 11.(  

الطلبـة يعتمـد علـى ويفسر الباحث ذلك بأن الكفاءة الفكرية تتمثل بقبول الـذات إذ أن جنـاح 
إذ أن الكفـاءة الفكريـة ، ثقتهم بأنفسهم يف أداء امر معني وكذلك توقعاتـه لـألداء يف املسـتقبل

تركز على املهارات اليت ميتلكها الطلبة وعلى حكمهم على مـا يسـتطيعون أداؤه مـع مـا يتـوفر 
  لديهم من مهارات.

الـذكاء الشخصـي   بـني  يةداللـة إحصـائظهرت النتائج على انه توجد عالقـة ذات  أكما  
  :  والكفاءة الفكرية

إذ يعـد الـذكاء   ،ن الشخص الذكي شخصـيا يتمتـع بكفـاءة فكريـةأتشري هذه النتيجة على  
ساسية للفرد يف معرفة ذاته ومن أجـل مواكبـة التغـريات املسـتمرة يف الشخصي من املتطلبات األ

يف حني تعد الكفاءة الفكرية مقياس لنجاح النشاط البشـري والـيت متكـن الفـرد مـن   ،املجتمع
ن الكفـاءة الفكريـة  تتمثـل يف التغلـب علـى إالتغلب على املهمات املختلفة بصورة ناجحة إذ  

املشكالت الصعبة اليت تواجه الفرد من خالل تصرفاته الذاتيـة وقناعـة الفـرد بأمكانيـة التـأثري 
 ,Schwarzer(بيئة املحيطة مما جتعـل مواجهـة متطلبـات احليـاة أكثـر سـهولة على نفسه وال

1994 : 40.(  
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ويفسر الباحث هذه النتيجة علـى أن الطلبـة اجلـامعيني الـذين يتمتعـون بالـذكاء الشخصـي 
والذي يكون تفكريهم واسع وقادرين على معرفة نقاط قـوم وضـعفهم تكـون لـديهم كفـاءة 

الظروف االجتأل،فكرية ماعية واالقتصادية اليت ميرون ا وكـذلك الضـغوط النفسـية والبيئيـة ن 
اليت حتيط م جعلتهم قادرين على الـتحكم يف ذاـم وتطـوير كفـاءام الشخصـية والفكريـة 

  وجودهم اخلاص وتعلم كيفية التعلم.  وإدارةواليت متكنهم من حل 

  االستنتاجات:

  ليها الباحث من خالل حتليل البيانات ومناقشتها استنتج ما يأيت: إيف ضوء النتائج اليت توصل 

تتمتع عينة البحث بذكاء شخصي عـاٍل ورغبـة يف مواكبـة التطـور الـذي حيـدث يف  - 1
 جمتمعنا ومهارم على مواجهة املشكالت والعمل على حلها.

التركيـز علـى   إىلٍل يعـود ذلـك  يتمتع طلبة اجلامعة بكفاءة فكرية ذات مسـتوى عـا  - 2
املهارات اليت ميتلكها الطلبة، وعلى حكمهم علـى مـا يسـتطيعون أداؤه مـع مـا يتـوفر 

 لديهم من مهارات.
 ن طلبة اجلامعة الذين ميتلكون ذكاء شخصي يتمتعون بالكفاءة الفكرية.إ - 3

  
  التوصيات:

  مبا يأيت:يف ضوء النتائج اليت توصل  إليها البحث احلايل، يوصي الباحث  
الدراسية   -  1 املناهج  من خالل  اجلامعة  طلبة  لدى  الشخصي  الذكاء  تعزيز  التربويني  وعقد    ،على 

املجاالت   املشكالت  يف مجيع  املهارة على حل  تأكيد  اجلامعات، ومن خالل  الندوات واملؤمترات يف 
  ومجيع أنواعها. 

وفـق اخلصـائص   مت بنـاءه علـىفادة من مقياس الكفاءة الفكريـة الـذي  على الباحثني اإل  -  2
  يف أجراء البحوث الالحقة.،  يكومتريةالس
  

  املقترحات :
  استكماًال للجوانب ذات العالقة ذا البحث فإن الباحث يقترح ما يأيت:

إجراء دراسات مماثلة للبحث احلـايل ملعرفـة العالقـة بـني الـذكاء الشخصـي والكفـاءة  -1
 األرامل.يتام أو الفكرية لدى األ
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إجراء دراسات أخرى تتناول عالقة الكفاءة الفكريـة مبتغـريات معرفيـة ودميغرافيـة أخـرى  -2
  مل يتناوهلا البحث احلايل مثل االتصال االجتماعي واملستوى الثقايف.
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بعض األمناط القيادية وعالقتها بالتوافق النفسي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
  جبامعة سوق أهراس 

  دراسة ميدانية ملعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  
Some leadership styles and their relationship to 

psychological compatibility from the point of view of 
faculty members at the University of Souk Ahras - A field 

study of the Institute of Sciences and Techniques of 
Physical and Sports Activities   

   عصام يلعياض

  . اجلزائر /أهراسسوق  -حممد الشريف مساعدية جامعة
Layadi issam   

i.layadi@univ-soukahras.dz 

  : لخصامل
بني   العالقة  إبراز  إىل  دراستنا  خالل  من  القياديةدف  األمناط  حر)    ،ديكتاتوري ،(دميقراطي بعض 

والتوافق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس،والتعرف على أبرز منط يستخدمه أعضاء  
هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس،وقد اعتمدنا يف دراستنا على  املنهج الوصفي التحليلي لعينة تتكون من  

النشاط  20 وتقنيات  ااأستاذا مبعهد علوم  البدنية والرياضية،حيث مت  وقد مت    ختيارها بطريقة عمدية، ت 
داللة   ذات  عالقة  توجد  إليها:*  املتوصل  النتائج  وأهم  املفحوصني  على  استبيانية  استمارة  استخدام 

الدميقراطي النمط  الديكتاتوري-إحصائية بني حمور  النفسي  االجتماعي من  -النمط  النمط احلر والتوافق 
  اس.  نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهر - وجهة 

مفتاحية األستاذ  كلمات  النفسي؛  التوافق  احلر؛   النمط  الديكتاتوري؛  النمط  الدميقراطي؛  النمط   :
  اجلامعي.

   

mailto:i.layadi@univ-soukahras.dz
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Abstract: 

Through our study, we aim to highlight the relationship between some leadership 
styles (democratic and dictatorial free) and the psychological compatibility of faculty 
members at Souk Ahras University, and to identify the most prominent pattern used 
by faculty members at Souk Ahras University, and we have relied in our study on the 
descriptive and analytical approach of a sample consisting of 20 A professor at the 
Institute of Sciences and Techniques of Physical and Sports Activities, as it was 
deliberately chosen, and a questionnaire was used on the subjects and the most 
important results reached: * There is a statistically significant relationship between 
the axis of the democratic pattern - the dictatorial pattern - the free pattern and the 
psychosocial compatibility from the point of view of the members Faculty of the 
University of Souk Ahras. 

Keywords: Democratic Style; Dictatorial style; Free pattern; Psychological 
compatibility; University professor. 

  مقّدمة

أن فهم صفام وأفعاهلم ميكننا من التعرف    ثبالغة، حيتعترب عملية التفاعل بني األشخاص أمرا ذو أمهية  
التعامل   كيفية  وهذعلى  سلوكهم    امعهم،  يغريون  وجيعلهم  داخلهم  يف  يؤثر  ما  إدراك  من  ميكن  ما 

وهذ الشخص    اوانطباعام،  مابني  والتأثر  التأثري  قدرة  يظهر  حبيما  طاعته    ثاآلخرين،  يقبلون  جيعلهم 
  أجل حتقيق أهداف معينة ومشتركة.  نقانوين، مما ميكنه من قيادم بدون إلزام  اووالءه، هذ

ميكن التأثري يف   ذ تابعيه، إناميكية، تعرب عن العالقة التفاعلية بني القائد ومرؤوسيه أو  فالقيادة هي عملية دي
توافرت القناعة والفهم واإلدراك للقائد من قبل املرؤوسني، كما ميكن    امباشر، إذسلوك املرؤوسني تأثريا  

واصل وتفاعل متواصل  فإن القيادة عملية ت  كللقرارات، ولذلللمرؤوسني من تقدمي املعلومات الضرورية  
  . )12، ص  2004(سهيلة عباس،ومتغري حسب املوقف والظروف  

أشكال   من  شكل  الرياضي  املجال  يف  القيادة  يعتربوتعترب  تلك    القيادة،  وجوهر  عنصر  أهم  فيها  القائد 
فلسفتها   وواضع  مالعملية  يف    نوطريقها،  التأثري  على  والقدرة  وخرباته  ومعارفه  قدراته  توظيف  خالل 

  خرين باستخدام الوسائل والطرق الذكية لبلوغ األهداف. اآل

 وقد ختتلف القيادة من مجاعة ألخرى وفقا للمواقف والظروف اليت يعيش ا األفراد بالوسط الرياضي،  
من   اآلخرين  يف  والضبط  السيطرة  من  متكن  ومتنوعة  متعددة  قيادية  أساليب  وجود  جل  أوعليه وجب 

  لألوامر والعمل على تأديتها. الطاعة واالنصياع 

وباعتبار حصة التربية البدنية والرياضية حصة ترفيهية تعليمية حبتة ويعمل فيها أستاذ التربية البدنية كقائد  
للمجموعة واملتكونة من التالميذ،وجب عليه استعمال أساليب قيادية (دميقراطي،فوضوي،ديكتاتوري) يف  
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التأث القدرة على  التفاهم  التعامل متكنه من  العمل على خلق جو من  له من  إذ البد  املجموعة  ري يف تلك 
والتعاون،وزرع الثقة املتبادلة بينه وبينهم،يف حني أن سوء التفاهم وتوتر العالقات السائدة يؤثر سلبا على  
اجلميع،وهذا ما يؤدي إىل الشعور بعدم التوافق النفسي وعدم الرضا،وكثرة الشكاوي والغيابات والتهرب  

  من العمل ككل. 

وسنحاول يف هذه الدراسة معرفة العالقة بني بعض األمناط القيادية والتوافق النفسي لدى أساتذة التربية  
  البدنية والرياضية من خالل طرح التساؤل التايل:

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني األمناط القيادية والتوافق النفسي االجتماعي من وجهة نظر أعضاء   -
 ئة التدريس جبامعة سوق أهراس؟ هي

  التساؤل نطرح التساؤالت اجلزئية التالية: هذاجابة على  ولإل

نظر   - وجهة  من  االجتماعي  النفسي  والتوافق  الدميقراطي  النمط  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  هل 
 أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس ؟ 

النفسي االجتماعي من وجهة نظر   - الديكتاتوري والتوافق  النمط  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني 
 ؟  أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس

أعضاء   - نظر  االجتماعي من وجهة  النفسي  والتوافق  احلر  النمط  بني  إحصائية  ذات داللة  عالقة  توجد  هل 
 هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس ؟ 

  فرضيات الدراسة: 

  الفرضية العامة: 

أعضاء   - نظر  وجهة  االجتماعي من  النفسي  والتوافق  القيادية  األمناط  بني  إحصائية  عالقة ذات داللة  توجد 
 هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس. 

  الفرضيات اجلزئية: 

نظر   - نظر  من وجهة  االجتماعي  النفسي  والتوافق  الدميقراطي  النمط  بني  إحصائية  عالقة ذات داللة  توجد 
 أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس. 

ن وجهة نظر أعضاء  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمط الديكتاتوري والتوافق النفسي االجتماعي م -
 هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس. 
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النفسي االجتماعي من وجهة نظر أعضاء هيئة   - والتوافق  النمط احلر  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني 
 التدريس جبامعة سوق أهراس. 

  سة:اأهداف الدر

 س. التعرف على األمناط القيادية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهرا -

 التعرف على التوافق النفسي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس.  -

التعرف على العالقة بني النمط الدميقراطي والتوافق النفسي االجتماعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس   -
 جبامعة سوق أهراس. 

االجتم - النفسي  والتوافق  الديكتاتوري  النمط  بني  العالقة  على  هيئة  التعرف  أعضاء  نظر  وجهة  من  اعي 
 التدريس جبامعة سوق أهراس. 

التعرف على العالقة بني النمط احلر والتوافق النفسي االجتماعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة   -
 سوق أهراس. 

 منهج الدراسة: 

الدراسة وحيللها  مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يوضح الظاهرة موضع  
  دف معرفة نقاط القوة والضعف. 

  النظريجلانب اأوال: 
  القيادة وأمناطها  -1

الدابة: قادها.  (اقتاد)  ِمبقَوِدها،  مشي أمامها آخذًا    َقودًا، وِقيادًة: يف اللغة: (قاد) الدابة    القيادة  فأ. تعري
(معجم اللغة    يقود فرقة موسيقية أو حنوهامن    والقائد:  (القائد):من يقود اجليش،  (انقاد): خضع وذل.

  ). 519 ،2001 العربية،

بأاالقيادة   اجلماعة"    تعترب  أهداف  حتقيق  حنو  جهودهم  لتوجيه  اآلخرين  على  التأثري  قوة 
  ). 230 ، ص2007(السواط،
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والقيادة مهارة اتصالية وسلوكية عالية يقوم الفرد القائد باملساعدة يف بلوغ األهـداف الـيت تنشـدها 
اجلماعة، وكلما متكن ذلك القائد من توحيد أهداف اجلماعة واملنظمة مع بعضهما الـبعض، أصـبحت 

  .  )155ص،  2008  (حسن الشيخ،أهدافه أسهل يف التحقيق 

القيادة عنصرا حيويا يف   والقائد هو  وتعد  اإلداري  التنظيم  قمة  هي  والقيادة  املنظمات،  واستمرار  حياة 
املسؤول عن التوجيه والتنسيق بني كافة العناصر اإلنتاجية ومسؤول أيضا عن حتقيق أهداف املنظمة من  

  خالل قيادة اآلخرين فهو أساس فعالية القيادة.          

  : )98، ص1999 (نواف كنعان، : وميكن تلخيص أمهية القيادة يف النقاط التالية

  بدون قيادة ال يستطيع املدير حتويل األهداف إىل نتائج.                         -

  بدون قيادة تصبح كل العناصر اإلنتاجية عدمية الفعالية والتأثري.                                -

بدون القيادة يصعب على املنظمة التعامل مع متغريات البيئة اخلارجية واليت تؤثر بطريق مباشر أو غري    -
     مباشر يف حتقيق املنظمة ألهدافها املرسومة.                         

  إن تصرفات القائد وسلوكه هي اليت حتفز األفراد وتدفعهم إىل حتقيق أهداف املنظمة.   -

وهو   عليهم،  الـتأثري  على  القدرة  صاحب  وهو  اآلخرين،  ويرشد  يوجه  الذي  الشخص  هو  فالقائد 
تقدمه ويف  اجلماعة  توجيه  للمسامهة يف  طاقاته  يسخر  والذي  اجلماعة،  التأثري يف  على  القادر  ا  الشخص 

  . )43 ، ص2010 (بالل خلف السكارنه،

  :ج. خصائص القائد الرياضي  

سنتطرق إىل إبراز السمات واخلصائص اليت يتصف ا القادة األكفاء أو املديرين الناجحني، وهي ختتلف 
  ) 133. 131. ص. ص  ،1998عبد الرمحان العيسوي،  ( من قائد إىل آخر ولعل من أمهها ما يلي: 

  . حتمل املسؤوليةالقدرة على  -

  . القدرة على فهم خمتلف الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف املجتمع -

  .القدرة على فهم طبيعة التغيري وضروراته -

  .القدرة على سرعة البت يف األمور واختاذ القرارات الصائبة -

  . السلوك حنو األهداف املرغوبةالقدرة على التأثري يف اجلماعة اليت يتوىل قيادا، وتوجيه  -
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  . القدرة على االستفادة من خربات مجيع العاملني يف املؤسسة-

  .اإلميان بالعدالة واإلنصاف واملساواة يف احلقوق والواجبات-

  . القدرة على اختاذ القرارات وإصدار األوامر،واملعاملة احلسنة لألفراد -

  . وقوعها والعمل على تفاديهاالقدرة على التنبؤ باملشكالت قبل -

  . أن يكون من أهداف تطوير املهارات اإلنسانية للعاملني معه -

  . القدرة على حسن توزيع األعمال واملهام على األفراد باملؤسسة-

 القدرة على حتقيق التعاون بني مجيع الفئات العاملة معه.  -

  األمناط القيادية:-2

  . وتتضمن األساليب القيادية كال من القيادة الدميقراطية والقيادة األوتوقراطية  والقيادة الفوضوية

  النمط الدميقـراطي    -أ

وينظر   ومقترحام  أفكارهم  ويتلقى  بذلك  اآلخرين  الفريق،ويشعر  يف  عضوا  الدميقراطي  القائد  ويكون 
  . ) 241-240  ،ص1992 بدوي،عصام  (حليم املنريي، إليها بالتقدير واالحترام 

فالقائد الدميقراطي هو ذلك  القائد الذي يعمل  على تنمية اجلهود التعاونية وخلق روح العمل اجلماعية  
  . )132 ص  ،1992 (ناصر حممد العديلي،بينه وبني مرؤوسيه وموظفيه 

بالقيادة االستشـارية أو يف هذا النمط تقوم القيادة على أساس الثقة والرتاهة واالنفتاح ويشار إليها عادة  
املشاركة،حيث أن القائد يتفاعل مع أفراد اجلماعة ويعمل على أساس تشاركي ويشجع إحتاد القـرارات 

ملجـال على أساس مجاعي،فالقائد يف هذا النمط يكون أكثر فاعلية من الـنمط السـابق،ألنه يتـيح ا
وذا يضمن قدرا جيدا من االسـتجابة الستخدام أفكار وخربات املرؤوسني والتواصل إىل قرار مجاعي  

  .)88 ص  ،2011(جنم عبود جنم،م شاركوا فيها  اجلماعية للعاملني مع القرارات الصادرة أل

  النمط األوتوقــراطي   -ب

اليت تعين    Auto-kracritic  هو الكلمة اليونانية  Autocratic  إن األصل اليوناين لكلمة أوتوقراطي
خالله   من  ويتخذ  تسلطيا  سلوكا  القائد  فيها  ميلك  اليت  هي  األوتوقراطية  الواحد،فالقيادة  الفرد  حكم 
القرارات بنفسه دون مشاركة اآلخرين،وهذا يعين أن القائد وحده الذي حيدد املشكلة ،ويضع هلا احللول  
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مرؤوسيه،ويركز   إىل  القرار  بإبالغ  يقوم  ذلك  وبعد  أحدها،  األوامر  وخيتار  إصدار  على  اهتمامه 
  . )46  ص ،2014 (عبد الرمحان السيار، والتعليمات وإجناز العمل بالشكل الدقيق

يتخذ القرارات بنفسه دون    تتركز السلطة يف ظل هذا األسلوب القيادي، يف يد القائد وحده، فهو  الذي
أن يشرك مرؤوسيه، وهو الذي ينضم أعمال األفراد الذين يعملون حتت قيادته، ومن هنا فإن القائد يهتم  

الرأي   إبداء  أو  املناقشة   أو  العمل  اختيار  لألفراد حرية  يف  األفراد وليس  طاعة   (سيد صبحي،بضمان 
  . ) 119 ص  ،1988

  النمط الفوضوي:   -ج

للمرؤوسني يف حتديد خططهميعتمد   التامة  احلرية  النمط على ترك  التنفيذ،  هذا  واختاذ    ووضعها موضع 
بذلك، املتعلقة  التصرف واختاذ   القرارات  تاركا حرية  والتعليمات  التوجيهات  بإعطاء  القائد  يقوم  حبيث 

 سياسة الباب املفتوح،  القرارات،دون أي نوع من التقومي أو املتابعة ألداء املرؤوسني.كما أن القائد يتبع
فالقائد الذي يتبع هذا النمط من القيادة يرى أن أسلوب احلرية يف اإلدارة لن يكون جمديا   يف االتصاالت،

عليهم   تلتبس  اليت  واألفكار  اآلراء  لتوضيح  به  االتصال  سبل  ملرؤوسيه  سهل  إذا  برباوي، إال    (كمال 
  . ) 148 ص  ،2013

  :  التوافق النفسي -3

: هو قدرة الشخص على تقبل األمور اليت یدركها مبا يف ذلك ذاته، مث العمل من بعد  أ.تعريف التوافق
  . ) 109 ص  ،1998 (رمضان حممد القذايف،شخصیته  ذلك على تبنیها يف تنظیم

عملیة يعترب  والبیئة  كما  السلوك  تتناول  مستمرة    بالتغییر   واالجتماعیة  الطبیعیة  دینامیة 
  لتحقیق أهداف،   جناز أعمال معینةإ  فیها  ویتم  والتعدیل حىت یحدث توازن بین الفرد وبیئته،

وختفیف  حاجات،  واشباع والصعوبات  العوائق  والسیطرة   ومواجهة  األزمات  واحتواء    التهدیدات 
  ، 2000سليمان،    ،(سناء حممدفیه    بأسالیب ترضى الفرد ویقبلها املجتمع الذي یعیش  ،اعلیه

  . )21 ص

األساسیة للتوافق   إىل عدد من املعاییر   Lazarosأشار الزاروس   ب.معــاییر التوافق النفسي:
  النفسي على النحو التايل:

النفسیة أي يف حاالت االكتئاب  فهو یرى أن الشخص غیر املرتاح من الناحیة الراحة النفسیة: -
  . یمكن أن یحقق توافقًا ال والقلق احلاد،واالنقباض االكتئاب واالنقباض 
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العـمل:  - يف  التوافق،  الكفایة  سوء  من  یعاين  الذي  الشخص  أن  الدراسي   مبعىن  كفاءته  نقل 
  فیقل مستواه.  أمـا إذا كان طالبا، أیضًا على استغالل استعداداته ومهاراته، ویعجز اإلنتاجیة،

الوحید على سوء التوافق هو ما یظهر يف    الدلیل  یكون  يف بعض األحیان  األعراض اجلسمیة:  -
  . )117 ص ، 2001  فروجة، ، (بلحاج مرضیة شكل أعراض جسمیة

االجتماعي:  - أن    التقبل  االویرى  التقبل  أن یحقق  سلوكه  الفرد یستطیع  طریق  عن  جتماعي 
  . إلیه وتقره اجلماعة اليت یعیش معها ویرضى عنه املجتمع الذي ینتمي   الذي یسلكه،

  

  ثانيا: اجلانب التطبيقي:
 امليدانية للدراسة:  اإلجراءات.1

 خصائص عينة البحث:  - 1.1

 السن:  

  يبني متغري السن لدى عينة الدراسة : )01( اجلدول رقم

. إعداد الباحثاملصدر:  

(   التحليل: رقم  اجلدول  خالل  من  بالنسبة  01يتضح  متكافئة  كانت  الدراسة  لعينة  السن  متغري  أن   (
  . 40لألساتذة أقل من 

  املؤهل العلمي :  

  النسبة املئوية   التكرار  السن

  50  10  سنة  40أقل من 

  50  10  سنة  40أكثر من 

  100  20  املجموع 
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  يبني متغري اجلنس لدى عينة الدراسة : ) 02( اجلدول رقم

  النسبة املئوية   التكرار   املؤهل العلمي 

  90  18  دكتوراه

  10  02  ماجستري

  100  20  املجوع 

. املصدر: إعداد الباحث  

  %90ساتذة احلاصلني على شهادة الدكتوراه بلغت  ) أن نسبة األ02يتضح من اجلدول رقم (التحليل:
ساتذة احلاصلني على شهادة  وعليه األ%10ساتذة احلاصلني على شهادة املاجستري قدرت ب  يف حني األ

  الدكتوراه أكرب.

 سنوات اخلربة : 

  يبني متغري سنوات اخلربة لدى عينة الدراسة : ) 03( اجلدول رقم

  

  

  

  

  

  

 املصدر: إعداد الباحث

(   يتضحالتحليل: رقم  اجلدول  الذين  03من  لألساتذة  بالنسبة  كانت  الدراسة  لعينة  اخلربة  سنوات  أن   (
  %60سنوات بنسبة  10  -5لديهم  

  الدراسة االستطالعية:  -2.1

  النسبة املئوية   التكرار   سنوات اخلربة

  15  03  سنوات 1-5

  60  12  سنوات  5-10

  25  05  سنوات فأكثر 10

  100  20  املجوع 
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اليت تقوم عليها أي دراسة يف جمال   النواة  باعتبارها  العلم  اهلام لطالب  املنعرج  الدراسة االستطالعية  متثل 
العلمي   وصياغة  البحث  الدراسة  متغريات  بتحديد  املتعلقة  خاصة  عناصر  عدة  على  تقوم  أيضا  وكوا 

  الفرضيات والتحقق من مدى صالحية األداة املستعملة. 

  وعليه قام الباحث بإجراء دراستني استطالعيتني: 

  الدراسة األوىل:   -1.2.1

الدراسة ومعلومات عن   اخلاصة مبجتمع  والبيانات  املعلومات  منها مجع  اهلدف  خالل    ن العينة، موكان 
ومت    أهراس،املقابلة اليت أجريت مع مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة سوق  

  من خالهلا: 

  . التربية البدنية والرياضيةالوقوف على العراقيل والصعوبات اليت تواجه أساتذة  -

  . التعرف على طريقة عمل أساتذة التربية البدنية والرياضية جبامعة سوق أهراس -

 . التطرق إىل أهم األمناط القيادية اليت يستخدمها أساتذة التربية البدنية والرياضية -

  الدراسة االستطالعية الثانية:  -  2.2.1

مث قام بتجريب أداة الدراسة   ن الدراسة، وماالستبيان وفق أهداف حيث حاولنا من خالهلا إىل بناء فقرات 
 بعد التحقق من صحتها وإخضاعها للشروط العلمية. 

 متغريات الدراسة:  -3.1

 هذا    -أ ويف  ا،  يتأثر  املتغريين وال  بني  القائمة  العالقة  يف  يؤثر  الذي  هو  املستقل:  املتغري 
 . البحث "بعض األمناط القيادية

 البحث هو    -ب هذا  ويف  فيها،  يؤثر  املتغريين وال  بني  القائمة  بالعالقة  يتأثر  الذي  التابع: هو  املتغري 
 التوافق النفسي االجتماعي. 

 يوضح متغريات الدراسة. : )  01(  الشكل رقم

 املتغري املستقل                                                 املتغري التابع                 
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  املصدر: إعداد الباحث

  جمتمع الدراسة:   -4.1

أهراس،  يتكون جمتمع الدراسة من أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة سوق  
  أستاذا.  20عددهم غوالبال

  مت اختيار العينة بطريقة عمدية. عينة البحث: -5.1

  حدود الدراسة: -6.1

البدنية   املجال املكانــي:  -1.6.1 النشاطات  الدراسة على مستوى معهد علوم وتقنيات  متت هذه 
  سوق أهراس. –والرياضية 

أما االستبيان بدأ حتضريه يف شهر   مت الشروع يف هذا البحث بداية شهر جانفي،  املجال الزمين:-2.6.1
  أفريل.

  * 2019- 05- 06 * إىل  *2019-04- 25  *الفترة املمتدة ما بنيومت توزيع االستبيان يف 

  * 2019-05-12 * إىل *  2019- 05- 07فيما مت حتليل و فرز النتائج من 

  أدوات مجع البيانات واملعلومات:  -7.1

بالدراسة   قيامه  بعد  االستبيان  على  باالعتماد  الباحث  حيقام  األكثر    ثاالستطالعية،  األداة  بأنه  رأى 
  مالئمة يف هذه الدراسة. 

  وبعد االطالع على استبيانات عديدة لدراسات سابقة واالقتباس من بعضها. 

  وقد تكون االستبيان يف النهاية من ثالث أقسام:

اشتملت على (  البحث واليت  لعينة  الشخصية  البيانات واملعلومات  ) عناصر  03القسم األول: ويعرب عن 
  اخلربة".  العلمي سنوات لالسن، املؤه"متثلت يف

األنماط القیادیة:  بعض  

 النمط الدیمقراطي  -
 النمط األتوقراطي     -
  النمط الفوضوي  -

التوافق النفسي  
 االجتماعي
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  . ة ) عبار20وتكون من (  القيادية:القسم الثاين: بعض األمناط 

  .) عبارات19القسم الثالث: التوافق النفسي االجتماعي: وتكون من (

  :درجات االستبيان  

  . 5/ 4/  3/  2/  1  درجات:  05يشمل االستبيان على 

  لألداة: حساب اخلصائص السيكومترية  -

  صدق األداة:   -1.8.1

  الصدق الظاهري:  -أ

قام الباحث بعرض أداة البحث(االستبيان) يف صورا األولية على جمموعة من املحكمني من ذو اخلربة يف  
  جماالت البحث العلمي ومن املؤهلني يف جمال موضوع الدراسة للحكم عليها. 

عبارات أداة الدراسة ومدى انتمائها للمحور  وطلب الباحث من املحكمني إبداء الرأي يف مدى وضوح  
إليه تنتمي  من    الذي  عبارة  أي  تعديل  أو  إضافة  ألجله،وكذلك  وضعت  ما  لقياس  مالءمتها  ومدى 

العبارات ويف ضوء التوجيهات اليت أبدها املحكمون،قام الباحث بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها معظم  
حذف بعض العبارات بعد حتديد مواضيع االلتباس فيها أو إضافة  املحكمني سواء كان بتعديل الصياغة أو  

  عبارة جديدة. 

  صدق االتساق الداخلي:  -ب

البنائي  الصدق  من  للتأكد  بريسون  معامل  استخدام  الدراسة،مت  ألداة  الظاهري  الصدق  من  التأكد  بعد 
  : ) يوضح ذلك04واالتساق الداخلي وحتديد مدى التجانس الداخلي هلا،واجلدول رقم(

االتساق الداخلي بني عبارات حمور النمط الدميقراطي والدرجة الكلية املتحصل عليها يف هذا  -1ب.
  املحور. 

): معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات حمور النمط الدميقراطي والدرجة  04جدول رقم (
  الكلية لفقراته. 

  الداللة:   االرتباط:   محتوى العبارة 

  0.00 0.900  عملية اختاذ القراراتأشارك التالميذ يف  
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   أشجع األساتذة على التعبري عن مشاكلهم يف العمل
0.924 

 
0.00  

لنفسي فرصة عرض أرائي يف حل مشاكل   أتيح
  املؤسسة

0.914  0.00  

  0.00 0.946  أشجع على عقد اللقاءات الدورية مع األساتذة 

  0.00 0.914  حضى باحترام اجلميع ويعتربونين قدوة أ

  0.00 0.873  ال أمانع يف تفويض حصيت التدريسية إىل أستاذ أخر 

  0.00 0.865  لدي مرونة يف التعامل مع زمالئي يف العمل 

  . 19صداراإل  ،spssاملصدر: الربنامج اإلحصائي 

لفقراته   الكلية  الدرجة  الدميقراطي  النمط  االرتباط بني كل فقرة من فقرات حمور  اجلدول يبني معامالت 
بنيحيث   االرتباط  معامالت  داللة  0.946- 0.865(  تراوحت  مستوى  عند  دالة  تعترب  حيث   (

  .) وبذلك تعترب فقرات املحور صادقة ملا وضعت لقياسه0.05- 0.01(

الكلية املتحصل عليها يف   -2ب. الديكتاتوري والدرجة  النمط  الداخلي بني عبارات حمور    االتساق 
  هذا املحور.  

معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات حمور النمط الديكتاتوري والدرجة    ):05جدول رقم (
  الكلية لفقراته. 

  19صداراإل  ،spssاملصدر: الربنامج اإلحصائي 

  الداللة   م االرتباط   حمتوى العبارة 

  0.00  0.870 أمتيز باحلزم الشديد والتحديد الدقيق لواجبات العمل

  0.00  0.828 أصدرها بشكل فردي أعمل على دراسة القرارات مث 

  0.00  0.826 أعترب أن تبادل اآلراء مضيعة للوقت

  0.00  0.845 أحرص على أن أكون املتكلم نيابة عن كل األساتذة 
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الكلية    والدرجة  الديكتاتوري  النمط  حمور  فقرات  من  فقرة  كل  بني  االرتباط  معامالت  يبني  اجلدول 
حيث تعترب دالة عند مستوى داللة    ،) 0.913-0.826(   لفقراته حيث تراوحت معامالت االرتباط بني 

  ) وبذلك تعترب فقرات املحور صادقة ملا وضعت لقياسه.0.05- 0.01(

هذا   -3ب. يف  عليها  املتحصل  الكلية  والدرجة  احلر  النمط  حمور  عبارات  بني  الداخلي  االتساق 
  املحور. 

درجة الكلية  نمط احلر وال): معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات حمور ال06جدول رقم (
  لفقراته 

  الداللة  االرتباط  حمتوى العبارة 

  0.00  0.767  أترك احلرية التامة للتالميذ يف اختيار النشاط الذي يفضلونه 

  0.00  0.856  أتساهل مع التالميذ عند تقصريهم يف تأدية ما طلبت منهم 

  0.00  9.958  ال أحب تطبيق األنظمة والقوانني داخل املؤسسة 

  0.00  0.954  بداء رأيي عند مواجهة خمتلف املواقفإاحلرية يف لدي  

  0.00  0.927  منح كل الصالحيات للتالميذ فيما حيبون فعله أو تركه أ

أتسامح مع التالميذ عند خروجهم من حصة التربية البدنية  
  والرياضية 

0.968  0.00  

  19 صداراإل  ،spssاملصدر: الربنامج اإلحصائي 

  أفرض على التالميذ التعليمات واألوامر يف حصة التربية البدنية والرياضية 

 دون مراعاة شعورهم  

0.828  0.00  

  0.00  0.913 املناقشة مع التالميذ يف حصة التربية البدنية والرياضية ال أدع فرصة 

  0.00  0.874 أسعى لتحقيق مجيع أهدايف وفقا لصالحيايت الشخصية 
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حيث    ، معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات حمور النمط احلر والدرجة الكلية لفقراتهاجلدول يبني  
بني( االرتباط  معامالت  ( 0.968- 0.767تراوحت  داللة  مستوى  عند  دالة  تعترب  حيث   (0.01 -

  ) وبذلك تعترب فقرات املحور صادقة ملا وضعت لقياسه. 0.05

حمور    -4ب. عبارات  بني  الداخلي  املتحصل  االتساق  الكلية  والدرجة  االجتماعي  النفسي  التوافق 
  عليها يف هذا املحور 

معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات حمور التوافق النفسي االجتماعي    ):07جدول رقم (
  والدرجة الكلية لفقراته. 

  19 صداراإل  ،spssاملصدر: الربنامج اإلحصائي 

  الداللة   االرتباط   حمتوى العبارة 

  0.00  0.912 القدرة على ضبط النفس. لدي 

 0.00  0.900 ستمتع بعملية التدريس. أ

 0.00  0.947 شعر بضيق عندما يكون أدائي ضعيف. أ

 0.00  0.649 شعر حبساسية حنو أستاذي. أ

 0.00  0.937 لدي ثقة كبرية يف القدرة على قيادة اآلخرين.

 0.00  0.954 لعب مبفردي. أأكون سعيدًا عندما 

 0.00  0.787 . باآلخرينصف نفسي بأنين شخص متأثر أستطيع أن أ 

 0.00  0.806 أتقبل حتمل املسؤولية. 

 0.00  0.956 شعر باالستمتاع كلما زاد أمهية حصة نشاط التربية البدنية والرياضيةأ

 0.00  0.903 أتقبل حصة نشاط التربية البدنية والرياضية بسهولة. 

  العودة إىل احلالة الطبيعية عند حدوث أشياء غري متوقعة ينتابين القلق ويصعب 

 يف حصة التربية البدنية والرياضية.  

0.939  0.00 
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اجلدول يبني معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات حمور التوافق النفسي االجتماعي والدرجة الكلية 
االرتباط بني(  تراوحت معامالت  دالة عند مستوى داللة  0.956-0.681لفقراته حيث  تعترب  ) حيث 

  ) وبذلك تعترب فقرات املحور صادقة ملا وضعت لقياسه.  0.05- 0.01(

يعترب من األمور املهمة ملعرفة مدى صالحية أي اختبار أو استبيان،كما تساعد الباحث ثبات األداة: 9.1
تعين"التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا   من احلصول على نفس النتائج عند إعادة االختبار،وهي 

جمموعة من األساتذة لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذام يف أوقات خمتلفة".بعد عرض االستبيان على  
  املحكمني،قام الباحث بقياس ثباته باستعمال معامل كرونباخ ألفا. 

 ) cronbach’s alpha coefficient(  كرونباخ طريقة ألفا  -1.9.1

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان،حيث حتصل على قيمة معامل ألفا كرونباخ  
  ) يوضح ذلك: 08،ولالستبيان ككل،واجلدول رقم( لكل حمور من حماور االستبيان

  يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ : ) 08جدول رقم(

  αكرونباخ  عدد الفقرات   حماور االستبيان 

  0.956  07  النمط الدميقراطي

  0.920  07  النمط الديكتاتوري 

 0.00  0.954 يف استطاعيت أداء أنشطة حصة التربية البدنية والرياضية بشدة عالية. 

 0.00  0.950 أتعامل مع املنافسني من التالميذ بروح رياضية. 

 0.00  0.946 اآلخرين حنوي. يقلقين ما يعتقده 

 0.00  0.956 لقي اللوم على اآلخرين عند فشلي. أ

 0.00  0.947 نتظر حصة نشاط التربية البدنية والرياضية بشوق كبري. أ

 0.00  0.897 يسهل إثاريت يف مواقف األداء الصعبة.

 0.00  0.714 ميل إىل عدم بدء احلديث مع اآلخرين. أ

 0.00  0.681 جماراة خشونة زمالئي يف حصة التربية البدنية والرياضية  يصعب علي
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  0.953  06  النمط احلر

  0.983  19  التوافق النفسي االجتماعي

  19صداراإل  ،spssاملصدر: الربنامج اإلحصائي 

يتضح من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل حمور،حيث  
يكون    0.920-0.983تراوحت   للتوزيع،كما  قبال  االستبيان  يكون  مرتفع،وعليه  ثبات  معامل  وهو 

 الدراسة مما جيعله على ثقة تامة بصحة النتائج.الباحث قد تأكد من صدق وثبات أداة 

  

  )split half méthodeطريقة التجزئة النصفية:( -  2.9.1

جتزئة   مت  الدراسة،حيث  عينة  على  النصفية  التجزئة  طريقة  باستخدام  الثبات  عامل  بقياس  الباحث  قام 
األرق األرقام الفردية،والعبارات ذات  الزوجية)،مث حساب معامل االستبيان إىل نصفني (العبارات ذات  ام 

االرتباط   معامل  تصحيح  مت  ذلك  الزوجية،وبعد  األسئلة  ودرجة  الفردية  األسئلة  درجات  بني  االرتباط 
  مبعادلة سبريمان براون.  

  يوضح  التجزئة النصفية لعربات االستبيان: ) 09اجلدول رقم(

  الثباتمعامل التجزئة النصفية عدد العبارات  حماور االستبيان
معامل االرتباط سبريمان  

  براون

  07  النمط الدميقراطي
4  

3  

0.944  

0.862  
0.929  

  07  النمط الديكتاتوري 
4  

3  

0.867  

0.875  
0.911  

  06  النمط احلر
3  

3  

0.850  

0.954  
0.936  

  0.991  0.964  10  19التوافق النفسي 



 

 

319 

  0.967  9  االجتماعي

  19 صداراإل  ،spssاملصدر: الربنامج اإلحصائي 

- 0.911يتضح من اجلدول السابق أن هناك معامل ثبات كبري نسبيا لفقرات االستبيان وقد تراوحت  
بالنسبة    0.964- 0.850حيث قدر ب"  ،كما أن معامل الثبات لنصفي االستبيان كان عاليا  0.991

و األول  بدرجة    0.967- 0.862للنصف  يتمتع  االستبيان  أن  يدل على  الثاين، وهذا  للنصف  بالنسبة 
  عالية من الثبات،تطمئن الباحث إىل تطبيقه على عينة الدراسة. 

  األساليب اإلحصائية:  -10.1

اإلحصائي   الربنامج  الباحث  اإلصدار  spssاستعمل  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  واعتمد  19(احلزمة   (
  على  التقنيات اإلحصائية التالية: 

  النسب املئوية والتكرارات لوصف العينة. -

  االحنراف املعياري لقياس مدى اتفاق وعدم التشتت. -

 املتوسط احلسايب. -

 االستبيان).معامل الثبات كرونباخ (لقياس ثبات فقرات  -

 إلجياد الفروق بني متوسطات فئتني.  t-testاختبار  -

 إلجياد الفروق بني متوسطات عدة فئات.  one wayanova)ليل التباين األحادي (حت -

  معامل االرتباط بريسون للبحث لقياس صدق االتساق الداخلي. -

 عرض ومناقشة النتائج 

األول:هل  -1 السؤال  على  الدميقراطي    اإلجابة  النمط  حمور  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 
 والتوافق النفسي  االجتماعي من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية ؟ 

والتوافق  الدميقراطي  النمط  حمور  بني  بريسون  االرتباط  معامل  استخدام  مت  التساؤل  هذا  على  لإلجابة 
  ) 10يها يف اجلدول( النفسي  االجتماعي والنتائج حمصل عل

يبني معامالت االرتباط بني النمط الدميقراطي والتوافق النفسي االجتماعي من  : )10جدول رقم (
  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس 
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  0.01** دالة عند مستوى داللة  

  19 ر، اإلصداspssاملصدر: الربنامج اإلحصائي 

الدميقراطي  10( اجلدول  من خالل   النمط  إحصائية بني حمور  ارتباطية ذات داللة  ) يتضح وجود عالقة 
االجتماعي النفسي   داللة    والتوافق  عند مستوى  التدريس  هيئة  نظر  وجهة  بلغ  ،  α≥ 0.05من  حيث 

هيئة    االرتباطمعامل   نظر  وجهة  من  االجتماعي  النفسي  والتوافق  الدميقراطي  النمط  حمور  بني  بريسون 
  ). 0.05مبعىن(أقل من  0.000،وبلغت قيمة الداللة 0.970التدريس 

السؤال  -2 الديكتاتوري    ل الثاين: هاإلجابة على  النمط  بني حمور  إحصائية  ذات داللة  توجد عالقة 
 ة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس؟ من وجه النفسي االجتماعي والتوافق 

والتوافق  الديكتاتوري  النمط  بني حمور  بريسون  االرتباط  معامل  استخدام  مت  التساؤل  لإلجابة على هذا 
  . )11والنتائج حمصل عليها يف اجلدول( النفسي االجتماعي

الديكتاتوري والتوافق النفسي االجتماعي من  يبني معامالت االرتباط بني النمط : )11جدول رقم (
  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس 

 التوافق النفسي االجتماعي النمط الدميقراطي
عالقة النمط الدميقراطي بتحقيق التوافق النفسي االجتماعي   

نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس  من وجهة 

  معامل االرتباط بريسون" النمط الدميقراطي "  1 ** 0.970

 قيمة الداللة  _ _ _ _ _  0.000

 حجم العينة  20 20

 معامل االرتباط بريسون"التوافقالنفسي  االجتماعي "  ** 0.970 1

 قيمة الداللة  0.000 _ _ _ _ _ 

 حجم العينة  20 20

 النمط الديكتاتوري 
 التوافق النفسي االجتماعي

  عالقة النمط الديكتاتوري بتحقيق التوافق النفسي االجتماعي

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس    
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  0.01** دالة عند مستوى داللة       

  19 ر، االصداspssاملصدر: الربنامج اإلحصائي 

الديكتاتوري  11من خالل اجلدول( النمط  ارتباطية ذات داللة إحصائية بني حمور  ) يتضح وجود عالقة 
حيث  ،  α≥ 0.05التدريس عند مستوى داللة  والتوافق النفسي  االجتماعي من وجهة نظر أعضاء هيئة  

معامل   نظر    االرتباطبلغ  من وجهة  االجتماعي  النفسي  والتوافق  الديكتاتوري  النمط  بني حمور  بريسون 
  ). 0.05مبعىن(أقل من  0.000،وبلغت قيمة الداللة 0.971أعضاء هيئة التدريس 

داللة إحصائية بني حمور النمط احلر والتوافق    توجد عالقة ذات  ل الثالث: هاإلجابة على السؤال    -3
 هة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس؟ من وج النفسي االجتماعي

النفسي   والتوافق  احلر  النمط  حمور  بني  بريسون  االرتباط  معامل  استخدام  مت  التساؤل  هذا  على  لإلجابة 
  : )12(  االجتماعي والنتائج حمصل عليها يف اجلدول

النفسي االجتماعي من وجهة  يبني معامالت االرتباط بني النمط احلر والتوافق : )12جدول رقم (
  نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس

  معامل االرتباط بريسون" النمط الديكتاتوري"  1 ** 0.971

 قيمة الداللة  _ _ _ _ _  0.000

 حجم العينة  20 20

 "التوافق النفسي  االجتماعي "  معامل االرتباط بريسون ** 0.971 1

 قيمة الداللة   0.000 _ _ _ _ _ 

 حجم العينة  20 20

التوافق النفسي االجتماعي النمط احلر
عالقة النمط احلر بتحقيق التوافق النفسي  االجتماعي  من  

 وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية 

  معامل االرتباط بريسون" النمط احلر"  1 ** 0.974

 قيمة الداللة  _ _  _ _ _ 0.000



 

 

322 

  0.01** دالة عند مستوى داللة 

  املصدر: إعداد الباحث

داللة إحصائية بني حمور النمط احلر والتوافق  ) يتضح وجود عالقة ارتباطية ذات  12(  من خالل اجلدول 
حيث بلغ معامل  ،  α≥ 0.05النفسي االجتماعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس عند مستوى داللة  

رتباط بريسون بني حمور النمط احلر والتوافق النفسي االجتماعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  اال
  ). 0.05(أقل من   عىنمب  0.000وبلغت قيمة الداللة   ،0.974

القيادية    -4 األمناط  بعض  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  العامة:هل  الفرضية  على  اإلجابة 
 والتوافق النفسي االجتماعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس؟ 

القيادية والتوافق  األمناط  االرتباط بريسون بني حمور بعض  استخدام معامل  التساؤل مت  لإلجابة على هذا 
  ) 13(  النفسي  االجتماعي والنتائج حمصل عليها يف اجلدول

يبني معامالت االرتباط بني بعض األمناط القيادية والتوافق النفسي االجتماعي من   ):13جدول رقم (
  يئة التدريس جبامعة سوق أهراس وجهة نظر أعضاء ه

بعض   االجتماعي التوافق النفسي  بعض األمناط القيادية  بتحقيق    عالقة   القيادية  األمناط 
وجهة   من  االجتماعي  النفسي   التوافق 
سوق   جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر 

  أهراس

"بعض األمناط   معامل االرتباط بريسون  1  ** 0.985
  القيادية "

  قیمة الداللة   -------------   0.000

 حجم العينة  20 20

 معامل االرتباط بريسون"  التوافق النفسي  االجتماعي  "  ** 0.974 1

 قيمة الداللة   0.000 _ _ _ _ _ 

 حجم العينة  20 20
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  حجم العینة  20  20

األمناط  "بعض  معامل االرتباط بريسون  ** 0.985  1
  القيادية "

  قيمة الداللة   0.00  ---- 

  حجم العينة   20  20

  0.01** دالة عند مستوى داللة 

  19 ، اإلصدارspssاملصدر: الربنامج اإلحصائي 

) يتضح وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني حمور بعض األمناط القيادية  13( اجلدول  من خالل  
  ، حيث α≥ 0.05من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس عند مستوى داللة    النفسي االجتماعيوالتوافق  

بريسون بني حمور بعض األمناط القيادية والتوافق النفسي االجتماعي من وجهة نظر    االرتباطبلغ معامل  
  ). 0.05(أقل من مبعىن   0.000قيمة الداللة   ت، وبلغ0.985أعضاء هيئة التدريس 

  

  :اخلامتة
احلر) لدى أعضاء    لديكتاتوري،ا   يتضح أن بعض األمناط القيادية (الدميقراطي،  ، من خالل ما سبق ذكره

شخصية   بناء  يف  تأثري  له  القيادي  النمط  شكل  أن  النفسي،حيث  بالتوافق  عالقة  هلا  التدريس  هيئة 
األستاذ،كلها عوامل تساهم يف التوافق النفسي من حب اآلخرين والتعاون وزرع روح العمل من جهة  

ن النتائج وضبط سلوك األفراد اآلخرين والتأثري عليها من جهة أخرى،وقد توصل الباحث إىل جمموعة م
  نلخصها على النحو اآليت: 

الدميقراطي والتوافق    - النمط  من وجهة    النفسي االجتماعيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حمور 
  . نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس

ة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حمور النمط الديكتاتوري والتوافق النفسي االجتماعي من وجه  -
  . نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس

والتوافق    - احلر  النمط  حمور  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  االجتماعيتوجد  نظر    النفسي  وجهة  من 
  . أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس
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هة نظر  من وج   النفسي االجتماعيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني بعض األمناط القيادية والتوافق    -
  . أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوق أهراس

  أهم االقتراحات: 

تباع أسلوب قيادي كنموذج تقوم عليه قيادة احلصص لدى أعضاء هيئة التدريس وبالتحديد اضرورة    -
  .األسلوب القيادي الدميقراطي،باعتباره األمثل

اخلرباء واملختصني يف جمال القيادة.                                                       إشرافدورات تدريبات قيادية حتت  إقامةالعمل على   -

  االهتمام بتطوير األساتذة اجلامعيني من جانب قيادة احلصة والتحكم فيها. -

  النفسي.ضرورة أن يكون األستاذ اجلامعي قائدا ميتلك شخصية متتاز بالتوافق  -

  

  : املراجعو املصادر 

عباس  )1 اال  ، )2004(   سهلية  اإلداريالقيادة  اإلبداع  لتنمية  تدريبية  حقيبة  املتميز  واألداء  ،  بتكارية 
  دار وائل للنشر والتوزيع. ، األردن، 1ط

 طبعة وزارة التربية والتعليم.، القاهرة  ،املعجم الوجيز، )2001( معجم اللغة العربية )2
طلق )3 املفاهيم،  )2007(  السواط،  العامة  للنشر    ، جدة،  األنشطة-الوظائف  - اإلدارة  حاف  دار 

 والتوزيع. 
 مكتبة الوفاء القانونية. ، مصر ، اإلسكندرية ،1الطبعة،، اإلداري السلوك  ،)2008( الشيخ ،حسن )4
 دار الثقافة للنشر والتوزيع. ،  األردن ،عمان، القيادة اإلداري ،)1999( كنعان،نواف )5
 دار املسرية.  ،األردن ،عمان1،القيادة اإلدارية الفعالة.الطبعة ، )2010( السكارنهخلف ، بالل )6
 الدار اجلامعية. ، مصر، اإلسكندرية ،الكفاءة اإلدارية، )1998(  العيسوي ،عبد الرمحان )7
الرياضي،  )1992(   بدوي  ،عصام  /املنريي  ،حليم )8 امليدان  يف  املكتبة ،  القاهرة   ،1ج   ،اإلدارة 

 األكادميية.
العديلي  ،ناصر )9 والتنظيمي  يف   ، )1992(  حممد  اإلنساين  اإلدارة  ،  السعودية،  اإلدارة  السلوك  معهد 

 .العامة
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  امللخص: 

ن االهتمام مبفهوم الشجاعة األخالقية يعود إىل عصور فلسفية قدمية، كما أوضحت جمموعة من الدراسات  إ
النفسية وجود عالقة إجيابية بني ضعف الشجاعة األخالقية وضعف التمكني النفسي، كما أشارت دراسات 

  عة األخالقية واحلب واالحترام واالهتمام بسالمة اآلخرين.أخرى إىل وجود عالقة إجيابية بني الشجا

  وبناًء على ما سبق استهدف البحث : 

 اجلامعة. قياس الشجاعة األخالقية لدى طلبة  .1
 إناث). -املقارنة يف الشجاعة األخالقية وفق متغري اجلنس (ذكور .2

األخالقية، وبعد التأكد من سالمة اخلصائص  هداف البحث قام الباحث ببناء مقياس الشجاعة  أولتحقيق   
) والبالغة  التطبيقية  البحث  عينة  على  املقياس  بتطبيق  الباحث  قام  مت  440السيكومترية  وطالبة  طالبا   (

إحصائيا   البيانات  معاجلة  وبعد  بغداد،  جامعة  يف  كليات  أربع  ومن  العشوائية  الطبقية  بالطريقة  اختيارهم 
  : تيةتوصل البحث إىل النتائج اآل

 يتصف طلبة اجلامعة بالشجاعة األخالقية.  .1
ال توجد فروق بني الذكور واإلناث يف الفاعلية األخالقية وتعدد القيم واألهداف األخالقية، يف حني تفوق   .2

 . اإلذعانالذكور على اإلناث يف ُبعد حتمل التهديدات وعدم 
  يات. ويف ضوء نتائج البحث وضع الباحث جمموعة من املقترحات والتوص    
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Abstract:  

The interest in the concept of moral courage dates back to ancient 
philosophical times. Certain psychological studies have shown a positive 
relationship between weak moral courage and weak psychological 
empowerment. Other studies signalled a positive relationship between moral 
courage on one hand and love, respect, and the care of the others safety the 
other hand.  Based on the above, the current research aims at; 

1. Measuring the moral courage in university undergraduates. 

2. Comparing moral courage according to gender variable (male - female). 

To achieve the objectives of the research, the researcher designed the Moral 
Courage Scale. Following the verification of  the psychometric property 
reliability, the researcher applied the scale to 440 undergraduates randomly 
sampled from four faculties at University of Baghdad. After statistically 
processing the test data, the research reached the following;  

1. University undergraduates have moral courage. 

2. There are no male-female differences in moral effectiveness and multiple 
ethical values and goals, as males outperform females in the dimension of 
threats and non-obedience.  

In the light of these results, the researcher formulated several proposals and 
recommendations. 

 املقدمة: 

وبالتايل  واالقتصادية واالجتماعية واإلرهابية،  النفسية  الضغوط  الكثري من  إىل  العراقي  املجتمع  تعرض  لقد 
إذ   األخالقية،  الشجاعة  إىل  الضغوط حيتاج  تلك  مواجهة  الشعب  إفإن  لدى  األخالقية  الشجاعة  ن ضعف 

ات غري الرتيهة بسرقة املال  العراقي يؤدي إىل ضعف مناصرة املظلومني واملحرومني وإىل استمرار الشخصي
  العام واستمرار اإلرهاب بأشكاله كافة. 

)  وجود عالقة إجيابية  Dal Cason & et.al, 2020كما أوضحت دراسة دال كاسون وآخرين (
اآلخرين   له  يتعرض  الذي  التنمر  سلوك  ملنع  الفرد  تدخل  وعدم  األخالقية  الشجاعة  ضعف   Dalبني 

Cason) &et.al, 2020, p. 1)(  )  ,Khoshmehr& et.al، وأشارت دراسة كومشيهر وآخرين 
) إىل وجود عالقة إجيابية بني ضعف الشجاعة األخالقية، وضعف التمكني النفسي ومبعىن آخر أن  2020

 &Khoshmehr(ضعف القدرة على التعامل مع الضغوط  يرتبط إجيابيا مع ضعف الشجاعة األخالقية  

et.al, 2020, p. 1)(وتوصلت درا ،) سة هاملربجر وآخرينHalmburger & et .al, 2014  إىل (
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أخالقي مبدأ  أو  أخالقية  لقاعدة  ما  فردا  انتهاك  بسبب  الغضب حيدث  الغضب حيفز  اأن  فإن  آخر  ، ومبعىن 
) األخالقية  الشجاعة  ، وأشارت دراسة كيزر وآخرين  )Halmburger& et.al, 2014, p. 39ويسهل 

)Kayser & et.al, 2010(  اوجود عالقة بني الشجاعة األخالقية وحالة املزاج سواء كان إجيابي  إىل عدم 
 & Baumert) ، وأشارت دراسة بومريت وآخرين (Kayser & et. al, 2010, p. 1136(  اأو سلبي

et. al, 2013) إىل وجود عالقة سلبية بني الشجاعة األخالقية وفك االرتباط األخالقي (Baumert & 
et. al, 2013, p. 1061 . (  

كادميية لإلجابة عن التساؤل اآليت، هل يتصف طلبة اجلامعة أوتتجلى مشكلة البحث احلايل مبحاولة علمية  
  بالشجاعة األخالقية ؟ فضال عن تساؤالت أخرى مت أثارا يف هذا البحث.

) قبل  Menciusإن االهتمام مبفهوم الشجاعة األخالقية يعود إىل عصور فلسفية قدمية، إذ أشار منسيوس (
)2000  ) أساس  مكون  وعدها  للشجاعة  األخالقي  اجلانب  إىل   ,Amos &Klimoskiق.م) 

2014, p. 114 (  

) إىل وجود عالقة إجيابية بني  Sadooghiasl & et. al, 2016وتوصلت دراسة ساديكسل وآخرين (
 .Sadooghiasl& et. al, 2016, p( الشجاعة األخالقية واحلب واالحترام واالهتمام بسالمة اآلخرين  

) إىل وجود عالقة إجيابية  Goodwin & et.al, 2020، كما أشارت دراسة جودوين وآخرين ()7
) احلسنة  والنوايا  األخالقية  الشجاعة  دراسة   ) Goodwin & et.al, 2020, p. 1بني  أشارت  كما   ،

) وآخرين  الشجاعة  Borracci & et. al, 2020بوراشي  بني  ضعيفة  عالقة  وجود  إىل  األخالقية  ) 
االجتماعية ،  Borracci & et. al, 2020, p. p. 1. 2(  واملرغوبية  جاالجر   بينما)  دراسة  أكدت 

)Gallagher, 2010على الضيق أ )  ضعف  ما  كل  األخالقية  الشجاعة  مستوى  ارتفع  ما  كل  نه 
من خالل   ذلك  الدراسة  وفسرت  من  أاألخالقي،  تزيد  األخالقية  الشجاعة  على  إن  الفرد  وقدرة  مكانية 

  ) . Gallagher, 2010, p. 5(مقاومة القرارات غري األخالقية وبالتايل ختفف الضيق األخالقي 

األخالقية سلوك اجتماعي إجيايب مع تكاليف عالية وال توجد مكافآت مباشرة، وغالبا يوجد  وُتعد الشجاعة 
بني   فروق  وتوجد  األخالقية  بالشجاعة  يتصف  الذي  الفرد  على  ضرر  وجود  مع  القوى  يف  توازن  عدم 

الفرد    جيايب حيدث عندما يتصرففالسلوك االجتماعي اإل  ،السلوك االجتماعي اإلجيايب والشجاعة األخالقية
ىل تكاليف عالية  إو على األقل ال يؤدي سلوكه هذا  أة  أة اآلخرين وهو يأمل بأن حيصل على مكافدملساع

ما الشجاعة األخالقية فهي تتضمن تكاليف عالية، وبالتايل فإن االختالف بني الشجاعة األخالقية وسلوك  أ
ن  أع نتائج إجيابية مثل اإلحسان يف حني  املساعدة هو العواقب السلبية ففي سلوك املساعدة ميكن للفرد توق
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 .Osswald & et. al, 2010, pقصاء من اجلناة (و اهلجوم واإلأىل اإلهانة  إالشجاعة األخالقية قد تؤدي  

p. 151. 152() وأشار كيزر وآخرين ،Kayser & et. al, 2010  (ن هناك مراحل للوصول لسلوك  أ
  الشجاعة األخالقية منها اآليت: 

 مشاهدة احلادث. جيب  .1
 جيب تفسري احلدث على انه حالة طارئة.  .2
 ن يتحمل الشاهد املسؤولية الشخصية. أجيب  .3
 ن يدرك الشاهد بأنه مؤهل للمساعدة. أجيب  .4
 يعتمد القرار النهائي على حتليل شخصي للتكاليف والفوائد.   .5

متنع   قد  املتكافئة  والشخصية  املوقفية  العوامل  فإن  مرحلة  كل  تسهل  أويف  األخالقية    وأ و  الشجاعة  تعزز 
)Kayser& et. al, 2010, p. p. 1153.1155() كيدر  أكّد  كما   ،Kidder,2005 أن على   (

و أخالقية  قوة  تتطلب  األخالقية  وحتمل  إالشجاعة  املخاطر  على  والتعرف  والقيم  املبادئ  عن  للدفاع  رادة 
خالقيا  أ) إىل مخس شروط ضرورية الختاذ إجراءات شجاعة  Kidder, 2005املشكالت، وأشار كيدر (

  ).Connor, 2017, p. p. 27. 28( وهي الصدق واملسؤولية واالحترام واإلنصاف والرمحة 

البحث احلايل بإضافة معل إذ  وتتجلى أمهية  بالشجاعة األخالقية  يتعلق  العراقية فيما  للمكتبة  ا أومات قيمة 
  املحاولة األوىل لدراستها يف الوطن العريب والعراق حسب علم الباحث، ويهدف إىل: 

 قياس الشجاعة األخالقية لدى طلبة اجلامعة.  .1
ث احلايل بطلبة جامعة  إناث)، ويتحدد البح-املقارنة يف الشجاعة األخالقية على وفق متغري اجلنس (ذكور .2

  ). 2021-2020بغداد للدراسات الصباحية العلمية واإلنسانية وللعام الدراسي ( 

 

  : اإلطار النظريأوال

 ) األخالقية  الشجاعة  يعرفها  Moral Courageُعرفت  أحدمها  تعريفني  منها  اخترنا  بتعريفات عدة،   (
للتهديد   األخالقية  املبادئ  تتعرض  عندما  هلا  وفقا  والتصرف  األخالقية  املعتقدات  عن  للدفاع  باالستعداد 

  ).Sekerka & et. al, 2009, p. 567(و الفعلية أبغض النظر عن املخاطر املدركة 
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ولقد تبىن الباحث هذا التعريف لكونه األمشل ملفهوم الشجاعة األخالقية فضال عن تبين نظرية سيكريكا     
وآخرين، وتعرف هاملربجر وآخرين أنه اختاذ موقف صارم دفاعا عن املبادئ والقيم األخالقية حىت عندما ال  

  )Halmburger & et. al, 2014, p. 40(يدعم اآلخرين هذا املوقف 

 ) نظرية سيكريكا وآخرينSekerka & et. al, 2009 :(  
باملبادئ األخالقية األساسية  التزاما  تتطلب  السلوك األخالقي فهي  الشجاعة األخالقية متثل قمة  إذا كانت 
الوظيفة   وفقدان  واالنتقام  والعزلة  االنفعايل  والقلق  السمعة  ديد  مثل  الشخصية  املخاطر  من  الرغم  على 

)Murray, 2010, p.2() بيانالتو  ناقش  كما   ،Pianalto, 2012  تتضمن األخالقية  الشجاعة  بأن   (
و العقوبة ، أي انه مييز بني الشجاعة األخالقية و اجلسدية  أالتصرف بقناعات املرء على الرغم من املخاطرة  

الشدائد، كما   أىل  إوأشار   الشجاعة األخالقية فضيلة أساسية وجوهرية يف مواجهة  الأن  رتاهة واحترام  ن 
  ).Pianalto, 2012, p. p. 165. 171(الذات ضروريان للعمل الشجاع أخالقيا  

  ولقد أشارت النظرية إىل جمموعة من العوامل اليت تعزز الشجاعة األخالقية منها اآليت: 

املعايري: .1 عندما  إ  دور  حيدث  وذلك  األخالقية  الشجاعة  تعزز  اإلجيابية  االجتماعية  املعايري  املعايري  ن  تكون 
 االجتماعية اإلجيابية أكثر بروزا يف اخلرائط املعرفية لدى الفرد. 

الفرد بشجاعة أخالقية،   .2 الشجاعة األخالقية فعندما يتصرف  يتجزأ من  الغضب جزء ال  ُيعد  الغضب:  دور 
أي   اإلنسانية  الكرامة  انتهاك  بسبب  اجلاين  غاضبا من  يكون  احلاالت  يعززأفإنه يف معظم  الغضب  نية    ن 

النظرية   الفعل، وتوضح  نوايا  الغضب حيفز  الشجاعة األخالقية، وبالتايل فإن  الفرد قد يدافع عن  إإظهار  ن 
ن الفرد يغضب بسبب انتهاك  أخري أكرب ويسعى إىل فرض املعايري األخالقية دون النظر يف التكاليف، أي  

 احد املعايري األخالقية.
جان .3 إىل   : األخالقية  والشجاعة  يف  الشخصية  بارز  دور  هلا  الشخصية  املتغريات  فإن  املوقفية  العوامل  ب 

الشجاعة   تعزز  الصعبة  املواقف  يف  الذات  وكفاءة  بالنفس  الثقة  فإن  آخر  ومبعىن   ، األخالقية  الشجاعة 
 ). Osswaid & et. al, 2010, p. p. 155. 158األخالقية (

  : مكونات الشجاعة األخالقية  
يف .1 تتمثل  األخالقية:  و  الفاعلية  الفرد  أي   رادتهإقدرة  األخالقي،  السلوك  االستعداد  أألداء  لديه  الفرد  ن 

ن الفرد لديه  أالداخلي للتصرف بصورة صحيحة، فضال عن حتمله للمسؤولية إلدارة احلدث الضاغط، كما  
على   يدل  سبق  ما  وكل  أخالقي،  قرار  إلصدار  جيب  أقدرة  الفرد  وتؤكد  أن  األخالقية  القضايا  يدرك  ن 



 

 

331 

ن إم ال، إذ  أصدار قرار املشاركة يف السلوك الشجاع  إن الفرد ال يبذل الكثري من الوقت على  أالنظرية على  
لقائي وهذا ُيعترب مسة شخصية ولذلك فالفرد  الفرد لديه عزمية داخلية ملواجهة التحدي األخالقي وبشكل ت

 ).Sekerka & et. al, 2009, p. 568(صدار احلكم األخالقي إيتصرف بسرعة لبدأ عملية 
القيم املتعددة: جمموعة من القيم اليت ترتبط ويات الفرد املتعددة، أي ميكن إضافة القيم الشخصية إىل القيم  .2

ن الفرد لديه القدرة على  أج القيم الشخصية يف منوذج اختاذ القرار أي  ن يدمأاملهنية، أي يتوقع من الفرد  
استجابة  تقدمي  على  الفرد  قدرة  آخر  ومبعىن  بينها،  فيما  والتوفيق  واجلمع  القيم  من  متنوعة  جمموعة  تربير 

املرتبطة بدوره (صديق، وعضو يف فريق، وزوج، و القيم مثال تلك  اعتمادا على جمموعة من  ب،  أأخالقية 
الفرد من  ابنو يستعمله  ما سبق  الفرد  أ) وكل  يواجه  ما  غالبا  الصحيح، ولكن  السلوك  تقدمي  عرافا أجل 

تقدمي   على  القدرة  لديه  الفرد  فإن  وبالتايل  القيمية،  هوياته  مع  تتعارض  واليت  للتوافق  ضغوطا  أو  اجتماعية 
حتديد أاستجابة   على  قدرته  خالل  من  ذأ خالقية  والتمسك  القيمة  من  ولويات  الرغم  على  املبادئ  ه 

القرار   صنع  يف  املتعددة  القيم  من  جمموعة  على  يعتمد  الفرد  فإن  سبق  عما  وفضال  االجتماعية،  الضغوط 
 األخالقي وحتديد ما جيب ممارسته. 

أي قدرة الفرد على مواجهة الصعوبات سواء كانت خطرا أو ديدا حقيقيا أو مدركا يف   حتمل التهديدات: .3
ن التحديات األخالقية ال تتطلب عادة الشجاعة اجلسدية بل تتطلب مواجهة ديد الذات، إذ يدرك  إحني  
القلق من خالأن وضعه  أالفرد   يتعامل مع هذا  ل  و هويته أو شخصيته قد تكون يف خطر ومع ذلك فهو 

ن الفرد أ و اخلوف، كماأالسيطرة والتكيف مع املشاعر السلبية اليت قد تصاحب هذه الظروف مثل القلق  
الرغم من   قدما على  املضي  تساعده على  اليت  الذايت  التنظيم  القيام  إيستعمل وظائف  املحتمل عن  حجامه 

خرى قي مع الغرائز املتنافسة األن الفرد جيري عملية موازنة بني رغبته يف املضي للعمل األخالأ يأبذلك،  
 ). Sekerka & et. al, 2009, p. 569جل البقاء على سبيل املثال (االحتفاظ بوظيفة) (أمن 

و التفاعل أعدم اإلذعان : الفرد الذي يقدم االستجابة األخالقية لديه ج استباقي ألخالقيات مكان العمل   .4
غري التصرف  منع  على  التركيز  من  وبدال  تطلعاته  االجتماعي  لتعزيز  تروجييا  توجها  يظهر  فهو  األخالقي   

يضا يف الغرض  أن الفرد ال يأخذ بنظر االعتبار القواعد والقوانني التوجيهية فحسب بل يفكر  أ يأاألخالقية  
 منها ويتجاوز اإلجراءات القائمة للنظر يف ما هو صحيح وعادل ومناسب .

هو استعمال الفضائل على سبيل املثال (احلكمة، الصدق والعدالة) طوال عملية صنع   األهداف األخالقية: .5
جل حتقيق نتيجة محيدة ويتضمن ذلك استعمال استراتيجيات حتديد األهداف لتحقيق حل خيدم  أالقرار من  
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الشجاعة  ن الفرد من ذوي أ يأ و يساعد الصاحل العام على سبيل املثال (الدستور ودفع الضرائب ....واخل) أ
األ الذاتية  املصاحل  تتجاوز  يسعى ألهداف  احلب   نانيةاألخالقية  تظهر  نوايا  ولديه  اخلري  لفعل  الرغبة  ولديه 

الذاتية   املصاحل  تتجاوز   .Sekerka & et. al, 2009, p. p. 569(واالحترام لآلخرين واليت 
570 .( 

  ثانيا: إجراءات البحث 
 جمتمع البحث .  
 عينة البحث.  
 البحثداة أ .  
 التطبيق النهائي .  
 حصائيةالوسائل اإل.  

اختار الباحث طلبة جامعة بغداد، الدراسات األولية الصباحية جمتمًعا هلذه الدراسـة،  تمع البحث :جم أوال:
(جامعة بغـداد، ) طالبة  30991) طالًبا و(20061) فرًدا، بواقع (51052وقد بلغ عدد هذا املجتمع (

، موزعني على أربعة وعشرين كلية، للتخصصات العلميـة واإلنسـانية، )1، ص 2021شعبة اإلحصاء،  
  ) يوضح توزيع الطلبة على تلك الكليات.1واجلدول (

  أمساء كليات جامعة بغداد وأعداد طلبتها يف الدراسة األولية الصباحية  :)5اجلدول (

  2021/ 2020موزعني تبًعا للتخصص والنوع للعام الدراسي 

  االختصاص  الكلية   ت
  النوع

  املجموع 
  اإلناث   الذكور 

 2209  1335  874  علمي   الطب  1

 908  573  335  علمي   طب الكندي 2

 1119  792  327  علمي   طب األسنان  3

 1081 757  324  علمي   الصيدلة  4

 2742 1158  1585  علمي   اهلندسة  5
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 558 342 216  علمي   اهلندسة اخلوارزمي  6

 3931 2103 1828  علمي   الزراعية علوم اهلندسة  7

 718 389 329  علمي   الطب البيطري  8

 3915 2474 1441  علمي   العلوم 9

  454 371 83  علمي   التمريض 10

  1362 1362 0  علمي   العلوم للبنات  11

 3670 1823 1847  علمي   التربية للعلوم الصرفة/ ابن اهليثم 12

 3562 1953 1609  إنساين  اإلدارة واالقتصاد 13

 2560  1155 1405  إنساين  الفنون اجلميلة 14

  1276  469  807  إنساين  التربية البدنية وعلوم الرياضة  15

  475  475 0  إنساين  التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات 16

 899 541 358  إنساين  العلوم السياسية 17

 744 599 145  إنساين  القانون 18

 1111 326 785  إنساين  اإلعالم  19

 2837 1806 1031  إنساين  اللغات  20

 3620  2093  1527  إنساين  اآلداب  21

 2800 1875 925  إنساين  التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية 22

 3782 3782 0  إنساين  التربية للبنات  23

  4719  2438  2281  إنساين  العلوم اإلسالمية 24

 51052 30991  20061  املجموع 
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) كليات يف  4) طالبا وطالبة جامعية من (440عينة البحث التطبيقية:  تكونت عينة البحث من (   ثانيا :
جامعة بغداد هي (الصيدلة، اهلندسة، اللغات، اآلداب)، وجرى اختيار العينة بطريقة طبقية عشوائية، بواقع  

اإلناث، واجلدول  110( والنصف اآلخر من  الذكور  ) يوضح عدد  2( ) طالبا من كل كلية، نصفهم من 
  العينة وتوزيعها من حيث التخصص الدراسي واجلنس. 

  عينة البحث موزعة حسب النوع والتخصص الدراسي :  )2جدول (              

توفر أدوات عربية جاهزة لقياس الشجاعة األخالقية فقـد اضـطر الباحـث إىل   لعدم   البحث:أداة    ثالثا:
االعتماد على املقاييس األجنبية، إال أن هذه املقاييس كانت غري مالئمة للبيئة العراقية ولذلك قام الباحـث 

  ببناء مقياس الشجاعة األخالقية وكانت خطوات البناء كما يأيت :

  ألخالقية قام الباحث باخلطوات اآلتية :من أجل بناء مقياس الشجاعة ا

حتديد متغري الشجاعة األخالقية نظريا:لقد حدد الباحث التعريف النظري للشجاعة األخالقية من خالل تبين  .1
   .) ملفهوم الشجاعة األخالقية Sekerka & et. al, 2009تعريف سيكريكا وآخرين (

ة واملقاييس األجنبية السابقة فقد قسـم مقيـاس الشـجاعة حتديد جماالت املقياس: بناًء على النظرية املتبنا .2
  )  1األخالقية إىل مخس جماالت وكما مت اإلشارة إليه يف املحلق رقم (

) فقرة من خالل االسـتعانة 17مصادر اشتقاق فقرات مقياس الشجاعة األخالقية:لقد قام الباحث بإعداد ( .3
للشجاعة األخالقية فضال عـن الدراسـات ) Sekerka & et. al, 2009بنظرية سيكريكا وآخرين (

  ) يوضح ذلك.3دول (اجلالسابقة، و
  مصادر فقرات مقياس الشجاعة األخالقية : )3جدول (

  التخصص  الكلية   ت
  النوع

  املجموع 
  إناث   ذكور 

  110  55  55  علمي   الصيدلة   1

  110  55  55  علمي   اهلندسة   2

  110  55  55  إنساين  اللغات   3

  110  55  55  إنساين  اآلداب   4

  440  220  220  املجموع 
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  املصدر  رقام الفقراتأ  املجاالت  ت
  3،  2،   1  الفاعلية األخالقية  1

Sekerka & et.al,2009,pp:576-577   7،   6،  5،   4  القيم املتعددة   2
  10،  9،   8  التهديدات حتمل   3
 Martinez & et.al,2016,p.1434  14،  13،  12،   11  اإلذعان عدم   4
  Goodwin & et.al,2020,p.3  17،  16،   15  األهداف األخالقية  5

 ,Sekerka & et. alاملقياس: بعد إطالع الباحث على طريقة التصحيح اليت استعملها ( وزانأبدائل و .4
)، واملقاييس السابقة للدراسات األجنبية ومناقشة املوضوع مع خرباء القياس قام الباحـث بوضـع 2009

طالقا ) وفيمـا إمخس بدائل لكل فقرة وهي كما يلي (موافق جدا، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق  
) للبديل 5طاء درجة (خيص األوزان فإن الفقرة اإلجيابية اليت تكون مع الظاهرة يتم تصحيحها من خالل إع

) للبديل غري 2) للبديل حمايد وإعطاء درجة (3) للبديل موافق وإعطاء درجة (4موافق جدا وإعطاء درجة (
) للبديل غري موافق إطالقا، وعندما تكون الفقرة سلبية ضد الظاهرة املدروسة فـإن 1موافق وإعطاء درجة (

  .طريقة تصحيحها تأخذ عكس طريقة الفقرة االجيابية
استمارة تعليمات املقياس: حاول الباحث جاهدا أن تكون تعليمات مقياس الشجاعة األخالقيـة واضـحة  .5

وتتسم بالدقة وأن جييب املستجيب بصدق وصراحة وعدم ترك أي فقرة ووضح الباحث للمسـتجيب أن 
ى سـرية اإلجابة تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط مع عدم ذكر اسم املستجيب حىت يكون مطمئنا عل

  اإلجابة .
) فقـرة  17عرض األداة على املحكمني:بعد أن مت صياغة تعليمات وبدائل وأوزان املقياس وفقراته البالغة  ( .6

املتخصصني يف علم   1) قام الباحث بعرض املقياس بصورته األولية على جمموعة من املحكمني1ملحق رقم (
  ضيح  ما يلي :النفس  وكان عددهم مثانية حمكمني وقد طلب منهم تو

 
  أمساء املحكمني   - 1
   رسول / جامعة بغداد / كلية اآلداب   إبراهيمأ. د . خليل 
   أ . د. كامل علوان الزبيدي / جامعة بغداد / كلية اآلداب 
  .لفته اهلنداوي / جامعة بغداد / كلية اآلداب   إنعامأ.د 
   أ .د. سناء عيسى الداغستاين / جامعة بغداد / كلية اآلداب 
   أ . د. عبد الغفار عبد اجلبار القيسي / جامعة بغداد / كلية اآلداب 
 سدي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  أ . م . د. عباس حنون األ 
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  وزان واأل صالحية التعليمات والبدائل

 .مدى صالحية الفقرات لتحقيق أهداف البحث 
 .م يف هذا املجالحذف وتعديل وإضافة بعض الفقرات حسب خرب 

% فأكثر لقبول الفقرة وفق آراء السادة املحكمني،وبعد مجع آراء املحكمني 80واعتمد الباحث على معيار  
  ).4وحتليلها باستخدام النسبة املئوية كانت النتائج كما يف جدول (

  آراء املحكمني يف صالحية فقرات مقياس الشجاعة األخالقية  : )4جدول (

  الفقرات أرقام  ت
  املعارضون   املوافقون

  النسبة   التكرار   النسبة   التكرار 

1  
1  ،3  ،4  ،5  ،7  ،8  ،10 ،13  ،

14 ،15  ،16 ،17  
8  100 %  0  0 %  

2  2  ،6  ،9  ،12 ،  7  87 %  1  13 %  

3  11  6  75 %  2  25 %  

) فقرة وكان نص الفقرة املحذوفة كما يلي: 1) فقرة وحذف (16وبناًء على اجلدول السابق، مت استبقاء (
جل تطبيق مبادئي األخالقية، كما أخذ الباحـث أجتاوز القانون من  أ)  يصفين زمالئي بأين  11فقرة رقم (

بكافة التعديالت اليت اقترحها املحكمون، وفيما خيص التعليمات والبـدائل واألوزان فقـد وافـق مجيـع 
  املحكمني عليها.

من هذا التطبيق هو معرفة مـدى وضـوح التطبيق االستطالعي ملقياس الشجاعة األخالقية: كان الغرض   .7
التعليمات والفقرات ملقياس الشجاعة األخالقية لذا قام الباحث بتطبيق مقياس الشجاعة األخالقية على عينة 

) طالبا جامعيا من الذكور واإلناث من كلية اهلندسة 40عشوائية طبقية ذات التوزيع املتساوي، إذ بلغت (
 ) يوضح ذلك:5ل (واللغات يف جامعة بغداد، وجدو

  عينة التطبيق االستطالعي ملقياس الشجاعة األخالقية : )5جدول (

 
   أ . م. د. عدنان علي محزة النداوي / اجلامعة العراقية / كلية اآلداب 
 أ.م.د. جعفر جابر الزاملي / التراث اجلامعة . 
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  املجموع   اناث   ذكور   التخصص  الكلية   ت
  20  10  10  إنساين  اللغات   1
  20  10  10  علمي    اهلندسة   2
  40  20  20  املجموع   2

ولقد تبني أن تعليمات املقياس وفقراته وبدائله كانت واضحة ومفهومة وكان الوقت الذي استغرقه أفـراد 
  ) دقيقة .8.5) دقيقة ومبتوسط (11-6العينة لإلجابة على املقياس  يتراوح بني (

  حتليل الفقرات   .8
  مت حتليل الفقرات بطريقتني :

  طريقة املجموعتني املتطرفتني  -

حدى املمارسات املهمة يف حتليل الفقرات، وهي مقارنة النسبة املئوية يف  إن استعمال املجموعات املتطرفة  إ
و متناقضتني،  هي  أن  إجمموعتني  جمموعة  لكل  نسبة  اوربينا%  27فضل  و  ص    2015،  (انستازي   ،

233( .  

) طالبا 400إلحصائي البالغة (ولقد قام الباحث بتطبيق مقياس الشجاعة األخالقية على أفراد عينة التحليل ا
وطالبة جامعية مت اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية وبالتساوي وفق اجلنس والتخصص يف جامعـة بغـداد، 

  حصائي قام الباحث باخلطوات اآلتية:ولتحقيق هذا اإلجراء اإل

 تصحيح املقياس  وإعطاء درجة كلية لكل استمارة .  .1
 زليا وفق الدرجة الكلية .قام الباحث بترتيب االستمارات تنا  .2
%) من االستمارات اليت حصلت على أعلـى الـدرجات، إذ بلغـت 27قام الباحث باختيار نسبة ( .3
%) من االستمارات اليت حصلت علـى أدىن الـدرجات، إذ 27) استمارة، كما مت اختيار نسبة (108(

 ) استمارة.108بلغت (
قرة من فقرات املقياس ويف كال املجموعتني العليـا استخراج الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل ف .4

والدنيا ومن مث تطبيق االختبار التائي لعينتني مستقلتني ومقارنة القيمة التائية املستخرجة مع القيمـة التائيـة 
 ) يوضح ذلك.6دول (اجل)، و0.05) ومستوى داللة (214) عند درجة حرية (1.96اجلدولية البالغة (

  القوة التمييزية بأسلوب املجموعتني املتطرفتني ملقياس الشجاعة األخالقية بأبعاده اخلمسة : )6جدول (
القيمة التائية  املجموعة الدنيا املجموعة العليا ت
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 املحسوبة  االحنراف املعياري الوسط احلسايب االحنراف املعياري الوسط احلسايب 

 الفاعلية األخالقية 

1 4.4815 0.64824 2.7706 0.76537 17.760 

2 3.8796 1.04763 2.6606 0.84130 9.456 

3 4.4630 0.74163 2.8624 0.75115 15.794 

 القيم املتعددة   

4 4.2407 0.98465 2.6789 0.78032 12.956 

5 4.4444 0.071478 2.6789 0.74387 17.825 

6 4.3611 0.66217 2.6881 0.78995 16.900 

7 4.3241 0.80685 2.8073 0.72619 14.558 

 حتمل التهديدات  

8 4.2222 0.71478 2.5963 0.78315 15.969 

9 3.9074 0.96225 2.7798 0.78596 9.458 

10 4.5556 0.74046 2.7706 0.83481 16.657 

  اإلذعان عدم 

11 3.7315 1.02862 2.7248 0.83745 7.909 

12 4.1944 0.92179 2.5596 0.78683 14.056 

13 4.1296 0.79828 2.7156  0.77090 13.273 

  األهداف األخالقية 

14 4.4167 0.76274 2.8073 0.82189 14.947 
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15 4.4537 0.75361 2.7248 0.93166 15.021 

16  4.2130 0.83219 2.6697 0.90324 13.086 

  للمجال.أسلوب حساب ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية  -

الكلية      ارتباط بريسون بني درجة كل فقرة والدرجة  باستعمال معامل  الباحث  قام  لتحقيق هذا اإلجراء 
) طالبًا وطالبة، أظهرت  400حصائي البالغ عددها (فراد عينة التحليل اإلأللمجال وباالعتماد على درجات 

حصائيا من خالل مقارنتها مع القيمة  إن معامالت االرتباط جلميع الفقرات كانت دالة  أ  حصائيةاملعاجلة اإل
) يوضح  7) وجدول رقم (0.05) عند مستوى داللة (0.098اجلدولية ملعامل ارتباط بريسون والبالغة (

  ذلك.

  عالقة درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال : )7جدول (

  عالقة الفقرة باملجموع الكلي للمجال   ت  الكلي للمجال عالقة الفقرة باملجموع   ت

  حتمل التهديدات   الفاعلية األخالقية

1  0.751 8  0.694 

2  0.463 9  0.704 

3  0.612 10  0.704 

  القيم املتعددة 

  اإلذعان عدم 

11  0.386  

12  0.562 

13  0.496 

  األهداف األخالقية 0.509  4

5  0.745 14  0.544 

6  0.694 15  0.587 

7  0.570 16  0.579 
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  مؤشرات الصدق:لقد استخرج الباحث عدة مؤشرات لصدق مقياس الشجاعة األخالقية منها ما يأيت:

  الصدق الظاهري: لقد حتقق هذا النوع من الصدق عندما عرض الباحث فقرات مقياس الشجاعة األخالقية

 مّر ذكرهم آنفا يف هذا البحث.وزانه على جمموعة من املحكمني كما أوتعليماته وبدائله و

   البناء خالل     : Construct Validityصدق  من  الصدق  من  النوع  هذا  حتقق  التحليل إوقد  جراء 
  العاملي االستكشايف للمقياس.

  Factor Analysisالتحليل العاملي  أسلوب

يشري التحليل   إذ   Factor Analysisالتحليل العاملي  اختبار  لقد مت التحقق من صدق البناء من خالل  
التكوين  صدق  من  بالتحقق  املتعلقة  لإلجراءات  مالئم  وهو   ، النفسية  السمات  لتحديد  كوسيلة  العاملي 

البين العالقات  لتحليل  أسلوبا  ُيعّد  العاملي  والتحليل  السلوكية  الفرضي،  للبيانات  وأوربينا،  ية  (انستازي 
  .  ) 167 ، ص2015

 ) األخالقية  الشجاعة  مقياس  حتليل  املكونات  16جرى  طريقة  باستعمال  فقرة   Principalاألساسية) 
Components  ) فقرة  16(ووجد ان    فردًا،)  400بعد تطبيق املقياس على عينة التحليل واملؤلفة من (
 ) على  توزعت  عامل5قد  عامل    إذ   ، )  لكل  الكامن  اجلذر  (   أكثركان  الفاعلية  )1من  جمال  كان  و   ،

) ( 4.63األخالقية  املتعددة  القيم  ( 3.19) وجمال  التهديدات  وجمال عدم  2.18) وجمال حتمل    اإلذعان ) 
  ) يوضح ذلك .8) واجلدول (1.72) وجمال األهداف األخالقية (1.92(

  التحليل العاملي ملجاالت الشجاعة األخالقية قبل التدوير : )8جدول (

التباين املفسراجلذر الكامن 5 4 3 2 1 

  0.44  الفاعلية األخالقية

0.51  

0.43 

0.35  0.31  

0.33  

0.38 

4.63 14.85 

   القيم املتعددة 

  

  

0.41  

0.39  

0.38  

  

  

0.31 

0.64  

0.66  

0.58 

 3.19 9.22 
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 0.32 

  0.33 حتمل التهديدات 

0.32  

0.34 

0.49  

0.47  

0.39 

   2.18 6.08 

   اإلذعان عدم 

0.46  

0.38 

0.31 0.58  

0.40  

0.48 

  1.92 5.494 

  0.48 األهداف األخالقية

0.35  

0.53 

   

  

0.32 

  1.72 4.89 

)  24لـــــ (  (Kaiser)  لكايزر  (Varimax)  وجرى تدوير العوامل اخلمسة بطريقة الفارميكس 
يتوقف عن استخالص العوامل اليت يقل    ن حمك كايزر إ ذ إ كثر جلميع العوامل،أ مرة للحصول على تشبعات

كرب من  أن عدد اجلذور املميزة اليت تكون قيمها  أىل  إن كايزر يشري  جذرها الكامن عن الواحد الصحيح أل
، واجلدول  ) 111، ص 2006(الربيعي،  فضل احللول اليت تستويف خصائص البناء البسيطأواحد يعد من 

  . ) يوضح ذلك9رقم ( 

  التحليل العاملي ملجاالت الشجاعة األخالقية بعد التدوير : )9جدول (

اجلذر   5 4 3 2 1 
 الكامن 

التباين 
 املفسر

الفاعلية 
 األخالقية

   0.69  

0.81  

0.80 

 2.73 7.58 

 6.10 2.20    0.74  القيم املتعددة 
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0.86  

0.72 

حتمل  
 التهديدات

    0.60  

0.81  

0.79 

2.06 5.71 

  0.83اإلذعان عدم 

0.72  

0.81 

    2.02 5.60 

األهداف 
 األخالقية

 0.80  

0.76  

0.71 

   2.01 5.60 

واملؤشر الثاين من مؤشرات صدق البناء هو مؤشر االرتباطات، وللتحقق من مدى استقاللية كل عامل من  
) ملقياس  5للعوامل () اليت افرزها التحليل العاملي قام الباحث باستخراج مصفوفة االرتباطات  5العوامل (

  ) يوضح ذلك. 10الشجاعة األخالقية واجلدول ( 

  معامالت ارتباط بريسون بني جماالت الشجاعة األخالقية : ) 10جدول (

 5العامل 4العامل 3العامل 2العامل 1العامل 

 0.16 0.14 0.23 0.19 1 1العامل

 0.21 0.05 0.11 1 - 2العامل

 0.22 0.30 1 - - 3العامل

 0.18 1 - - - 4العامل

 1 - - - - 5العامل
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نستنتج   ما سبق  ُيعد  أوبناًء على  ما سبق  وكل  البعض  بعضها  مستقلة عن  األخالقية  الشجاعة  ن جماالت 
  مؤشرات لصدق البناء.

معامل  :  Reliabilityالثبات   استعمال  للم  ألفاوبعد  الثبات  على  التعرف  يف  الفرعية  كرونباخ  قاييس 
كرونباخ قد    ألفا، وبعد تطبيق املقياس على عينة البحث (عينة التحليل) ظهر ان معامل  األخالقيةللشجاعة  

) األخالقية  للفاعلية  ( 0.83بلغ  املتعددة  للقيم  الثبات  وبلغ  الت0.82)،  لتحمل  الثبات  وبلغ   ، هديدات ) 
اإل) 0.79( لعدم  الثبات  وبلغ   ، ) ( 0.87ذعان  األخالقية  لألهداف  الثبات  وبلغ  وبذلك  0.86)،   ،(
  ). 2ي تعديل عليها كما يف امللحق ( أصبحت مقاييس الشجاعة األخالقية بصيغتها النهائية كما هي ودون أ

 على عينة    ن مت بناء مقياس الشجاعة األخالقية قام الباحث بتطبيق املقياس الكترونياأبعد    :التطبيق النهائي
(البح البالغة  التطبيقية  طالبا440ث   (  ) بني  الواقعة  للفترة  جامعية،  غاية    ىلإ)  1/2021/ 15وطالبة 

)12/2 /2021 .(  
  :الوسائل اإلحصائية املستعملة يف الدراسة احلالية 

 .مقاييس الرتعة املركزية، الوسط احلسايب، والوسيط، واملنوال 
 .مقاييس التشتت، االحنراف املعياري 
  ارتباط بريسون. معامل  
  .االختبار التائي لعينة واحدة  
  .االختبار التائي لعينتني مستقلتني  
  كرونباخ .  ألفامعامل 
 التحليل العاملي االستكشايف  

  

  عرض النتائج ومناقشها وتفسريها  ثالثا:

  التوصيات واملقترحات  
  األخالقية لدى أفراد العينة: بعاد اخلمسة للشجاعة اهلدف األول: التعرف على طبيعة مستوى األ

ستعان الباحث باالختبار التائي لعينة واحدة لتحقيق هذا اهلدف؛ إلجياد داللة الفروق بـني األوسـاط القد  
احلسابية ألفراد العينة واألوساط الفرضية ملقاييس الشجاعة األخالقية، وقد بلغت مقادير تلـك األوسـاط 

، كما هـو موضـح يف ) درجة، على حنٍو ترتييب9) و(9) و(9) و(12) و(9الفرضية للمقاييس اخلمسة (
  الذي يبني نتائج هذا االختبار.  )11اجلدول (
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  االختبار التائي ملقاييس الشجاعة األخالقية : ) 11جدول (

الوسط احلسايبعدد إفراد العينة  املقياس
االحنراف 
  املعياري

الوسط الفرضي 
القيمة التائية 

  املحسوبة 
  النتيجة 

  دالة 12.50 9  3.64 11.17 440  الفاعلية األخالقية

  دالة 13.55 12 4.78 15.09 440  القيم املتعددة 

 دالة 13.37 9  4.72 12.01 440  حتمل التهديدات 

 دالة 11.25 9 4.25 11.28  440  اإلذعان عدم 

  دالة 12.16 9 3.43 10.99 440  األهداف األخالقية

)، 438( القيمة التائية اجلدولية الختبار ذي النهايتني، ولدرجة حرية 
  1.96) =  0.05ومستوى داللة ( 

  

ن القيم التائية املحسوبة كانت  إن طلبة اجلامعة يتصفون بالشجاعة األخالقية، إذ  أنالحظ من اجلدول أعاله  
إذ   املتبىن،  النظري  اإلطار  من خالل  ذلك  تفسري  وميكن  اجلدولية،  التائية  القيم  من  اجلامعة إأعلى  طلبة  ن 

دارة احلدث الضاغط، ويرى الباحث لديهم القدرة ألداء السلوك األخالقي فضال عن حتملهم للمسؤولية إل
بالتنشأ مرتبطة  األخالقية  الفاعلية  إذ  ن  االجتماعية،  ُتعلم  إئة  العراقية  األسرة  على  أن  الصغر  منُذ  بنائها 

األخالقية، وفيما   فاعليته  من  يزيد  مما  بنفسه  الفرد  ثقة  يزيد من  العليا وذلك  واملثل  األخالقية  السلوكيات 
معني  بدور  خاصة  وية  مرتبطة  قيمة  وكل  متعددة  هويات  لديهم  اجلامعة  طلبة  فإن  املتعددة  القيم    خيص 

يدل على   االستجابة  أوذلك  تقدمي  على  القدرة  لديهم  اجلامعة  طلبة  ولويات  أ خالقية من خالل حتديد  أن 
الباحث   ويرى  االجتماعية،  الضغوط  من  الرغم  على  باملبادئ  والتمسك  ترتبط  أالقيمة  املتعددة  القيم  ن 

ن قدرام يف حتديد االستجابة األخالقية  ن النمو املعريف لطلبة اجلامعة يزيد م إباملرونة املعرفية واألخالقية، إذ  
مواجهة   على  القدرة  لديهم  اجلامعة  طلبة  فإن  التهديدات  حتمل  خيص  وفيما  املناسب،  الوقت  يف  املناسبة 

ىل  إن املجتمع العراقي قد تعرض  أو مدرك، ويرى الباحث  أو ديد حقيقي  أالصعوبات سواء كانت خطر  
ىل ارتفاع مستوى  إدى  أات ومهارات للتعامل مع الضغوط وذلك  الكثري من الضغوط وبالتايل اكتسب خرب

ن طلبة اجلامعة هم جزء من املجتمع العراقي فقد اكتسبوا مهارات يف التعامل مع القلق  أالصالبة النفسية ومبا 
التهديدات ومن مث   ارتفع مستوى حتمل  السلبية وبالتايل  املشاعر  التكيف والسيطرة على  واخلوف وتعلموا 

اإل ارتف عدم  نتيجة  خيص  وفيما  األخالقية،  الشجاعة  مستوى  اإلطار  اع  وفق  ذلك  تفسري  فيمكن  ذعان 
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إذ   التفاعل إالنظري،  سياقات  داخل  استباقي  أخالقي  ج  لديه  األخالقية  الشجاعة  ذوي  من  الفرد  ن 
 فهو يركز  ن الطالب اجلامعي قد مّر بكل مراحل النمو األخالقي، وبالتايلأاالجتماعي، كما يرى الباحث  

يعتقد   ولذلك  والتعليمات  القانون  واهلدف من  الغاية  لآلخرين،  أعلى  املساعدة واخلري  تقدمي  الغاية هي  ن 
ذعان للقوانني اجلائرة اليت فيها ظلم لآلخرين، وميكن تفسري نتيجة األهداف  وبالتايل ارتفاع مستوى عدم اإل

إذ   النظري،  اإلطار  خالل  من  الإاألخالقية  استعمال  عمليات  ن  يف  والعدالة  والصدق  كاحلكمة  فضائل 
ن املجتمع العراقي أجل حتقيق نتائج مقبولة وفق املعايري األخالقية، ويرى الباحث  أالتفاعل االجتماعي من  

باإل والتضحية من  ييتصف  الذاتية أثار  مصاحلهم  يتنازلون عن  قد  اجلامعة  طلبة  فإن  وبالتايل  اآلخرين،  جل 
  املصاحل املشتركة العامة وبالتايل ارتفاع مستوى الشجاعة األخالقية.  جل حتقيقأنانية من األ

  .إناث) - اهلدف الثاين: املقارنة يف الشجاعة األخالقية على وفق متغري اجلنس (ذكور 

) بأبعاده  األخالقية  الشجاعة  مقياس  تطبيق  مت  فقد  اهلدف  هذا  وقد  5لتحقيق  احلايل،  البحث  عينة  على   (
) (440بلغت  بواقع  وطالبة،  طالب  و( 220)  ذكرًا  لعينتني 220)  التائي  االختبار  واستعمل  أنثى.   (

) األخالقية  الفاعلية  مقياس  على  للذكور  احلسايب  الوسط  وبلغ  وبا11.35مستقلتني،  معياري  )  حنراف 
)3.76) بلغ  ولإلناث   (10.99 ) معياري  وباحنراف   (3.52) املحسوبة  التائية  القيمة  وبلغت   (1.46  ،(
( أ للذكور  احلسايب  الوسط  فبلغ  املتعددة  القيم  ( 15.23ما  معياري  وباحنراف  بلغ  4.91)  ولإلناث    (
ما حتمل التهديدات فبلغ  أ،  )0.86القيمة التائية املحسوبة (   ) وبلغت4.65) وباحنراف معياري ( 14.95(

 ) للذكور  احلسايب  ( 12.37الوسط  معياري  وباحنراف   (4.93) ولإلناث  معياري  11.65)  وباحنراف   (
)4.51) املحسوبة  التائية  القيمة  وبلغت  اإلأ)،  2.25)  عدم  للذكور  ما  احلسايب  الوسط  فبلغ  ذعان 
)11.67 ) معياري  وباحنراف  احلسا  اإلناث  ما أ)  4.41)  الوسط  ( فبلغ  معياري  10.89يب  وباحنراف   (
ما األهداف األخالقية فبلغ الوسط احلسايب للذكور  أ)،  2.71) وكانت القيمة التائية املستخرجة (4.09(
)11.03 ) معياري  وباحنراف  ( اإل  ما أ)  3.55)  احلسايب  الوسط  فبلغ  معياري  10.95ناث  وباحنراف   (
  ) يوضح ذلك.                                 12دول ()، واجل 0.34) وكانت القيمة التائية املستخرجة ( 3.31(

  األبعاد اإلناث) يف  -االختبار التائي لعينتني مستقلتني لداللة الفروق بني (الذكور: ) 12جدول (
  اخلمسة للشجاعة األخالقية  

 عدد العينة اجلنس املقياس
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 القيمة التائية*
 الداللة مستوى 

 اجلدولية  املحسوبة 
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 غري دالة  1.96 1.46 3.76 11.35 220 ذكور  الفاعلية األخالقية

 3.52 10.99 220 ناث إ

 غري دالة  1.96 0.86 4.91 15.23 220 ذكور  القيم املتعددة  

 4.65 14.95 220 ناث إ

 دالة 1.96 2.25 4.93 12.37 220 ذكور  حتمل التهديدات  

 4.51 11.65 220 ناث إ

 دالة 1.96 2.71 4.41 11.67 220 ذكور  اإلذعان عدم 

 4.09 10.89 220 ناث إ

 غري دالة  1.96 0.34 3.55 11.03 220 ذكور  األهداف األخالقية

 3.31 10.95 220 ناث إ

ن طلبة  أحصائيا بني الذكور واإلناث يف الفاعلية األخالقية من خالل  إوميكن تفسري عدم وجود فروق دالة  
دى إىل تقارب يف مستوى  أإىل نفس اخلربات الثقافية واألخالقية مما    تعدوااجلامعة من الذكور واإلناث قد  

يف   الداخلية  مستوى  أاإلرادة  يف  واإلناث  الذكور  بني  فروق  وجود  عدم  وبالتايل  األخالقي  السلوك  داء 
دالة  ال فروق  نتيجة عدم وجود  تفسري  األخالقية، وميكن  واإلناث يف مستوى  إفاعلية  الذكور  بني  حصائيا 

ن طلبة اجلامعة من الذكور واإلناث لديهم تواصل وتفاعل اجتماعي يتم من خالله  أالقيم املتعددة من خالل 
دور هوية وهذه مرتبطة بقيمة    ن لكلأن الذكور واإلناث يدركون بصورة متشاة  أفكار املرنة، أي  نقل األ

معينة، وبالتايل تضعف الفروق بني الذكور واإلناث يف مستوى القيم املتعددة، وميكن تفسري تفوق الذكور  
املجتمع   وضعه  الذي  االجتماعي  والدور  االجتماعية  التنشئة  من خالل  التهديدات  حتمل  يف  اإلناث  على 

إذ  للذكور واإل الذكور  إناث،  يضع  املجتمع  إذ  إدوار صعبة حتتاج  أ  يفن  التهديدات  املجتمع إىل حتمل  ن 
بسمعتها وصورا   تضر  قد  اليت  التهديدات  للحماية من  أكثر حاجة  بصورة حساسة وهي  املرأة  إىل  ينظر 

اإل على  الذكور  تفوق  نتيجة  تفسري  أكثر    نأ  ذعان من خاللاإل  دناث يف عداالجتماعية، وميكن  الذكور 
املجتمع   بنظرة  اليت تضر باآلخرين وقد يكون ذلك مرتبط  اإلناث يف خمالفة القوانني والتعليمات  جرأة من 

ن ذات السلوك للرجل يتم تفسريه على  أ للمرأة اليت ختالف القوانني إذ يتم وصفها بأا غري منضبطة يف حني 
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االجت الضغوط  هذه  فإن  وبالتايل  أخالقية،  شجاعة  االنصياع  انه  إىل  اإلناث  الطالبات  ُتجرب  قد  ىل  إماعية 
ن كانوا غري مقتنعني فيها وذلك لتجنب النقد االجتماعي، وميكن تفسري نتيجة عدم  إالقوانني والتعليمات و

دالة   فروق  خالل  إوجود  من  األخالقية  األهداف  يف  واإلناث  الذكور  بني  والصدق  أحصائيا  احلكمة  ن 
وسلو مفاهيم  هي  النوايا والعدالة  فإن  وبالتايل  جنسهم،  عن  النظر  بغض  البشرية  كل  لدى  مفضلة  كيات 

  بتلك الصفات.   ان يتصفوأاحلسنة واخلرية هي مسات مفضلة اجتماعيا وكل من الذكور واإلناث يفضلون 

 التوصيات : 
قية وجعلها  لزام كل من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة التربية بأدراج مادة الشجاعة األخالإ .1

 من ضمن املواد الثقافية األساسية ملا لذلك من نتائج اجيابية على املجتمع. 
العسكرية   .2 قوى  لدى  األخالقية  الشجاعة  لتطوير  استراتيجيات  تتناول  عمل  وورش  تدريبية  برامج  بناء 

 والعمال واملوظفني. 
عالمية الرمسية ووسائل التواصل االجتماعي  كفاء وبثها على القنوات اإلأ ساتذةأ عقد ندوات تثقيفية من قبل .3

  جل توضيح الفرق بني الشجاعة األخالقية والتهور. أمن 
 املقترحات : 
) ومقارنة نتائجها مع  ...تطبيق مقياس الشجاعة األخالقية على عينات أخرى مثل ( املوظفني، السياسيني   .1

 نتائج البحث احلايل. 
احلزن،   .2  ، االجتماع  الرهاب   ) من  كل  على  األخالقية  الشجاعة  أثر  ملعرفة  جتريبية  دراسات  إجراء 

 ). ...االكتئاب
ردن، عمان:. ( ترمجة صالح الدين حممود). األالقياس النفسي ) .2015أنستازي، آنا واورينا، سوزان. ( 
  دار الفكر ناشرون وموزعون . 

). إحصائية بأعداد طلبة جامعة بغداد للعام الدراسي  2021اإلحصاء. (جامعة بغداد، شعبة 
  ) موزعني على وفق متغريي اجلنس والتخصص، بغداد. 2020-2021(

  ) . حرية االختيار وعالقتها بالفردية واجلوهر واملظهر،2006الربيعي، سهيلة عبد الرضا عسكر. (
  داب.طروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلأ
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  مقياس الشجاعة األخالقية بصورته األولية : 1ملحق رقم  

  ستاذ الدكتور الفاضل ............................... املحترم  األ

  ، حتية طيبة وبعد

ولتحقيق أهداف البحث يقتضي  يروم الباحث إجناز حبثه املوسوم ( الشجاعة األخالقية لدى طلبة اجلامعة )  
ذلك بناء مقياس لقياس الشجاعة األخالقية يتوافر فيه الصدق والثبات واملوضوعية ، وبعد اطالع الباحث 

األ نظرية  على  الباحث  تبىن  فقد  األخالقية  الشجاعة  فسرت  اليت  والنظريات  السابقة  والدراسات  دبيات 
عريف الشجاعة األخالقية (هي االستعداد للدفاع  إذ كان ت )Sekerka&et.al,2009(سيكريكا وآخرين  

ئ األخالقية للتهديد بغض النظر عن املخاطر  دعن املعتقدات األخالقية والتصرف وفقًا هلا عندما تتعرض املبا
  ) Sekerka & et. al, 2009, p. 567و الفعلية) (أاملدركة 

ود الباحث اإلفادة من مهارتك وقدرتك  ستاذ الدكتور الفاضل نظرا خلربتك يف جمال التخصص النفسي، ياأل
  املعروفة يف احلكم على مدى صالحية فقرات املقياس وبدائله وأوزانه، واقتراح التعديل املناسب.

  ........... مع الشكر والتقدير 

  املجال األول: 

التفاعل   مواقف  خمتلف  يف  األخالقي  السلوك  ألداء  الداخلي  واستعداده  الفرد  قدرة  األخالقية:  الفاعلية 
  االجتماعي . 

  التعديالت  غري صاحلة   صاحلة   الفقرة  ت

        أجتنب السلوكيات الصحيحة اليت تسبب يل القلق  1

عندما أرى شخصا يتجاوز حدوده األخالقية مع    2
  عدم التدخل أفضلشخصا آخر 

      

يصفين زمالئي بأنين كثري التدخل يف النقاشات    3
  األخالقية
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    :املجال الثاين

قرار    إصدارالقيم املتعددة: قدرة الفرد على استعمال قيم كثرية مرتبطة ويات خمتلفة اليت متكن الفرد من  
  أخالقي .

  التعديالت  غري صاحلة   صاحلة   الفقرة  ت

        أستعمل جمموعة من القيم اجلامعية وأطبقها عندما أختذ قرارات أخالقية  4

داخل اجلامعة على الرغم من  أعتمد على قيمي الشخصية وأطبقها    5
  تعارضها مع القيم اجلامعية 

      

        أعتمد على قيم اآلخرين لتحديد ما هو العمل الصحيح   6

رفض مساعدة صديقي  أعندما ُيكلفين األستاذ مبهمة مراقبة االمتحان فإين   7
  املقرب يف حل األسئلة

      

  املجال الثالث:

  مدركا .  أوالفرد على مواجهة التحديات األخالقية سواء كانت خطرا حقيقيا  حتمل التهديدات:قدرة

  التعديالت  غري صاحلة   صاحلة   الفقرة  ت

ن  إأواجه التحديات األخالقية بأفعال أخالقية حىت و  8
  امين اآلخرين بالشذوذ 

      

أحاول عدم طرح القضايا األخالقية اليت ُتعرضين    9
  للخطر

      

داء التصرفات األخالقية بسبب أمينعين اخلوف من   10
  انتقاد اآلخرين يل
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  :املجال الرابع

  قدرة الفرد على تقدمي االستجابات األخالقية يف املواقف اخلطرة فيها جتاوز آلراء اجلماعة .  -عدم اإلذعان:

  التعديالت  غري صاحلة   صاحلة   الفقرة  ت

جل تطبيق مبادئي  أجتاوز القانون من أيصفين زمالئي بأين   11
  األخالقية

      

        أطبق القانون بغض النظر عن مدى اقتناعي به أخالقيا   12

يف كثري من األحيان تنتهي عالقيت مع زمالئي بسبب    13
  النقاشات األخالقية 

      

نصاع لزمالئي يف بعض التصرفات على الرغم من عدم  أ  14
  قناعيت األخالقية ا 

      

  املجال اخلامس: 

  والعدالة. قدرة الفرد على استعمال الفضائل يف سلوكياته كالصدق واحلكمة  -األهداف األخالقية:

  التعديالت   غري صاحلة    صاحلة    الفقرة  ت

        عندما أقدم املساعدة لآلخرين أتأمل احلصول على املديح   15

16  
ىل الكذب غري املؤذي  إهدايف اليت حتتاج أأسعى لتحقيق بعض 

        لآلخرين

        لتحقيق أهدايف دون تفكري مبدى أخالقيتها أنطلق   17
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  مقياس الشجاعة األخالقية بصورته النهائية : 2رقم  ملحق 

  ..... الطالبة اجلامعية ... /عزيزي الطالب

  ،حتية طيبة

تعكس         اليت  الفقرات  من  جمموعة  يديك  ،   أفكارك بني  للواقع  شرحية    واستجابتك  متثلون  وكونكم 
إجابتك صرحية   تكون  ان  إذ جيب  البحث،  إكمال  أجل  تعاونك من  يرجى  لذا  علمية ومثقفة،  اجتماعية 
فقرات   مجيع  عن  اإلجابة  يرجى  سبق  عما  وفضال  وخاطئة،  صحيحة  إجابة  توجد  ال  أنه  علما  وصادقة 

لك أطلب منك اإلجابة على كل  كي تكون مطمئنا على سرية إجابتك، لذ  االسماملقياس، وال داعي لذكر  
جابة انظر املثال ) حتت البديل املناسب أمام كل فقرة، وملعرفة كيفية اإل√فقرة بعد قراءا بأن تضع إشارة (

  .أدناه

  طريقة اإلجابة 

  .كل فقرة وحتت البديل الذي يناسبك أمام) √ضع عالمة (

  الفقرة  ت

جدا 
فق 

موا
  

افق
مو

  

ايد
حم

افق   
 مو

غري
  

فق 
موا

غري 
القا 

إط

قف بوجه اآلخرين عندما يتجاوزون احلدود  أ  1
  األخالقية

    √      

  - أرجو تدوين املعلومات اآلتية : -أوًال:

  ذكر                           أنثى    -اجلنس  :

  

  إنساين    علمي                        -التخصص : 

  

  والتقدير ......مع الشكر 

   

 الباحث 
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غري موافق    غري موافق   حمايد  موافقموافق جدا   الفقرة  ت
  طالقاإ

            أجتنب السلوكيات الصحيحة اليت تسبب يل القلق  1

عندما أرى شخصا يتجاوز حدوده األخالقية مع    2
  فضل عدم التدخلأشخصا آخر 

          

يصفين زمالئي بأنين كثري التدخل يف النقاشات    3
  األخالقية

          

  أستعمل جمموعة من القيم اجلامعية وأطبقها عندما   4

  أختذ قرارات أخالقية  

          

أعتمد على قيمي الشخصية وأطبقها داخل اجلامعة    5
  على الرغم من تعارضها مع القيم اجلامعية 

          

أعتمد على قيم اآلخرين لتحديد ما هو العمل    6
  الصحيح 

          

ُيكلفين األستاذ مبهمة مراقبة االمتحان فإين  عندما   7
  ارفض مساعدة صديقي املقرب يف حل األسئلة

          

ن  إأواجه التحديات األخالقية بأفعال أخالقية حىت و  8
  امين اآلخرين بالشذوذ 

          

أحاول عدم طرح القضايا األخالقية اليت ُتعرضين    9
  للخطر

          

داء التصرفات األخالقية بسبب أمينعين اخلوف من   10
  انتقاد اآلخرين يل

          

            أطبق القانون بغض النظر عن مدى اقتناعي به   11
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  أخالقيا 

يف كثري من األحيان تنتهي عالقيت مع زمالئي بسبب    12
  النقاشات األخالقية 

          

نصاع لزمالئي يف بعض التصرفات على الرغم من  أ  13

  عدم قناعيت األخالقية ا 

          

عندما أقدم املساعدة لآلخرين أتأمل احلصول على    14
  املديح

          

  ىل الكذب إهدايف اليت حتتاج أأسعى لتحقيق بعض   15

  غري املؤذي لآلخرين  

          

            أخالقيتها أنطلق لتحقيق أهدايف دون تفكري مبدى   16
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  حوار األديان وأثره يف التفاعل احلضاري بني أتباع الديانات
 religious Dialogue And its effect on -Inter

Civilizational interaction between followers of religions  
  

 د. عبد احلق حارش 
  - اجلزائر -قسنطينة  -جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

Dr.AbdelhakHarche 
Com .abdelhakharche@gmail 

  امللخص 
موضوع البحث  بيعاجل  معنوًنا  مهما  أتباع ـ ا  بني  احلضاري  التفاعل  يف  وأثره  األديان  (حوار   :

املنطلقات  بينت من خالله  اليوم. وقد  والساحة يف عامل  الساعة  املوضوع قضية  الّديانات)؛ ويعد هذا 
الديانات،  أصحاب  بني  احلضاري  التفاعل  يف  أثره  وأبرزت  األديان،  حوار  عليها  يقوم  اليت  واألسس 

تخلًصا يف الوقت نفسه أهم النتائج؛ من بينها ضرورة إقامة حوار األديان، وتفعيل كل املشتركات  مس
  والروابط اليت ُتعزز التفاعل احلضاري بني أبناء البشرية مجيعا.   

 .األديان، أتباع األديان، التفاعل احلضاري، التعايش حوارالكلمات املفتاحية:
Abstract: 
The research deals with an important topictitled  :(Inter-religious Dialogue, 
And its effect on Civilizational interaction between followers of 
religions).This topic is the hour and the square in today's world, And I 
showed Through it the principles and foundations on which Inter-religious 
Dialogue is based. And highlighted Its effect  in the civilizational interaction 
between the owners of religions. The most important results are extracted in 
timeWhich among its The necessity of establishing Inter-religious Dialogue. 
And activating all the commonalities and ties that enhance the civilized 
interaction between all human beings. 
Key words: Inter-religious Dialogue; followers of religions; Civilizational 
interaction; coexistence. 

  ملقدمةا
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على من أرسله اهللا رمحة للعاملني، حممد بن عبد اهللا عليه أفضل  

  الصالة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين وبعد... 
الديانات؛  أتباع  بني  احلضاري  التفاعل  ضرورات  من  ضرورة  أصبحت  األديان  حوار  إىل  الدعوة  إّن 
وذلك ملا ميثله الّدين من الدور املحوري واحليوي واحلضوري يف حتقيق االنسجام يف شىت جوانب احلياة  

mailto:Com%20.abdelhakharche@gmail
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ووجو  الشعوب،  األمم  بني  والرتاعات  الصراعات  كثرة  من  نشاهده  ملا  وكذا  ُينظر  اإلنسانية،  من  د 
اليت ال يصلح أن  اإلمربيالية  لتلبية جوعتهم وفكرم  والسياسيني  املفكرين  الصدامية من بعض  للنظرية 

هنتغتون   صموئيل  كتاب  وما  األجواء؛  هذه  يف  إال  وتنتفع    Samuel Huntington)(تعيش 
  ونظريته إال خري دليل على ذلك. 

ذه   متسم  العاملي  الواقع  كان  مسألة  وملا  يف  ّمثة  فليس  عملي؛  واقع  إىل  وترمجته  الفكرية  الّصراعات 
ك املفكرين  من  كثري  به  صرح  ما  وهذا  األديان،  بني  احلوار  من  أهم  احلضاري  كينغ  الّتفاعل  هانس 

)Hans Küng  .وغريه (  
أتباع  بني  باألحرى  أو  بينها،  فيما  األديان  حوار  على  متوقٌف  الّشعوب  بني  احلضاري  الّتفاعل  ها  إّن 

بناءها  ُيعلي  ما  لكل  والّدعوة  الّسلمي،  تعايشها  يزعزع  أن  شأنه  من  ما  كل  وحماربة  بينها،  وااللتقاء 
كل   يف  وحركيتها  احلياة  مسألة  هي  احلوار  مسألة  أّن  عاقل  لكل  يتبّين  وعليه  اإلنساين.  احلضاري 

  قضاياها على حد تعبري حسني فضل اهللا.
  ذي يتمحور حوله البحث؛ وهو: ومما سبق ميكن طرح التساؤل الرئيس ال

  ما هي آثار حوار األديان على الّتفاعل احلضاري بني أتباع الديانات؟ -
  وتفرع عن التساؤل الرئيس مجلٌة من التساؤالت اليت ترسم إطاَرُه ومساَرُه؛ وهي كاآليت: 

  هي منطلقات حوار األديان؟  ما
  ما هي آثاره يف جمال التفاعل احلضاري اإلنساين؟  

  ميكن إبراز أمهيتها يف النقاط اآلتية:  :أمهية الدراسة
األديان 1- أتباع  بني  والتعايش  احلوار  لغة  توظيف  إىل  دعوة  كونه  من  املوضوع  هذا  أمهية  تنبع 

  .واحلضارات بدل لغة التنازع و الصدام بينها
آثاره    -2 بيان  مع  الديين،  للحوار  األساس  املنطلقات  والباحث  القارئ  جمتمعات  يعطي  على  اجلليلة 

  التعددية الدينية من أصغر جتمع اجتماعي إىل أكرب جمتمع عاملي. 
بني    -3 والتعايشي  الفكري  االجتماعي  السلم  خلدمة  السالم  وسائل  من  وسيلة  األديان  حوار  إّن 

  املختلفني من أصحاب الديانات.
  لتفاعل بني األمم واحلضارات. إّن حوار األديان هو املنطلق األول لتحقيق التعارف والتواصل وا-4

  يهدف البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف؛ منها:أهداف الدراسة: 
  إبراز أن احلوار بني األديان هو األسلوب األمثل واألفضل يف إدارة االختالف الديين.    -1
األدي-2 أتباع  الصدام والصراع بني  أا صانعة  الديين واحلضاري، وبيان  الصراع  ان  مواجهة نظريات 

  خبالف احلوار الذي حيقق التآلف والوئام بينهم.   
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الوطين    -3 املستوى  على  الدينية  التعددية  ذات  املجتمعات  تواجه  اليت  التحديات  وجتاوز  معاجلة 
والعاملي؛ بالدعوة إىل املواطنة املحلية والعاملية القائمة على أساس احلقوق والواجبات دون االلتفات إىل  

  هوية الدين والعرق. 
إبراز حوار األديان القائم على املنطلقات العقلية واملنطقية املحقق للتفاعل والتكامل احلضاري بني    -4

  املختلفني.   
  ولإلجابة عن هذه األسئلة اآلنفة الذكر اتبعت اخلطة اآلتية:

  
  املطلب األول: حتديد مصطلحات ومفاهيم البحث 

  الفرع األول: تعريف حوار األديان 
  وار أوال: تعريف احل

كلمة "حوار"، مأخوذة من اَحلْوُر ": ومعناه الّرجوع عن الّشيء، والرجوع    تعريف احلوار لغة:   -أ)  
التجاوب   والتحاور:  املخاطبة،  يف  والكالم  املنطق،  ومراجعة  املجاوبة  واملحاورة  الّشيء.  (ابن إىل 

  ). 217، ص: 4ه، ج1414منظور، 
والواو والراء ثالثة أصول: أحدها   احلاء  مادة "حور": "  الّلغة يف  ابن فارس يف معجم مقايس  ويقول 

دورا".( الّشيء  يدور  أن  والّثالث  الّرجوع،  واآلخر  ، ج1979لون،  وردت  115، ص: 2م  وقد   .(
  . ) 220م، ص:1981(فؤاد عبد الباقي، كلمة احلوار يف القرآن الكرمي ثالث مرات 

  يف الّلغة معناه تراجع الكالم والّتجاوب فيه باملخاطبة. إذن فاحلوار 
(صالوايت  احلوار: " حمادثة بني شخصني فأكثر عن طريق الّتناوب "  اصطالحا:  تعريف احلوار    -ب)  
  .) 1580م، ص:2001، 4،ج

بني   الّتباحث  فهو  االصطالحية؛  للحقيقة  للحوار مطابق  الّلغوي  املعىن  أّن  ّمما سبق  أو  ويتضح  طرفني 
  أكثر ومراجعة الكالم بينهم، بغرض الّتوصل إىل اتفاق يف أجواء يغلب عليها طابع اهلدوء واالتزان. 

  ثانيا: مفهوم الّدين يف الّلغة واالصطالح  
  تعريف الّدين-1
الّلغة:  -أ الّدين يف  معاٍن    تعريف  العربية وجدنا هلا  واملعاجم  القواميس  الّدين يف  عن كلمة  حبثنا  إذا 

والّشأنكث العادات  الّطاعة  احلساب،  واملكافأة  اجلزاء  منها:  امللك،  رية،  الّرجل،  به  يتدين  ما   ، املّلة، 
الّسلطان، الّتوحيد، الّتدبري، احلكم، الّسرية، املعصية، الورع، الّذل، الّداء، العبادة، اإلسالم وغريها من  

  .) 52، ص :35(الزَّبيدي، دت، ج  املعاين
هو" اسم لكل ما يعبد به املعبود، سواء أكان هذا املعبود هو اهللا احلق،    الّدين اصطالحا:مفهوم    -ب

  .  )56، ص: 1م، ج1981(عطار،أم أي معبود من املعبودين سواه "  
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الّدين:   أّن  أخرى  بعبارة  على  " أو  يدل  الّذي  الّسلوك  وجمموعة  ذوات)  (أو  ذات  قداسة  اعتقاد  هو 
  .) 11-10م، ص:2001(اخللف،اخلضوع لتلك الّذات ذًلا وحًبا ورغبة ورهبة ". 

بقوله-باالعتبار اإلضايف  -ثالثا: تعريف حوار األديان الباحثني  األديان،  :  : عرفه بعض  املراد حبوار   "
نقي أديان خمتلفة، أفراًدا كانوا أو مجاعات، شفوية كانت أو مكتوبة  مجيع احلوارات اليت جتري بني معت

واقعية أو  كانت  أو خاصة عقدية  عامة كانت  أهلية،  أو  رمسية كانت  مرقونة،  أجموض،  (".  أو  آيت 
  ). 78م، ص:  2012

وعّرفه يوسف احلسن بقوله:" هو أن يتبادل املتحاورون من أهل ديانتني األفكار واحلقائق واملعلومات  
واخلربات اليت تزيد من معرفة كل فريق باآلخر بطريقة موضوعية ما قد يكون بينهما تالق أو اختالف،  

ي أحسن بعيدًا عن نوازع  مع احتفاظ كل طرف مبعتقداته يف جو من االحترام املتبادل واملعاملة باليت ه
والتعاون  والوئام  املساملة والتفاهم  املودة وروح  التجريح، وغاية احلوار هي إشاعة  التشكيك ومقاصد 

  ) 13م، ص: 1997(فيما يقع التوافق فيه من إعمال النفع العام للبشرية  
  الفرع الثاين: تعريف التفاعل احلضاري 

  أوال: تعريف التفاعل لغة واصطالحا 
مصدر َتفاَعَل الذي يدّل على املشاركة غالبًا، وكل شيء مما يشترك الفاعالن  التفاعل لغة:    تعريف-1

و(تفاعال) أثر كل ِمْنُهَما ِفي اآلخر  ).  16، ص:  2(اخلليل بن أمحد، جفيه جيوز فيه التفاعل واالفتعال  
  . )695، ص: 2(مصطفى إبراهيم وآخرون، دت، ج

طرفني فأكثر يف أمر ما يهّم ويعود على اجلميع، وما كان فيه تأثري فيما   فالتَّفاُعُل يدّل على التشارك بني
  بينهم. 

اصطالًحا:-2 التفاعل  بعضها   تعريف  املجتمعات  أو  الثقافات  تأثر  االجتماعّي:  أو  الثَّقاّيف  التَّفاعل 
  . )1725، ص:  3م، ج 2008. (خمتار أمحد، وآخرون، ببعض

  ثانيا: تعريف احلضارة لغة واصطالًحا 
 عريف احلضارة لغة: ت -1

اِحلضارة بكسر احلاء: اإلقامة يف احلَضر، وتأيت كذلك بالفتح "اَحلضارة"؛ وهي لفظ مأخوذ من احلضر،  
  . )632، ص: 2م، ج 1987(اجلوهري ،واحلاِضُر: خالف البادي. واحلاِضرٌة: خالف البادية 

  تعريف احلضارة اصطالًحا -2
وعة املنجزات الفكرية واالجتماعية واألخالقية والصناعية عرفت موسوعة السياسة احلضارة بأا: "جمم 

  . )549(الكيايل، دت، ص:اليت حيققها جمتمع معني يف مسريته؛ لتحقيق الرقي والتقدم "  
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  - باالعتبار الوصفي -ثالثا: تعريف التفاعل احلضاري
" اتصال والتقاء الشعوب  بأنه:ميكن تعريفه بوجه عاّم  -التعريف باالعتبار الوصفي–التفاعل احلضاري  

للنظرة   تبًعا  له مساوؤه وحماسنه،  االلتقاء  املتباينة؛ وهذا  الثقافية والقيمية  األبعاد  املختلفة؛ ذات  واألمم 
  .) 37م، ص:2007األهدل؛ (العقدية، واملنفعة املتوقعة للمجتمع".  

  
  املطلب الثاين: منطلقات حوار األديان يف إحداث التفاعل احلضاري  

مبادئ  ل من  ينطلق  أن  البد  احلضاري؛  التفاعل  إحداث  يف  األكرب  األثر  له  األديان  حوار  يكون  كي 
  أساسية حتدد وجهته وتربز غايته. ويف هذا املطلب أذكر أهم املنطلقات؛ وذلك حتت الفروع اآلتية:  

  الفرع األول: إقرار االختالف والتعددية بني األديان
األساس االعتراف باختالف اهلويات الّدينية بني البشر، مما جيعل التنوع إّن حوار األديان من منطلقاته  
إرادة وحتمية كونية؛   اليت تقارب غريه  الديين  " فلكل شيء يف هذا اخللق طبيعته وخصائصه وصفاته 

والّتعّدد.   الّتنّوع  أساسها  الكون  يف  الوجود  فطبيعة  وهكذا  أخرى،  أحايني  يف  عنها  وتتنافر  أحيانًا، 
سانية خلقها اهللا وفق هذه السنة الكونية، فاختلف البشر إىل أجناس خمتلفة وطبائع شىت، وكّل من  واإلن

السقار،  (جتاهل وجتاوز أو رفض هذه السُّنة املاضية هللا يف خلقه، فقد ناقض الفطرة وأنكر املحسوس"  
  . ) 13ص: دت، 

اآليات  الكونية واالجتماعية يف كثري من  احلقيقة  هذه  أكد على  أنه  يلحظ  الكرمي  القرآن  والناظر يف 
الكرمية. فهذه اآلية نصوص صرحية على إقرار القرآن الكرمي حبتمّية الّتعدد  الديين بني البشر، واستمراره  

ري: "وال يزالون خمتلفني، إّال من  إىل يوم القيامة، ّألن ذلك يدخل يف سنن اهللا الكونية ، يقول ابن كث
رحم ربك": "أي: وال يزال اُخلْلُف بني الّناس يف أديام واعتقادات مللهم وحنلهم ومذاهبهم وآرائهم"  

اِإلسالم،  .  )361، ص:4م، ج1999(ابن كثري،   وهو  واحد،  دين  الناس على  اهللا جلعل  ولو شاء 
  . )198، ص:3م، ج1997(السمعاين اع األديان ولكن شاء اهللا أن تتعدد اختيارات الّناس يف اتب

كما اعترف القرآن بوجود األديان وتعددها على هذه األرض؛ وهذا االعتراف هو اعتراف وجود ال  
وقد بّين أّن مجيع أديان العامل ال خترج عن أصناف هذه األديان الّستة؛ وهي: اإلسالم،  .  اعتراف صحة 

  جوسية، والوثنية. واليهودية، والصابئة، والنصرانية، وامل
فيما   للحوار  األوىل  االنطالقة  يعطي  األديان  أتباع  بني  الدينية  التعددية  وإقرار  االعتراف  أّن  وال ريب 

أساًسا له يف دعوته حلوار األديان مع   )م 1965-1962( بينها؛ وهذا ما جعله املجمع الفاتيكاين الثاين 
ل. ومعلوم أّن هذا االعتراف يكون له آثاًرا كبرية أتباع الديانات على خالف ما كان عليه األمر من قب

لتحقيق الّتعارف والّتفاعل احلضاري بني األمم والّشعوب. فال حوار دون اعتراف بالّتعدديات الدينية  
املخالفة؛ إذ أّن احلوار ال يقوم على الّتناكر الديين وإمنا يقوم على االعتراف املتبادل بينها؛ وبالتايل يعطي  
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الوجود.  فضاء أرح إزالته واستئصاله من هذا  أمًرا كونًيا ال ميكن  باعتبارها  الدينية  التعددية  بقبول  ب 
وعلى   أنواعه  بشىت  احلوار  هو  اإلنسانية  للحضارة  خادما  وجعله  واستثماره  إلدارته  طريقة  أمثل  وإن 

  رأسها حوار األديان. 
للَوْحد سبيًلا  الّديين  التعدد  جعل  باإلمكان  يغدو  ذلك  ضوء  املجتمعية  يف  مكوناته  بني  واالنسجام  ة 

وكياناته الدينية؛ وهذا ماحيقق االندماج االجتماعي فيما بينها. وليس املقصود من التعددية الدينية هو  
إذابة اهلويات الدينية يف هوية واحدة؛ وإمنا املقصود من منها هو حفاظ األديان على خصائصها الدينية 

  شارك فيه خلدمة اإلنسانية.  مع التعاون فيما بينها؛ فيما تت
  الفرع الثاين: املقاصد احلسنة للحوار. 

إّن من أهم املنطلقات اليت ينطلق منها احلوار بني أتباع األديان؛ هو املقاصد احلسنة اليت تعقد من أجلها 
الرمسي   غري  املستوى  أوعلى  املؤسسايت  الرمسي  املستوى  على  أكانت  سواء  واللقاءات  املؤمترات  هذه 

  ي يتم عن طريق األفراد واجلماعات من أتباع الديانات.الذ
هذه   يف  املتحاورون  ابتعد  فكلما  أجلها؛  من  عقدت  اليت  النوايا  على  مترتب  اللقاءات  هذه  فنجاح 
استراجيياا،   إىل وسيلة ختدم  احلوار  اليت  حتول  والرباغمانتية  السياسية  األجندات  اللقاءات عن خدمة 

بن الوقت نفسه  املصداقية  ودم يف  بالتشكيك فيها؛ فحينئذ يضفى عليها طابع  ولو  اللقاءات  يان هذه 
  املوضوعية ويكون احلوار حمقًقا لغايات ومقاصد أنبل وأمثل تعود بالصاحل العام على مجيع البشرية . 

سطح  على  تتحرك  استهالكية  أسواق  يف  انطلق  أّنه  احلوار  مشكلة  إن  اهللا:"  فضل  حممدحسني  يقول 
حياتنا الفكرية، وعلى هامش السياسة يف حياتنا السياسية...يطرح احلوار المن أجل أن يصل الفكر قي 

اللعبة يف   شيئا من  الفكر، وحيرك  أجواء  يف  اجلدة  يثري من  أن  أجل  من  العمق؛ ولكن  يف  احلقيقة  إىل 
  . )  22م، ص: 1994(فضل اهللا، يف آفاق احلوار اإلسالمي املسيحي ، أجواء الّسياسة ". 

(يوسف  ا سبق يتضح لنا أن احلوار يصبح "جوهر حياة البشر حينما يتم بني ذوي النوايا الطيبة".  ومم
  ) 11م، ص:1997احلسن، 

  الفرع الثالث: الندية واملساواة بني أطراف احلوار. 
املساواة  تكون  أن  احلضاري البد  التفاعل  عجلة  دفع  ناجًحا يف  األديان  أتباع  بني  احلوار  يكون  حىت 
إمالءات   عن  عبارة  واقعه  وصار  الطرشان،  حوار  إىل  احلوار  حتول  وإال  احلوار؛  أطراف  بني  والندية 
الغالب هو من خيتار مواضيع احلوار وجيعلها تدور يف فلك سياسته وإمربياليته؛  وليس مداوالت؛ ألن 

ملتحاورون منتقني  وهذا ما جيعل احلوار مشكوًكا فيه، وال يعطي الثمار املرجوة منه، خاصة إذا كان ا
الغالب  بتقليد  املغلوب مولع  ليخدم فكرهم وسياستهم، ومعلوم يف هذه احلال أن  الغالب  الطرف  من 

  واتباعه. 
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استقاللية يف اآلراء  الفكر اآلخر تعطي  بندية وأدبية ولو كانت ختالف  اآلراء والعقائد والقضايا  فإبداء 
ا تبدي حقيقة املحاور كما يريد أن ُيعرِّف هو بنفسه  واألفكار، وتعطي بالتايل التجاور ال التنافر؛ أل

  الكما يريد أن ُيعّرف به اآلخرون.   
ومن األصول ذات العالقة بالندية واملساواة بني أطراف احلوار اليت دعا إليها القرآن؛ مبدأ احلياد التام  

ن يضع املحاور املخالف والكلي؛ والتسليم بإمكانية صواب املُـحـَـاَور؛ فاهللا يأمر الرسول (ص) أ
موضع الندية والتساوي معه النطالقة احلوار معه؛ حىت ال حيس بالدونية والضعف؛ ألن جمرد الّشعور  
بذلك يلغي مسافات التقارب، ومينح الطرف القوي فرصة ليملي أفكاره ويفرض هيمنته، كما أّنه يبعد  

  األرحيية واالطمئنان املطلوب يف احلوار. 
الزخمشري   الكرمية:"  يقول  اآلية  تعليقه على هذه  الذي كل من مسعه من  يف  املنصف  الكالم  وهذا من 

صاحبك"   أنصفك  قد  به:  خوطب  ملن  قال  مناٍف  أو  ج1407الزخمشري،(مواٍل  ص:  3هـ،   ،
581( .  

ولعل السبب الذي جيعل بعض األطراف والباحثني غري متحمسني لقضايا احلوار بني األديان؛ ما يرونه  
بعض   سعي  األخرى، من  األديان  على  األديان  لبعض  امليزان  كفة  وترجيح  امليل  إىل  األطراف 

مستحضرين ذهنية االستعالء واالستخفاف يف املجاالت االقتصادية والسياسية وحنوها؛ وهذا ما حدث  
  بالفعل يف بعض مؤمترات احلوار. 

احلواري:" ال  امليدان  طويلة يف  له خربة  الذي  الرجل  التوجيري  بني  يقول عثمان  وتفاعًلا  نريد حواًرا   
العنصري وباالستعالء احلضاري، ويصدران عن   بالتفوق  الثقافات واحلضارات ينطلقان من اإلحساس 

  . )24م، ص:1998(التوجيري، روح اهليمنة الثقافية". 
وعليه؛ " ندرك مدى قوة دور السلطات السياسية املعاصرة وحتكُّمها يف حتديـد العالقات بني األديان. 
فاشتغاهلا املباشر يف عقد احلوار الديين ومؤمتراته وندواته كـان مظنة لسوء االستخدام واالستغالل، بل 

  . )148م، ص: 2010(مالك طه،ذلك هو احلاصل فعًال يف كثري من األحيان". 
وميكن ألتباع األديان أن يأخذوا من بعضهم بعًضا بندية واحترام يف حال تكافؤ أطراف احلوار؛ وهذا 

 invited)، واآلخر ضيًفا أو ضيوًفا مدعوين (hostا ال يتحقق إذا كان أحد األطراف مضيًفا (م
guest .حسب تعبري الفاروقي (  

وال غرو أّن فكرة االستعالء احلضاري هي اليت أفضت إىل خلق قطيعة بني أتباع الديانات، وكرست  
االعترا وعدم  اآلخرين،  جتاهل  "ألن  بينها؛  والتناكر  سياسة  التباعد  هي  إمنـا  الفكرية  مبهارم  ف 

نرجسية ذميمة ومرض نفسي البد من التخلي عنها، كما أن من الضرورة أن يتخلـى أطراف احلوار  
  . )199م، ص:2005(النجار، عن تعظيم األنا أو تضخم الذات ليكون احلوار علميًا وفعاًال". 
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أن يؤكد على أن من شروط انطالق احلوار    Roger Garaudy)وهلذا ما فتئ روجيه غارودي (
احلضارات   األديان  -بني  حوار  فيها  احلضاري.  -مبا  التفوق  عقدة  عن  الغرب  ختلي  (بوالروايح،  هو 

. ويف هذا السياق يقول غارودي يف كتابه حوار احلضارات؛ وذا " احلوار بني  )177م، ص: 2010
مع   يتسق  كوين  مشروع  يولد  أن  ميكن  وحده  خيترع  احلضارات  أن  ابتغاء  وذلك  املستقبل؛  اختراع 

اجتماعًيا جديًدا؛ وكيما   نسيًجا  يستلزم كيما خيلق  األمل  أن مشروع  اجلميع...ذلك  اجلميع مستقبل 
على   بل  املرتع،  فردي  منظور  عن  نتكلم  وأال  بعًدا جديًدا،  مننحه  أن  سياسًيا جديًدا،  مفهوًما  خيترع 

  ). 10م، ص:1999(منظور مجعي".  
ا اإلنسانية اجلماعية  فحوار  الرتعة  الندية بني أطراف احلوار أعطى ما خيدم  انطلق وقام على  إذا  ألديان 

القائم   التفوق والتميز احلضاري  اليت ختدم اجلميع ويتشارك فيها اجلميع، وبالتايل يضع ويكسر شوكة 
  على الرؤية الفردية األحادية اخلادمة للحضارة الواحدة.  

  العقدية والفكرية. الفرع الرابع: احلرية 
املقصود باحلرية العقدية والفكرية يف هذا الّسياق؛ هي "حق اإلنسان يف اختيار ما يؤمن يه ابتداًء وفًقا  

  . )93ت، ص: ، دطاحون(ملا عليه قلبه وضمريه ووجدانه من غري ضغط وال قسر وال إكراه خارجي".
احلرية العقدية والفكرية ألتباع األديان البعيدة عن كل  ومعلوم أّن حوار األديان لن يقوم إال يف أجواء  

إكراه وإغراء، وإال حتول احلوار إىل مساومات. فتعطى احلريات يف كل جماالت احلوار إذ ال مقدسات 
يف احلوار، سواء كان احلوار الهوتيا عقديا أو واقعيا حياتيا، وسواء أكان يف املشتركات أو املختلفات  

  بني األديان.
واإلغراء؛  اإلكراه  وجوه  كل  عنها  ويبعد  العقدية  احلرية  عن  ينبه  أن  إال  الكرمي  القرآن  مافتئ    وهلذا 

إّال باالختيار والطواعية، وال   يتّم وال يطلب  العقيدة؛ فاإلميان ال  واآليات تدل على منع اإلكراه على 
ا من  املانعة  اآليات  أكثر  وما  امللجئ،  واإلرهاب  والقسر  باإلكراه  واإلميان حيدث  الّدين  على  إلكراه 

  ). 1011، ص: 2هـ، ج 1422(الزحيلي،
جمتمعا   أعطى  احلرية  فلك  يف  وسار  اإلنسانية  واألخالق  األدبية  بالنُّعوت  التزم  إذا  األديان  حوار  إّن 
يعطي   واآلراء  واألفكار  العقائد  يف  حبرية  احلوار  ألن  احلقيقية؛  هويته  لإلنسان  وأعطى  حًرا،  إنسانًيا 

ا النيات ويضطهد  الصورة  األفواه وتساء  تكمم  ما  كثًريا  أن  معلوم  هو  وكما  احلرية؛  ملمارسة  حلقيقية 
ممارسات   من  والتفكري  التعبري  حلرية  أعطي  مبا  يقاس  احلريات  فمؤشر  بالذات؛  املجال  هذا  يف  الناس 

  وتطبيقات، فهو حمك وحمط اختبارها.    
و مساحة  إىل  حيتاج  األديان  أتباع  بني  احلوار  اخلوف، إّن  من  خالًيا  جًوا  توفر  الّتي  احلرية؛  من  اسعة 

اليت تؤدي   املنشودة  الغايات  الوصول إىل  املتباينة دف  األفكار واآلراء  املتحاورين على طرح  يساعد 
إىل الّتفاهم والتفاعل بني الّناس. يقول حممد حسني فضل اهللا :"ومن الّطبيعي ألي حوار يدور بني اثنني  
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ىل النتيجة احلامسة من اإلميان العميق املنفتح بنتائج احلوار، أن حيقق شرًطا أساسًيا، وأن  لينتهي يف هدفه إ
الّذي   الفكري والّنفسي؛  اإلرهاب  واقًعا حتت رمحة  املستقلة فال يكون  الفكرية  الّثقة بشخصيته  ميلك 

  . )36، ص:1(فضل اهللا، احلوار يف القرآن، جيشعر معه باالنسحاق أمام شخصية اآلخر".  
يبىن عليه، وما يرجى منه   املنطلقات واألسس يعطي أرضية صلبة، فيما  األديان ذه  أّن حوار  وأخال 

لتصب  ،  من أهداف وغايات حتقق وحتدث التفاعل احلضاري بني الشعوب مبختلف معتقداا وأفكارها
األديان ومقدساا؛ وبالتايل ال  فيما   احترام خصوصيات  العاملي، مع  الكرامة واإلنسانية والسالم  خيدم 

  ندخل يف العوملة الدينية، بل يف العوملة اإلنسانية.  
  

 املطلب الثالث: حوار األديان ودوره يف حتقيق التفاعل احلضاري 
  الديانات. الفرع األول: حوار األديان وإقامة جسور التفاهم بني أتباع

فدور احلوار أّنه " يؤدي إىل حتقيق الّتفاهم بني األديان ملعرفة نقاط االلتقاء من أجل دعمها وتقويتها،  
هذه   من  التخلص  حماولة  عدم  مع  بينها،  والّتقريب  فهمها  أجل  من  االختالف  نقاط  على  والتعرف 

متثل خصوصية األديان وهويتها،    األديان باعتبار أّن هذا هو هدف احلوار، وذلك ألّن نقاط االختالف
وتظهر شخصيتها يف مواجهة األديان األخرى. واحلوار البّناء یحافظ على استقاللية األديان، ویبين  

وهذا من شأنه أن   .) 774م ، ص:2013(الشبول،  العالقة بني أهل األديان على أساس من قبوهلا"  
  يبين جسور التفاهم بينها. 
للحوار مع أتباع األديان فحسب، بل داعًيا إليه من خالل تبين احلوار وجعله وهلذا مل يكن القرآن مقرا  

بينهم؛ سواء يف   التخالف  أو  التوافق  املخالفني؛ وإدارة  للّتواصل والتفاهم مع  األمثل واألفضل  الوسيلة 
 اجلانب الالهويت العقدي أو اجلانب العملي التعايشي. 

أتباعها؛ يقول هانس كينغ   األديان دون احلوار بني  أتباع  التفاهم والسالم بني   Hans(ولن يتحقق 
Küng(  ليس مثة سالم بني األمم دومنا سالم بني األديان، وليس مثة سالم بني األديان دومنا حوار ":

  ). 165م، ص:2010(البوطي، كينغ،  بني األديان. " 
ف ويركز عليه ليصل إىل التفاهم؛ " فإّن من الّطبيعي أن يركز على وحوار األديان ينطلق من االختال

مسموع"   بصوت  الّتفكر  ميثل  ذلك  أّن  باعتبار  املضاد،  الفكر  حيمل  الّذي  اآلخر  اإلنسان  مع  احلوار 
  .)11م،  ص:1994(فضل اهللا،يف آفاق احلوار اإلسالمي املسيحي، 

إّن قيمة حوار األديان تتجلى يف إعطاء القضايا املطروحة واقعية وموضوعية يف دراستها ومعاجلتها؛ وإذا  
الّتوازن   من  نوًعا  املتعدد  الّديين  "الواقع  يعطي  فإّنه  وآدابه،  وأخالقياته  وأصوله،  مببادئه  التزم  ما 

الفريق وذاك إىل حركة   الّنظر   واملوضوعية حبيث يتحول هذا احلوار بني هذا  حبث عن احلقيقة وإعادة 
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يف   احلق  بعض  له  يكون  قد  الّذي  اآلخر  نظر  وجهة  إىل  االستماع  أساس  على  العقيدية،  األفكار  يف 
  ) . 90م، ص:1994(فضل اهللا، يف آفاق احلوار اإلسالمي املسيحي،قناعات فكره" 

إمنا يف درجة ما حيققه من  وعليه؛ فإن جناح حوار األديان اليكون يف قيمة مواضيع النقاش واحلوار؛ و
  التفاهم والتوافق بني املختلفني.  

  الفرع الثاين: حوار األديان وبناء األخالق العاملية. 
إّن الناظر يف القاموس األخالقي لألديان جيد أرضية قيم تتشارك فيها مجيع األديان؛ وال ريب أن حوار  

اطع بني أتباع األديان وإعماهلا يف التفاعل اإلجيايب األديان له الدور األبرز يف بيان هذه األخالق اليت تتق
  واحلضاري لألمم والشعوب.  

واملتأمل يف القرآن الكرمي يدرك دعوته الصرحية إىل التعاون وتبين كل ما يدخل يف الرب والتقوى؛ واليت 
اين؛ وجاءت  منها التزام األخالق احلسنة واالبتعاد عن كل األخالق املشينة اليت تعصف باملجتمع اإلنس

على   األديان  أتباع  من  غريهم  مع  وتعاوم  بينهم  فيما  املسلمني  تعاون  لَتْشُمل  مطلقة  عامة  الّدعوة 
واخلري الرب  حيث  .  صنوف  لآلية؛  احلضاري  الفهم  هذا  مع  تلتقي  مبا  التقوى  شلتوت  حممود  ويعرف 

اتقاء يقول: قلنا،  كما  هي  وإمنا  املظاهر،  من  بشيء  وال  الّطاعات،  من  بنوع  خاصة  ليست  "الّتقوى 
م،  2004(شلتوت،  اإلنسان كل ما يضّره يف نفسه ويف جنسه، وما حيول بينه وبني الكمال املمكن".  

  . ) 433ص:
إىل األخالق احلسنة؛  من الدعوة    والّتعاون يكون على املشترك اإلنساين الذي تدعو إليه الفطرة الّسليمة

األخالق   دم  اليت  واملخدرات  والنسل،  احلرث  لك  اليت  واإلباحية  أنواعه،  بشىت  الظلم  كمحاربة 
  السوية وتعطل العقل وحنو ذلك.  

ما   كل  على  بالتعاون  وذلك  اإلنسانية؛  األخالق  خدمة  غاياته  تكون  أن  البد  األديان  فحوار  وعليه؛ 
يهدمها؛   ما  (يق خيدمها ودفع كل  كينغ  هانس  األديان  Hans Küngول  بني  ليس مثة حوار   "  :(

دومنا معايري أخالقية عاملية، ليس مثة إنقاذ لكوكبنا دومنا أخالق معوملة، وأخالق العامل حممولة بصورة  
(البوطي،  مشتركة على أكتاف الّدينيني والالدينيني، أن يتصرف اإلنسان بإنسانية وليس بال إنسانية ".  

  . خاصة وأننا نعيش على أرض واحدة ويف وطن واحد. )165م، ص:  2010كينغ، 
وقد يكون حوار األديان هو النقطة األوىل لبداية املشروع األخالقي العاملي؛ ألنه" كلمــا طرح املرء  
إلزامها   درجة  ومدى  األخالقية؛  بالدوافع  يتعلق  فيما  أســئلة  ـ  كينغ  هانز  طرح  مثلما  ـ 

الديانات يف تقديــم ما  وشــرعيتها   ازداد دور  للقواعد األخالقيــة  النهائي  املشتركة واملعىن 
  ). 246م، ص: 2020(النشار،  هو خاص ا كأسس ممكنة لألخالق العقالنية العاملية املشتركة" 
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للسلوكيات  أتباعها  بقيادة  اإلنسانية،  األخالق  نشر  يف  عظيمة  مسؤولية  تتحمل  الّدينية  فالقيادات 
احلضاري  الرش البناء  دم  اليت  املتطرفة  واألفكار  السلوكيات  عن  وإبعادهم  الوسطية،  واألفكار  يدة 

  املادي واملعنوي لإلنسانية. 
: " إننا نؤكد أّن هناك إمجاًعا موجوًدا بالفعل بني األديان ميكن  )Hans Küng(  يقول هانس كينغ

أساسي يف احلد األدىن من القيم الرابطة، واملعايري  أن يشكل أساًسا ملقاييس عاملية لألخالق: هو إمجاع  
الثابتة، واملواقف األخالقية الثابتة" ويقول يف موضع آخر:" إّن تقاليدنا الدينية والثقافية املختلفة جًدا ال 
من   مزيد  إلحالل  والسعي  بفاعلية؛  الالإنسانية  أشكال  كل  مع  نكافح  أن  من  متنعنا  أن  جيوز 

  . ) 223- 222م، ص:2015(كينج، اإلنسانية".
اإلنسان تستدعي أخالقيته؛ وأخالقيته تستدعي حواريته؛ وهذه احلوارية هي باب واسع من   فإنسانية 

النيب   عليها  اليت حث  احلكمة  َوَجَدَها  بقوله:    -ملسو هيلع هللا ىلص- أبواب  َحْيُثَما  اْلُمْؤِمِن،  َضالَُّة  اْلِحْكَمُة  «اْلَكِلَمُة 
ماجه،   (ابن  ِبَها»  َأَحقُّ  رقم:  َفُهَو  ج 4169حديث  ص:  2،  من  )1395،  احلكمة  أخذت  فإن   .

غريك؛ فهذا يعين أنك قدرته وحاورته، وأنك ترى البشرية أسرة واحدة يأخذ بعضها من بعض، وال  
واخلري.   احلق  على  يتعاونوا  أن  وأممها  شعوا  بني  االختالف  وقوع  من  م،  2019(بومنجل،  مينع 

  . )27ص:
ملؤمترات الدينية واحلقوقية األثر الكبري يف حماربة التمييز العنصري والديين، وقد كان لألديان مبمثليها يف ا

البشرية  املواطنية واإلنسانية جلميع  الفكري، وإعطاء احلقوق  املخدرات واإلباحية والتطرف  ومكافحة 
  دون االلتفات إىل أدياا وأعراقها. 

  الفرع الثالث: حوار األديان وحتقيق التعارف احلضاري. 
تعارف احلضاري بني األمم والشعوب على هذه البسيطة أمر مطلوب ومرغوب؛ وهو مطلب إنساين  فال

حتقق   فإذا  لإلنسانية؛  احلياتية  املستويات  كل  على  وتفعيله  حتقيقه  األديان  حوار  أهداف  ومن  عاملي. 
  التعارف الديين كان مسهًلا ومذلًلا ألنواع التعارف األخرى.  

القرآن   إليه  الشعوب والقبائل باختالف  الكرمي؛  وهذا ما دعا  التنوع والتعدد على مستوى  فالغاية من 
أعراقها وألواا وأدياا هو الّتعارف والتآلف، ال التصارع والتعارك؛ يقول الطاهر بن عاشور: "واجٌب  

،  26جم،  1984بن عاشور،  ا("  بث الّتعارف والّتواصل بني القبائل واألمم وأّن ذلك مراد اهللا منهم 
  . )261ص: 

ولعل تساوق الّتنوع االجتماعي والّتنوع الّديين والثقايف يف بيئة ما، ودراسة املقاربات واملفارقات بينهما  
على حنو موضوعي، يؤسس لتواشج اجتماعي ومعريف "أبستيمولوجي "، يرتقي ليس بالّتفاهم والّتعايش  

(املخزومي،  ّمث يصب يف جداول املستقبل"  فحسب، بل الّدفاع عن اآلخر يف مشتركاته وأفكاره، ومن  
  ) . 448م، ص:  2017
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اإلنسانية،   للعالقات  املؤسس  هو  التعارف  إذ  احلضارية؛  الفاعلية  حتققت  باحلوار  التعارف  حتقق  وإذا 
أّما من  الّذي حيدد شكلها، وحيافظ على فعاليتها وتطورها واستمرارها، هذا من جهة اإلجياب،  وهو 

التّ  فإّن  الّسلب  االديان جهة  أتباع  بني  والّصراع  الّصدام  مسببات  يزيل  وفاعلية  كمفهوم  عارف 
  ) . 84م، ص:2014(امليالد، اجلوهري، واحلضارات 

َأْنَبل ومقاصد أوسع، ذلك أّنه إن مل يكن   ألّن "الّتعارف بني الّشعوب واحلضارات يهدف إىل غايات 
جم عنه دوًما حوار هادئ وتعاون دائم"  هنالك تعارف لن يكون هناك حوار أو تفاهم، فالّتعارف ين

  . ) 62م، ص:2010(عزوزي، 
إىل   ّمث  واالنسجام،  الّتفاهم  إىل  املؤدي  الّسليم،  الّتواصل  جمال  يف  ا  املسلم  األسس  "من  أن  والغرو 
اإلقناع والّتأثري، أن تكون للمتكلم املحاور معرفة بالّطرف اآلخر، معرفة تؤهله إىل إفهامه والفهم عنه  

  . )111م ، ص:2013(الرمحوين، الوقت ذاته". يف 
أتباع   بني  التعارف  إحداث  يف  قليًلا  طرًفا  ولو  حققت  األديان  حوار  وندوات  مؤمترات  أن  والريب 
أحدث  ما  العاملية؛  االجتماعية  القضايا  بعض  وأتباعهم ومواقفهم من  األديان  األديان، وعرَّفت حبقيقة 

  ملتخالفني وحىت املتعادين. نقلة نوعية يف فتح باب التعارف بني ا
  الفرع الرابع: حوار األديان ودوره يف حتقيق التعايش السلمي. 

إّن حوار أتباع األديان أمر مطلوب لتحقيق للتعايش اإلنساين، فحوار األديان وسيلة وضرورة تقتضيها  
  واألمين بني أتباع الديانات.احلياة البشرية، فتحقق االنسجام املجتمعي ال يتحقق إال بالتعايش السلمي 

فمن دون االحتكاك الفكري والتالقح الّثقايف والتدافع احلضاري بني الّناس املختلفني واملتنوعي الّثقافات 
يفقد الّذهن عطشه إىل املعرفة الّتي هو عود الّثقاب الّذي يلهبه. إّن االختالف بني الّناس وما يشكله  

عد  مستلزمات  أهم  أحد  هو  تدافع  األرض؛من  فساد  الكرمي    م  القرآن  أكده  ما  (السماك،  وهذا 
  ). 124م، ص:2015

بناء  إىل  بالتايل  أفضى  احلوار،  منها  واليت  احلضارية  باألساليب  األديان  أتباع  بني  التفاهم  حتقق  فإذا 
يؤدي   فاحلوار  ولغاته...؛  أعراقه  أديانه وتنوعت  تعددت  والتناغم مهما  االنسجام  على  قائم  ُمجتَمِعٍي 

التفاعل  إ جداول  يف  يصب  والكل  والتساكن،  والتعايش  التآلف  إىل  يفضي  والتعارف  التعارف،  ىل 
  احلضاري اإلنساين.

وقد دعا القرآن الكرمي إىل التعايش مع أتباع األديان؛ وذلك بربهم واإلحسان إليهم ماداموا داعني إىل  
واألد امللل  أصناف  تفسري  يف  الّطربي  يقول  واملواطنة؛  وتقسطوا  املساملة  وتصلوهم،  تربُّوهم  "أن  يان 

بعض"   دون  بعًضا  به  خيصْص  فلم  صفته،  ذلك  كان  من  مجيع   ... وجل  عّز  اهللا  إّن  إليهم، 
  ). 323، ص: 23م، ج2000(الطربي،
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واملبادئ   القيم  ترسيخ  به يف  حيتذى  ُأمنوذًجا  معاهداته  فكانت  بذلك عملًيا؛  الّرسول (ص)  التزم  وقد 
وثيقة  ك  الّتعايش بني أتباع األديان يف سلم ووئام؛ القائمة على التداول واحلوار؛  اإلنسانية؛ الداعية إىل

املدينة اليت أسست للتعايش بني كيانات املدينة من يهود ومسلمني وغريهم. وكذا معاهدته مع نصارى  
االقتتال واملحاربة يف صلح احلديبية؛ ويف   والتعايش على  للمساملة واملصاحلة  هذا يقول  جنران. وتقدميه 

ِإيَّاَها»  (ص):   َأْعَطْيُتُهْم  ِإلَّا  اللَِّه  ُحُرَماِت  ِفيَها  ُيَعظُِّموَن  ُخطًَّة  َيْسَأُلوِني  َال  ِبَيِدِه،  َنْفِسي  «َوالَِّذي 
رقم:   حديث  ج2731(البخاري،  ص:  3،  احلديث:  .  ) 193،  يف  اهللا  حرمات  تعظيم  ومعىن 

و واملعايشة،  املساملة،  إىل  واجلنوح  الّدماء  املصاحلة،  إراقة  عن  والكف  القتال،  حجر،  ترك  (ابن 
  . )336، ص: 5ه، ج1379

وعليه؛ فعناصر الُلحمة االجتماعية على مستوى املجتمع والوطنية واإلقليمية والعاملية، ومجيع ما يربطها  
الشبكات،   تلك  لروابط  املعزز  فهو  باحلوار؛  إال  والتعايش  االستقرار  واملحافظ من عالئق ال ميكن هلا 

  على نسيج وحدا وتعددها. 
وبفقد احلوار الديين البنَّاء حيصل التناكر والتناوش االجتماعي؛ ولو يف الوطن الواحد أو املدينة الواحدة،  
الديانات سببه غياب   أتباع  واقتتال واحتراب بني  تناحر  الواحدة. وما حيدث من  القرية  بل وحىت يف 

  الديين كم نسفت ببلدان وأوطان والعيان يغنيك عن الربهان. احلوار، وللننظر إىل بؤر التوتر
كان   وقد  بينها؛  والتحارب  االقتتال  نريان  وأطفأ  الديانات  أهل  بني  التقارب  أحدث  األديان  فحوار 
أتباع  بني  اجلليد  إذابة  يف  البارز  األثر  الواحد  الوطن  يف  للتعايش  األديان  أتباع  بني  احلوار  لدعوات 

ن واملتحاربني، وإبعاد التناوش بني أبناء الوطن الواحد، وترسيخ قاعدة اإلمكان بالتعايش  األديان املتعادي
ما   وهذا  الوطين؛  التعايش  وبناء  اخلصوصيات  على  املحافظة  مع  الواحد  البلد  يف  دينيا  املختلفني  بني 

  حدث يف كثري من البلدان ذات التعددية الدينية كلبنان ومصر ونيجرييا واهلند وغريها. 
األديان واملذاهب قد شّكل ُخطوًة   املقاوم بني  اللبناين  اِحللَف  أّن  الّشأن؛"  الباحثني يف هذا  ويبني أحد 
السلم واألمن  بناء منظومة  العاملّية يف  للتكامل احلضارّي والشراكة  أّي  أبعد منه؛  للّتعايش، بل  متقّدمًة 

اإلنسان. و األديان على قضايا  التحالف بني  االئتالف اإلسالمّي  العاملّي وإنشاء  املسيحّي يف    –جوهر 
اإلنسانّية سامهت يف   اُهلموم  قاعدة  على  امليدان هي عملّيات مشتركة  ما جيري يف  أّن  إىل  يشري  لبنان 

  . )320م، ص:2017يب نياز، (صناعة النموذج احلضارّي التكاملّي بالتعاضّد والتضامن بني األديان" 
يف حل الرتاعات بني األديان مبعهد السالم األمريكي حتت عنوان وجاء يف الدورة املؤهلة لنيل شهادة  

ما نصه: " وعلى الرغم من ذلك،    -احلوار بني أتباع األديان  –دور الدين يف صنع السالم وحتت فرع  
هو   حملي  إجنيلي  قس  شارك  فقد  السالم،  صنع  يف  جوهري  بشكل  أيضًا  الدينية  اجلماعات  سامهت 

حم  هو  حملي  وإمام  وويو  أشافا  جيمس  صنع    -مد  جهود  يف  الزمن  من  عقد  عن  يربو  ما  مدار  على 
  . )2م، ص: 2008معهد السالم، (السالم يف كافة أرجاء نيجرييا". 
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على  قائمة  منطلقاته  كانت  إن  األديان  حوار  أن  جلًيا  لنا  يتضح  الذكر؛  السالف  النص  خالل  ومن 
لرباغمانتية؛ حقق نتائج باهرة يف صنع السالم،  الصدق واملوضوعية، وابتعد عن النوايا اخلادمة لألنانية وا

  والتعايش بني أتباع األديان؛ سواء على املستوى الفردي أو املؤسسايت.
  

  اخلامتة: 
  وبعد دراسة هذا املوضوع وبتجوال يف مباحثه ومطالبه خنلص إىل النتائج اآلتية:

للواقع   - خادمة  إجيابية  آثار  له  تكون  لن  األديان  كانت  حوار  إذا  إال  اإلنساين  احلضاري 
واملمارسات   القرآنية  النصوص  أكدته  ما  وهذا  واملوضوعية.  املنطقية  على  مؤسسة  منطلقاته 

 النبوية.
التميز   - فكر  على  يقضي  األديان  حوار  إطار  يف  واحلضارية  الدينية  بالتعددية  االعتراف 

 واالستعالء احلضاري الذي يلغي مبدأ التعددية. 
اع األديان كانت له آثار كبرية يف حتقيق التفاعل احلضاري اإلنساين؛ وكذلك  احلوار بني أتب -

بالتعريف والتعارف بني أتباع األديان والتفاهم بينها على املستوى الوطين والعاملي؛ وهذا ما  
 أقرته النصوص الشرعية اإلسالمية. 

اإلنسانية   - خيدم  مبا  إطاره  يف  والتفاعل  اإلنساين،  املشترك  إدارة  فيما  إّن  احلوار  على  متوقف 
 بينها على مجيع املستويات احلوارية؛ مبا فيها حوار األديان. 

  التوصيات: 
  من مجلة التوصيات اليت أوصي ا يف هذا املقام: 

جلميع   - العلمية  واحلواضر  احلواضن  يف  األديان  حوار  عليها  يقوم  اليت  املبادئ  تدريس 
 لألديان عموًما. املستويات؛ من خالل النصوص الدينية 

 التأصيل للدور احلضاري حلوار األديان من خالل النصوص القرآنية واملمارسات النبوية.  -
 إقامة ملتقيات تدريبية عملية للحوار بني أتباع األديان.  -
إقامة دراسات استقرائية وإحصائية لدور حوار األديان على املستوى العلمي الفكري، وعلى   -

 بني أتباع األديان.املستوى العملي التعايشي 
  

  املصادر واملراجع: 
  مصحف املدينة اإللكتروين.  –رواية حفص   –القرآن الكرمي  )1
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  وصدامها بني اإلسالم والغرب حوار احلضارات 
The dialogue of civilizations and their clash between Islam 

and the West  
  

 د. نادية لعروسي 
   اجلزائر-املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة

Dr. Nadia Laroussi 
laroussi29n@gmail.com 

  امللخص: 

حناول من خالل هذه املداخلة أن نكشف اللثام عن بعض السمات اجلوهرية واألسس اليت ينبين عليها  
احلوار يف اإلسالم، ألن ديننا احلنيف هودين السالم، فالعالقة بينهما متصورة على أساس مبدأ اهلوية،  

الطبيعة، ف باعتباره ضرورة من ضرورات  التدافع  أو  بالصدام  اعترف اإلسالم  الوقت نفسه  وإن  إنه يف 
ميقت كل أشكال احلرب، ألا صفة مالزمة للعدوان والبغي، حيث جتسدت أمسى معاين اإلنسانية يف  
احلضارات  قضية حوار  تناول  الذي  غارودي  روجي  أمثال  الغرب ومفكريهم من  أبناء  من  قلة  نفس 

عاين منها اإلنسانية، فكان  باعتبارها قضية مصريية من شاا أن تضع حًدا للحروب وكل املآسي اليت ت
حوار احلضارات هو البديل األنسب وحوصلة جتربة حية عاشها الفيلسوف إبان احلرب العاملية الثانية 
انتهج  بينما هناك من  األمريكية خاصة،  واهليمنة  الغرب  انتقد  إذ  التوازن،  وعدم  دمار  وما خلفته من 

بنظرية ِصدام   هنتنجتون صامويلفكر األمريكي  طريًقا خمالًفا ونادى بصدام احلضارات، حيث عرف امل
الباردة،   احلرب  بعد  ما  والبقاء احلضارات  اهليمنة  ونتيجته  واقعية،  األكثر  هو  الطرح  بأن هذا  واعتقد 

 لألقوى الذي ميتلك شروط الصراع.

 : حوار؛ ِصدام؛ احلضارة؛ اإلسالم. الكلمات املفتاحية-

Abstract: 
In this intervention we try to reveal some of the essential features and the 
foundations upon which dialogue is based on Islam, because our religion is 
peace, for the relationship between them is envisioned on the basis of the 
principle of identity, and if Islam recognized Conflict and competition as a 
necessity of nature, then at the same time abhors all Forms of war, because 
it is an attribute inherent to aggression, and the highest meanings of 
humanity have been embodied in few people of the foreign society and their 
thinkers such as RogerGaraudywho addressed the issue of dialogue of 
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civilizations as a crucial issue that would put an end to wars and all the 
tragedies that humanity suffers fromThe dialogue of civilizations was the 
most suitable alternative and the outcome of a living experience that the 
philosopher lived during the Second World War and the devastation and 
imbalance that caused, as he criticized the foreigners and American 
domination in particular, while there were those who took a different path 
and called for a conflict of civilizations, where the American thinker Samuel 
Huntington was known by the theory of the conflict of civilizations after 
The Cold War, and thought that this proposition is the most realistic, and its 
result is the domination and survival of the strongest who possesses the 
conditions of conflict. 
Keywords: dialogue, conflict, civilization, Islam. 

  املقدمة

التصور   بني  وِصدامها  احلضارات  حبوار  تتعلق  ومصريية،  شائكة  معضلة  املقالة  هذه  يف  سأتناول 
واِمللل   احلضارات  ببني  احلوار  إىل  يدعو  الذي  طبيعة  اإلسالمي  يف  كامنة  ذاتية  صفة  باعتباره  املختلفة 

تتوارث عرب   دفينة  تارخيية  أحقاد  تغذيها  اليت  الِصدام  ثقافة  يغلب  الذي  الغريب  التصور  اإلسالم، وبني 
املجتمعات إىل جمموعتني: جمتمعات متقدمة تسعى إىل بسط نفوذها  واهليمنة   انقسمت  لقد  األجيال، 

العامل حتت غطاء احلداثة و استعالء واحتقار، وجمتمعات  على  نظرة  الغرب لآلخر  ينظر  العاملية، حيث 
  متخلفة تعيش حتت وطأة التبعية واجلهل، فكان العامل وال يزال خيضع ملنطق األقوى.

وما يزيد يف الطني بلة، أن الواقع اليومي تتجاذبه فكرة الِصدام بني احلضارات والتنافس يف التسلح بني 
فأضحى   العظمى،  باألمان القوى  والشعور  األمن  انعدم  إذ  قاطبة،  اإلنسانية  ملصري  ديًدا  يشكل 

على حق   اليت قضت  العاتية  و  املدمرة  احلروب  وانتشرت  العربية،  املجتمعات  واالستقرار وخاصة يف 
فكان   الراهن،  الوضع  الدول يف  بني  العالقات  أجواء  تعكري  زادت يف  قد  طبيعًيا،  باعتباره حًقا  احلياة 

ضارات هو البديل األنسب هلذا الوضع املزري، وقد انشغل العديد من املفكرين بتحليل هذا  حوار احل
الوضع وتشخيص الداء بالكشف عن دواعيه إلجياد الدواء وحماولة الوصول إىل حلول ناجعة للمشاكل  

الم دوًما  اليت تتخبط فيها الدول املتخلفة اليت تعاين من خملفات ظاهرة االستعمار الغاشم، وكان اإلس
يقوم على التعارف واملشاركة ويدعو إىل احلوار مع اآلخر، وينبذ فكرة الصدام بني احلضارات ويقوم  
مبصري  يتعلق  ألنه  ا،  يستهان  ال  كبرية  أمهية  للموضوع  وإن  الكونية،  السنن  من  كسنة  التدافع  على 

لت احلقيقي  والضامن  الوحيد  البديل  هو  احلوار  ويبقى  مجعاء  العامل  اإلنسانية  يف  واألمان  األمن  حقيق 
بأسره،إن حتقيق السالم العاملي رهني انتشار ثقافة احلوار يف كل مؤسسات املجتمع، فتبدأ من األسرة مث  
حوار   موضوع  بصدد  تطرح  اليت  اإلشكالية  وإن  املعمورة،  أحناء  كل  يف  فشيًئا  شيًئا  لتتوغل  املجتمع 
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النحو   للحد من خطر  احلضارات ميكن صياغتها وتقدميها على  األنسب  احلل  احلوار  يعترب  هل  اآليت: 
اآلليات  هي  وما  ؟  الِصدام  أم  احلوار  هل  قاطبة؟  للبشرية  العام  النفع  لتحقيق  أجنع  وأيهما  احلروب؟ 
الكفيلة لتحقيق احلوار بني احلضارات؟ وما هي أسس احلوار ومراتبه يف اإلسالم ؟ وهل اإلسالم يؤيد  

  منطق احلرب؟

  

 م وحوار احلضارات أوال: اإلسال

إن طابع االختالف هو الذي مييز شخصية األفراد، فكل فرد له شخصية فريدة ال ميكن أن تتكرر يف  
الناس يف   إذ خيتلف  الكونية،  السنن  البشر وسنة من  شخص آخر، فكان االختالف طبيعة متأصلة يف 

البيولوجية، البنائية  شخصيتهم  ويف  النفسية  ووظائفهم  العقلية  بتباين   قدرام  سلوكيام  تتباين  كما 
بيئام الطبيعية واالجتماعية، حيث ال تعترب هذه األخرية كيان مادي فقط، بل كيان معنوي، ألا متثل  
وسًطا ثقافًيا، ينتمي إىل عامل القيم، وبالتايل فآلية التنافس بني البشر أو التدافع هي نتيجة الزمة لزوًما  

  هم. ضرورًيا من وجود االختالف بين

بل   والشريعة،  العقيدة  بني  يفصل  القيم، ال  نسًقا من  يشكل  القيم  الدين  باعتباره  اإلسالم  أن  ال غرو 
من   فتخرج  املختلفة،  بأبعادها  احلياة  وبني  بينها  املحكم  والربط  سلوك،  إىل  العقيدة  حتويل  يستهدف 

ا مرافق  كل  قيمة حاكمة يف  باعتبارها  التوحيد  لتتوغل عقيدة  املسجد  املتعددة،  جدران  حلياة وشعاا 
التارخيية، ويساهم يف   الذي يؤدي وظيفته  الفاعل  القوي  املسلم  السمحاء صناعة  تبتغي شريعتنا  حيث 
تشييد صرح احلضارة عن طريق اإلبداعات وجتلياا يف كل ميادين املعرفة، فيعمل على أنسنة الطبيعة 

احله، إذ أن دور املسلم احلضاري هو حتقيق وتذليل صعاا، أي إخضاعها ملآربه وتسخريها خلدمة مص
تنبين على أسس   اليت  التحديث واحلداثة  املعمورة، وال يتسىن هذا إال عن طريق  االستخالف يف هذه 

  إسالمية ال غربية، واليت تنبذ املركزية والعرقية وتنشد العاملية أو الكونية.

ث حث اإلسالم على احلوار مع احلضارات إن ثقافة احلوار صفة الزمة متأصلة يف طبيعة اإلسالم، حي
والديانات األخرى من جهة األمر ال من جهة الندب، ألنه دين جدل وعقل ال دين تسليم فحسب،  
البالية  اليت عرقلته  اجلائر والعادات  العرف  ليهتدي ديه ولتحريره من عقال  البشري  العقل  لينري  جاء 

ره احلضاري، حيث جادل القرآن الكرمي اليهود والنصارى عن أداء مهمته اليت وجد من أجلها وأداء دو
ألننا  باحلوار،  نؤمن  املسلمون  حنن  إننا  املضمار:"  هذا  يف  القرضاوي  يقول  والنحل،   امللل  وخمتلف 
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مأمورون به شرًعا، وقرآننا مليء باحلوارات بني رسل اهللا وقومهم، بل بني اهللا تعاىل وبعض عباده حىت  
شر   حاور  سبحانه  الصراع"  أنه  ثقافة  بدل  احلوار  بثقافة  نرحب  حنن  وهلذا  إبليس،  (الريامي،  خلقه: 

  . )11، ص، ص 2016

  تعريف احلوار: -1

واستحاره:  لغة:   املجاوبة،  فاملحاورة:  القويل،  والتجاوب  "التحادث  مبعىن  العرب  لسان  يف  جاء  قد 
  ) 750ت)، ص -(ابن منظور، (ب" استنطقه

التفاعل والتثاقف والتعاطي اإلجيايب بني احلضارات    يشريأما اصطالحا: مصطلح احلوار إىل درجة من 
اليت تعتين به، وهو فعل ثقايف رفيع يؤمن باحلق يف االختالف إن مل يكن واجب االختالف، ويكرس  

كتشاف التعددية، ويؤمن باملساواة، وعليه فإن احلوار ال يدعو املغاير موقفه الثقايف أو السياسي، وإمنا ال
  . )5ت)، ص  - (ياقوت، (باملساحة املشتركة وبلورا، واالنطالق منها جمددا" 

واحلوار مبعىن ممارسة فن املناظرة و اجلدل هي آلية، قد استعملت يف البيئة اإلسالمية عرب مراحل التاريخ  
ناع، ألن مترس  اإلسالمي ويف جل فتراته، ولنا أمثلة حية وتراث عريق يف ممارسة آليات احلوار وفن اإلق

وصور   املنطقي  التفكري  آليات  استعماهلم  وكذلك  واللغوية،  الشرعية  العلوم  يف  اإلسالم  مفكرو 
يف جمادالت كالمية مع   والدخول  املواقف،  تقومي خمتلف  مكنهم من  بإتقان حمكم  املتنوعة  االستدالل 

احلق   دين  لنصرة  واألمصار  العصور  كل  يف  له  يتربصون  الذين  اإلسالم  العقائد  خصوم  عن  والّذب 
  اإلميانية ضد املبتدعة واملنحرفني عن امللة. 

آدابا  تقتضي  دقيقة،  وشروط  لضوابط  خيضعان  بل  اتفق،  كيفما  جيريان  ال  واجلدل  املناظرة  فن  إن 
ومنهجية منطقية صارمة، ويعترب فن املناظرة من الفنون اليت برع فيها علماء البيان يف احلقل اإلسالمي 

نت وسيلة ناجعة لتوسيع مداركهم البشرية وصقل مواهبهم، حيث سامهت أساليب احلوار قدًميا، إذ كا
مسامهة فعالة يف إثراء البحث العلمي واألصويل، وكان هناك حبث ممحص ودقيق حول املسائل الشرعية  
عصرها   يف  وخاصة  اإلسالمية  احلضارة  ازدهار  إبان  وغربه  اإلسالمي  الشرق  يف  والفلسفية  واللغوية 

اجلدل،  ال علم  تأسيس  إىل  األمر  امتد  بل  خمتلفة،  وديانات  شىت  ثقافات  احلوار  هذا  مشل  وقد  ذهيب، 
اآلليات  هذه  بني  جوهرية  اختالفات  وهناك  التنظري،  إىل  املمارسة  من  اإلسالم  مفكرو  انتقل  وبالتايل 

املناظرة   غاية  أما  عليه،  واالنتصار  اخلصم  إفحام  يف  تنحصر  اجلدل  فغاية  هي  املنهجية،  املدافعة  أو 
واملناظرة   احلوار  بني  شاسًعا  فرقا  هناك  كذلك  جند  ذكره،  جيدر  وما  عنه،  والذود  للحق  االنتصار 
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اجتماعية   بيئة  يف  أخرى  خطابات  أو  خطابني  بني  التواصل  نطاق  عن  خيرج  ال  احلوار  ألن  واجلدل، 
إال معناها  يفهم  ال  حبيث  خمتلفة  مرجعيات  من  تنطلق  أخرى،  بيئات  أو  السياق واحدة  خالل  من   

هذا   يف  الفضل  أبو  مىن  الباحثة  تقول  التأويل،  آليات  واستعمال  اخلارجي  والسياق  الداخلي 
املوضوع:"خيتلف احلوار كأحد األساليب اخلطابية عن غريه من األساليب األخرى كاملناظرة، اجلدل،  

رى، سواء تلك اليت النقد (...) من حيث ضرورة أن يكون هناك صلة بني اخلطاب واخلطابات األخ
تدور يف جمتمعه أو بينه وبني اخلطابات األخرى  املعارضة أو املتنازعة، وما يتضمنه ذلك من إشكاليات  
أو فيما بني اخلطابات  الواحد  والتلقي يف إطار اخلطاب  الفهم  (الذات) صاحبة اخلطاب، وإشكاليات 

وار ال خيرج عن نطاق التواصل بني ، وبالتايل فاحل)68، ص2008(أبو الفضل وآخرون،  املختلفة"  
اإلقناع، وكل حوار   بغية  املتلقي  التأثري يف  إليه، فغاية األول ممارسة  املرسل  أو  املرسل واملتلقي  طرفني 
آلياته،   يفترض وجود ذات حماورة وموضوع احلوار وهو يف أساسه شكل من أشكال اخلطاب وأحد 

بعم تقوم  اليت  احلوار هي  املستخدمة يف  لذا  واللغة  مواضيعه،  تصنيف  وبنائه وكذلك  الواقع  متثيل  لييت 
اعتربها الفيلسوف األملاين هيدجر بيت الوجود، إذ اعتربت غاية يف حد ذاا، فهي اليت تعرب عن مكنون  
إىل   الرؤية  كيفية  تتحدد  طريقها  عن  ألن  اآلخرين،  عامل  إىل  خارجها  إىل  وتنقلنا  الذات  أو  الفكر 

يدرك العامل اخلارجي ويتفهمه  -)A . Schaffعلى حد تعبري (شاف  -ينالوجود، "فأي خطاب إنسا
من خالل ما يضعه من (نظارات على عينيه) سواء تعلق األمر مبا يتلقاه من آثار جمتمعية راهنة أو ما  

املختلفة"   األجيال  عرب  املتراكمة  باخلربات  نفسه، ص.صيتعلق  احلوار    )28.29(املرجع  ويستهدف 
اآلراء ووج  النقاش توحيد  األفكار، جيري من خالهلا فن  تبادل وتفاعل  قائمة على  ود أرضية مشتركة 

حىت تتحقق املصلحة املشتركة اليت ال حتيد عن احلق، وحتقق غايات الطرفني مًعا، لذا كان احلوار خطاًبا  
والشعور  التسامح واالحترام  وينبين على قيم أخالقية سامية أساسها  بالقصدية  يتميز  باألخوة     إنسانًيا، 

واملحبة اجتاه اآلخر، حيث تعترب األخوة يف اإلنسانية فيض من القيم، تتجلى فيها أمسى معاين اإلنسانية، 
كل   بل  الفهم،  سوء  معها  ويذوب  احلوار،  عرقلة  شأا  من  اليت  العوائق  كل  هدم  على  تعمل  ألا 

تحقق بدورها وحدة اجلنس البشري،  اخلالفات سواء أكانت السياسية منها أم الدينية أم االقتصادية، وت
ويف خضم هذا يؤكد (هابرماس) أن الفعل التواصلي هو يف حقيقته ميزة إنسانية، يتفرد ا اإلنسان عن  
اإلنساين؛ وأن  الفعل  التواصلي هو  الفعل  املضمار: "أن  العجماء، حيث يقول يف هذا  احليوانات  سائر 

ال الفعل؛ ألن  هذا  االتفاق حول  اتفاق هو  يوجه  أي  الذي  الوحيد  الفعل  التواصلي هو  اإلنساين  فعل 
من   نوع  بتحقيق  أساسي  بشكل  ترتبط  اليت  الفردية  وأهدافهم  اخلاصة  مصاحلهم  إىل  االهتمام  أطرافه 
التفاوض؛ وذلك للوصول إىل قدر من التوافق حول مواقفهم املشتركة من دون استخدام أّي شكل من  
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العنف الفضل وآخرون،  "  أشكال  ، ولن يتسىن هذا إال وفق وجود مجلة من  )74، ص2008(أبو 
والعقالنية   املوضوعية  من  كل  تعترب  إذ  األثر،  وجد  توفرت  مىت  كافًيا  سبًبا  تعترب  واملعايري،  الشروط 
والرتاهة والعدالة شروًطا أساسية لتحقيق الفعل التواصلي الذي يبتغي اإلقناع باحلجج الربهانية الدامغة 

احلقيقة   تنشد  اخلادعة  اليت  السفسطة  أو  والتشغيب  التضليل  تستهدف  اليت  امللتوية  الطرق  ال  الصافية 
بغرض   على عقوهلم  الناس واالستحواذ  آذان  استمالة  تعمل على  واليت  اليت دم كل حقيقة،  املمّوهة 

  السيطرة وفرض النفوذ. 

  

  : ثانيا: أسس احلوار يف اإلسالم

بل ينبين على أسس وخيضع لضوابط حىت يؤدي إىل نتائج    إن احلوار يف اإلسالم ال جيري كيفما اتفق،
  نافعة ويؤيت مثاره، إذ ليس هناك حوار لذاته، بل فائدة احلوار تكمن يف آثاره. 

املوضوعية  -1 الشخصية كالتحيز والتعصب، أي أن يقوم على  االعتبارات  أن يتجرد احلوار من كل 
  والرتاهة.

واألمور املشتركة بني املتحاورين وإغفال مواطن االختالف   التركيز يف احلوار على مواطن االتفاق-2
  اليت من شأا أن تزيد من حدة الصراع. 

  أن حيترم احلوار املرجعيات واخلصوصيات الثقافية، ويبتعد عن التسلط وإلغاء اآلخر. -3

مهيمنة  -4 مسيطرة  واحدة،  حضارة  العامل  تريد  اليت  احلضارية)  (املركزية  على  احلوار  يقوم  أال 
إن أساس العالقة بني احلضارات يف  ،)315، ص 2016(الريامي،  ومتحكمة يف احلضارات األخرى"  

كفر  اإلسالم هو التفاعل والتالقح، ألن التصور اإلسالمي للمعرفة يرفض االنزواء ضمن دائرة مغلقة ت
  جبميع الثقافات.  

أن يكون لدى كل حماور ينتمي حلضارة ما تصور للعامل الذي حييط به، وأن يكون ملما باحلضارة -5
األخرى: واقعها، تارخيها، إمكاناا. مث يسعى للتفاعل معها؛ بغية فهم الطرف اآلخر، يف احلوار (...).  

رجع نفسه، الصفحة نفسها)، أي ال ميكن أن ومن مث ننطلق يف حوارنا احلضاري على بناء أخالقي"(امل
  يتم احلوار يف فراغ عقلي، إذ يشترط التزود باملعرفة وخاصة التارخيية. 
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فيحقق  -6 اآلخر،  إقناع  نطاق  عن  خيرج  ال  احلوار  هدف  ألن  منطقية،  معايري  على  احلوار  ينبين  أن 
 حيتوي على التناقض املزدوج: صوري  املحاور االتفاق مع ذاته ومع الواقع بتجلياته املتنوعة، أي أن ال

  ومادي. 

إن العقول النّيرة تتفق مع اإلسالم دوًما يف مفهوم احلوار احلضاري الذي يرفض ِصدام احلضارات إىل 
حد التناحر أو االقتتال والذي من شأنه ديد مصري اإلنسانية برمتها، ألن اإلسالم دين السالم واألمن، 

نواع احلروب الذي شهدها التاريخ اإلنساين قدًميا وحديًثا، ألا ظاهرة  ينبذ كل أشكال العنف وكل أ
على   والقضاء  الشامل  الدمار  إىل  املطاف  اية  يف  سيؤدي  واستمرارها،  والبغي،  للعدوان  مالزمة 

  اإلنسانية. 

  

  : ثالثا: مراتب احلوار يف اإلسالم

حوار التعريف واالعتراف باحلضارة اإلسالمية، " وهو املرتبة األوىل من مراتب احلوار ويعين احلوار  -1
،إن  )312، ص 2008(أبو الفضل وآخرون،  مع أتباع األديان األخرى لبيان صحة الدين اإلسالمي"  

جل ناسخة  الغراء  ملتنا  أن  باعتبار  اإلسالم  أي  احلق،  دين  نصرة  هو  احلوار  من  الديانات اهلدف  ميع 
اإلنسانية والرسل  التوحيد كقيمة حاكمة، فمنذ أن نشأت  الدين أصله واحد، يقوم على  إذ  السابقة، 
واألنبياء يتواردون عليها وكانت رسالتهم هي اإلسالم، أي إنه دين كل األنبياء دون استثناء، يقول اهللا  

َوَوصَّى ِبَها ِإْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ    ِلَربِّ اْلَعاَلِمنيَ   ِإْذ َقاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمتُ عز وجل:"
مُّْسِلُموَن" َوَأنُتم  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َفَال  الدِّيَن  َلُكُم  اْصَطَفى  رباين،    ،]132[البقرة:  اللََّه  اختيار  اإلسالم  فكان 

  دين البشرية مجعاء. 

احلضارات-2 مع  التعايش  بني  حوار  العالقة  مستوى  حتسني  إىل  يهدف  الذي  احلوار  بأنه"  حيدد   ،
الشعوبأو الطوائف (...) ويعين بالقضايا املجتمعية كاالنتماء واالقتصاد، والسالم، وأوضاع املهاجرين  
األديان  أهل  مع  والتسامح  التعايش  نوع من  التسامح  وهو  اسم  البعض  يطلق عليه  وقد  وحنو ذلك، 

، إذ يعترب التعايش السلمي صفة متأصلة يف طبيعة  )312، ص2008ل وآخرون، (أبو الفضاألخرى" 
الروح   بني مطالب  توازن  إقامة  اإلنسان على  دين حياة، واستقامة، حيث  اإلسالم  ذاا، ألن  اإلسالم 
ورغبات اجلسد، حيث ينظر لإلنسان جبميع أبعاده، ال حيصره يف بعده البيولوجي فحسب، إذ يقلع عن  

اليت ي املبتورة،  الذرية  إذ  النظرة  األنا وعدم تكاملها،  استقرار  النفسي وفقدان  التوازن  ترتب عنها عدم 
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عن  خيرج  ال  اللغوية  الناحية  من  التعايش  فكان  برمتها،  واحلياة  والطبيعة  لإلنسان  الكلية  بنظرته  تفرد 
نطاق احلياة، واملعايشة: هي عالقة بني نوعني من األحياء حبصول الغذاء واملأوى والوقاية دون تضرر  

آلخر، ومنه التعايش السلمي، أما التعايش باملعىن اإلسالمي هو استقامة املعاملة مع املخالفني املواعدين  ا
املسلم يف دولته جتاه خمالفيه مأمور   وإكرامهم، أي هو املحافظة على السلم األهلي واألمن الدويل فإن 

السلمي (بمبا سبق"   التعايش  مفهوم  ،  )5.4ص.ص www.mara.gov.omت)، -(البغا، 
لكننا ال   الغراء،  متضمنة يف شريعتنا  السياسية واالجتماعية  بنوعيها  احلديثة  الدميقراطية  مبادئ  إن كل 
ميكن أن نقول أن اإلسالم دميقراطي أو اشتراكي أو رأمسايل، فاإلسالم تصور إهلي مطلق، ال ميكن أن  

ا للشعب  السيادة  مببدأ  يؤمن  ال  واإلسالم  البشر،  تصورات  مع  الدميقراطية  يتساوى  عليه  تنبين  لذي 
احلديثة، بل بالسيادة للشريعة اإلسالمية، وكذلك ال يقوم على مبدأ االنتخاب،واإلسالم ال يقوم على  
باأللوهية،   متفرد  له  اهللا وحده ال شريك  واملسيحية، ألن  اليهودية  عليه  قامت  الذي  الوساطة   فكرة 

أبناء اهللا،   بأم  الكاذب  املطعين يف  وينفي اإلسالم زعمهم  العظيم  النشأة واحد، يقول عبد  ألن أصل 
اهللا أبناء  والنصارى  اليهود  لو كان  الشأن:"  يقولون وتعاىل علوا كبريا-هذا  كانوا-سبحانه عما   –لو 

ملا خضعوا لسنة اهللا يف خملوقاته. فهم بشر خملوقني من تراب: حييون حياة البشر، وميوتون  -كما يدعون
البشر، واهللا هو وح  الذي ال ميوت"  موت  احلميد  الغين  البشر  )37، ص1996(املطعين،  ده  فكل   ،

االعتقاد،   السلمي يف اإلسالم حرية  التعايش  استثناء، فمن مبادئ  الكونية دون  السنن  لنفس  خيضعون 
أي أن خيتار املرء امللة اليت يريدها ويتحمل تبعة أفعاله، "وهذا هو منهج القرآن الكرمي مع أهل الكتاب 

مدعيام: إنه الدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة ونبذ اإلكراه يف الدين. مساحة، وسعة    يف بعض
صدر، ورفق، ليختاروا ألنفسهم ما شاءوا يف احلياة الدنيا. ويوم القيامة توىف كل نفس ما كسبت وهم  

  . )38(املرجع نفسه، صال يظلمون" 

ا لفهم املتعايل له أو فهم التراث بالتراث على حد تعبري وإن امنا بعضهم بالفهم السلفي للتراث، أي 
الباحث املغريب حممد عابد اجلابري، فإن دراسة التراث وفق آليات منهجية غربية كالتفكيك والتأويل  
والنقد التارخيي، قد يؤدي إىل التناقض وخاصة إذا تعلق األمر بالتراث الذي يعين النص املؤسس، ألننا  

  يت خترج عن نطاق الزمان بوسائل نسبية، ونعمل على أنسنتها أو عقلنتها. سندرس املواضيع ال

من مراتب احلوار التعارف، حيث ينبين حوار احلضارات على أساس التعارف القرآين، باعتباره أمًرا  -3
ُأنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا  َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر وَ إهلًيا يستدعي التنفيذ، يقول اهللا عز وجل:(

َأْتَقاُكْم اللَِّه  ِعنَد  َأْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  [احلجرات:  َوَقَباِئَل  املجتمع  ] 13)  قيام  أساس  فالتعارف هو   ،
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اإلقرار اإلنساين،   التعارف  ويفترض  والتفاهم،  للتواصل  متعددة  وأجناس  خمتلفة  أمم  خلقنا  اهللا  ألن 
باملساواة واحلرية واحترام الكرامة اإلنسانية، أي أن ال يتم يف جو استغاليل كما يفعل الغرب يف الواقع  

ي اإلنساين  الباش:"التعارف  حسن  يقول  واحتقار،  دونية  نظرة  لآلخر  ينظر  حيث  من  الراهن،  نطلق 
التعارف ومن   مع  أي مسلم هو  تعارف، وأن  دين  اإلسالم  إن  فنقول:   (...) املتعارفني  بني  التساوي 
طبيعته الفطرية أن مييل دوًما للتعارف مع اآلخر(...)، فإن القرآن الكرمي الذي امتزج مع العقل العريب  

تأصل و طبيعًيا  دافًعا  التعارف  إىل  امليل  العربية جعل من  الوقت"  والشخصية  مرور  (الباش،  جتذر مع 
  . )51، ص2005

اليومي ومع اآلخر، واختيار   واإلسالم يدعو إىل مكارم األخالق وااللتزام من خالل اخلري يف سلوكه 
ج الالعنف هو طريقة فعالة يف تغيري السلوك الدينء إىل سلوك فاضل، حيث يتحول العدو اللدود إىل  

ويت نفسها  املبادئ  حيمل  محيم،  عن  صديق  الشدائد،  عند  معه  وأيب  آزر  ُجَنادَة،  ْبِن  ُجْنُدِب  َذرٍّ  أيب 
اتَِّق اللََّه َحْيُثَما ُكْنَت وَأْتِبعِ ": َقالَ   ،ملسو هيلع هللا ىلص عْبِدالرَّْحمِن ُمعاِذ ْبِن جبٍل رضَي اللَّه عنهما، عْن رسوِل اللَِّه  

  "رواه التَّرمذيُّ. السَّيَِّئَة اْلحسنَة َتْمُحَها، وَخالِق النَّاَس ُخبُلٍق َحَسٍن 

  

  رابعا: موقف اإلسالم من احلرب 

حول  والتساؤل  احلرب  عن  احلديث  إىل  حتًما  سيقودنا  السلمي،  والتعايش  احلوار  عن  وحديثنا 
اليت   العدائية  احلركات  والرد على  اإلسالم  بنصرة  إال  يتم  ال  احلق  إحقاق  إن  اإلسالم،  مشروعيتها يف 

إر دين  بأنه  ظلًما وتاًنا  دين تتهمه  والسلم والسالم ال  األمن واألمان  دين  اإلسالم،  يعد  بينما  هاب، 
عنف وحرب، إذ هذه األخرية منبوذة يف التصور اإلسالمي، فهي مرادفة للجور والعدوان، فالعالقة بني  
السالم واإلسالم عالقة قائمة على مبدأ اهلوية، ولذا كانت له األولوية، متقدمعن احلرب، لقوله تعاىل:  

، واإلسالم ينبذ كل  ] 61[األنفال: جنحوا للسَّلم فاجنح وتوّكل على اهللا إّنه هو السميع العليم)   (وإن
على   أو  االقتصادي  العامل  على  قامت  سواء  املعاصر  اإلنسان  فيها  تفنن  اليت  وخاصة  احلرب  أنواع 

وضو  بكل  الشرعي  النص  يبني  حيث  املاضية،  باألجماد  التفاخر  على  أو  العنصري  احلقيقة  التمييز  ح 
أفراد اجلنس   اإلنسانية بني كل  النشأة واحد، فهناك مساواة يف  بأن أصل  اليت تفرض نفسها  الساطعة 
البشري، ومعيار املفاضلة بينهم هو التقوى اليت حتدد بأا شهادة لسان وعقد بالقلب وعمل اجلوارح،  

(الناس     -لى اهللا عليه وسلمص -فكان العمل صفة جوهرية كامنة يف طبيعة اإلميان، حيث قال الرسول  
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بنو آدم وآدم من تراب) (رواه أبو داود والترمذي).إن القيمة الدينية يف اإلسالم تتضمن مجيع القيم، إذ  
لذا   األخالق،  ليتمم مكارم  قاطبة، وجاء  لإلنسانية  مبشًرا ونذيًرا  وسلم  اهللا عليه  الرسول صلى  ُبعث 

يز بالكلية والعاملية، فهذه امليزة األخرية مستمدة من عاملية  كان السالم  صفة أخالقية يف اإلسالم، يتم
الرسالة املحمدية، فهو خيتلف عن املعىن املألوف، أي اهلدنة اليت تنهي احلرب بشكل مؤقت،"إمنا جيعل  
للكون  الكلية  النظرة  بينه وبني  يف كل حقل، ويربط  الناس كله وحدة وحياول حتقيقه  السالم جلميع 

ان (...)، فهو السالم الذي حيقق كلمة اهللا يف األرض من احلرية والعدل واألمن جلميع  واحلياة واإلنس
بدايتها"   ال  املرحلة  اية  فتلك  الدويل،  السالم  جمال  يف  يبدأ  ال  ص.  2001قطب،  (الناس(...)   ،

ا،  ، وبالتايل يتميز بأنه سالم متعدد األبعاد له حقول متعددة بتعدد شعاب احلياة وجماال)36.35ص
فهو حقل كلي متكامل متناسق األبعاد، حيث يبدأ من أصغر مؤسسة اجتماعية وهي األسرة اليت جيمع  
على   أفرادها  بني  العالقات  تقوم  أي  املتبادل،  واالحترام  والرأفة واملحبة  بالسكينة  الشعور  أفرادها  بني 

اج هو  ما  إىل  أوسع  نطاق  إىل  النطاق  هذا  يتجاوز  مث  األخالقي،  احلق  فيوطد  أساس  وعاملي،  تماعي 
وعرة،   ومسالكه  املتاعب  متلؤه  بل  هينا،  ليس  طريقه  لكن  واألمم،  الشعوب  بني  احلميمية  العالقات 
ويف   بربه،  الفرد  عالقة  يف  السالم  "ينشد  ألنه  طويل،  وصرب  وتضحية  مرحلية  إىل  حتقيقه  يف  يشترط 

ال إذ ينشده يف عالقة  الفرد باجلماعة.  بنفسه، ويف عالقة  فرد باحلكومات. مث ينشده يف عالقة  عالقته 
الغاية األخرية يف طريق طويل"   ليسري يف حتقيق هذه  بالدول بعد تلك اخلطوات. وإنه  املرجع  (الدول 

 ). 36نفسه، ص

إن احلرب شر من الناحية األخالقية، يترتب عنها دمار وويالت وزهق لألرواح،واإلسالم دين حياة،  
كما قلت مراًرا وتكراًرا، فكيف يتهم باإلرهاب حىت يف عقر داره، وهو حيمي حق احلياة باعتباره حًقا  

لنا أ الكرمية تعطي  للحفاظ عليه، فاآلية  السماوية  الديانات  لنا  طبيعًيا، تسعى كل  تعبري وترسم  صدق 
َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض   تعاىل:(صورة حية عن مساحة اإلسالم وإنسانيته، يقول 

َجِميًعا النَّاَس  َقَتَل  [املائدة:َفَكَأنََّما  اليت  ]32)  املر  الواقع  إىل  بالنظر  استقرائًيا  ، وإن حكم عليه حكًما 
ينده اجلبني، فإن  تعيش اإلنسان  املجتمعات اإلسالمية، وما تشهده من تعذيب وقتل وجرائم يف حق  ه 

االستقراء ال ميكن تربيره منطقًيا، ألن صدق اجلزئية ال يستلزم صدق الكلية، فإذا احنرف بعضهم فليس  
و منحرف،  الكل  أن  هذا  يف  معىن  التمرس  قد  إن  حمكم،  بإتقان  آلياته  واستعمال  من  املنطق  ميكننا 

السفسطة والتمويه لغرض تشويه صورة   ينتهجون طريق  الكشف عن مغالطات أعداء اإلسالم، ألم 
اإلسالم النقية الصافية اليت تنسجم مع الفطرة اإلنسانية، وتكشف عن نواياهم املبيتة ورغبام اجلاحمة يف  
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ع املغلوبة  العربية  الدول  كل  على  نفوذهم  وفرض  العامل  على  القابلية اهليمنة  حتمل  ألا  أمرها،  لى 
  لالستعباد واخلضوع. 

لقد خضعت لفظة الفتح لتأويالت غري صحيحة وواهية تفتقد إىل الدقة، إذ كثًريا ما تفسر بأا شكل  
من أشكال االستعمار، وهذا الفهم نوع من الشطط ينتهج طريق التمويه، ألن الفتح هو متكني لدين  

لرسول صلى اهللا عليه وسلم بعث بشًريا ونذيًرا لإلنسانية مجعاء، "وعندما  اهللا ونشر لرسالة التوحيد، فا
استخدم الغرب القوة ملنع انتشار اإلسالم اضطر املسلمون إىل الدفاع عن النفس والدين فنشأ الصراع،   

دينًيا صراًعا  ليس  اليت وهو  العقبات  إزالة  أجل  من  كان  ولكنه  يدعوه،  أن  للمستشرقني  حيلو  كما 
اإلسالمي"    وضعتها الدين  أمام حركة  الكربى  وبالتايل  )22.21، ص. ص2003حسن،  (القوى   ،

ووضع   احلرب،  حمل  اجلهاد  لفظة  حتل  حيث  مشروع،  غري  وعنف  مشروع  عنف  بني  مييز  فاإلسالم 
للمجاهد يف سبيل اهللا والوطن ضوابط أخالقية وآداب يلتزم ا، وللجهد مستويات يف اإلسالم وهي :  

جهاد الشيطان وجهاد يف سبيل اهللا، ويذكر الباحث عبد اهللا امحد القادري بأن الرسول  جهاد النفس و
صلى اهللا عليه وسلم عندما رجع من غزوة تبوك، قال: " رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب"  

بلفظ: (قدمتم خري مقدم وقدمتم من اجلهاد األص  الصغري  اجلامع  السيوطي يف  غر  وهذا احلديث ذكره 
إىل اجلهاد األكرب: جماهدة العبد هلواه) (...) وقال الشارح: املناوي: (من اجلهاد األصغر) وهو جهاد  
العدو املباين (إىل اجلهاد األكرب) وهو جهاد العدو املخالط قالوا: وما اجلهاد األكرب قال: (جماهدة العبد  

و كفاية  فرض  الكفار  قتال  ألن  وأكربه،  اجلهاد  أعظم  فهي  كل  هواه)  على  فرض عني  النفس  جهاد 
عدّوًا فاتَّخذوه  عدٌو  لكم  الشيطاَن  (إنَّ  وقت  كل  يف  [فاطر:  مكلف  أن    ]06)  يظهر  وذا   (...)

املادي"   اجلهاد  الثاين:  والقسم  املعنوي.  اجلهاد  األول:  القسم  قسمني:  إىل  ينقسم  (القادري،  اجلهاد 
اإلنسان )275، ص  1992 أضحى  بفضلها  الصدارة، ألن  اليت حتتل  هي  النفس  فكانت  جماهدة   ،

الطاعة وحيارب الشيطان، وهنا تتحقق   إنساًنا، إذ اإلنسان كرمه اهللا ورفعه إىل أعلى مرتلة، ألنه يتكلف 
مملكة احلرية، حيث يتجاوز اإلنسان هذه احلتمية النفسية، فيكبح مجاح الشهوات ويستعفف، إذ تعترب  
املستضعفني يف   اإلنساين، واإلسالم شرع اجلهاد حلماية  للسلوك  الرفيعة، ألا منظمة  الشيم  العفة من 

  وكل أشكال االستالب واحليف اليت تعاين منها اإلنسانية.  األرض ونشر العدالة والقضاء على الظلم

  

  خامًسا: حوار احلضارات وصدامها يف الغرب: 
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  ): Roger Garaudy )1913-2012-حوار احلضارات عند روجي غارودي-1

العاملية وغايته   أخالقية، وينشد  أسس  على  ينبين  فاألول  تقابل،  عالقة  والِصدام  احلوار  بني  العالقة  إن 
التفاهم والتواصل بني شعوب العامل، ألنه يقوم على التفاعل والتواصل بني الثقافات، بينما الثاين حتقيق  

يقوم   أي  الدولية،  والعالقات  السياسية  املمارسة  األخالق يف  تستبعد  اليت  املكيافللية  النظرة  ينبين على 
   تعرف اهلوادة. على مبدأ الالأخالق، ويترتب عنه نزاعات بني الشعوب وخصومات، بل حروب ال

لقد أيد الفيلسوف الفرنسي روجي غارودي فكرة حوار احلضارات تأييًدا مطلًقا لتحقيق الصاحل العام  
للبشرية قاطبة، إذ متيز مشروعه بنقده الالذع للهيمنة الغربية، واألمريكية بصفة خاصة، حيث كان ينبذ 

تنبأ   الغرب، ألنه مرادف لالستدمار واالستعباد، بل  فنائه يف  مصطلح  الذي حيمل بذور  الغرب  بزوال 
"الشر   اسم  أطلق عليه  الفرد، وقد  يدعى مبركزية  ما  أو  الضيقة،  الفردية  الرتعة  ألنه مغرق يف  طياته، 
األبيض"، يقول يف هذا املضمار:" الغرب عارض طارئ تلكم املصادرة األوىل يف كل اختراع يتناول  

ون" يف اعتبارهم أن الفرد مركز األشياء كلها ومقياسها ويف  املستقبل. وهذا الطراز الذي ألفه "الغربي
األشياء   مداولة  وسائل  هي  حيث  من  وبالتقنيات  بالعلم  الرقي  يف  أي  املفهوم،  إىل  الواقع  إرجاعهم 
ثالثة ماليني   دامت  اليت  اإلنسانية  امللحمة  استثناء ضئيل يف  طراز  إنه  العليا،  القيم  إىل مصاف  والناس 

ص1999(غارودي،  سنة"   الذي )09،  اليوناين  السفسطائي  املذهب  عند  الفردية  الرتعة  بدأت   ،
اشتهر بالتالعب باأللفاظ وأسلوب املغالطات لالنتصار على اخلصم وحتقيق اإلفحام، حيث كان يقول 
السموات  القاصر حمل اهللا خالق  الفرد  بأن "اإلنسان مقياس كل شيء" ، فحل  زعيمهم بروتاغوراس 

ا فأضحى  النظرة  واألرض،  هذه  عن  وترتب  السماء،  من  هاد  إىل  حيتاج  ال  خلًقا  القيم  خيلق  إلنسان 
باختالف   خيتلف  والشر  اخلري  مفهوم  أصبح  أي  والنسبية،  األخالقي  املستوى  على  الريبية  انتشار 
الرباغماتية   عند  وخاصة  املعاصرة  الفلسفة  يف  ترسيخا  ازدادت  الفكرة  وهذه  واملواقف،  األشخاص 

  يت حتصر اخلري يف النفع املادي، وتلغي كل مقياس مطلق خارجي لألخالق. األمريكية ال

األجناس  على  األبيض  الرجل  تفوق  فكرة  ينبذ  غارودي،  الفرنسي  الفيلسوف  أن  ذكره،  جيدر  وما 
البشري، بل  أفراد اجلنس  اإلنسانية بني كل  املساواة يف  النشأة واحد، ويدعو إىل  األخرى، ألن أصل 

عسكرًيا وليس ثقافًيا، أي هيمن على العامل ليس بتفوقه الفكري وامتالكه املعىن أو  تفوق  الغرب كان  
القيمة، بل يف تطبيقه املتعسف للعنف املنظم، وقد اكتشف حقيقة تارخيية بالغة األمهية بأن الشرق هو  

ا إىل  تعود  مستوردة،  ديانة  املسيحية  الديانة  املثال  سبيل  فعلى  األول،  ومنبعه  الغرب   لشرق  أصل 
وإذا جتردنا من   فيقول":  فيه،  ترعرعت  الذي  لألديان ومهدها  األول  املقر  فلسطني هي  إن  األوسط، 
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والرومانية   (اإلغريقية  الغرب  منابع  أن  وجدنا  األبيض  اإلنسان  بتميز  القائل  املسبق  العرقي  احلكم 
لنهضة إال عصر  وما عصر ا،  )09، ص1999(غارودي،  واملسيحية) إمنا ولدت يف آسيا ويف إفريقيا"  

يبطل هذا   الواقع  االستعباد واالستغالل، فهو عبودية يف ثوب جديد، فليس هناك ضة حقيقية، ألن 
أبشع   العربية  الدول  واستغل  والنار،  باحلديد  األخرى  احلضارات  حكم  فالغرب  املركب،  الكذب 

الذي خلف ماليني من     استغالل والتاريخ حافل باألمثلة اليت تدل على ذلك كاحتالل فرنسا للجزائر،
الفرنسي إىل يومنا هذا،   آثار االستدمار  اجلزائر تعاين من  القتلى وتشرد األطفال والنساء، بل مازالت 
فأين احلرية واملساواة واألخوة اليت تغنت ا الثورة الفرنسية، فهي جمرد شعارات جوفاء ال أثر هلا يف  

النهضة، وهو ليس حركة ثقافية وحسب، بل والدة  الواقع، ويف هذا الشأن يقول غارودي:" إن عصر  
باعتبار عالقات   الغرب  أمسى من حضارات  هدم حضارات  قد  الرأمسالية واالستعمار،  أجنبت  مواكبة 

اإلنسانية "الرتعة  ذروة  يكون  أن  بدل  وباإلهلي،  وباملجتمع  بالطبيعة  فيها  نفسه،  اإلنسان  (املصدر   "
  ). 9ص

صناعة  يف  تنحصر  متناسقة    إن غاية غارودي،  متكاملة  كلية  نظرة  إليه  والنظر  أبعاده،  اإلنسان جبميع 
األطراف، ودحض كل نظرة جزئية أو ذرية ترتكز على بعد واحد فقط، فكان حوار احلضارات، ال  
على  وينبين  كونية،  حبلة  يصطبغ  عاملي  حوار  هو  بل  معني،  جمتمع  يف  حمصورة  حملية  صبغة  يكتسي 

يع دون استثناء، فيقول:" ومن شأن ابتكار مستقبل حقيقي أنه يقتضي  مشروع كوين، ويشارك فيه اجلم
العثور جمدًدا على مجيع أبعاد اإلنسان اليت منت يف احلضارات ويف الثقافات الالغربية. وذا "احلوار بني  
أن خيترع   ابتغاء  املستقبل. وذلك  اختراع  مع  يتسق  يولد مشروع كوين  أن  ميكن  احلضارات" وحده 

أبعاد جديدة  ) 10، ص1999(غارودي،  تقبل اجلميع"  اجلميع مس له  ، وبالتايل إن حوار احلضارات 
نظاًما   يستدعي خلق  بل  منظور حملي ضيق،  على  ينبين  ال  فهو مشروع كوين واجتماعي،  ومتعددة، 
الالعنف   العامل من دعاة  أماكن متعددة يف  عاملًيا جديًدا أساسه احلرية واملشاركة، ويستقي جتاربه من 

ملا  وا وذلك راجع  مبقامه،  يليق  صدى  الفيلسوف  املعمورة، ولكن مل جيد هذا  أرجاء  ملساواة يف كل 
ابتكار   يف  يتفنن  الغرب  أصبح  بل  اإلسالمية،  والدول  الغرب  بني  الصراع  احتدام  من  العامل  يشهده 

باإلنسان،   فتًكا  االقتصادي والبيولوجي، فهي أكثر  الطابع  بل دد  أشكاًلا جديدة من احلروب ذات 
  مصري اإلنسانية مجعاء، مل تعرفها احلضارات السابقة. 

  

  سادًسا: صدام احلضارات عند توينيب وهنتنجتون: 
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من  الكثري  أسالت  اليت  املشاكل  أمهات  ومن  الكربى  القضايا  من  احلضارات  ِصدام  معضلة  أضحت 
ورجال   الدولية  العالقات  جمال  يف  املهتمني  بال  وشغلت  جمال  احلرب،  يف  القرار  صناع  أي  الساسة، 

السياسة العاملية، وبادئ ذي بدء، من باب األوىل حتديد مفهوم الصدام قبل الشروع يف حتليل مواقف  
  رواده ومؤيديه. 

  تعريف الِصدام:  -1

بالقول   وصدمه  بالشر  الشر  وصدمة  غريه  الرجل  صدم  ويقال  ودفعه  صدًما:صكه  الشيء  لغة:"صدم 
وآخأسكته"   ص2008رون،  (إبراهيم  وهي  )511،  صدام  لفظ  ورد  السياسة  موسوعة  ويف   ،

تعين"مفهوم اجتماعي معارض للنظرية الوظيفية التكاملية يف البناء االجتماعي ينطلق من الواقع التارخيي 
والعالقات   األشكال  يف  عضوية  ظاهرة  يشكل  واملصاحل  القيم  يف  التضارب  أن  إىل  يشري  الذي 

ال    ،) 21ص  ،2017(راهي،  االجتماعية"   حىت  ضوابط  وفق  تقنني  عملية  إىل  الصدام  أخضع  وقد 
احلياة   متيزت  لذا  رادع،  وال  قانون  ال  شيء،  كل  فيها  يستباح  عارمة  وفوضى  طغيان  إىل  يتحول 
بناء احلضارة   املجتمع  الغاب، ألن غاية  لقانون  الذي خيضع  احليواين  التجمع  اإلنسانية عن  االجتماعية 

ة هي احلفاظ على النوع فحسب، يقول الباحث عبد الوهاب الكالين:  أما غاية التجمع بيولوجية حمض
"جلأت املجتمعات البشرية إىل تأطري الصدام يف إطار العقد االجتماعي أو ضمن مفهوم السلطة والقبول  
السلم االجتماعي وااللتزام مبحاولة   التمتع مبميزات  مقابل  املطلقة)  التنازالت (عن احلرية  مبنطق تقدمي 

مشروعة"  حتقيق   قانونية  وطرق  بأشكال  االجتماعية  والقيم  واملصاحل  ،  2017(راهي،  األهداف 
  ، ومن بني أشكال الصدام صدام احلضارات.)21ص

  صدام احلضارات عند أرنولد توينيب: -2

توينيب أرنولد  للمؤرخ  امليزان"  يف  "احلضارة  كتاب  -Arnold Toynbée- )1889ويعترب 
له أمهية ال يستهان ا يف جمال صدام احلضارات، حيث ترك بصماته  )مرجًعا أساسًيا ومنطلًقا  1975

احلادثة  توينيب أن  اعترب  لقد  األمريكي هنتنجتون،  املفكر  الواضحة على مؤطر نظرية صدام احلضارات 
اليت متثل حجر الزاوية واليت حتتل الصدارة يف القرن العشرين والقرون الثالثة التالية، وهي اليت ستهيمن 

لبحث التارخيي،هي حادثة اصطدام احلضارة الغربية بسائر احلضارات األخرى السائدة يف العامل،  على ا
عن   ويتم ذلك  أو جمتمع واحد،  قرية صغرية  العامل يف  توحيد  هي  اضطراًرا؛  عنها  تلزم  نتيجة  وهناك 

يقتصر  طريق إقصاء كل قيم احلضارات األخرى، أي حتطيم التراث االجتماعي لكل املجتمعات، وال  
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هذا على اجلانب االقتصادي والتكنولوجي، بل يشمل جانب أكثر حساسية هو اجلانب الثقايف الروحي  
بل   اجلوهري،  العامل  يعد  الذي  وذاتًيا  روحًيا  مقوًما  باعتباره  الدين  خاصة  وبصفة  األخرى،  لألمم 

اليت حت العاتية  بالعوملة  العصر  هذا  ندعوه يف  ما  األمم، وهذا  نشأة  سيادة الوحيد يف  أي  باألمركة،  دد 
القيم األمريكية اليت تقوم على الرتعة الفردية وإطالق العنان للمبادرات الفردية، وتنبين على الدميقراطية  
هذا   يف  يقول  حيث  بالنسيب،  واإلميان  باملطلق  الكفر  نطاق  عن  خترج  ال  العوملة  وحقيقة  السياسية، 

احلادث إن  سيقولون  املستقبل  مؤرخي  إن  احلضارة  الشأن:"  اصطدام  هي  العشرين  القرن  يف  الكربى  ة 
الغربية بسائر احلضارات األخرى القائمة يف العامل إبان ذلك العصر، وسيقولون عن هذا الصدام أنه بلغ  
يف   بشدة  وأثر  لظهر  وبطًنا  عقب  على  رأًسا  ضحاياه  حياة  قلب  إىل  أدى  حبيث  والشمول  القوة  من 

أن هذا سيقوله املؤرخون الذين ينظرون خلفهم إىل عصرنا حىت    سلوكهم وآرائهم (...)، إنين اعتقد
إال وهي   منا  القريبة  السنة  نفسه، ص"  2087تلك  املتأملة يف  ) 27(املرجع  الثاقبة  النظرة  هذه  إن   ،

وقائع   قرون، ألن  ثالث  تناهز  ملدة  الالحقة  للحضارات  مبا سيقع  تتنبأ  األمم وتارخيها،  تفاصيل حياة 
سر باملصادفة، بل ختضع للتفسري احلتمي، ويرى توينيب أن تاريخ احلضارات هو تاريخ  التاريخ مل تعد تف

يف جوهره قائم على االصطدام والصراع ال على التوافق والتعارف وباعتباره فيلسوًفا يف التاريخ وهو  
لذا    رائد نظرية التحدي، قد أدرك حقيقة هامة هي أن املقوم اجلوهري لكل حضارة هو املقوم الديين،

الظاهرة   هذه  وجود  على  تدل  اليت  باألمثلة  حافل  والتاريخ  دوًما،  دينية  حلة  يكتسي  الصراع  كان 
اليت   احلية  التارخيية  األمثلة  الصليبية، ومن  الذي نشب بني اإلسالم واملسيحية يف احلروب  كاالصطدام 

اهليلينية،   احلضارة  ضد  املسيحية  تقودها  كانت  اليت  احلرب  عن  توينيب  أن ذكرها  سبق  "لقد  فيقول: 
ضد العبادة اهليلنية -خلالص أرواح البشر-شنت املسيحية وهي يف عنفوان قوا، حرب حياة أو موت

باملعركة"   ففازت  قيصر"،  "الرب  و  روما"  "الربة  يف  متمثًلا  الشاملة"؛  "اإلنسانية  (توينيب،  ملذهب 
ص2011 يف  )170،  يتأمل  التنبؤ،  على  الفائقة  بقدرته  متيز  لقد  ليجلو  ،  البشري  التاريخ  حوادث 

ثوابته، إذ توقع حبرب عاملية ثالثة، حيث يرى أن اخلطر الذي يهدد مصري البشرية قاطبة ال يرجع إىل   
التنافس يف التسلح، بل يرجع إىل سبب نفسي، ألن التعصب  اإليديولوجي، قد يتحول إىل عقيدة دينية  

ُي أعظم خطر  "إن  فيقول:  بصاحبها،  وتستبد  البشريتستهوي  اجلنس  نفسه-هدد رخاء  - بل وجوده 
ليس اختراع األسلحة النووية. ولكنه انبعاث حالة نفسية يف نفوس الناس تشبه تلك اليت سادت العامل 

سنة   حوايل  الدينية  احلروب  بنشوب  تبدأ  عام  مائة  طوال  احلديث،  عهده  مطلع  يف  م.  1560الغريب 
م الثاين  النصف  نرى يف مستهل  لذلك؛  يشعرونومصداًقا  وشيوعيني،  العشرين؛ رأمساليني  القرن  - ن 

بأن من األمور املستحيلة واليت ال ميكن قبوهلا، أن يرضوا -مثلما شعر الكاثوليك والربوتستانت من قبل
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موزع ملجتمع  الوالء  عن  يتخلوا  حمدود-بأن  غري  وإحلاد  -لوقت  عقيدم)  (هي  صادقة  عقيدة  بني: 
  . )192نفسه، ص(املصدر ممقوت(هو عقيدة خصومهم)" 

وكان اإلسالم دوًما هو العدو الذي جيب حماربته بشراسة سواء عند اليهود أو املسيحيني، إن التاريخ  
تغديه األحقاد التارخيية الدفينة اليت تتوارث عرب األجيال واليت من شأا طمس احلقيقة اليت يريد املؤرخ  

  تتمثل فيما يلي:اإلمساك بزمامها، فهناك أربع مميزات تفرد ا عصره، 

  امليزة األوىل / صدام احلضارات.  -

  امليزة الثانية / مؤثرات احلضارات غري الغربية يف احلضارة الغربية.  -

  امليزة الثالثة / احلضارة العاملية الناجتة عن اصطدام باحلضارات األخرى.  -

  . )28، ص2017ي، (راهامليزة الرابعة / مركزية احلضارة العاملية تأيت من توحيد الدين"  -

  صدام احلضارات عند صاموئيل فيليبس هنتنجتون: -3

هنتنجتون فيليبس  صاموئيل  األمريكي  املفكر  بعده  يأيت    Samuel. P. Huntington- مث 
احلضارات 1927-2008( صدام  فكرة  فتزداد  اإلنساين،  للتاريخ  توينيب  دراسة  قدمته  ما  ليكمل   (

بني الفروق  بأن  فيقر  املوضوعية كاملصاحل    تأصيًلا وترسيًخا،  املادية  املقومات  تكمن يف  احلضارات ال 
حيتل  األخري،  هذا  بل  والدين،  والثقافة  واللغة  كالتاريخ  الذاتية  الروحية  املقومات  بل  االقتصادية، 
الصدارة على سائر العوامل األخرى، إذ يؤمن هنتنجتون مبركزية الدين كمقوم أساسي للحضارة، ألنه  

وحيا احلضارة  النشاط  روح  على  باعثة  قوة  ميثل  إذ  لعزائمهم،  وحمرًكا  الناس  لعواطف  منبًعا  يعد  ا، 
هذا   يقول يف  يوم،  بعد  يوًما  شانه  الذي سيزداد  باالنتماء  الشعور  يولد  الذي  فهو  له،  مثبطة  وليست 
وحتشدهم"  البشر  حترك  اليت  املركزية  القوة  كان  ورمبا  احلديث،  العامل  يف  حموري  الدين    املوضوع:" 

، وبالتايل ستنشأ حتالفات وتكتالت على أساس اهلوية املشتركة والدين  )10، ص1999هنتنجتون،  (
  الواحد، ويترتب عن هذا الوضع صدام احلضارات.

إن تاريخ الصدام قدمي قدم اإلنسانية وهو جمرد انعكاس لطبيعة األنظمة السياسية السائدة، حيث كان 
واململ اإلمرباطوريات  بني  القدمي  وحدة  يف  أو  العرق  فكرة  على  قامت  اليت  القوميات  بني  مث  كات، 

القرنني   يف  السائدة  األيديولوجيات  إىل  انتقل  مث  بني  20و  19األصل،  الصراع  احتدم  حيث   ،
وسيزداد   الباردة،  احلرب  إبان  األمريكية  الرأمسالية  واإليديولوجيا  السوفياتية  االشتراكية  اإليديولوجية 
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ت مع حلول النظام العاملي اجلديد، لكن يبقى املقوم الثقايف هو أساس الشعور  الصدام حدة بني احلضارا
اإلميان،   بل  االقتصادية،  املصاحل  أو  اإليديولوجيا  ليس  الناس  يهم  "فما  واحدة،  إىل حضارة  باالنتماء 
سبيله"   يف  وميوتون  أجله،  من  حياربون  وما  الناس،  جيمع  ما  هو  فذلك  والعقيدة،  والدم،  واألسرة، 

نفسه،  (ا نفسها)1999ملصدر  الصفحة  احلقيقة  ،  بل هو  الصواب،  ال جيانب  املفكر  قاله هذا  وما   ،
اهلامة اليت تلعب دوًرا أساسًيا يف نشأة األمم، فاملقومات الذاتية الثقافية هلا أمهية كبرية يف زرع املشاركة  

والتكاتف بينهم وتكوين الشعور باالنتماء،  الوجدانية بني أفراد األمة الواحدة وتوثيق روابط التواصل  
أما املصاحل االقتصادية املادية، ال تعد من العوامل الفعالة يف حتقيق ذلك، ألن املصلحة متناقضة، وكل  
الدول أو األمم اليت قامت على هذه العوامل، تكون عالقاا غري مستدمية، وال تعرف االستقرار، أي  

  بار. سريعة االنكسار وسريعة االجن

إن الغرب حياول دوًما اهليمنة على احلضارات األخرى وتوحيد املصاحل وطمس هوية وقيم احلضارات 
األخرى، ألن الرقي العلمي والتكنولوجي الذي حققته جمتمعات الغرب هو الذي أوحى للرجل األبيض  

مآربه، خلدمة  مسخرة  األخرى  احلضارات  تكون  بينما  ويسوده،  العامل  ليذود  خلق  استغلوا   بأنه  فقد 
كلينتون   أوصى  قد  بوش،  األمريكي جورج  الرئيس  إن  األرض،  األرض وما حتت  فوق  ما  واسترتفوا 
بسيادة أمريكا على العامل، وهذا ما جسدته آراء وأقوال هنتنجتون، حيث يقول:"الغرب حياول وسوف  

أا مصاحل " املجتمع  يواصل حماوالته للحفاظ على وضعه املتفوق، والدفاع عن مصاحله بتعريفها على  
العاملي"، وقد أصبحت هذه العبارة هي التسمية املهذبة ملا كان يطلق عليه "العامل احلر" وذلك إلضفاء  
األخرى"   الغربية  والقوى  املتحدة  الواليات  مصاحل  عن  تعرب  اليت  األعمال  على  كونية  شرعية 

ص1999(هنتنجتون،   سواء  )294،  العاملية  املنظمات  كل  جند  بل  أو  ،  سياسية  كانت 
الدويل   النقد  كصندوق  والنفوذ،  السيطرة  لفرض  املبيتة  ونواياهم  مصاحلهم  خلدمة  اقتصادية،وجدت 
السياسي   بالنفاق  يتميز  الغرب  إن  ناجحة،  سياسية  أكذوبة  أكرب  تعترب  اليت  املتحدة  أمم  وهيئة 

قائًما ع باعتبارها منهًجا سياسًيا  الدميقراطية  إذ يطبقون  لى ضمان احلريات والفصل بني واالزدواجية، 
السلطات فيما بينهم فقط،لكن عندما يتعلق األمر بالشعوب األخرى غري الغربية فال جمال للحرية، بل  
املبادئ  بني  الفجوات  إىل  اإلشارة  يف  الغربيني  غري  يتردد  "ال  عقب،  على  رأسا  القيم  هذه  تقلب 

املعايري، و"لك ازدواجية  النفاق،  الغربية،  املزعومة.  والتصرفات  العاملية  كل ذلك هو مثن  ليس"(...)  ن 
انتشار   ومنع  السلطة،  إىل  اإلسالميني  باألصوليني  تأيت  عندما  ليس"  "ولكن  الدميقراطية  مع  الغرب 
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فالدميقراطية   نفسها)،  الصفحة  نفسه،  إسرائيل"(املصدر  من  ليس  ولكن  إيران  من  ُيطلب  األسلحة 
  ألن احلرية خصيصة للذين ميلكون فحسب. السياسية  عبارة عن مغالطة بورجوازية، 

إن الصدام بني الديانات حقيقة قدمية ضاربة جذورها يف أعماق املاضي، فقد اشتد الصراع بني اإلسالم  
واملسحية وبني احلضارتني اإلسالمية والغربية منذ الفتوحات اإلسالمية، ألن عاملية اإلسالم كانت دد  

ا إذ  املسيحي دوًما،  الغرب  القرن  مصاحل  الصليبية يف  الرتاع يف احلروب  م، وترتب عنه مآسي  7حتدم 
م وصوًلا إىل االستعمار األورويب، أي اهلجوم الشرس على  13وزهق آالف األرواح، وامتد إىل القرن  

العامل اإلسالمي يف العصر احلديث، يقول هنتنجتون مثبًتا للتهديد اإلسالمي للغرب املسيحي: "اإلسالم  
ا احلضارة  األقل"  هو  على  مرتني  ذلك  فعل  شك،  موضع  الغرب  بقاء  جعلت  اليت  املصدر  (لوحيدة 

ص1999نفسه،   األسباب  ،  )340،  من  الصدام،  هذا  دواعي  يبني  بل  فحسب،  ذا  يكتفي  وال 
الرئيسة اختالف نظرة املسلمني لإلسالم وفهمهم له عن نظرة الغرب للديانة املسيحية، إذ إن اإلسالم  

متكامل، ال يفصل بني العقيدة والشريعة، حيث كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم،  شريعة وعقيدة كل 
جيمع بني السلطتني الروحية والزمنية ال يفصل بني الدين واحلياة، بل الدين يتدخل يف جمال السياسة،  
الصلة بقطع  نادى  قد  احلداثة،  وقيام  التنوير  إبان عصر  الغرب  لكن  والباطل،  احلق  بني  الفيصل    وهو 

باملاضي ومقاومة الدولة الدينية الثيوقراطية، وأقر بالفصل بني الدين واحلياة، حيث يبقى الدين حبيس  
جدران الكنيسة، وال يتوافق موقف هنتنجتون مع موقف الرئيس األمريكي كلينتون الذي ينفي وجود  

لرأمسالية، وال يرى صراع بني اإلسالم واملسيحية، ويكشف هنتنجتون طبيعة الصراع بني االشتراكية وا
الصدام احلقيقي هو صدام اإلسالم   املصاحل، ألن  تناقض  فيه إال صراًعا شكلًيا عرضًيا، سيزول بزوال 
املسلم   بني  العالقة  فأضحت  األحقاد،  متلؤه  الذي  التاريخ  إىل  بالرجوع  دوًما  ويستدل  واملسيحية، 

حد   إىل  الثأر  حبب  يتغذى  دفني،  وحقد  كراهية  عالقة  هذا واملسيحي  إن  بالذكر،  واجلدير  الولع، 
الوصف، ينطبق على النفس الصهيونية وال أقول اليهودية، املفعمة باحلقد الدفني لكل إنسان يف أرجاء  
قبل   إجهاضها  على  وتعمل  العامل،  يف  وطنية  دولة  كل  حتطيم  تريد  فحسب،  للمسلم  وليس  العامل 

نجتون:"يقول بعض الغربيني مبا فيهم الرئيس  املخاض، حيث تتخذ من نفسها مقياًسا لغريها، يقول هنت
بعض   مع  فقط  موجودة  املشكالت  وإمنا  مشكلة،  أي  اإلسالم  وبني  بينه  ليس  الغرب  إن  "كلينتون" 
املتطرفني اإلسالميني. أربعة عشر قرنا من التاريخ تقول عكس ذلك. العالقات بني اإلسالم واملسيحية  

عاصفة كانت  الغربية  أو  األرثوذكسية  الليربالية   سواء  الدميقراطية  بني  العشرين  القرن  صراع  غالًبا. 
زائلة" سطحية  ظاهرة  سوى  ليس  اللينينية  كانت  ) 338، ص 1999(هنتنجتون،  واملاركسية  ،وهكذا 
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يؤدي   ال  الذي  احلوار  ال  الصدام  هو  األمريكي  املفكر  هذا  عند  احلضارات  بني  العالقات  حقيقة 
الواق الزعم األخري، ألن ما  بالضرورة إىل احلروب عنده، لكن  تكذب هذا  العقلية واحلسية  ع والبداهة 

يقع يف البلدان العربية من جرائم ال أخالقية شنيعة يند هلا اجلبني، يثبت عكس ذلك، وكأننا يف أفالم  
الرعب، لكن ميثلها أناس ينتمون إىل واقع مزري، يزداد احنطاًطا يوًما بعد يوم هو واقع الدول العربية  

  على أمرها.  املغلوبة

  

  خامتة: 

إن اإلسالم ينتهج احلوار دوًما القائم على التعارف القرآين، ألن العالقة بني السالم واإلسالم هي عالقة  
هوية، وال ميكن أن يكون هذا الدين، دين إرهاب، ألن هذا األخري جرم ال يغتفر، وجور وتان، ال  

اره نسًقا من القيم، حيث يتناقض مع  أحد مقاصد  ينسجم مع مساحة اإلسالم الذي ميتلك املعىن وباعتب
ملتنا الغراء وهو حفظ النفس، إن اهللا عز وجل حرم قتل النفس وقتل اآلخرين، لقوله تعاىل: (من أجل  
ذلك كتبنا على بين إسرائيل أّنه من قتَل نفًسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأّنما قتل الّناس مجيًعا  

. إن قتل النفس كبرية من الكبائر صاحبها خملد  ]32[املائدة:  ا الّناس مجيًعا)  ومن أحياها فكأّنما أحي
جمرد   منها  جيعل  احلروب  انتشار  ألن  ومعقدة،  عويصة  مشكلة  احلضارات  حوار  معضلة  إن  النار.  يف 
حلم يصعب حتقيقه على أرض الواقع، لذا يتحتم على البشرية قاطبة التصدي للحروب، ألننا " إذا مل  

ى احلرب، فإن احلرب ستقضي علينا" على حد تعبري هربرت جورج ويلز، واملشكلة احلقيقية  نقض عل
جذرية يف   اختالفات  اليت حتمل  احلضارات  بني  احلوار  لتحقيق  الكفيلة  اآلليات  عن  البحث  تتمثل يف 

  رصيدها الثقايف. 

  

  نتائج البحث: -

خيضع- الذي  اآلخر  مع  واحلوار  املشاركة  على  يقوم  اإلسالم  يعين    إن  ال  السالم  ألن  لضوابط، 
االستسالم واالستكانة واخلضوع لآلخر أو ملنطق األقوى، بل هو سالم قائم على االعتراف باإلسالم  

  واحلفاظ على كرامة املسلم. 

  إن حوار احلضارات هو دعوى إىل ما فيه النفع للبشرية مجعاء، أي هو مصدر للسالم والتعايش.-
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التصو- مشروعة يف  ملا  احلرب غري  أخالقية  دوًما ال  تبقى  والعدوان،  للبغي  مرادفة  اإلسالمي، ألا  ر 
  يترتب عنها من دمار ومآسي، تنعكس آثارها على عموم البشرية. 

صدام احلضارات خيدم طموحات الغرب املسيحي اليت ال تعرف حدوًدا ونواياهم املبيتة اليت ال خترج -
تفوق لديهم وحتقيق الثراء الفاحش، ألن حضارم حضارة  عن نطاق اهليمنة على العامل إلشباع عقدة ال

يف   اليوم  العامل  ألن  النهاية،  يف  ستتقوض  لكنها  أقدامها،  حتت  حق  كل  تدوس  اليت  القوة  على  تقوم 
  حاجة ماسة إىل وجود نظام إنساين. 

 توصيات البحث: -

وخلق مفاهيم مشتركة بني األمم  اإلكثار من عقد امللتقيات واملؤمترات لتوعية الشعوب خبطر احلروب -
  للحد من الصدام ولتحرير النفوس من أحقاد التارخيية الدفينة.

نشر تعاليم اإلسالم السمحاء والتعريف باإلسالم، ألن أمم كثرية جتهل هذا الدين القيم، وتعترب هذه  -
  يوم الدين. املهمة من معاين األمانة الكربى اليت تقع على عاتق كل مسلم، يتحمل تبعتها إىل 

وآلياته، - اإلعالم  وسائل  واستغالل  حوار،  إىل  الصدام  لتحويل  الكفيلة  اآلليات  إلجياد  اجلاد  البحث 
السعادة لإلنسانية قاطبة حىت تكون   العام، بل حتقيق  الصاحل  العام توجيها جديًدا خلدمة  الرأي  لتوجيه 

  . العالقة بني البشر مبنية على األخوة اليت تعترب فيض من القيم 

  املصادر واملراجع: 

  القرآن الكرمي.  )1
  ط)، بريوت، دار صادر.  -، (د1ت). لسان العرب، ج -ابن منظور، (ب )2
، دمشق،  1دوافعه، ط -أهدافه-). احلوار مع الغرب، آلياته2008)أبو الفضل مىن وآخرون، ( 3 )3

  دار الفكر. 
  الدعوة اإلسالمية. ،طرابلس، مجعية 1). منهج التعارف يف اإلسالم، ط 2005الباش حسن، ( )4
ت). مفهوم التعايش السلمي وضروراته ومبادئه بني املسلمني وغريهم،  -البغا حممد حسن، (ب )5
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  . 15، املجلد 13واالجتماعية، العدد  



 

 

394 

، جّدة، دار  2، ط 1). اجلهاد يف سبيل اهللا حقيقته وغايته، ج1992(   القادري عبد اهللا أمحد،  )7
  املنارة. 

8( ) إبراهيم،  العظيم  عبد  منهجا..وسرية،  1996املطعين  اإلسالم،  يف  السلمي  التعايش  مبادئ   .(
  ط)،مصر، دار الفتح لألعالم والنشر. -(د

مد شبل، مصر، اهليئة  ، ترمجة فؤاد حم4). خمتصر يف دراسة التاريخ، ج2011توينيب أرنولد، (  )9
  العامة لشؤون املطابع األمريية. 

10(   ) خليفة،  حممد  (د2003حسن  اآلخر،  مع  احلضاري  واحلوار  املسلمون  القاهرة،  -).  ط)، 
  مركز الدراسات الشرقية. 

  ، العراق، العتبة العباسية املقدسة. 1). صدام احلضارات، ط 2017راهي قيس ناصر، (  )11
12(   ) روجي،  سبيل  1999غارودي  يف  ط ).  العوا،  عادل  تر  احلضارات،  بريوت،  4حوار   ،

  عويدات. 
  ، مصر، دار الشروق. 3). السالم العاملي يف اإلسالم، ط2001قطب السيد، (  )13
  ، مصر، مكتبة الشروق الدولية. 4). املعجم الوسيط، ط 2008إبراهيم مصطفى وآخرون، (  )14
). صدام احلضارات، إعادة النظام العاملي، ترمجة طلعت الشايب، 1999هنتنجتون صامويل، (   )15

  ، القاهرة، سطور. 2ط
  ت). حوار احلضارات وخناجر يف جسد اإلسالم، نيب الرمحة. -ياقوت حممد مسعد، (ب  )16
 ، لبنان، دار النفائس. 1). معجم النفائس الكبري، ط2007مجاعة من املختصني، (  )17

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

395 

  قراءة عقدية يف ضوء املتغريات الثقافية –عايش السلمي بني األديان السماوية كرة التف
The idea of peaceful coexistence between the monotheistic 

a doctrinal reading in light of cultural variables -religions  .  

  
 مليس شقعار  

  - مسيلة –جامعة حممد بوضياف  

Lamis chegar 
lamis.chegar@univ-msila.dz 

  امللخص: 

االجتماعي   النظام  جيعل  الذي  السلمي  التعايش  فكرة  حتمًيا  تفرض  اليوم  الدولية  العالقات  ساحة  إن 
األنواع  من  تعقيًدا  أكثر  السماوية  الديانات  متعددة  أمم  بني  التعايش  ولعل  وانسجاًما،  متاسًكا  أكثر 

أو دولة واحدة ألن حتقق االستقرار يبدأ بالعضوية الداخلية   األخرى، السيما إذا كان يف جمتمع واحد،
  قبل اخلارجية.

هذا ما يربر حرص املجتمعات والدول على فكرة التعايش الديين؛ نظًرا ألمهيته يف حتقيق األمن والسالم 
قواعد   ووضع  الدينية،  التعددية  تستوعب  معرفية  مبنهجية  يسمى  ما  بناء  مبحاولة  يتم  والذي  العاملي 
وآليات حوارية إنسانية تساهم يف تصحيح املفاهيم بني األطراف، وحتديد جمال للوفاق وااللتقاء وكذا 
نقل األفكار وتبادهلا للتعامل مع الظواهر االجتماعية واإلنسانية واحلضارية. ألن التنوع الديين ضرورة  

االختالف   هذا  ونقل  واإلحاطة  املرونة  من  البد  لذا  خلقه؛  يف  اهللا  االبستمولوجي  سنها  للجانب 
ومواجهة   البشري  والنشاط  الفكري  اإلنتاج  أنواع  كل  عن  واالنفتاح  احلضاري  املأزق  من  للخروج 

  متطلبات الواقع اإلنساين واملتغريات الثقافية.

املفتاحية:   آليات الكلمات  العاملي،  السالم  السماوية،  الديانات  السلمي،  التعايش  الدولية،  العالقات 
  وع الديين، املأزق احلضاري، املتغريات الثقافية.حوارية، التن

Abstract: 
The arena of international relations today inevitably imposes the idea of 
peaceful coexistence that makes the social system more coherent and 
harmonious, and perhaps coexistence between nations of multiple 
monotheistic religions is more complicated than other types, especially if it 
is in one community or one state because achieving stability begins with 
internal membership before external . 
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This justifies the keenness of societies and states on the idea of religious 
coexistence due to its importance in achieving global security and peace, 
which is done by trying to build what is called a cognitive methodology that 
accommodates religious pluralism and establish rules and human dialogue 
mechanisms that contribute to correcting concepts between the parties and 
define a space for reconciliation and convergence, as well as the transfer and 
exchange of ideas to deal with phenomena.Social, humanitarian and 
civilizational. Because religious diversity is a necessity enacted by God in 
his creation, so it is necessary to be flexible and circumspect, and to transfer 
this difference to the epistemic aspect, to get out of the cultural impasse, 
openness to all kinds of intellectual production and human activity, and to 
face the requirements of human reality and Cultural variables. 
Keywords   :  International relations, peaceful coexistence, monotheistic 
religions, world peace, dialogue mechanisms, religious diversity, 
civilization predicament, Cultural variables 

  مقدمة: 
العقود األخرية من   الدينية، فقد شهدت  الفكرية  األيديولوجية واخلالفات  بالصراعات  العصر  متيز هذا 
القرن العشرين ظاهرة حضارية اصطلح عليها احلوار بني احلضارات، وتظم هذه األخرية مجيع العناصر  

وتقاليد؛ بغية حتقيق احلوار كوسيلة مثلى ملد جسور التواصل  القيمية االجتماعية الثقافية من دين ولغة  
بني احلضارات، وقد تطور هذا احلوار احلضاري ليشمل احلوار بني األديان لتعددها يف العامل وخاصة  

  السماوية منها (اإلسالم، اليهودية، املسيحية). 
ته، وأسسه، ومناهجه، وأهدافه  لقد أضحى احلوار واقًعا فعلًيا تعدى كونه مشروًعا فكرًيا له موضوعا

الذي أصبح ضرورة حتمية يفرضها   السلمي  التعايش  لتحقيقها، أوهلا وأمهها جتسيد فكرة  اليت يطمح 
السالم العاملي، وذلك لتحقيق التواصل بني األديان والشعوب، ونشر القيم اإلميانية واألخالقية اليت تعد  

وية والقضاء على التعصب والدوغمائية الدينية اليت بدورها  قاًمسا مشترًكا دعت هلا كافة الديانات السما
احلياة   بالتنوع واالختالف يف  املتبادل وتقبل اآلخر واإلميان  لذا كان االحترام  العدائية؛  الشحنة  تغذي 

  اإلنسانية املطلقة أحد أهم أركان هذا التعايش السلمي. 
ا ليت تفرض نفسها يف اآلونة األخرية على  يعد موضوع حوار األديان وحتقيق التعايش من املوضوعات 

الدينية   املعتقدات  احترام  يف  وأساًسا  احلضاري  احلوار  جوانب  من  جانًبا  باعتباره  العاملية،  الساحة 
  واحلريات؛ لتحقيق السالم ونبذ العنف والتطرف.

ا وقومياا؛ الن إلغاء اآلخر  يعترب التعايش الديين واملذهيب املبدأ الرئيسي لوحدة الشعوب باختالف أديا
والعرقية حىت يف   الدينية  املختلفة  الفئات  وال  للدول  التعايش ال ميكن  دون  احلروب، ومن  هو مصدر 
بني   سواء  حتدث  اليت  احلضارية  فالصراعات  نفسية،  وراحة  وأمن  بسالم  مًعا  العيش  الواحدة  الدولة 

ع طائفي، هو نتيجة اليار الوحدة  الشرق والغرب أو بني الدول العربية ذاا من حروب داخلية وصرا
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الوطنية والتسامح الديين وانتشار مظاهر العنف واالضطهاد والتشدد والتطرف بدل احلوار وقبول اآلخر  
.  

  على اإلشكالية التالية: وعليه تسعى هذه الدراسة لإلجابة  
قافية املفروضة يف العصر  ما مدى إمكانية حتقيق التعايش السلمي بني األديان السماوية وفق املتغريات الث

  احلايل؟
  تندرج حتت هذه اإلشكالية العديد من املشكالت الفرعية: 

  ما مفهوم التعايش السلمي؟  
  ماهي جماالت التعايش السلمي؟  
 ماذا نقصد بالتعايش السلمي بني األديان؟  
  ما أمهية التعايش السلمي يف العامل؟  
 ما هي أسس ومظاهر التعايش الديين؟ 
 حتقيق التعايش السلمي يف العامل؟ ما هي مشكالت  

  أهداف الدراسة:

  :تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية  
 .الوعي بقيمة التعايش السلمي بني األديان السماوية يف حتقيق السالم واألمن  
  .إبراز قيمة احلوار الديين باعتباره أرقى الوسائل الدعوية يف ضوء املتغريات الثقافية  
  التطبيقات املعاصرة للتعايش الديين. إبراز  
  .ا الديانات السماوية تبيني اهلدف املشترك والرسالة الواحدة اليت تتميز  
  .تصحيح صورة اإلسالم لدى اآلخر  
  .إلغاء ثقافة اإلقصاء وعدم تقبل اآلخر  
 .إدراك رمحة االختالف وضرورته يف حتقيق األمن والسالم يف احلياة البشرية  

  : أمهية الدراسة

تتمثل أمهية الدراسة ملدى حاجة املجتمعات اليوم ملا تتميز به من متغريات دولية وكذا حضارية وثقافية  
من   العربية  األمة  تشهده  الذي  للتناحر  نظًرا  بينهم،  فيما  للتعايش  اليوم  املسلمني  أحوج  فما  ودينية، 

امل غري  مع  التعايش  عن  ناهيك  متناحرة  متفرقة  وطوائف  وأحزاب،  النظام مجاعات،  ميليه  مبا  سلمني 
  العاملي اجلديد لتحقيق التقارب بني املجتمعات. 
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إن وجود التوترات واملشاحنات بني املسلمني وغريهم تستدعي فرض نظام التعايش السلمي على مجيع  
للمنفعة   يؤدي  الذي  املتبادل  والتفاهم  للتقارب،  الفرصة  إلعطاء  الدينية  الناحية  من  أمهها  املستويات 

  لحة املتبادلة والعيش وفق األخوة اإلنسانية ضمن املتغريات الثقافية.واملص

  منهج الدراسة: 

تتبع هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على حتليل اآلراء، ووصف األفكار واالستنباط 
رة اإلسالمية  للوقوف على حقيقة الوضع الراهن الذي متر به العالقة بني الدول العربية والغربية واحلضا

ذاا، وذلك بالرجوع إىل الكتب والدراسات العلمية اليت تضم العالقات بني الطرفني وطبيعتها، وكذا  
  األحداث اليت تؤثر على طبيعة التعايش واحلوار . 

املنهج التارخيي من خالل استقراء بعض الوقائع التارخيية بني احلضارات، والوقوف على أسباب تعايشها  
  من مصادر اإلسالم: القرآن الكرمي والسنة النبوية والكتاب املقدس.  أو تصارعها 

بني   واحلوار  األديان  بني  بالتعايش  اخلاصة  واملجاالت  األهداف  وضبط  حتليل  يف  النقدي  املنهج 
  احلضارات لبناء استراتيجية وخطة عمل بغية ترسيخ مبدأ التعايش الديين.

  فرضيات البحث:  

يق التعايش السلمي بني املجتمعات واألديان السماوية، وكذا حماولة إجياد  ينطلق البحث من فرضية حتق
طرق لتجسيد هذه اآللية يف املجتمعات العربية اإلسالمية، وحتقيق العدالة االجتماعية بني البشر ضمن  

  املتغريات الثقافية يف العصر احلايل.

  مفهوم التعايش السلمي . 
مدلوالت   على  الوقوف  بداية  يتطلب  السماوية  األديان  بني  السلمي  التعايش  مفهوم  عن  احلديث  إن 

  ومعاين بعض املصطلحات اليت تعترب ذات الصلة ذا املفهوم . 
  تعريف التعايش: 

يعيش ومعاًشا، واملعيشة: ما تكون به احلياة من املطاعم واملشارب، وعايش:  -العيش: احلياة، عاشلغة: 
الغذاء  له ح األحياء حبصول  نوعني من  بني  عالقة  ومعايشة:  العيش،  بلغة يف  له  واملتعيش:  الة حسنة، 

السلمي   التعايش  ومنه  اآلخر،  تضرر  دون  والوقاية  ص2008(آبادي،  واملأوى  ونقول  )539،   ،
األلفة على  غربتهما  يف  الرفيقان  "تعايش  اجلوار  والعطاء وحسن  املودة  على  عاشوا  اجلريان:  "  تعايش 

  تعايشت الدولتان تعايًشا سلمًيا، التعايش السلمي بني الدول: االتفاق بينهما على عدم االعتداء. 
يف   واملهادنة    االصطالح:والتعايش  املساملة  على  القائم  اآلخرين  مع  املتبادل  العيش  به  (خمتار،  يقصد 
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ص2008 والتقدير    )1583،  والقبول  االحترام  على  قم  يكون  املشترك  العيش  الثقايف  هذا  للتنوع 
األساسية  واحلريات  األفراج  حبقوق  اإلقرار  مقابل  يف  اإلنسانية  والصفات  واحلوار  التعبري  وألشكال 

  املعترف ا. 
السلمي: أما   التعايش  الثانية،    مصطلح  العاملية  احلرب  بعد  ظهرت  اليت  احلديثة  املصطلحات  فهو من 

وهو مصطلح يراد به: حالة السلم اليت تعيش فيها الدول ذات أنظمة اجتماعية وعقائد سياسية متباينة  
  وال سيما كتلة الدول الرأمسالية الغربية، وكتلة الدول االشتراكية دون نشوب احلروب بينها. 

هذ مدلول  اقتصادي،  ينقسم  والثاين:  أيديولوجي،  سياسي،  األول:  مستويات،  ثالث  إىل  املصطلح  ا 
التعايش   أو  الديين  التعايش  معىن  حتديًدا  ويشمل  األحدث  وهو  حضاري،  ثقايف  ديين  والثالث: 
للعمل من اجل أن يسود األمن والسالم يف   السماوية  األديان  إرادة أهل  التقاء  به  احلضاري، ويقصد 

ص2015ي،  (العرتالعامل   واحلضارات   ،)185،  السماوية  األديان  أهل  إرادة  تلتقي  أن  به  واملراُد 
املختلفة يف العمل من أجل أن يسود األمُن والسالم العامل من دون استثناء، وهذا يعين قبول التعددية  

: جيب  الدينية واحترام كل أطرافها، فدين الشخص ال يعترب املصدر الوحيد واحلصري للحقيقة، وبالتايل
أنواع   تتحدد  وهنا  األخرى  األديان  يف  األقل  على  احلقيقية  والقيم  احلقائق  بعض  بوجود  االعتراف 

  التعايش السلمي.

مع   للعيش  االجتماعية  احلاجات  فرضتها  حتمية  كنتيجة  احلديثة  املصطلحات  من  املصطلح  هذا  ويعد 
اآلخرين يف ود وحمبة ويعين هذا املصطلح حسب داللته الوضعية التعايش بني أصحاب الديانات وامللل 

  والنحل كما حيمل مدلول سياسًيا حيث تتعدد العناوين حسب تعدد املتعلقات .

وضعي عام  ظهرت  واهلند  الصني  بني  شيال"  "بانس  اتفاقية  نص  يف  مرة  أول  رمسًيا  السلمي  التعايش  ة 
أول من 1922 أن  إىل  االشتراكي والرأمسايل، ويشار  اخلصمني  النظامني  بني  السيء  املعىن  إطار  م يف 

فيه   حيقق  سيء  تصور  ضمن  خروتشوف  السوفيايت  الرئيس  هو  السلمي،  التعايش  مصطلح  استخدم 
ب احلروب  أهدافه  من  للحد  دويل  مستوى  على  طرأت  اليت  التغيريات  مقتضيات  مع  تنسجم  طريقة 

التعبري عن داللة  املصطلح، مث استخدم  فيه هذا  الذي استخدم  املستوى األول  والصراعات، ويعد هذا 
القانونية   باملسائل  صلة  له  فيما  والشعوب  احلكومات  بني  التعاون  عالقات  إىل  يرمز  اقتصادية 

  . )185(املرجع نفسه، صدية والتجارية كما استخدم على املستوى الثقايف مبعاٍن عدة  واالقتصا

وعرفت اليونسكو التعايش بأنه احترام اآلخرين وحريام واالعتراف باالختالفات بني األفراد والقبول 
  باآلخر وتقدير التنوع الثقايف.
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أ أو  اليت جتمع جمموعتني  املشترك  العيش  أنه حالة  أو فكرًيا عن كما يعرف  أو دينًيا  كثر ختتلف عرقًيا 
هذه   وقدرة  األخرى،  اجلماعات  أو  املجموعة  ملعتقدات  جمموعة  كل  احترام  مع  اآلخر،  بعضها 
اجلماعات على حل خالفاا بصورة سلمية، وذا املعىن يستند مفهوم التعايش عن وعي األشخاص أو  

  . )185(املرجع نفسه، صكرية  اجلماعات خبصوصية هوياا الدينية والعرقية والف

الطوائف حبيث  انصهار  التعايش حنو  يتجه  أنه معيشة مجاعات مع بعضها بعض، وقد  ويعرف كذلك 
االندماج حبيث تزول بعضها وتذوب يف   يؤثر بعضها يف بعض وتفقد كل منهما خصائصها، أو حنو 

  ) 68، ص1977(بدوي، بعضها اآلخر 

سياس شعار  املصطلح  بان  رأى  من  النظم  وهناك  ذات  الدول  بني  العدائية  العالقة  عن  البديل  يعين  ي 
والتوجهات االجتماعية املختلفة، وال مانع من التوسع يف استخدامه يف نطاق العالقات االجتماعية بني 

  . )210(رمحي، ص اتباع الديانات املختلفة وخباصة املقيمني يف دولة واحدة  

  

  أوال: أنواع التعايش السلمي 

يؤدي التعايش االجتماعي ملعرفة الثقافات االجتماعية لآلخر واالستفادة منها  جتماعي:  .التعايش اال1
التعصب  شوكة  ويكسر  العرقية،  الصراعات  تطرف  من  حيد  التعايش  من  النوع  فهذا  املستطاع،  قدر 
والوحدة   باألخوة  الشعور  وينمي  املختلفة،  املجتمع  طبقات  بني  النفسية  احلواجز  ويزيل  القبلي، 

ويعد التعايش االجتماعي تواجد  سانية، ويقضي على احلقد والضغينة، ويقوي العالقات بني األفراد،اإلن
احلياة بغض   املأكل واملشرب وأساسيات  العيش يف  الناس يف مكان معني تربطهم وسائل  جمموعة من 

انصهار أو  اندماج  اآلخر دون  منهما حبق  ويعترف كل  األخرى،  الدين واالنتماءات  أي  النظر عن  ؛ 
القومية   أو  الطائفية  أو  اللون  أو  الدين  يف  خمتلفة  جمموعة  مع  املطلوب  التعايش  (الكبيسي، يكون 

  . )368-317، ص 2012

االقتصادي:  2 التعايش  أمام  .  الباب  وفتح  اآلخر،  مع  اقتصادية  عالقات  لبناء  النوع  هذا  يهدف 
التعاون   الغري تؤدي إىل  العالقة مع  الفقراء، وخلق فرص  التبادالت التجارية، فربط  يف حتسني مستوى 

عمل لشعوب املجتمعات القدمية، لتحقيق التقدم يف ميادين العمل واإلنتاج، واإلصالح االقتصادي بني  
العاملي  السلم  وحتقيق  واحلضارات،  األمم  بني  التعايش  لتجسيد  هام  وعامل  حتمية  ضرورة  الشعوب 

ا بني  التواصلية  املظاهر  هذه  يؤكد  التاريخ  املسلمون  ولعل  كان  فقد  اإلسالمية،  احلضارة  يف  لشعوب 
  يهاجرون من أجل التجارة لبالد الشام، وكان النيب (صلى اهللا عليه وسلم) يتعامل مع غري املسلمني. 
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الثقايف:  3 احلضارات .التعايش  بناء  األساسية يف  الركائز  بني  األمم وهويتها ومن  الثقافة عنوان  تعترب 
الثق تعددت  ولقد  الفارسية ووضها،  الرومانية،  اليونانية،  الثقافة  جند  حيث  العصور  مر  على  افات 

  والثقافة العربية اإلسالمية...اخل فالتقارب الفكري بني هذه احلضارات يبىن على أساس التعايش. 

إنسانية   ظاهرة  أا  أمهها  خصائص  من  حتمله  ملا  اآلخرين  بني  التعايش  تفعيل  يف  كبري  دور  وللثقافة 
مع أوروبا من  ووسيلة حتق األندلس  الثقايف يف دولة  التواصل  التواصل وااللتقاء مع اآلخرين، ونرى  ق 

خالل البعثات التعليمية للمستشرقني، وتعلمهم يف بالد املسلمني، وكذا ترمجة الكتب الفلسفية الغربية 
بع والغزايل  رشد  ابن  ككتب  العربية  للكتب  الغرب  ترمجة  العكس  وأفالطون،أو  أرسطو  د  ككتب 

احتكاكهم باحلضارة اإلسالمية يف األندلس واليت سامهت يف حتقيق التقارب بني املسلمني وغريهم من  
  األوربيني يف املجال العلمي والثقايف. 

الديين:  4 الرسول صلى اهللا عليه  .التعايش  بتفعيل احلوار كما حصل يف عهد  الديين  التعايش  يتحقق 
ووثيقة اتفاق بعد احلوار املتواصل مع اليهود للتوقيع على بنود الوثيقة اليت  وسلم، مع اليهود بكاتبة بنود  

حبقوق   يعترف  الذي  التسامح  مبدأ  على  الديين  التعايش  يقوم  واليهود،  املسلمني  بني  التعايش  دف 
ا َتْعُبُدوَن َوَلا َأْنُتْم  ْ َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن َلا َأْعُبُد مَ وحرية اآلخر يف املعتقد والديانة ولعل قوله تعاىل:"قل

(الكافرون،  "  َعاِبُدوَن َما َأْعُبدَولَا َأَنا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم  َوَلا َأْنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبد َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدينِ 
  بياًنا واضًحا لالعتراف بوجود عالقة الديانات األخرى مبنية على التسامح والتعايش.  ) 1-6

  ف التعايش السلمي: أهدا

للتعايش السلمي العديد من األهداف السياسية االجتماعية االقتصادية والثقافية، يساهم التعايش يف احلد  
إنسانية مشتركة   قواعد  لتكريس  والتحاور؛  والتعايش  التفاهم  لقاءات  احلضارية وشيوع  الرتاعات  من 

وال التعارف  هدفها  للتعايش  اإلسالم  ودعوة  واحد  أصل  الثقافات  ذات  على  واالنفتاح  تواصل 
العنصرية   على  والقضاء  والعصبيات  األحقاد  إزالة  دف  معها  اجلسور  ومد  األخرى،  واحلضارات 
احلضارات   لكل  والثقافية  الدينية  اخلصوصيات  احترام  أساس  على  للتفاهم  املجال  وفتح  والكراهية، 

سية االقتصادية، ويسعى إىل استبعاد وإقصاء  والشعوب، وجتاوز املصاحل النفعية املحكومة باألبعاد السيا
التفاضل باألعراق واألنساب واللغات   الضيقة يف  القومية  - 51، ص. ص  2010(عزوزي،  املعايري 

.كما يساهم يف حتقيق املصاحل املشتركة لدى مجيع أفراد املجتمع على اختالف أديام وأعراقهم،  )74
تمع، كما يقوم بتنمية املجتمع وتطويرها سياسًيا واجتماعًيا  ويفضي إىل حتقيق األمن واالستقرار يف املج

باملسلمني،   املسلمني  غري  اختالط  بسبب  املجتمع؛  أفراد  بني  الدعوة  نشر  يف  يساهم  كما  واقتصادًيا 
وتفهمهم لطبيعة اإلسالم السمحة ومعرفتهم مببادئه العظيمة اليت تظهر بوضوح يف حرص املسلم على  
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اجلريان ومساعدة اآلخرين، والتسامح مع مجيع أفراد املجتمع، ويصحح صورة  حسن التعامل،واحترام  
اليت حياول خصوم   التطرف واإلرهاب  م  اإلسالم  وينفي عن  تشويهها،  األعداء  اليت حاول  اإلسالم 

،بغية بناء جسر التواصل  )177-145، ص. ص  2007(الزين،  اإلسالم وأعداؤه رمي اإلسالم ا  
االجتماعي والتقارب الثقايف والفكري والتعاون مع األديان يف املحافظة على سالمة  اإلنساين والتفاهم  

البيئة، وحماربة األمراض اخلطرية والقضاء على التفرقة العنصرية، ورفع الظلم على الشعوب والطوائف 
إلحلاد  والفئات اليت تتعرض لالضطهاد. وميكن للتعايش بني األديان أن يشمل العمل املشترك ملحاربة ا

سالمة   دد  اليت  واألوبئة  اآلفات  كل  ومقاومة  األطفال  واحنراف  األسرة  وتفكك  اخللقي،  واالحنالل 
  . )187، ص2015(العرتي، كيان الفرد واجلماعة، وتضر باحلياة اإلنسانية 

  
  ثانيا: جماالت التعايش السلمي 

الداخلي:   )1 السلمي  احلدود  التعايش  يتشاركون  الذين  األفراد  بني  اإلنسان يكون  فيعيش  الوطنية 
املسلم مع أخيه اإلنسان يف سعة وطمأنينة بوطن واحد، وتعد الوطنية يف اإلسالم جمموعة العالقات  
والروابط والصالت اليت تنشأ بني دار اإلسالم وكل من يقطن يف هذه الدار سواء كانوا مسلمني  

يتمت اليت  والواجبات  احلقوق  جمموعة  أي  مستأمنني،  أو  ذميني  أطراف  أو  من  طرف  كل  ا  ع 
ص  2005(القحطاين،  العالقة   قبل  )20،  من  مكرم  الديانة  اختالف  على  املواطنني  فجميع   ،

اإلسالم وخيضع لسلطة وأحكام هذا الوطن اإلسالمي باإلضافة ملبدأ احلرية الدينية اليت جيب التمتع 
اخل والشعائر  العقائد  بتمكنيهم من ممارسة  املسلمني  قبل غري  ليس ا من  التكرمي  اصة م، وهذا 

وضعي بل حق أوجبه اهللا لكل البشر بدافع اإلنسانية اليت جتمع بينهم بصرف النظر عن أي انتماء  
تعاىل: " اهللا  يقول  الطَّيَِّباتِ    كان  مَِّن  َوَرَزْقَناُهم  َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  ِفي  َوَحَمْلَناُهْم  آَدَم  َبِني  َكرَّْمَنا  َولََقْد 

َتْفِضيًلا"(اإلسراء،  َوَفضَّْلنَ  َخَلْقَنا  مِّمَّْن  َكِثٍري  َعَلٰى  حقوق  )70اُهْم  من  ليعزز  اإلسالم  جاء  وقد   ،
األبوة   ورابطة  الرحم،  ورابطة  اإلنسانية،  رابطة  مثل  واملكتسبة  منها  الوراثية  البشرية  الروابط 
اآلخر   فئة  من  كانوا  وان  الضيف  وحقوق  اجلوار،  ورابطة  الواحد،  الوطن  ورابطة  والبنوة، 

  ) 188، ص 2015(العرتي،
املسل لغري  احلرية  اإلسالم  أعطى  وأعراضهم  لقد  وأمواهلم  أنفسهم  ومحى  حقوقهم  كل  وحفظ  مني 

وكرامتهم من أي اعتداء خارجي ويعاقب من ميارس التعسف والعنف ضدهم وال جيوز الضغط عليهم  
  ا ُمْؤِمِننيَ َوَلْو َشاَء َربَُّك آلَمَن َمْن ِفي اَألْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنو  يقول تعاىل: "

  ) 99"(يونس،  
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يتخذ مفهوم التعايش يف هذا املجال مساحة واسعة تستوجب   التعايش السلمي مع أهل األديان:   )2
اهللا   وقضاها  قدرها  سنة  وعقائدهم  أديام  يف  الناس  اختالف  ألن  املختلف  اآلخر  مع  التفاهم 

م يقتضي  ما  وهو  واالختبار،  االبتالء  وهي  جليلة  وغاية  عظيمة  أن  حلكمة  االعتقاد  املسلم  ن 
النوع من خلقه احلرية واالختبار   الذي منح هذا  تعاىل،  اهللا  الدين واقع مبشيئة  الناس يف  اختالف 

  ). 54، ص 1992(القرضاوي، فيما يفعل ويدع 
كما يؤكد التاريخ بأن معامالت املسلمني لغريهم كان مثاًلا عظيًما من التسامح، فقد قامت احلضارة  
ثقافًيا ودينًيا،  املختلفة عنها  التعاون والتفاهم مع غريها من احلضارات  اإلسالمية على أسس متينة من 

اليت الرئيسية  املبادئ  من  االستقرار  لتحقيق  والدعوة  السالم  إىل  اإلسالمية   فاجلنوح  العقيدة  ا  نادت 
رافضة كل أشكال العنف واحلروب والتطرف إال يف حاالت الضرورة أي يرفض الطرف اآلخر،وتقبل  
ال   سلمية  بسبل  الغري  بني  واملناقشة  التحاور  أمهية  تبني  قرآنية  آيات  وهناك  السلمي،  احلوار  أشكال 

احل باب  فتح  على  يدل  إمنا  شيء  على  دل  إن  وهذا  يقول عدوانية،  املتناقضة  العالقة  طريف  بني  وار 
)، ويقول أيًضا يف موضع آخر:"ِإنَّ َربََّك 88َوِقيِلِه َيا َربِّ ِإنَّ هَُٰؤَلاِء َقْوٌم لَّا ُيْؤِمُنوَن" (الزخرف،  تعاىل:"

  ).25ُهَو َيْفِصُل َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن" (السجدة،  

عرف اإلسالم يف بدايته السياسية التعددية، فلم يكن مصطلح الذمي يف العهود األوىل لإلسالم إال    كما
املواطنني،   للتمييز بني بعض فئات  العصور احلديثة  استخدامه يف  الذي شاع  األقلية  جزًءا من مصطلح 

ف بينهما يف  وأطلق اصطالح أهل الذمة على كل من اليهود والنصارى وأحلق املجوس ما واالختال
، وكان أهل الذمة آنذاك يتمتعون  ) 189، ص2015(العرتي،  أن مصطلح األقلية اليوم أكثر مشولية  

  جبميع حقوقهم يف البالد اإلسالمية. 

ومن األسباب القوية اليت جتعل التعايش مفروًضا بني األديان السماوية، وجود قواسم مشتركة عديدة  
وا املصدر  مادام  الديانات  هذه  النوع  بني  ووحدة  الكلي  التوحيد  جند  القواسم  هذه  مقدمة  ويف  حد 

، كما يؤكد القرآن بأن اهللا وحده من ميلك )64، ص  2012(شهوان،  اإلنساين، االختالف والتعدد  
احلق يف حماسبة الناس مجيًعا على صحة أو بطالن معتقدام وال دخل للعباد يف ذلك، لذا من الواجب 

يان يف إطار يسوده األدب واملجاملة واللطف واملعاملة احلسنة والتعايش معهم  أن يكون النقاش بني األد
األديان ضرورة من   بني  فالتعايش  باملثل،  يعاملوا  أن  تعاىل شرط  اهللا  قبل  فرض علينا من  باحلسىن هو 
ضرورات احلياة على هذه األرض، تستجيب للدواعي امللحة لقاعدة جلب املنافع ودرء املفاسد وتليب  

، وتبني السنة  )4، ص1998(التوجيري،  ء الفطرة اإلنسانية السوية للعيش يف أمن وسالم وطمأنينة  ندا
النيب حممد (صلى اهللا   بدأ  السماوية، فقد  الديانة  السلمي بني خمتلفي  التعايش  العديد من صور  النبوية 

يتعلق باملسلمني الذين  عليه وسلم) بتطبيق النموذج النبوي يف املدينة ضمن مسارين متوافقني: أوهلما:  
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آمنوا باهللا ورسوله، وثانيهما: يتعلق بالتآلف والتعايش السلمي بني املسلمني ومن مل يعتنق اإلسالم من 
الوثنيني من األوس واخلزرج وأهل الكتاب، ومن صور التسامح الديين للرسول نذكر مثاًلا واضًحا يدل  

ق األفراد مسلمني كانوا أم يهوًدا يف احلرية واألمن على التطبيق العملي لبنود السالم واألمن تضمن ح
املادة   الديانات واالنتماءات، فقد جاء يف  املدينة على اختالف  العام لسكان  السالم  اجلماعي وتضمن 

من الصحيفة "إن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني" ويظهر هنا أن املقصود باألمة هنا أمة أو مجاعة    25
ا مع  وتعيش  حقوقها  وامتيازاا.  هلا  حقوقها  جبميع  وتتمتع  ص  2001(الشريف،  ملسلمني   ،68-

70(  .  

حدد الفقه اإلسالمي التعامل مع غري املسلمني بالتسامح من دون اإلكراه وجعل له درجات ومراتب،  
فالدرجة الدنيا من التسامح: أن تدع ملخالفك حرية دينه وعقيدته وال جتربه بالقوة على اعتناق دينك 

ك، والدرجة الوسطى من التسامح: أن تدع له حق االعتقاد مبا يراه من ديانة ومذهب، مث ال  أو مذهب
تضيق عليه بترك أمر يعتقد وجوبه أو فعل أمر يعتقد حرمته، والدرجة اليت تعلو هذه يف التسامح: أال 

 دينك أو  تضيق على املخالفني فيما يعتقدون حله يف دينهم أو مذهبهم، وإن كنت تعتقد أنه حرام يف 
العليا من   الدرجة  إىل  ارتفعوا  إذ  الذمة،  أهل  املخالفني من  مع  املسلمون  عليه  ما كان  مذهبك وهذا 

  ) 64، ص1977. (القرضاوي، التسامح

كما أقامت الشريعة اإلسالمية دستوًرا شامًلا جلميع سكان املدينة وغريهم حيث ضمنت لغري املسلمني  
لى أماكن العبادة وإقامة الشعائر وتقبل خصوصية كل عقيدة سواء  حرية االعتقاد والدين واملحافظة ع

  أكانت دينية أم قومية أم ثقافية أم لغوية. 

  ومما تقدم يتبني بأن التعايش بني الدين اإلسالمي واآلخر يبىن على أسس: 

 احترام اإلرادة احلرة لدى األطراف كافة.  .1
 الرب والقسط خاصة مع اآلخر املسامل .  .2
 ألهداف والغايات والعمل على حتقيقها. التفاهم حول ا .3
األطراف .4 بني  املتبادلة  والثقة  االحترام  من  بسياج  التعايش  هذا  (رأفت،  صيانة   .
2013 ( 

منهم   الفقري  وإطعام  الضعيف  على  بالرفق  وذلك  املسلمني،  بغري  والرب  اإلحسان  على  اإلسالم  حث 
َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن  وعدم أذيتهم يقول تعاىل: "وكساء عاريهم، أي القيام بالواجبات اإلنسانية حنوهم   لَّا 

ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ    ۚ◌ الَِّذيَن َلْم ُيقَاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم  
  ). 8اْلُمْقِسِطَني" (املمتحنة،  
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رضي اخلطاب  بن  عمر  رأى  أن    وقد  فعرف  حاله  عن  فسأله  الناس،  يسأل  يهودًيا  شيًخا  عنه  اهللا 
الشيخوخة واحلاجة أجلأته إىل ذلك، فأخذه وذهب به إىل خازن بيت مال املسلمني وأمره أن يفرض له  

اهلرم (أبو  من بيت املال ما يكفيه، ويصلح شأنه وقال: فو اهللا ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته مث خنذله عند  
، منه يتبني بأن اإلنسانية هي املعيار األساسي الذي يعتمد عليه اإلسالم يف  )126، ص1979يوسف، 

  احلياة االجتماعية.

التعايش السلمي: )3 ثقافة وبني  أمهية احلوار يف حتقيق  أصبح حوار احلضارات ضروري داخل كل 
احلروب   عن  الرتاعات واالختالفات كبديل  ملعاجلة  قواعد جديدة  الثقافات إلرساء  والعنف كل 

للحد   مطلًبا عاملًيا  أضحى  فقد  األمم،  بني  التعايش والسالم  الديين وضمان  والتعصب  واإلرهاب 
والعنصرية   العنف  لظواهر  االنتشار  بفعل  العامل  يعيشها  اليت  واالضطرابات  الصراعات  آثار  من 

  والتطرف الديين وازدراء األديان. 
ما يعيق حوار احلضارات هي تعدد املذهبية اليت تقوم    ويعترب احلوار املذهيب أول أنواع هذا احلوار ألن

على نبذ اآلخر املسلم أو العكس، انه من املؤسف ما جيري يف الدول العربية على سبيل املثال من تنازع  
على   إرهابية،أو  حركات  يف  واخلصومات جسدت  والبغض  التفرقة  عنه  ينتج  مما  واملذاهب  الطوائف 

ق  وحنوها،  التكفري  فتاوى  باب  شكل  تفتح  الدينية  التعاليم  أن  غري  املذهيب  التطهري  درجة  إىل  تصل  د 
املثالية   إىل  جينح  ال  وسًطا  ديًنا  اإلسالم  يقف  "هكذا  دراز:  اهللا  عبد  األستاذ  يقول  مبصراعيه،  التقبل 
وضد   طاقتها  فوق  للنفس  تكليف  وألا  املحال،  ضروب  من  بضرب  تكون  ما  أشبه  ألا  اخليالية 

التزمت غرائزها كما ال النفس بطابع  العليا وألا تطبع  املثل  املتزمتة ألا عزوًفا عن  الواقعية  مييل إىل   
املمجوج، وإمنا يقف وسًطا فهو يأخذ املثالية ما تستوعبه املثل العليا ويأخذ من الواقعية ما تتضمنه من  

وعزم"   وعدل  ص  2015(دراز،  حزم  االعتدايل  )126،  الوسطي  الدور  يربز  وهنا  يلعبه  ،  الذي 
  اإلسالم.

ال ميكن تسوية اخلالفات الثقافية إذا مل تكن لدى مجيع األطراف املعنية القدرة على اإلقرار، وتسليط  
األضواء على األسباب واجلذور العميقة اليت سامهت يف هذه اخلالفات، ولتحقيق التعايش السلمي بني  

ثقايف وحضاري يف نفس الوقت البد من توفري    خمتلف الديانات السماوية واليت تشكل يف الواقع تعايش
املنطلقات  فهم  وحماولة  لثقافتنا  عميق  كفهم  حمكمة،  وضوابط  ثابتة  أسس  إىل  تستند  اليت  احلوار  آلية 
العامة لثقافة اآلخر، وأخًريا حماولة تفهم التباينات واالختالفات اجلوهرية اليت متيز الثقافات األخرى عن  

اكت يتم  الذات يف نظر اآلخر، أي  ثقافتنا، وبذلك  اكتشاف  املرتبة  الذات وبنفس  األفراد داخل  شاف 
نراها حنن   اليت  األنا الذاتية  يراها اآلخرون مقابل  اليت  األنا املوضوعية  ،  2002(قانصو،  التعرف على 
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، وال يفرض التعايش االنصهار يف ثقافة الغري ولكن يستوجب االعتراف به واإلقرار بوجوده  )21ص
  م باحترام التمايز والفروق املوجودة لكال الطرفني . وذلك يت

العنصر  فيها  إنساين مشترك، وحصيلة تالقح وتفاعل مع اآلخر، ويشترك  اإلنسانية جهد  الثقافات  إن 
اخلارجي والداخلي أكثر مما تكون نامجة عن عبقرية خالصة أو تّدعي لنفسها مكانة متميزة فوق سائر  

 إن. رة الغربية مثلها مثل باقي احلضارات اإلنسانية تدين لآلخر زمانًا ومكانًاالثقافات اإلنسانية. واحلضا
تعميق احلوار الديين والبحث عن أبعاد جديدة يف عامل منقسم على نفسه ال يكون إّال بالتفاعل الثقايف  
بدًال من اهليمنة الثقافية،واالعتراف مببدأ التعددية بدًال من اهليمنة اليت تضع يف حساا إسقاط وإلغاء كل  

إ الشرق  يف  ترى  ال  اليت  العقلية  عن  والكفّ  األخرى.  أولية  اهلويّات  مواد  تأمني  عليه  متخلفًا  عاملًا  ال 
  وأسواق استهالكية لعامل غريب ميتلك القوة واملعرفة ويتمتع بدرجات عالية من الرفاهية .  

إن احلوار الديين خيلق جوًا مالئم للتفاهم والتعاون والتعايش مما يساعد اجلميع على توليد توجهات إجيابية  
ويس والرتاع  العداوة  ويضعف  يصبح  أكثر،  وبذلك  الطرفني  لكال  اخلاطئة  النظر  وجهات  تغيري  يف  اهم 

احلوار األداة املشتركة اليت متكننا من حتقيق فهم أعمق للذات واآلخر الشريك واملشترك معًنا يف احلوار.  
  ). 102، ص2003(زيادة، 
  

  ثالثا: مظاهر التعايش السلمي بني األديان السماوية 
بني األديان السماوية حوار التعايش الذي يتم بني طرفني أو أكثر من أهل  من أشكال التعايش السلمي  

االقتصادـ،   الشعوب والطوائف كاإلمناء،  العالقة بني  األديان واملؤمنني، ويهدف إىل حتسني مستوى 
العريب   احلوار  احلوار:  من  النوع  هذا  أمثلة  ومن  ذلك  وحنو  والالجئني  املهاجرين  أوضاع  السالم، 

يزيد  األورويب،   املفهوم ال  وهذا  بالتسامح،  النوع  البعض هذا  يسمي  الشمال واجلنوب، وقد  وحوار 
والفكري   الديين،  االختالف  مع  املجتمعات  كافة  بني  مالئمة  بصورة  والعيش  املعاملة  حسن  على 

  والثقايف.
  : )52، ص2018(البيايت،  ويتميز حوار التعايش بعدة خصائص 

 حتةحوار يتعلق باألمور الدنيوية الب 
   احلياة طبيعة  تفرضها  اليت  واالقتصادية  والعلمية  احلياتية  األمور  يف  العالقة  على  يقتصر 

 البشرية وحاجاا الفطرية 
   هو بل  مدًحا  أو  له  تزكية  أو  اآلخر  دين  بصحة  اعتراف  أو  والء  أو  حمبة  يتضمن  ال 

 قاصر على األمور الدنيوية ويف حدود احلاجة. 
   أمر من أمور الدين حبجة الترغيب هلم يف الدخول ألي  ال يتضمن شيئا من التنازل عن
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 ديانة مساوية أو إعطاء صورة حسنة عليها بأي تعليل آخر. 
 منع كل ألوان االعتداء على اآلخر وإنكار احلرب والعنف 
 منع الكراهية الدينية والدعوة لإلخاء اإلنساين 
 وصيات اآلخر الدينية  االبتعاد عن اإلرهاب والتطرف الديين والتكفري والتدخل يف خص
.  

الشريفة   واألحاديث  القرآنية  اآليات  من  العديد  يف  والتفاهم  التعايش  للحوار دف  اإلسالم  دعا  ولقد 
وهذا دليل على احترام العقيدة اإلسالمية للمنهجية العقلية واالستداللية اليت تؤكد أو تبطل فكرة ما على  

قائم  الذاتية، فالبد أن يكون التعايش  على مبدأ احلوار، واإلسالم يبدي    أساس االحتكام للعقل والقناعة 
استعداده هلذه املمارسة وأحسن دليل على ذلك انفتاح العقلية اإلسالمية على كل الثقافات واحلضارات  
وتكييفها حبيث تصبح منسجمة مع الروح اإلسالمية، وهكذا يقر اإلسالم مبدأ احلوار فكرًا وعمًلا، بل إنه  

: يرتبط أحدمها حبركة الدعوة يف احلياة  من حيث إفساحها املجال  بدأ حركته من موقع احلوار يف اجتاهني
فاحلوار مبدأ  ، )29(فضل اهللا، ص للطريقة العقلية يف التفكري لتأخذ طريقها إىل اجلانب العملي يف احلياة 

إسالمي متأصل يف نصوص القرآن واألحاديث الشريفة من خالل مبدأ التعارف بني الشعوب وما يتطلبه  
بحث من فهم اآلخر، وسعي إىل تقبل ثقافته وحضارته ويتطلب املبدأ العقائدي مناخ مالئم يسوده  هذه ال 

األمن والسالم يتسم بتكافؤ الفرص بني املتحاورين، لتحقيق التعايش السلمي بني الشعوب واألمم والذي  
وجت  السالم  حتقيق  تضمن  متوازنة  مشتركة  مسرية  لضمان  للبشرية  األفضل  اخليار  بني  ميثل  التوازن  سيد 

  التيارات احلضارية والدينية والفكرية والقومية. 
نعيش يف حضارة واحدة وثقافات متعددة، ولكل ثقافة رؤيتها املتميزة للعامل واستراتيجيتها اخلاصـة يف 
التعامل والتفاعل بني خمتلف مكونات احلضارة العاملية، فتجد معظم االختالفات بني األمم تكون يف إطار 

افة، وليس يف إطار احلضارة ألن هذه األخرية مشتركة بني الشعوب وتساهم كل املجتمعات بلورا الثق
وإغنائها لكن الثقافات هي عوامل خمتلفة لكل منها قيمها وخصوصياا لذلك، فاحلوار ال يكـون إال يف 

تلك املجهود اإلنساين جمال الثقافة الن احلضارة حسب اعتقاد الفيلسوف اإلسباين "فرناندو سافاتري" هي 
للتطلع إىل أبعد من حدود الثقافة الذاتية لكل شخص وهو ما خيلق الفضول والرغبة يف االستفادة مـن 
الثقافات األخرى، لذا من العبث احلديث عن ِصدام احلضارات فقط توجد حضارة تستشرف أبعد من 

 خرى، ولكن ليس أن نتبناها بالضرورة (املحددات الثقافية اليت ورثناها وتدفعنا إىل تفهم الثقافات األ
(Fernando Savater, p21 

وملا كان الدين يشكل أحد األبعاد األساسية لكل حضارة إنسانية، فالبد من وضع آلية حوارية تكشف  
األرضية املشتركة القيمة بني األديان السماوية لتحقيق التعايش، وملا كان الدين اإلسالمي يدعو للحوار  

ف الديانات  املشترك  هذه  بني  جيمع  الذي  اهلدف  مادام  املناقشة  باب  تفتح  األخرى  الديانات  أن  الشك 
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الديين على   ينطلق احلوار  أن  لذا البد  والطبيعة،  الكون واإلنسان  واحد ومشترك وهو عبادة اهللا خالق 
صياغة صورة    أسس من بينها االستعداد التام لتقبل اآلخر، وجتنب إصدار األحكام املسبقة واالتفاق على

  اآلخر يف إطار التسامح والتفاهم إلنتاج التفاعل احلضاري . 
إن اإلسالم له موقف الوحدة ال االختالف من األديان السماوية؛ ألن املصدر واحد فجميعها على صلة  

امح  بسيدنا إبراهيم(عليه السالم) لذا متثل عالقة اإلسالم بباقي الديانات األخرى عالقة اجلزء بالكل، فالتس 
القرآنية وسنو   العقيدة  يتجذر يف  لذهنية وطنية، ولكنه  انعكاس  ليس جمرد  الكتاب  أهل  اجتاه  اإلسالمي 

 Ali)الرسول، حيث عمل اإلسالم منذ ظهوره على فتح جمال احلوار بني الكتابيني وباألخص املسيحيني
Merad, p4 )    املسيحية الديانة  دعت  اكما  يعكس  الذي  الروحي  العمق  هذا  اإلنسانية  إىل  ملعاين 

العميقة اليت تدفعنا لفهم املعىن األصيل يف األديان، وقد أشار املؤرخ اإلجنليزي أرنولد توينيب إىل ذلك  
وىف األديان آيات متعددة تشري لذلك "ملكوت  "بقوله:"إن التاريخ اإلنساين هو حماولة الروح قهر املادة

اهللا يف داخلكم"، وقد ورد يف رسائل القديس بولسأن: "ما تلقناه ليس روح العامل، بل الروح من اهللا،  
وال   محاقة،  يعتربًا  ولكنه  اهللا  روح  من  تأيت  اليت  األشياء  يقبل  ال  بالروح  يتمتع  ال  الذي  والشخص 

  ) 36، ص 2014الكعيب، (فقط من خالل الروح"   يستطيع فهمها ألم يتم متييزهم
إن حوار األديان ال يعين وحدة األديان أو صهرها يف دين عاملي جديد قائم على اجلمع بني املتناقضات 
بقدر ما هو رؤية التقائية لألحكام واملفاهيم والقواعد الدينية املشتركة وكذا توطيد العالقات والتعاون 

ل العاملي،  السالم  األديان  لتحقيق  تلك  أصحاب  بني  والتواصل  املتبادل  االعتراف  أساس  كان  ذلك 
والوقوف يف   الشرف واألخوة  قواعد  وبالتعامل على  العدل  وإقامة  والسماحة،  بالرمحة  قائم  السماوية 

، ولقد دعت آيات قرآنية عديدة الستخدام احلوار كنهج ثابت  )86(اجلندي، صوجه اإلحلاد والوثنية  
ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلٰى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َألَّا  قات االجتماعية يقول تعاىل: "للتعامل مع العال

َأْرَباًبا مِّن ُدوِن اللَِّه   َفُقوُلوا اْشَهُدوا َفِإن َتَولَّْوا    ۚ◌ َنْعُبَد ِإلَّا اللََّه َوَلا ُنْشِرَك ِبِه شَْيًئا َوَلا َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا 
)، وعليه كان احلوار مؤسسة دينية مفروضة من اهللا وشعرية مقدسة ال  64ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن" (آل عمران،  

جيوز إنكارها، كما أمر اهللا الرسول صلى اهللا عليه وسلم باحلوار يف قوله تعاىل: "اْدُع ِإَلٰى َسِبيِل َربَِّك  
  ۖ◌ ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه  ۚ◌ َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن  ۖ◌ َحَسَنِة  ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْل
، فقد بني اهللا تعاىل أسلوب احلوار املنحصر يف الدعوة باحلكمة أي  )125(النحل،  َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن"  

املتحاورون، وكان  التعقل مما يعين أن يكون احلوار موضوعًيا   يلتقي عليها  مفتوًحا وهادًفا حيقق غاية 
مِّن  َخَلْقَناُكم  ِإنَّا  النَّاُس  َأيَُّها  "يا  تعاىل:  يقول  دينًيا.  اآلخر ألنه خمتلف  احلوار مع  التعارف هو مدخل 

ِلَتَعاَرُفوا   َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأنَثٰى  عِ   ۚ◌ َذَكٍر  َأْكَرَمُكْم  َأْتَقاُكْم  ِإنَّ  اللَِّه  َعِليٌم    ۚ◌ نَد  اللََّه  ِإنَّ 
  . )13(احلجرات، َخِبٌري"

ويتمثل التعارف بدراسة كل طرف ألفكار الطرف اآلخر و تبادل املعلومات ليكون احلوار موضوعًيا  
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  علمًيا وهادًفا. 
و إنسانية  حاجة  كونه  والتعايش  األمن  نظام  لتوفري  عديدة  وحضارية  إنسانية  حماوالت  مطلب  توجد 

ضروري الستمرار احلياة، أوهلا كانت حماوالت األديان باعتبارها أقدس الظواهر يف حياة الفرد وأشدها  
تضمن   عاقلة  عادلة  قوة  ببناء  السلمي  التعايش  بناء  يف  الفالسفة  حماوالت  جند  وكذا  لتحقيقه،  سعًيا 

الديانة اإلسالمية  العاملي، وتعترب  السالم  الديانات    للبشرية هذه احلاجة وتوفري  واملسيحية من بني أكثر 
  شيوًعا يف العامل لذا اختذت هذين الديانتني جزء رئيسي من احلوار بني احلضارات .

املسلمني يف أوروبا مييزها االتصال الثقايف وكذا السياسي، -كانت توجد قدًميا عالقة جيدة بني العرب
مفتوحة أمامهم، فأينما ذهبوا إىل الصني املسلمون والتجار احلدود  -ففي الشرق وجد الرحالة العرب  

وحكامها   أهلها  يقبل  فلم  اإلفرنج  وبالد  بيزنطة  يف  أما  بانتظارهم،  إسالمية  جاليات  وجدوا  واهلند 
بوجود جاليات إسالمية بديارهم، فقد وجدوا فروًقا جذرية يف عالقام بالعاملني الشرقي واألورويب،  

أ الفارسية تداعت كليا  متعددة، فاستنتجوا  فاإلمرباطورية  يعبدون آهلة  اهلند والصني  مامهم وعرفوا أن 
أم مهيؤون لدخول اإلسالم، أما احلاجز البيزنطي فقد اهتز ودفع إىل اخللف أمام الزحف اإلسالمي  

وهنا تربز العالقة االتصالية بني العاملني(اإلسالمي واملسيحي)، فلقد كان    )258، ص  1978(لويس،  
لعريب اإلسالمي منطقة جتارية عاملية كربى تعاملت مع ما خرج عن جماهلا الثقايف تعامال  املجال الثقايف ا

  ). 352، ص2002(الكيالين، جتارًيا من ناحية وتعامًلا معرفًيا 
اآلخر:   مع  التعايش  التعارف  قواعد  حنو  لالندفاع  الفرد  على  والعقدية  الفكرية  األسس  تؤثر 

يسمى بالتفاعل احلضاري لذا يقوم التعايش السلمي على قواعد  والتعايش وقبول اآلخر وحتقيق ما  
  من بينها:

 :اإلسالمية    املواطنة الدولة  يف  املتواجدين  املواطنني  حقوق  اإلسالم  ضمن  لقد 
كحماية   احلماية  حق  مثل  احلقوق  من  مبجموعة  استثناء  دون  املواطنني  مجيع  يتمتع  حيث 

(املحليدي،  ق التعليم وحق العمل والكسب.  النفس ومحاية العرض والسكن ومحاية املال وح
  ). 126-103، ص 2011

فاإلسالم أكد كثريا على مفهوم احلق يف العالقات االجتماعية والسياسية نظًرا ألمهيته يف حتقيق  
  العدالة بني الناس.
   :يقر اإلسالم باالختالفات سواء كانت القومية أو العرقية  االختالف والتعددية

ينية أو العقدية ألن التباين طبيعة كونية فالناس خيتلفون يف األيديولوجيات  أو الفكرية أو الد
َوَلْو َشاَء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة   ُمْخَتِلِفَني"    ۖ◌ والتصورات يقول تعاىل :"  َيَزاُلوَن  َوَلا 

ي َخَلَقُكْم َفِمنُكْم  اهللا عز وجل على االختالف بقوله تعاىل:" ُهَو الَِّذ أكد)، كما 118(هود،
، وتتعدد التعددية لتعددية دينية،  )2(التغابن،  َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصٌري"    ۚ◌ َكاِفٌر َوِمنُكم مُّْؤِمٌن  
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، لذا من غري املعقول أن يقمع  )2015،191(العرتي،  التعددية املذهبية، التعددية السياسية  
  كياته فال بد من إشاعة اإلخاء والقبول. أي إنسان أو يضطهد بسبب معتقداته أو سلو

    :اإلنسان املخلوقات تكرمي  كل  فوق  مرتبته  من  وأعلى  اإلنسان  اإلسالم  جمد 
أن   بوذًيا،كما  أو  يهودًيا  أو  مسيحًيا  كان  إن  ودينه  ملعتقده  ال  بشر  كونه  وذاته؛  جلوهره 

ض، وهذا التكرمي اإلسالم جيعل اإلنسان طبيعة مكرمة مستمدة من كونه خليفة اهللا يف األر
مطلق ال يتقيد جبنس أو مكانة اجتماعية إمنا هو تكرمي اإلنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه  

، وال تقتصر هذه الكرامة يف احلالة العادية فقط، بل )21-20، ص. ص  1993(الدهيب،  
الناس   فمعاملة  احلروب،  وأسرى  األعداء  معاملة  يف  حىت  األحوال  مجيع  يف  مراعاا  جيب 

  بلطف هو أساس العالقات بني الناس والدول. 
   :لقد ساوى اإلسالم بني الناس بغض النظر عن ديانتهم أو عرقهم  العدل واملساواة

ليأخذ كل   الناس على أسس عادلة  احلياة بني  يقيم  فالعدل يف اإلسالم يعين أن  أو جنسهم، 
أو دينه   أو أرضه  لونه أو جنسه  النظر عن  ،  2015العرتي، (مستحق حقه من رزق بغض 

ناحية  )191ص من  اإلنسانية  بني  مييز  وال  البشر  جلميع  امليزات  نفس  تعاىل  اهللا  أعطى   ،
الوحدة   اإلسالم دعا إىل  الشخصية، لذلك جند  أو  املالية  أو  أو اجلسمية  الفروق االجتماعية 

العدل بني األمم اإلنسانية واملساواة بني أجناس البشر، يقوم التعايش السلمي إال يف جو من  
  واحلرية يف املعتقد والعمل واحلركة مع املساواة. 

  تعترب احلرية من أهم مظاهر الكرامة اإلنسانية لذلك جند اإلسالم قد خص اإلنسان
ودينه   مبعتقده  األمر  وكذلك  ومشاعره،  وفكره  إرادته  احترام  من  التكرمي  ذا  عامة  بصفة 

و فاإلميان  الدين،  يف  اإلكراه  عدم  مبدأ  قرر  اإلنسانية  وعليه  احلرية  على  يقوم  الكفر كالمها 
دون أي ضغط مادي أو معنوي واالختيار يقول تعاىل: "َوَلْو َشاَء َربَُّك َلآَمَن َمن ِفي اْلَأْرضِ 

  .)99(يونس، َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّٰى َيُكوُنوا ُمْؤِمِنَني"  ۚ◌ ُكلُُّهْم َجِميًعا  
    :تدل على نشر قيم التسامح والسـلم بـني   وردت آيات عدةالتسامح والسلم

ا َنْعُبَد ِإلَّا األفراد وكذا الرمحة منهاقوله تعاىل:" ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلٰى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َألَّ 
َهُدوا ِبَأنَّـا  ۚ◌ اًبا مِّن ُدوِن اللَِّه اللََّه َوَلا ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوَلا َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْربَ  َفِإن َتَولَّْوا َفُقوُلـوا اشـْ

  )64"(آل عمران،  ُمْسِلُمونَ 
ن َتَبـرُّوُهْم وقوله أيًضا:" لَّا َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم أَ 

، كما أن هناك شواهد على الصعيد العملـي )8(املمتحنة،  ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطَني"  ۚ◌ َلْيِهْم  َوُتْقِسُطوا إِ 
تثبت دعوة املسلمني السلمية يف التعامل مع الغري إال يف حاالت رفض احلوار نذكر عمرو بن العـاص 

  من كتاب أمان إىل أهل مصر يؤمنهم فيه على أنفسهم وممتلكام وكنائسهم.
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ولعل من الثوابت التشريعية قاعدة:إن أصل العالقة مع اآلخر هي السلم وتقتصر الدعوة على أسلوب  
يعادي اإلسالم أو يظلم املسلمني،   اإلقناع وحىت من يرفض اإلسالم طريًقا للنجاة يف اآلخرة دون أن 

،  2015(العرتي،  وال يساند من يظلمهم فان اإلسالم جيعل حسن املعاملة هي القاعدة يف التعامل معه
لَّْيَس )192ص    ": تعاىل  يقول  ديانته  اعتناق  الناس وإجباره على  فاملسلم ال ميلك صالحية حماسبة   ،

َيَشاُء   َيْهِدي َمن  اللََّه  َفِلَأنُفِسُكْم    ۗ◌ َعَلْيَك ُهَداُهْم َولَِٰكنَّ  َخْيٍر  ِمْن  ُتنِفُقوا  اْبِتَغاَء    ۚ◌ َوَما  ِإلَّا  ُتنِفُقوَن  َوَما 
  . )272(البقرة، َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنُتْم َلا ُتْظَلُموَن"  ۚ◌ للَِّه َوْجِه ا

   :بالعهد الطرفني    الوفاء  العالقة بني  بالعهد ألنه يقوي  الوفاء  حرص اإلسالم على 
ويبين الثقة بينهما، فهو ضمان لتماسك املجتمع وقد تشدد اإلسالم يف ذلك ألن قضية الثقة  
تعاىل:"َوَأْوُفوا   يقول  الضعف  أسباب  به من  والنكث  البناء  التعامل  استمرار  تضمن  اليت  هي 

ِإَذا َعاهَ  اْلَأْيَماَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّه َعَلْيُكْم َكِفيًلا  ِبَعْهِد اللَِّه  ِإنَّ    ۚ◌ دتُّْم َوَلا َتنُقُضوا 
َتْفَعُلوَن" َيْعَلُم َما  َوَأْوُفوا ِباْلَعْهِد    )،91(النحل،  اللََّه  َمْسُئوًلا".    ۖ◌ ويقول أيًضا:"  اْلَعْهَد َكاَن  ِإنَّ 

دون عليه الناس والعقود اليت تعاملوم ا فإن العهد والعقد كل  .أي الذي تعاه)34(اإلسراء،  
  منهما يسأل صاحبه عنه. 

أجل  من  الديين  التعايش  سياسة  إىل  املديد  تأرخيها  مراحل  إبان  املتعاقبة  اإلسالمية  الدول  جلأت  ولقد 
إ يؤدي  والتعاون والسالم، مما  املحبة واإلخاء  السلمية ونشر  واملعايشة  العيش  تقدير واحترام  حتقيق  ىل 

الديين   للتعايش  كثرية  أمثلة  الزمنية  الفترات  مبختلف  اإلسالمي  التاريخ  حوى  فقد  اإلنسان  إنسانية 
وأصحاب الديانات األخرى الذين يعيشون والتسامح اجتاه أهل الذمة (النصارى واليهود أهل الكتاب  

ببن وسلم)  عليه  اهللا  (صلى  النيب  قام  فقد  اإلسالمي)،  احلكم  يف  حتت  أنشأها  جديدة  لدولة  دستور  اء 
املهاجرين  بني  كتاًبا  كتب  حيث  وغريهم  للمسلمني  دستور  مبثابة  صحيفة  وكتابة  املنورة،  املدينة 
عليهم   واشترط  هلم  وشرط  وأمواهلم  دينهم  على  وأقرهم  وعاهدهم  اليهود  فيه  وادع  واألنصار، 

ص  2016(البالكي،   وسلم)191،  عليه  اهللا  (صلى  الرسول  أرسى  قواعد  ،  الصحيفة  هذه  يف   (
التحالف   تناولت  كما  والبغي،  الظلم  وجتنب  ألفراده  العدل  يضمن  متضامن  يكون  الواحد  املجتمع 
الوثيق بني أهله ضد العدوان اخلارجي فالتحالف ذو طبيعة وقائية أو دفاعية وال تعكس حالة عدوانية  

لل التصدي  الصحيفة  أهداف  من  أن  عن  فضًلا  وأمان  سلم  حالة  األمن  بل  ونشر  والعدوان،  ظلم 
يف   متمثلة  للصحيفة  واالجتماعية  الدستورية  القيمة  تكون  فبذلك  االجتماعي  التكافل  على  والتشجيع 
ما   بينهم يف كل  فيما  التعامل  أصول  ويتناول  به،  املعنيني  اجلميع  به  يعرف  ومنشور  ملزم  وجود نص 

الدو م  اليت  املسائل  مجيع  تشمل  بنود  من  الصحيفة  واملجتمع  ذكرته  ص  2010(احلمصي،  لة   ،
املساواة،  )116 العدالة،  مثل:  السلمية  والقواعد  املبادئ  من  العديد  على  الصحيفة  هذه  واحتوت   ،

األخوة، التمتع باحلقوق والواجبات جلميع الطوائف على اختالف الدين والعرق واللون واللغة وأنذرت  
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  هذه الصحيفة كل املخالفني هلذه القواعد. 
جتربة على    إن  السياسية  واجلماعة  الدينية  اجلماعة  بني  ربطت  السياسية  وسلم)  عليه  اهللا  (صلى  النيب 

املجتمع وكذا   فئة من فئات  الدينية لكل  املشتركة مع مراعاة اخلصوصيات  أسس احلقوق والواجبات 
  االعتراف باآلخر كقيمة إنسانية، ومن بني احلقوق اليت اشتملت عليها الصحيفة: 

وضع النيب (صلى اهللا عليه وسلم) قواعد تضمن العدل    ماعية العامة: احلقوق االجت -
واليهود ضد   املسلمني  بني  والنصرة  املؤازرة  مبدأ  تأكيًدا على  للظلم  تعرضهم  لألفراد وعدم 
كل من أراد شرا بأهل الصحيفة، وتؤكد على حق األفراد مسلمني كانوا أم يهوًدا يف احلرية  

السالم العام لسكان املدينة على اختالف أديام وانتماءام  واألمن االجتماعي، كما تضمن  
مع   أمة  عوف  بين  يهود  وإن  حماربني،  داموا  ما  املؤمنني  مع  ينفقون  اليهود  "وإن  القبلية 
فإنه ال يوتغ إال نفسه، وأهل   وأنفسهم، إال من ظلم وأمث،  دينهم، مواليهم  لليهود  املؤمنني، 

ما ليهود بين عوف، وإن ليهود بين ُجَشم مثل ما ليهود بين  بيته، وإن ليهود بين النجار مثل  
عوف، وإن ليهود بين األوس مثل ما ليهود بين عوف، وإن ليهود بين ثعلبة مثل ما ليهود بين  
أبر   بيته، إال من ظلم، وإن اهللا على  فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل  عوف، إال من ظلم وأمث، 

ملسلمني نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذا، وإن على اليهود نفقتهم وعلى ا
هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والرب دون اإلمث، وإنه مل يأمث امرؤ حبليفه، وإن  
يثرب حرام جوفها   داموا حماربني، وإن  ما  املؤمنني  مع  ينفقون  اليهود  للمظلوم، وإن  النصر 

غري   كالنفس  اجلار  وإن  الصحيفة،  هذه  بإذن  ألهل  إال  حرمة  جتار  ال  وإنه  آمث،  وال  ُمضاّر 
أهلها، وإنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار خياف فساده، فإن مرده إىل  
أتقى ما يف  اهللا عز وجل، وإىل حممد رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسلم)، وإن اهللا على 

نصره من  وال  قريش  جتار  ال  وإنه  وأبره،  الصحيفة  دهم  هذه  من  على  النصر  بينهم  وإن  ا، 
يثرب، وإذا ُدُعوا إىل صلح يصاحلونه ويلبسونه، فإم يصاحلونه ويلبسونه، وإم إذا دعوا إىل  
مثل ذلك فإنه هلم على املؤمنني، إال من حارب يف الدين، على كل أناس حصتهم من جانبهم  

ما ألهل هذه الصحيفة، مع الرب   الذي ِقَبَلُهم، وإن يهود األوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل
 ). 116، ص 2010(احلمصي،  املحض من أهل هذه الصحيفة

الدينية:   - واملحافظة    ضمنتاحلقوق  والديانة  املعتقد  حرية  املسلمني  لغري  الصحيفة 
على أماكن العبادة وإقامة الشعائر، فال حيق ألي أحد إكراههم على الدين سواء مع اليهود أو  
املسيحيني، فقد كتب النيب (صلى اهللا عليه وسلم) ألهل النجران أماًنا مشل سالمة كنائسهم  

  . وعدم التدخل يف شؤوم وعبادام 
املواطنة: - الدولة  حق  يف  مواطنني  العرب  من  واملشركني  اليهود  من  كل  يعترب 
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اإلسالمية فمادام يتشاركون نفس الرقعة، فلهم مثل ما للمسلمني ويعدون عنصًرا من عناصر  
  الدولة أي أصبحوا جزًءا من النسيج االجتماعي جيري عليهم ما جيري على املسلمني. 

الدينية    - باألقليات  مبنية  والعرقية:االعتراف  واليهود  املسلمني  بني  العالقة  كانت 
على التعاون املشترك حبكم أم مواطنون متساوون يف الدولة الواحدة، عكس ما نراه اليوم  
تطور   من  بالرغم  اإلرهابية  واحلركات  الديين  والتطرف  اإلنسان  حقوق  انتهاك  من  لألسف 

  صراع احلضاري هو املسيطر على الوضع. العصر والعوملة غري أن غياب التسامح الديين و ال
  

  رابعا: مشكالت التعايش السلمي 

  ميكن حصر بعض العوائق لتحقيق التعايش السلمي يف العصر احلاضر:

بني    -1 بالعالقة  اخلاصة  اإلسالمي  للتعايش  املسلمني  بعض  فهم  يف  الوعي  غياب 
رين  أصل من أصول الدين  املسلمني واآلخر، مثال جند بعض املسلمني يرجعون الرباءة من الكاف

وهذه الرباءة تعين البعض والعداوة بالقلب يف حني أن اإلسالم بريء من ذلك حيق على حسن  
الغربية  الثقافات  بني  اصطدام  من  حيدث  ما  وإن  وبرهم،  املعادين  غري  الكافرين  مع  التعامل 

عامل اإلسالمي والغريب،   والعربية اإلسالمية ال يعين مع ذلك أن التعايش غري قابل للتطبيق بني ال
ويتحمل املسلمون جزًءا من يقصر الدور التوعوي يف نشر اإلسالم الوسطي واإلنساين والعاملي 

  بنفس قدر املسؤولية للغرب الذي يتحرك يف نطاق السعي للهيمنة واالحتواء.
بتعريف   -2 تعىن  اليت  الشاملة  الكتب  قلة  بسبب  احلقيقية  اإلسالم  بتعاليم  اآلخر  جهل 

  سالم وغياب التطبيق الفعلي للتعاليم الدينية اإلسالمية أو غريها من الديانات األخرى.اإل
انتشار التعصب الديين والقومي والقبلي والفكري بني الدول مما أوقع املسلمون يف    -3

الصراعات العقائدية مع أتباع الديانات األخرى، أو بني الطوائف اإلسالمية مثل ما جنده عند  
و السنة  مثلما  أهل  والكراهية  والصراع  باآلخر  والتنكيل  التصفية  حد  إىل  وصل  الذي  الشيعة 

  حيدث يف العراق ولبنان وغريها . 
باإلضافة    -4 اإلسالم،  دائرة  خارج  األخرى  الفكرية  االجتاهات  الفكري مع  التصادم 

لصراع   يؤدي  مما  الغرب  خصوًصا  اآلخر  الطرف  من  إقصائية  أيديولوجيات  مواجهة  إىل 
  حضاري . 
ذلك    -5 يؤدي  مما  أخرى،  عقائد  حساب  على  حمددة  دينية  سياسية  أفكار  تقديس 

لقراءة أحادية لرؤية اإلسالم وعدم االعتراف بالقراءات األيديولوجية الدينية األخرى اليت حتاول  
  إعطاء حلول لألزمات االجتماعية والسياسية واحلضارية وفق مضامني تتفق مع الدين.
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مما    -6 اإلسالمية  البلدان  والسياسية يف  واالقتصادية  االقتصادية واالجتماعية  األزمات 
أدى ذلك إىل انتشار العنف واخلطاب املتشدد باإلضافة لظهور بؤر التوتر السياسي مما يغذي  

  ذلك التضاد والتنافر مع اآلخر. 
ا -7 تسوقها  اليت  والعنف  لإلرهاب  تدعو  لإلسالم كديانة  املشوهة  من  الصورة  لعديد 

البلدان باإلضافة للدور اإلعالمي يف ذلك، وحماولة البعض إعطاء الِصدام احلضاري صيغة دينية  
  األمر الذي يصعب عملية التعايش السلمي بني األديان.

  

  خامتة: 

نستنتج يف األخري بأن التعايش والتعارف بني األمم واحلضارات ميدان خصب للفكر والعقل، والديانة  
اإلسالمية تدعو بشدة ملمارسة التعايش السلمي املشترك مع امللل املختلفة وفق تعاليم اإلسالم ومصادره  
والذي يقوم على أسس ومبادئ تقبل اآلخر ومتنحه حرية املعتقد وترفض العنف بكل أشكاله وترسم  

  صورة أفضل للعيش يف سالم. 

الت إقامة شعائر  الصرحية يف  للدعوة  اليوم  وحتقيق  كما حنتاج  أنواعه  بكل  الدموي  الصراع  ونبذ  سامح 
التوافق السياسي واالجتماعي من خالل احلوار والتسامح الديين يف ضوء املتغريات الثقافية، وال بد من  
الشعوب   بني  املشتركة  والقواسم  باالختالفات  والوعي  األديان،  بني  والتفاهم  احلوار  بأن  االعتراف 

مي للرتاعات، ويقّلل من العنف وميّكن الناس من تقّبل التنوع املذهيب  واحلضارات، يسهم يف احلّل السل
أو الثقايف أو الديين على أنه مصدر اإلثراء الثقايف. كما أن احلوار بني األديان جيب أن يركز على ما  

  .تشترك فيه األديان بدًال ّمما يفرق بينها، باإلضافة لتمكني العالقات بني الثقافات واحلضارات

والتصفيات  التع واالقتتال  العنف  أشكال  ونبذ  والسالم  األمن  لتحقيق  ضرورة  أضحى  اآلخر  مع  ايش 
العرقية والدينية اليت يقوم ا غري املسلمني مثل ما هو حاصل يف بورما، لذلك البد من إقامة حوارات 

ف دون خلط يف  وعقد مؤمترات والندوات العاملية بني خمتلف األديان لتوضيح نقاط االلتقاء ال االختال
املعتقدات  التماثل والتشابه بني  نقاط  الضوء على  العقلي، والبد من تسليط  الربهان  باستخدام  األديان 
الدينية بدل إبراز االختالفات اليت تدعو للبغض والكره، كما ال خيفى علينا تعزيز دور وسائل اإلعالم  

املختلف األديان  بني  القائم  والتعاون  املحبة  صور  نشر  اليت يف  املسيئة  الصفات  نشر  وعدم  العامل  يف  ة 
  تنسب للديانة خطأ وافتراء كنسب داعش لإلسالم. 

محل املسؤولية اجلماعية يف رسالة التبليغ احلقيقية للدين املعتنق وتوسيع دائرة التعايش االجتماعي باسم  
  ديدة. اإلنسانية ال الديانة املعتنقة ألننا يف النهاية بشر جتمعنا ميزات مشتركة ع 
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  مدارس االستشراق وجهودهم يف الدراسات اللغوية (املدرسة أملانيا أمنوذًجا) 

German School of Orientalism  
  

 ط د/ بوراس عبد اهلادي 
  جامعة أبو القاسم سعد اهللا اجلزائر (اجلزائر)  -قسم اللغة األدب العريب
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  امللخص: 
األملانية   املدرسة  من  متخذة  اللغوية  الدراسات  من  االستشراق  موقف  رصد  إىل  الدراسة  هذه  دف 

إىل ً منوذج  البحث  فقسمت  اللغوية،  بالدراسات  عناية  االستشراقية  املدارس  أقدم  من  باعتبارها  ا، 
النحاة  لتأثر  نتاًجا  العريب واعتباره  النحو  األملان يف أصول  املستشرقني  فيه موقف  تناولت  قسمني قسم 

أ اليت  التعليمية  الكتب  الضوء على  فيلقي  الثاين  القسم  أما  اليوناين،  اللغوي  املستشرقون  بالدرس  عّدها 
  األملان لتعليم العربية لغري الناطقني ا.   

  االستشراق، األملاين، الدراسات اللغوية.  الكلمات املفتاحية: 
Abstract:  
This study aims to present the position of Orientalism towards linguistic 
studies; it takes the German School as a model, as it is one of the oldest 
orientalist schools. In the first one, I studied the position of the German 
Orientalists vis-à-vis the origins of Arabic grammar, in the second part, I’d 
mentioned the German orientalists’ educational books of teaching  Arabic to 
non-native speakers . 
Kaywords: Orientalism, German School, Arabic grammar. 

  مقدمة: 
تعود   الذي ال  التاريخ،  عن  يتضح مبعزل  أن  وجهودهم ال ميكن  االستشراق  احلديث عن مدراس  إن 
قرون،   بستة  الرومانية  اإلمرباطورية  بعد سقوط  الصليبية  احلروب  بل إىل  االحتالل،  فترات  إىل  أصوله 

بالفشل سنة    1096ديًدا سنة  حت انتهت  أا  املد اإلسالمي، إال  لرد  الصليبيني  ميالدي، يف حماولة من 
  يوم دخل حممد الفاتح القسطنطينية. 1453، تلتها الصدمة الكربى سنة  1291

بالبحث   بالسالح حرب خاسرة، وأن ال سبيل هلم إال  املد اإلسالمي  الرهبان أن جماة  ساعتها أدرك 
سر   يطلبون عن  رجال  منهم  العلم«فانبعث  يف  كامن  قوا  سّر  أن  فأدركوا  اإلسالمية،  احلضارة  قوة 

اإليطايل  اإلكويين  اإلجنليزي، وتوما  بيكن  أمثال روجر  استطاعوا،  ما  اإلسالم  أرض  واملعرفة يف  العلم 
ص1987الكاثوليكي»(شاكر،   شراء  40.39، ص.  الكتب  ومجع  العربية،  تعلم  يف  منهم  سعيا   ،(

mailto:abdelhadi.bouras@univ-alger2.dz
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الذين  و املستشرقني،  باسم  الحقا  ُعرفوا  الذين  األوروبيني  من  الطبقة  هذه  نشأت  يومئذ  ومن  سرقة، 
الداعمة   البعثات  ركاب  يف  ساروا  أن  فبعد  واالحتالل،  الصليبية  احلروب  بني  الوصل  مهزة  مّثلوا 

الب املدبر،والعني  العقل  فكان  لتوجيهه،  االستعمار  إىل جحافل  انضموا  الصليبية،  صرية، ومن  للحروب 
الشواهد على دورهم يف توجيه االستعمار، ما وقع يف مصر، مع بدايات القرن الثامن عشر ميالدي،  
حني برزت مالمح النهضة العربية مع البغدادي، واجلربيت الكبري، واملرتضى الزبيدي، والشوكاين، فتنبه 

يوليو من سنة   أول  الفرنسي، ويف  االحتالل  ونّبه  لذلك،  إىل مصر،    1798االستشراق  نابليون  سار 
، واالحتالل الذي غزا  1700فانظرإىل تاريخ بداية النهضة الذي كان يف أوائل القرن الثامن عشر؛ أي 

القمعية، جند أن    1798يف   بليل؟ وإذا ما نظرنا إىل ممارسام  أمرا دّبر  أم  املناسبة صدفة  فهل كانت 
ربيت؛ «فلم يرحلوا عن القاهرة املخربة، وعن الشعب  املقصد منها قمع احلركة الفكرية، وهو ما رواه اجل

ومستشرقون   الفرنسية،  للحملة  املصاحبون  املستشرقون  سرق  حىت  بالضرائب،  ثروته  استرتفوا  الذي 
، وإن أردت دليًلا آخًرا على )97(املرجع نفسه، ص  آخرون من كل جنس، كل نفيس من الكتب»  

تنظر إىل اهتمامات كل مدرسة، فاالستشراق الفرنسي يهتم  عالقة االستشراق باالحتالل يكفيك  أن  
باجلزائر، ومصر، وسوريا، واالستشراق اإليطايل يهتم بليبيا وهكذا دواليك، وكلُّ ما ذكرت من الدول  

  كانت خاضعة لالستعمار، فهل هي صدفة أم أمر دبر بليل ؟ 
بالعا أن عالقته  لتاريخ االستشراق،  املقتضب  الذكر  املخططات  فاملالحظ من  اإلسالمي مل ختل من  مل 

االستعمارية، وإن كانت املدارس ختتلف يف نسب خمططاا، فاملدرسة األملانية ختتلف  عن سابقتها؛ إذ 
مل يكن هلا يد يف االحتالل، حىت قال إدوارد سعيد:«ال ينبغي أن نصّنف االستشراق الناطق باألملانية يف 

، فهل يعين أن  )145، ص  2018(شتيح،  ربيطاين والفرنسي»  الدرجة اليت يصّنف ا االستشراق ال
  املدرسة األملانية كانت بعيدة عن التعصب؟ وما هي اجلهود اللغوية اليت قدمتها ؟ 

  
  أوال:املدرسة األملانية وجهودها اللغوية 

لغايا خيضع  مل  وإن  فهو  األملاين،  االستشراق  ترتيه  مبعىن  يؤخذ  أن  ينبغي  ال  سعيد  إدوارد  قول  ت  إن 
ما   إذا  الربيطانية، خصوًصا  واملنافسة  الدولية،  الظروف  منعته  إمنا  عنها،  يتعفف  مل  أنه  إال  استعمارية، 

إفريقيا، وإن راجعنا قول اجلربيت   أملانيا احتلت جزًءا من  اعتربانا أن  الذكر-وضعنا يف  جند   -السالف 
الفرنسية، ومستشرقون آخرون من للحملة  املصاحبون  املستشرقون  كل جنس" فكان لألملانيني    مجلة" 

احلضور البارز، ففي أواخر القرن السابع عشر امليالدي، كان أول من حّرض فرنسا على اختراق دار 
اإلسالم يف مصر هو املستشرق األملاين ليبنتز جوتفريت فلهام، بعدما قّدم تقريرا إىل لويس الرابع عشر  

فرنسا، وسيادا يف بالد املشرق إىل ما شاء  يقول فيه:«إنكم تضمنون بذلك بسط سلطان  1672سنة 
املسيحية»   عطف  وتكسبون  ص  1987(شاكر،  اهللا،  احلروب  )113،  يف  دورهم  على  عالوة   ،
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م) كان من أوائل املستشرقني الذين ساروا إىل دار  1546الصليبية، فالراهب األملاين مارتن لوثر (ت  
كل من األشكال، فبداية االهتمام بالعربية جاءت اإلسالم، وال ميكن إخفاء جهودهم يف التنصري بأي ش

فوك يف   علمية، ويذكر  عادل ودراسة  بعيدا عن حتقيق  غرضهم كان  أي  اإلسالم،  «الرد على  بدافع 
للعربية  الزمن جعل دراسته  أملانيا يف ذلك  تبعه يف  معرض حديثه عن كريستمان، أن كريستمان ومن 

، ما يعين أن ترتيه املدرسة األملانية عن  ) 27، ص1996ة،  (عماير وسيلة لنشر النصرانية يف الشرق»،  
  املخططات التنصريية  واالستعمارية، إمنا هي خطوة تبعد الباحث  عن احلقيقة.  

عدا أن هذا ال يعين أن االستشراق األملاين بعيد عن املحاوالت اجلادة، واجلهود اخلالية من التعصب، إمنا  
ا، قصد توضيح احلق من الباطل، وأول نقطة ينبغي إدراكها جيدا،  املراد  منه وضع املعطيات يف نصا

إن  فقولنا  الغريب،  املثقف  إمنا خلدمة  العربية،  الثقافة  تكن خلدمة  مل  املستشرقني  املبذولة من  اجلهود  أن 
املستشرقني حققوا أعداد كبرية من املخطوطات، ال يعين أنه حققها هدية للمثقف العريب، إمنا ينبغي أن 

«فال  ن االحتالل  فترات  يف  سلبت  خمطوطات  هي  إمنا  لتحقيقام  اهلائلة  األعداد  أن  خالهلا  من  درك 
تصدق من يقول لك إن االستشراق خدم اللغة العربية وآداا وتارخيها وعلومها، ألنه نشر هذه الكتب 

من مخس مائة   اليت اختارها مطبوعة، فهذا وهم باطل، كانوا ال يطبعون قط من أي كتاب نشروه أكثر 
َفُضل بعد   نسخة، ومل تزل هذه سنتهم إىل يومنا هذا، توّزع على مراكز االستشراق يف أوروبا، وما 

كانت تسقط منه إىل بالد العرب املسلمني النسخة والنسختان والعشرة على    -وهو قليل جدا  -ذلك  
يس كما  واملسلمني،  العرب  ماليني  بني  تسويقها  إىل  قط  يسعوا  مل  وجتارام  األكثر،  بضائعهم  ّوقون 

واحلق أن املدرسة األملانية    )54.  55، ص. ص  1987(شاكر،  وسائر ما ينتجون طلًبا لربح املال»،  
آلوارد   للمستشرق  فهرس  ففي  حتقيًقا،  املدارس  أكثر  فيه    1909(ت   ahlwardtمن  أحصى  م) 

الكتب   ومن  اآلالف،  عشرات  عددها  بلغ  برلني  مبكتبة  العربية  «اإلتقان املخطوطات  حققوها  اليت 
ناصر   البن  اللمع  احلموي،  ليقاوت  األدباء  معجم  دريد،  البن  االشتقاق  سيبويه،  كتاب  للسيوطي، 
السراج، البديع البن املعتز، الكامل للمربد، اجلمهرة البن دريد، التعريفات للجرجاين، واملقتضب البن 

الدواوين»،   من  هائل  وعدد  لألصفهاين،  األغاين  ص  2018،  (شتيح جين،  وحقق  ) 142،   ،
جرير،  gohannjakobreiske  )1774رايسكهج.ج   أشعار  واستنسخ  احلريري،  مقامات  م) 

بشرح   ُنواس  أليب  هجو  رسالة  ونشر  واملعلقات،  للبحتري،  واحلماسة  للشنفرى،  العرب  والمية 
متنا   الطغرائي  والمية  وترمجة،  متنا  الصفدي  بشرح  زيدون  البن  اجلدية  والرسالة  وترمجة،  الصفدي، 

بروكلمان   وحقق  وترمجة،  متنا  املتنيب  أشعار  عيون  1956(ت   carlbrokelmومنتخبات  م)، 
  األخبار البن قتيبة، وطبقات ابن سعد، وغريهامن األعمال بأعلى املقاييس العلمية.

من   فكانوا  والتأليف،  الترمجة  إىل  جتاوزا  إمنا  التحقيق  حدود  عند  األملانية  املدرسة  جهود  تقف  ومل 
  wilhem.postelالسبَّاقني  يف االهتمام بالتراث العريب، بعدما نشر املستشرق األملاين فلهام بوستل
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، إال أن هذه اجلهود بقيت  gramatica arabicaمصّنفه األول يف قواعد اللغة العربية    1538سنة  
تيار آخر بعد ح املقدس، فظهر  لفهم كتام  العربية  تعلم  التنوير يف  خاضعة ألغراض الهوتية؛أي  ركة 

رايسكه  األملاين  املستشرق  مع  بداياته  فتمثلت  لذاا،  بالعربية  يهتم  امليالدي  عشر  الثامن  القرن 
املرء 1774  -1716( شاء  لو  قائًلا:«  العربية  دراسة  يف  الالهويت  الغرض  جتاوز  إىل  دعا  الذي   ،(

الالهويت،»   تناول  يتناوهلا  أال  عليه  فينبغي  تيار  ) 146ص،  2018(شتيح،  النهوض،  فاحتة  فكان   ،
سنة   وتعترب  املقدس،  كتام  تفسري  يف  توظيفها  عن  بعيدا  لذاا  العربية  يدرس  البداية    1870علمي 

للمكتبة   والسلطات األوروبية يف تنصيب شترين مديرا  اتفاق بني مصر  بعد  األملانية   للمدرسة  الفعلية 
ر، وبول كراوس أستاذة يف اجلامعة املصرية سنة  اخلديوية، تالها تعيني كل من إينو ليتمان، وبرجشتراس

الزويين،    1908 التاسع عشر حىت  ) 33، ص2010(ينظر:  القرن  أوائل  منذ  أّلفوه  ما  فبلغ عدد   ،
العرب"   "بالغة  كتاب  الدراسات  هذه  بني  ومن  كتاب،  ألف  ستني  العشرين،  القرن  منتصف 

مرين   فون  في1907(ت  augustvonmehrenلـــ:أوجيست  وقف  من  م)،  عدد  عند  ه 
عند   بالنقد  القرطاجين  حازم  عند  النقد  صلة  وكتاب  عميقا،  شرحا  وشرحها  البالغية  املصطلحات 
وقّدم   القدمية،  العربية  النقدية  الكتابات  يف  واالستعارة  البديع  بني  العالقة  حول  وحبث  أرسطو، 

رسته،  م) أطروحة بعنوان حنني بن إسحاق ومد1933(ت   Golthelfborgtrasserبرجشتراسر  
اهتم فيها بدراسة أسلوب حنني يف الترمجة من اليونانية إىل العربية والسريانية، ورسالة بعنوان استعمال  

فارس.   بن  ألمحد  العربية  وقواعد  الكرمي،  القرآن  يف  النفي  ص.  2018(شتيح،  حروف   ،
  ). 152.144ص

من التعصب يف كثري من املواضع،    على الرغم من اجلهود املبذولة من املدرسة األملانية، إال أا مل ختل
كتب   يف  املبثوثة  الصورة  جوهر  العريب«فكان  العقل  عن  اإلبداع  نفي  يف  التعصب  جوهر  ويتمثل 
املستشرقني أن هؤالء العرب قوم بداة جّهال جياع يف صحراء جمدبة جاءهم رجل من أنفسهم، فادعى  

والنصرانية، و اليهودية  ثقافة وحضارة جّلها مسلوب من  أنه نيب مرسل، ولّفق هلم دينا من  قامت هلم 
واليونان وغريهم»   واهلند  السالفة كالفرس  األمم  ، ومن  )60.59، ص. ص 1987(شاكر،  ثقافات 

يف   «اعترف  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النيب  أن  بروكلمان  األملاين  املستشرق  قول  ذلك  على  الشواهد 
ان مواطنوه يعتربوا بنات اهللا، ومل يعُد اإلسالم  السنوات األوىل من بعثته بآهلة الكعبة الثالث اللوايت ك

تكييًفا   اهللا عليه وسلم)  النيب صلى  (يعين  فكيـّــفه  والنصرانية  اليهودية  عن  حمّرًفا  يكون  أن  عنده 
الدينية»،   شعبه  حلاجات  وفًقا  اجلهود  )09،  1996(عمايرة،  بارًعا  إىل  النظرة   هذه  وامتدت   ،

  الالحق. اللغوية، كما سنبني يف العنصر
  

  ثانيا: جهود املدرسة األملانية يف أصول العلوم العربية: 
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كان االستشراق األملاين كغريه من املدارس على يقني تام بقيمة اللغة العربية، ودورها يف فهم خصائص  
املجتمع العريب، وهو ما ذكره ديتريش يف قوله: «ال جمال للشك يف أن دراسة اللغة العربية هي األساس  

، فاالستشراق  )16(املرجع نفسه، صني لدراسة احلضارة العربية والتعمق يف فهم العامل العريب»  الرص 
وإن سار على دعوة رايسكه، إال أنه مل خيل من الدوافع السياسية واحلضارية اليت سنبينها الحًقا، أما ما 

  وم العربية. حنن يف صدد احلديث عنه، هو انطالقهم من مسلمة التأثريات األجنبية على العل
الصوتية:  -أ إىل   الدراسات  راجع  الصوتية  الدراسات  أصل  أن  فوللزر  األملاين  املستشرق  يرى 

تأثر العلماء العرب باهلنود، وال دليل له يف ذلك إال التشابه العارض، متجاهال بذلك دور علم التجويد  
  يف نشأة الدراسات الصوتية، كما أن التشابه بينهما تشابه طبيعي راجع إىل الطبيعة اللغوية املشتركة، مثّ 
العريب  الصويت  الدرس  الصوت، وال يعرف  إنتاج  للمزمار والرئتني يف  اهلندي «يعطي دورا  الدرس  إن 

احللق»   العربية  لألصوات  بعدها، وآخر خمرج  ما  ،  )47، ص2010(الزويين،  للحنجرة ذكًرا، وال 
واألسئلة اليت لن جتد هلا جواًبا هي: من الذي اّطلع على الدراسات اللغوية للهنود خصوًصا الصوتية، مث  
ترمجها؟ واستوعبها فرآها أنسب من األنظمة الصوتية األخرى، فاختارها للعربية نظاًما صوتًيا ؟ فاحلجة  

الصوتية الدراسات  بني  عالقة  ال  إذ  عليمة؛  أسس  على  تقوم  ال  قال    واهية  كما  واهلندية  العربية 
 بروكلمان.  

م) املعجم العريب  1889م) وفون كرمير (ت1948يرد املستشرقان فيشر (ت  املعجم العريب:   -ب
استندا عليها، فإذا كانت   اليت  بينهما، وال احلجج  العالقة  املعجمية، وال أدري ما  الصني  إىل إجنازات 

صوًصا مع جمتمع يويل أمهية بالغة بلغته، مث إن فكرة تأليف املعاجم وحدها حجة، فهي حجة عقيمة، خ
الصيين هو شرح   املعجم  املعاجم، ألن غرض  العربية وغريها من  املعاجم  الغرض واضح بني  اختالف 
بناء على نظام   اللغوية بطريقة منظمة،  املادة  العريب، فهدفه تسجيل كل  املعجم  أما  النادرة،  الكلمات 

اإل ككتاب  املوضوع  إما حسب  كمعجم  حمدد،  احلروف  خمارج  أو  لألصمعي،  السالح  وكتاب  بل، 
العني، ومنها ما هو مرتب حسب احلرف األخري، كمختار الصحاح؛ لتسهيل وصول املتأدبني للقوايف  
واألسجاع، فال عالقة من قريب أو من بعيد بني املعجم العريب واملعجم الصيين، فبأي ذريعة أسند كل  

 مل يكن التعصب، ونفي اإلبداع العريب ؟ من فيشر وفون كرمير حكمها، إن 
ميثل النحو أكثر القضايا نقاًشا يف كتب املستشرقني، وتدور يف جمملها حول    النحو العريب:  -ت

تأثر النحاة بالتيارات األجنبية، وكان األوىل للمستشرقني أن يتفقوا يف حتديد مصدر التأثري، فمنهم من  
ىل اهلندي، وآخرون إىل اليوناين، كما اختلف أنصار التيار رّده إىل األصل الفارسي، ومنهم من رده إ

اليوناين يف تأثره بني منطق أرسطو، والنحو اليوناين، واختلفوا من جهة أخرى يف مصدر التأثر أهو ابن  
 املقفع، أم حنني بن إسحاق، أم سيبويه. 
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األمل املستشرق  إىل  يعود  مصدرها  فإن  الدعاية،  هذه  تاريخ  إىل  عدنا  ما  مريكس  وإذا    a.merxاين 
كتابه  1909(ت يف  بالسريان  العريب  النحو  تأثر  فكرة  مرة  ألول  طرح  الذي   historiaم)، 

artisgramatica الرأي، فاستنكر على الندبريغ  1930، وكان نودلكه (ت املؤيدين  هلذا  م) من 
كما لو كان النحو  م) نفيه لتأثري اليونان يف النحو العريب فقال:«إن األمر لدى الندبري يبدو  1924(ت

العريب قد منا يف الصحراء من تلقاء نفسه، مث أردف قائال: ال ينبغي أن ينكر الندبريغ بعد اآلن وجود  
العريب»   النحو  على  طاليسية  أرسطو  التحديد  وجه  وعلى  يونانية،  ،  1996(عمايرة،  مؤثرات 

عصر )39ص حتديد  يف  ختتلف    فإا  املعتمدة  احلجج  يف  نظرنا  ما  وإذا  فيشر    ،  فرّدها  التأثر 
w.fisher    إىل ما قبل سيبويه، ورأى «أن النحو العريب قد تأثر مبؤثرات أجنبية يف مرحلة مبكرة من

عريب»   فهو  سيبويه،  كتاب  يف  ممثًلا  النحو  هذا  من  إلينا  وصل  ما  أما  ص  نشأته،  نفسه،  (املرجع 
األسود  )41.40 أيب  جهود  البداية  من  ينكرون  الرأي  هذا  وأصحاب  بروكلمان  ،  فعّده  الدؤيل 

(ت  فوك  يوهان  وشكك  الروايات 1974أسطورة،  فيقول:«هذه  األسود  أيب  تكليف  رواية  يف  م) 
الصحيح»   باملعىن  تارخيية  الروايات دفع  )61، ص2010(الزويين،  املتضاربة غري  ، والظاهر أن تعدد 

ا يف  املكلِّف  اختالف  أن  أمهل  أنه  إال  احلدث،  صحة  يف  التشكيك  إىل  ثبات بفوك  يقابله  لروايات 
املــُـكلَّف، واحلق أن الروايات وإن تعددت واختلفت حول من كلف أبا األسود، إال أا جتتمع  
على أيب األسود، ولو رجع قليًلا إىل ذكر أيب األسود يف السري لوجد صورة مناسبة، وبياًنا واضًحا يف  

بالعربية«وهو م فصاحته، وعلمه  على  وإمجاًعا  تكليفه،  وأسدهم عقال»  سبب  رأيا،  الرجال  أكمل  ن 
  . )55(املرجع نفسه، ص

أما من صّدق بوجود أيب األسود فذهب إىل تأثره بالفيلسوف يعقوب الرهاوي، وإن نظرة بسيطة يف 
أبا األسود عاش بني ( الرهاوي فعاش بني    69- 1تاريخ أيب األسود تالحظ من خالهلا أن  أما  هـ) 

كان قد جتاوز الرابعة والثالثني من عمره يوم ولد الرهاوي،    هــ)؛ أي أن أبا األسود  109- 34(
أبا  أن  على ذلك  وزد  ؟  ليأخذ عنه  الرهاوي  يكرب  انتظر حىت  األسود  أبا  أن  أم  بالتأثري،  أحق  فأيهما 

للهجرة، أي أن الرهاوي    40األسود ضبط اللغة يف حياة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه،  املتوىف يف  
  من عمره. كان يف السادسة 

ظنا   سيبويه،  يف كتاب  باليوناين حاصل  العريب  النحو  تأثر  أن  األملان  املستشرقني  من  هذا ويرى كثري 
أا   تبدو  اليت  القواعدية  العربية  الكتابة  فقالوا: «ظهرت  كتابه  بصورة شاملة يف  النحو ظهر  أن  منهم 

ألول مّرة يف الشكل املتطور  نشأت من ال شيء، وال يوجد هناك تراث كالسيكي جليل ميتّد خلفها،  
، فالقول يف ظاهره يدل  )63، ص2010الزويين،  واملفّصل الذي أعطاه إياها أكثر أعالمها سيبويه» (

عن   سيبويه  حديث  يتناسون  ألم  األجنيب،  التأثري  إىل  إشارة  فهو  باطنه  أما  بسيبويه،  اإلشادة  على 
تأ تاريخ  وإذا ما رجعنا إىل  الذين أخذ عنهم،  للكتاب جند نقطة أساسية يف قوله  مشاخيه  ليف سيبويه 
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) اخلليل»  نتعاون على إحياء علم  ،  ) 187، ص1999أبو موسى،  لصاحبه علي بن نصر«تعال حىت 
فسيبويه يصرح مبصدر كتابه، وإن قراءة فاحصة للكتاب تكشف عن تأثره مبن سبقه من علماء اللغة،  

الكتاب   يف  امسه  تردد  وحده  وإذا  618فاخلليل  العريب    مرة،  النحو  من  كل  يف خصائص  نظرت  ما 
وتضم    onomaواليوناين تبني لك الفرق الشاسع بينهما، فأقسام الكالم عند اليونانيني مثانية وهي: «

والصفة   النداء،    epirehmaاالسم  وحرف  الظروف  اسم    metochéالفعل،    rhémaوهي 
املفعول،   واسم  اجلر،    prothesisالفعل  الربط،  أدوا  s’yndesmosحروف    ant’oymiaت 

املوصول»    arthronالضمائر،   ص1996(عمايرة،  االسم  اسم،  )60،  فهي:  سيبويه  عند  أما   ،
لكلمة   احلرفية  والترمجة  وحرف،  سيبويه    rhemaوفعل،  تأثر  صّح  فلو  الفعل،  الكلمة وليست  هي 

األفعال إمنا داخل    بأرسطو ألطلق الفعل على لفظ الكلمة، مث إن اسم الفاعل يف العربية ليس جزًءا من
يف األمساء، وكذلك املصادر فهي عند سيبويه من األمساء،  أما عند أرسطو فيدخلها   يف باب الفعل،  

  فأين التأثر ؟
إىل   وانظر  التخمني،  إىل  راجعة  إمنا  ثابتة  أدلة  على  تقوم  ال  أا  املقدمة  احلجج  كل  من  واملالحظ 

ن احلوار املحتمل بني النحاة العرب واليونان قد وقع فعال  املستشرق األملاين فيشر وهو يقول:«نسلم بأ
األمر»   بداية  نفسه، صيف  العلم )69(املرجع  يقاس  فهل  املحتمل،  احلوار  قوله  على  سطًرا  وضع   ،

  بالدليل والربهان أم بالظن واالحتمال ؟
ايف ملىت بن يونس يف وإذا ما رجعنا خطوة إىل الصراع بني النحاة واملناطقة، وبالتحديد إىل مناظرة السري

السريايف من املنطق اليوناين، فيقول ملّتى: «على أن ها  الفتح بن الفرات، رأينا كم  الوزير أيب  جملس 
هنا سّرا ما علق بك وال أسفر لعقلك، وهو أن تعلم أن لغة من اللغات ال تطابق لغة أخرى من مجيع  

، وتأليفها، وسجعها ووزا...وغري ذلك مما يطول  جهاا حبدود صفاا يف أمسائها، وأفعاهلا وحروفها
ذكره، وما أظن أحًدا يدفع هذا احلكم، أو يشك يف صوابه ممن يرجع على مسكة من عقل، أو نصيب 

إنصاف»   دت، صمن  نظرة  )93(مكرم،  ُندرك  مّتى  من  السريايف  موقف  إىل  رجعنا  ما  إذا  أقول   ،
يعين أن النحو العريب مل يعرف تأثرا بالتقسيمات اليونانية يف  النحاة إىل املنطق اليوناين، إال أن هذا ال  

اللحن،  كثرة  من  الطارئة  الظروف  أنتجتها  خالصة،  عربية  النحو  بداية  أن  نعنيه  ما  إن  الحق،  وقت 
وحرصهم على حفظ لغة العرب، وكان القرآن الدافع األكرب لبداية احلركة النحوية، اليت ترجع بداياا  

مروًرا  بتالميذه كعنبسة بن معدان الفيل، وميمون األقرن، ونصر بن عاصم، وحيي بن  إىل أيب األسود  
  معمر، وصوًلا إىل سيبويه الذي مجع آراءهم ونّظمها يف كتابه وزاد عليها من خربته وبراعته. 

لعقل  وكل الذي ُذكر يتجاوزه املستشرقون إىل نفي أصالته واعتباره نسًخا وتلفيًقا، اعتقاًدا منهم بعجز ا
إذ ال ميكن   األملانيني يف كفة واحدة؛  الباحثني  املوضوعي أن يضع كل  للباحث  اإلسالمي، وال ميكن 
تغييب كثري من اجلهود املوضوعية املنصفة أمثال بروينلش الذي يرى أن النحو العريب يتميز يف نظامه  



 

 

424 

اليوناين متيزا جذريا النحو  الذي يقول:    )64، ص1996(عمايرة،    عن  اعتمد سيبويه  وروبرت  «وقد 
  . )64، ص2010(الزويين، على األسس اليت وضعها سابقوه» 

  
  ثالثا:جهود املدرسة األملانية يف تعليم العربية لغري الناطقني ا 

ال ميكن لباحث يف جهود املدرسة األملانية أن يقف عند دافع واحد يف تعليم العربية لغري الناطقني 
ا، إمنا جيدها مقسمة إىل عدة أغراض منها ما هو علمي يهدف إىل االنفتاح وتعلم اللغات، أمثال  

مقا 1774رايسكه (ت طياته  ما حيمل يف  األدب، وريش، ومنها  نفسه شهيد  الذي مسى  صدا  م) 
سياسية، أو اقتصادية، وكانت بدايات االهتمام بتعليم العربية قائمة على الترمجة فترجم بأن كتاب  
شرح السريايف، وترجم ديترييسي شرح ألفية ابن عقيل، وترجم يانز كتاب سيبويه، وترومب شرح  

إىل دراسات   األجرومية، وقّربه إىل القارئ األملاين ببعض الشروح اإلضافية، ونشره بعنوان مدخل
يف   واضحة  العريب  اللغوي  بالدرس  التأثر  مالمح  جاءت  اليت  التأليف  مرحلة  تلتها  العرب،  حناة 

م)، وركندورف، ففي كتاب  1892م)، وكاسباري (ت1888مؤلفام، ككتابات فاليشر (ت 
العربية، كاللهوية، والشجرية، ويستعني   بأمسائها  يتناول خمارج احلروف ويسميها  يف  فاليشر جنده 

تعليقاته بشرح املفضل البن يعيش، واألخفش واخلليل، ومثل ذلك كتاب النحو العريب لكاسباري، 
استخدم فيه ما يزيد عن أربع مائة وستني مصطلًحا عربًيا، فأرى بعضهم خمالفتها للتفكري اللغوي  

«وقد اتضح ابتعادهم  الغريب، فأخذ املستشرقون يبتعدون ابتعاًدا تدرجيًيا عن النظرية اللغوية العربية،  
عن حنو العربية الفصحى   wolfdietrichfisherجبالء يف كتاب املستشرق فولف ديترش فيشر  

باعتماد )294، ص  1996(عمايرة،  »  1972الذي نشره سنة   املستقل  التأليف  تلتها مرحلة   ،
املختارة   "النصوص  من  arabischecherstomathieكتب  خمتلفة  مناذجا  تستوعب  اليت   "

من  النص فيها  ما  حيلل  مث  ويترمجها،  طالبه  مع  األستاذ  «يقرأها  خمتلفة،  عصور  يف  العربية   وص 
وحنوية»   وصرفية،  صوتية،  قواعد  من  فيها  ما  ويستخرج  حضارية،  أو  فكرية  (املرجع  إشارات 

  ، ومن بني هذه املختارات:) 304نفسه، ص
يوسف  -أ (الفاحتة،  القرآن  من  سوًرا  خمتاراته  تضم  هاردر:  وتفسري خمتارات  الناس)،  الفلق،   ،

السالم،   عليه  إبراهيم  لسورة  القرآن   -البيضاوي  يف  األنبياء  بقصص  مولعون  واملستشرقون 
الشريف النبوي  احلديث  من  ونص  التوراة،  من  منقول  القرآن  أن  إلثبات  بالتوراة  - ومقارنتها 

لديهم املحببة  األحاديث  من  وهو  اإلفك  االجتما-كحديث  احلياة  تصور  ونصوص  عية  ، 
كاملفصل   لغوية  ونصوًصا  يوسف،  أليب  اخلراج  وكتاب  خلدون،  ابن  مقدمة  يف  واالقتصادية 
للزخمشري، وبعض النصوص األدبية ككتاب أطواق الذهب للزخمشري، وجممع األمثال للميدايين،  
ونصوصا تارخيية  وكثًريا ما يتقصدون اختيار نصوص تعمق الفجوة بني الشرق والغرب، كنص  
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أهل غدر ودناءة  القزويين يف منهم، وهم  أقذر  ترى  فيه: «وال  يقول  الذي  إفرجنة   وصفه ألهل 
أخالق، ال يتنظفون وال يغتسلون يف العام إال مّرة أو مرتني، وال يغسلون ثيام منذ لبسوها إىل  
ليلة وليلة، وجمموعات شعرية   تتقطع»، ونص مقتل عمر رضي اهللا عنه، ونصوص من ألف  أن 

 . )309.305(املرجع نفسه، ص الُفجاءة، والُقطامي، والشنفرى   قصرية لقطري بن
خمتارات برونو فيشر: عنواا تسهيل التحصيل، وال ختتلف عن خمتارات هاردر إال يف بعض    -ب

 النماذج.
يف   جتتمع  كما  أسلوا،  وركاكة  اللغوية  أخطائها  يف  جتتمع  متقاربة  صور  املختارات يف  هذه  جاءت 

كلوبفر   األملاين  كتاب  يف  جاء  ما  اللغوية  األخطاء  بني  ومن  العموم    klpferأبعادها،       » قوله: 
 عليه القبض أراد والعّمات واألخوال واخلاالت أقرباء، يريد بالعموم األعمام، وقوله: تسأل الفقري ومتّ 

القبض»،   فألقي عليه  الفقري  الدالة على ركاكة  )333، ص1996(عمايرة،  به تسّول  األمثلة  ، ومن 
فيه    herald funkاألسلوب ما جاء يف كتاب فونك    اليوم،  لذيذ  الفالحني  كقوله: «أكل غذاء 

(املرجع  ولد الشربة باردة»  كثري من اللحم، حلوم الغداء كثرية، يا مدرسة هل الشربة ساخنة ؟ ال، يا  
  . )334نفسه، 

أما دوافع تعلم العربية وتعليمها فجاءت متعددة حسب ختصص املدارس ومقاصدها، إال أا جتتمع على  
  فهم الثقافة اإلسالمية، والشعوب الناطقة بالعربية، ومن بني الدوافع نذكر: 

رؤية   -01 ثناياها  يف  املختارة  النماذج  محلت  الثقافية:  طبيعة  الدوافع  من  تغري  مركزية 
النصوص خدمة ملقاصدها، ففي كتاب لـــ: خالدوف جنده حيور حديث رسول اهللا صلى اهللا  
العاقل، ويف   املؤمن واستبدهلا بكلمة  املؤمن من اجلحر مرتني»، حبذف كلمة  يلدغ  عليه وسلم «ال 

تعاىل   قوله  حيذف  جنده  لــــ:كندورف  َقالُ ﴿مصّنف  الَِّذيَن  َكَفَر  َثَلاَثةٍ َلَقْد  َثاِلُث  اللََّه  ِإنَّ  ﴾ وا 
واكتفى بقوله: إن اهللا ثالث ثالثة، كما تتكرر يف التمارين التعليمية أمثلةمن  ،  )73(سورة املائدة:  

لعن،   أميا  يلعنوك  فإم  دينهم  غري  على  أهلها  فوجدك  املدينة،  هذه  دخلت  إذا  بأنه  "مسعنا  نوع 
 ). 350ع نفسه، ص(املرجويضربوك أميا ضرب حىت خترج منها"  

من  -02 االشتراكية  تروج  إىل  األملانية  املختارات  من  الكثري  سعت  السياسية:  الدوافع 
خالل مصنفاا، فيكثر مثل قوهلم: "يتقدم الوطن تقدًما كبًريا منذ انتخاب رئيس اشتراكي"، "ُتقّدم  

 مة". الدول االشتراكية للدول العربية مساعدة اقتصادية، وقروًضا مالية، ومعونات قيّ 
طبيعة   -03 الغريب صورة مشوهة عن  العقل  إىل  تروج مصنفام  االجتماعية:   الدوافع 

املجتمع العريب،سواء من خالل سردهم لقيم غربية على لسان أمساء إسالمية ذات دالالت مقّدسة  
مثل حممد وفاطمة، كقوهلم: أما الثالثة فهي أخيت زينب فتاة نشيطة متحررة"، و"خرج حممد ويف  

النبيذ  الطريق من  زجاجات  ثالث  اشترى  الفندق  عربية   إىل  لنصوص  اختيارهم  خالل  من  أو   ،"
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أباظا يتحّدث فيها عن   لثروة  اللعبة  اجتاهام، كقصة رحلة من كتاب هذه  لكتاب حيملون نفس 
به رحلة   استطاعت أن تتحرر وتتزوج رجال بوذيا مجعتها  القرآن، لكنها  تقرأ  فتاة مصرية حمافظة 

لندن   ص1996(عمايرة،  إىل  ص.  كتب  )385.351،  من  كثًريا  أن  هذا  كّل  من  فترى   ،
االستشراق ومقاالته مكتوبة للمثقف الغريب وحده، ال يراد ا الوصول إىل احلقيقة بل الوصول إىل  
محاية عقل هذا األورويب املثقف من أن يتحرك يف جهة خمالفة للمركزية األوروبية، واالستشراق ال  

ألنه أدى ما عليه لبين جلدته، أما الذي هو أحق بالذم حنن حني ننطلق عن صدق  يالم على ذلك  
نية ظًنا منا أن جهودهم خالصة خلدمة الثقافة العربية، ألا يف احلقيقة خدمة لثقافتهم، وإن ما يلبس  

ن  األمر على الباحث جهود املستشرقني املنصفني للتراث العريب، فيتخذها ذريعة إلنصافهم، وال ميك
ألي عاقل أن ينكر هذه اجلهود املبذولة كجهود زيغريد هونكه، وغوستاف لوبون، ولوثىلوبيث،   
ولكن إذا ما سألنا أنفسنا هل كتبت هونكه كتاا بالعربية أم باألملانية ؟ جند أن أصل الكتاب أملاين  

العربية Allahs sonne ùberdemAbendlandوامسه "  الثقافة  الكتاب موجه إىل    " فهل 
الكتاب   أصل  أن  جند  ؟  باإلسبانية  أم  بالعربية  كتباها  لوثى  كتبت  وهل  األملانية،  إىل  أم 

Huellasdel Islam en la""literaturaespañola. De Juan Ruiz a Juan 
Goytisolo  ينظر العاقل أن  إمنا شأن  أم إىل اإلسبانية،  العربية  الثقافة  الكتاب موجه إىل  ، فهل 

  خذ منها ما ينفعه ويرد منها ما كان باطال. إليها بعني البصري يأ
العقل   على  يؤثر  الذي  النحو  استغلت على  العربية  للثقافة  املنصفة  الرتيهة  املؤلفات  كثًريا من  وإن 
الفكر   يف  وأثره  املستشرقني  "إنتاج  عنواا  نيب،  بن  مالك  لـــ:  دراسة  ففي  سلًبا،  اإلسالمي 

أساسية يف األثر السليب لالستشراق املادح للثقافة اإلسالمية،    اإلسالمي املعاصر" انتبه فيها إىل نقطة 
وتتمثل هذه النقطة يف ما اصطلح عليه لفت االنتباه؛ أي ختدير العقل العريب مباض مترف، وتوقظهم  
على الواقع القاسي بعيدا عن عصر الفعالية وامليكانيك، ما جيعل العقل اإلسالمي يتأرجح بني تيار  

فة اإلسالمية، وتيار متعصب رافض للنتاج العريب، فيبقي العقل اإلسالمي يدور يف  مؤيد مادح للثقا
  حلقة مغلقة بعيًدا عن واقعه. 

وهو الذي ينبغي أن حنذر منه يف معاجلتنا لقضية االستشراق، فال يدفعنا التعصب إىل رفض جهود  
ه إال ذكرياته، إمنا نقف  املستشرقني، فنهمل منافعه، وال ننغمس يف أحالم تاريخ مضى وال منلك من

  منه موقف املوضوعية ال نأخذ منه إال ما ينفعنا، وال نرد إال ما يبعدنا عن احلقيقة. 
  

  اخلامتة: 
العربية، حتقيقا   اللغة  اليت بذلت جهوًدا يف دراسة  اجلادة  املدارس  األملانية واحدة من  املدرسة  تعترب 

  ملانية توصلنا إىل النتائج التالية: وترمجة وتأليًفا، ويف دراستنا جلهود املدرسة األ
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إن بدايات االستشراق دائًما ما تتصل حبركة التنصري واالحتالل، فحىت أملانيا اليت مل تشارك   -
  .مشاركة مباشرة مل تترته عن املحاوالت اجلانبية

آلوارد   - للمستشرق  فهرس  ففي  حتقيًقا،  املدارس  أكثر  من  األملانية  املدرسة    ahlwardtإن 
  .ى فيه املخطوطات العربية مبكتبة برلني بلغ عددها عشرات اآلالفأحص

والتأليف،   - الترمجة  إىل  جتاوزا  إمنا  التحقيق  حدود  عند  األملانية  املدرسة  جهود  تقف  ومل 
بوستل فلهام  األملاين  املستشرق  نشر  بعدما  العريب،  بالتراث  االهتمام  يف  السبَّاقني  من    فكانوا 

wilhempostel  مصّنفه األول يف قواعد اللغة العربية   1538سنةgramaticaarabica.  
األغراض    كانت - عن  بعيدا  لذاا  العربية  اللغة  دراسة  إىل  الدعوة  يف  سباقة  األملانية  املدرسة 

  .الالهوتية، فكان رايسكه أول الداعلني لذلك
سنة   - والسلطات   1870وتعترب  مصر  بني  اتفاق  بعد  األملانية    للمدرسة  الفعلية  البداية 

ت اخلديوية،  للمكتبة  مديرا  شترين  تنصيب  يف  ليتمان، األوروبية  إينو  من  كل  تعيني  الها 
  .1908وبرجشتراسر، وبول كراوس أستاذة يف اجلامعة املصرية سنة  

بلغ عدد ما ألفته املدرسة األملانية منذ أوائل القرن التاسع عشر حىت منتصف القرن العشرين،   -
  .ستني ألف كتاب

 ختل من التعصب يف كثري من على الرغم من اجلهود املبذولة من املدرسة األملانية، إال أا مل -
املواضع، كنسبة اجلهود اللغوية العربية إىل الثقافة اليونانية، والفارسية، واهلندية، كما امتد التعصب 

  .إىل تزوير األحاديث والقرآن الكرمي خدمة ألغراض ثقافية، وحضارية، وسياسية
الناطقني ا على ثالث  - لغري  العربية  اللغة  تعليم  املصنفات مّرت مراحل  ة مراحل مرحلة ترمجة 

العربية، مث مرحلة تأليف املصنفات تأثرا بالتراث العريب يف مصطلحاته وشواهده، مرحلة االستقالل 
  وتأليف املختارات. 

كثرة اإلنتاج وإن نظرة واحدة متفحصة يف إحدى البيلوغرافيات، تظهر أن تأليفهم  هو مخس   -
 قيقام تبلغ الثلث.تأليف أقرام األوربيني جمتمعني، وحت

متتاز   - كانت  األملانية  الغالب  –املدرسة  البحثي   -يف  والتسلسل  واملوضوعية،  والرتاهة  بالدقة 
 "فكل مستشرق يبين على نتائج حبوث سلفه. 

أن  - فترى  الفروع،  من  فرع  على  تركز  جامعة  كل  أي  بالتخصص؛  األملانية  املدرسة  متيزت 
 من معاهد جامعة أرلنغنو توينغن، وكولن، واليزبغ. "الطابع اللغوي يغلب على اجتاهات كل 

 اتسامه باملوضوعية يف كثري من الدراسات، أمثال زغريد هونكه، وآنا ماري مشيل. -
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  الفكر الصويف جوهر الديانات الثالث ومنبع القيم الروحية
the source Sufi thought the core of the three religions and 

of spiritual values 
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  امللخص:  
لقد حاولت يف هذه املقالة مناقشة ظاهرة التصوف يف الديانات الثالث: (اإلسالم، اليهودية، املسيحية)  
وجذوره التارخيية يف كل ديانة على حدا، وإبراز قيمه األخالقية الداعمة ملبدأ التعايش السلمي ُمحاولًة  

يم اإلنسانية، وخلصت يف النهاية على  إماطة اللثام عن األبعاد اإلنسانية للتصوف وإسهاماته يف إنتاج الق
أن التصوف ظاهرة إنسانية ختفف من وطأة األنا املنغلقة على ذاا واملغذّية للعنف. باعتبار أن التجربة 
الصوفية، خاصة التجربة الصوفية اليت خرجت من رحم اإلسالم،  هي الوحيدة  القادرة على تأسيس 

خر" متجاوزًة بذلك كل انغالق وتشدد، مبتعدًة أيضًا عن تلك  "إنية" الفرد على منطق الشراكة مع "اآل
حدود   يف  املطوقة  اجلامدة  بالتجربة  ليست  فهي  املتطرفة،  الدينية  اخلطابات  بعض  تفرضها  اليت  القيود 
اإلهلية اخلالقة؛ ما   املحبة  تنهل من  إليها واليت  اليت تدعو  النفوس  بانفتاح  تنفتح  وإمنا  العقائد والطقوس 

  من عالج بعض ضروب التعصب والتطرف.ميكنها 
  التصوف، القيم الروحية، اإلسالم، اليهودية، املسيحية. الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
In this article, I have tried to discuss the phenomenon of mysticism in the 
three religions, and its historical roots in each religion separately, 
highlighting its moral values in the Islamic heritage and comparing it with 
Judaism and Christianity, with the aim of uncovering the human dimensions 
of Sufism and highlighting its role in the production of human values. We 
concluded that Sufism is a human phenomenon that reduces the conditional 
ego that feeds violence and exclusion of the other. It is the only religious 
experience capable of establishing the individual “self” on the logic of 
partnership with the “other” bypassing all closeness and strictness, while 
also moving away from those restrictions imposed by some extremist 
religious discourses. That is to say that it is not a rigid experience revolving 
around rituals, but it actually draws on the creative divine love, which 
enables it to treat some forms of intolerance and extremism . 
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Keywords: Sufism, spiritual values, Islam, Judaism, Christianity.  
  املقدمة:  

عامة،   إنسانية  ظاهرة  التصوف  أن  جيزم  يكاد  الديانات،  تاريخ  ويف  اإلنسانّية،  تاريخ  يف  املتأّمل  إنَّ 
اشتركت فيها مجيع الديانات السماوية والوضعية، وعرفتها مجيع احلضارات اليت تعاقبت عرب التاريخ.  

ا لإلنسان  األصيل  باجلوهر  اهتمامه  الفرد؛  على  أثره  قبوله وقوة  الروح، حيث  ويعود سبب  ملتمثل يف 
يعتين به عناية األم بولدها، وذلك من خالل تربية النفس وتزكيتها وفقًا لألصول والقواعد املقررة يف  
كل دين وملة. وبفضل إشراقاته النورانية يعيد للروح صفائها األول وفطرا النقية اليت كدرا أمراض 

فيحيي يف النفس روحًا أخالقية تنبض بالقيم الفاضلة    القلوب والتعلق الشديد بتفاهات احلياة ومهومها. 
النفس   يف  يسهل غرسها  اليت  الروحية  القيم  والرمحة وغريها من  واإلخاء،   والتعايش،  املحبة،  ومنها: 
جوهر   يف  القيم  هذه  غرس  على  القادر  الفعال  التربوي  املنهج  باعتباره  الصوفية،  بالتجربة  البشرية 

 ه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء.  اإلنسان فيثبتها يف أعماق
أن   سنجد  الدينية  العقائد  نشأة  يف  وحبثنا  واألديان،  التصوف  تاريخ  على  فاحصة  نظرة  ألقينا  وإذا 
التصوف مرتبط مبفهوم التحلية والتخلية أي؛ أن نتحلى مبا هو خري ومجيل وأن نتخلى عما هو سيء  

النابض للعبادات على نقيض التدين اآليل املفرغ من الروح    وقبيح. وهلذا احتل التصوف مكانة القلب
اإللزام  وجه  على  به  القيام  من  البد  فرض  وسجود.  وركوع  قيام  جمرد  الصالة  جيعل  الذي  واملعىن، 
واإلكراه، ختلو من أي بعٍد روحي. خبالف التجربة الصوفية اليت تضفي الروح على التدين كلما فقد  

ا يصل الفرد إىل تناغم القلب واجلوارح فتسكن الروح وكأا جنة النعيم؛  جوهره وبوصلته، ومن خالهل
تلك اجلنة اليت كان يصفها كبار املتصوفة بالنشوة الروحية أو السكر الصويف؛ نشوٌة عارمة تفيض ا  

 نفس الصويف وقد امتألت حبب اهللا حىت غدت قريبة منه كل القرب. 
فتاح والتحرر واملحبة واإلخاء، وميكن الذهاب إىل أبعد من  إن التصوف جتربة روحية تبعث على االن

ذلك والقول: إنه جتربة الدين اإلنساين، كما وصفه (إريك فروم)حيث تنعدم فيه كل القيود واحلدود؛  
بني األنا واآلخر املختلف، وتنصهر اإلنسانية بعضها يف بعض، فيصبح التعايش ممكًنا رغم االختالف،  

ذي يتخطى كل احلدود الضيقة والنفوس املغلقة، بل ويتعدى املجتمعات املنغلقة،  فيتجلى دين احلب ال
فإذا كانت   الوجود.  معها  يستحيل  اليت  اإلهلية  احلضرة  إىل  املتصوف  معه  يصعد  فسيح  يف عامل  وميتد 

والكون التحرر  تناشد  الصوفية  التجربة  فإن  املجتمع،  على  احلفاظ  إىل  املنغلقة دف  الدينية  ية  التجربة 
 واإلنسانية واحلياة يف أرقى جتلياا وهي التجليات اإلهلية واملكاشفات القلبية والفتوحات. 

على   ديانة  كل  جتربة  أي؛  السماوية  األديان  يف  الصوفية  التجارب  البحثية:  الورقة  هذه  يف  سأعرض 
هلذا بينهم.  واالتفاق  االختالف  أوجه  على  التركيز  مع  الديين،  تراثهم  من خالل  من   حده؛  انطلقت 
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أثارت   وقد  املسيحية)  اليهودية،  (اإلسالم،  الديانات  بني  إنساين  مشترك  التصوف  أن  فحواها  فرضية 
  هذه الفرضية جمموعة من التساؤالت وهي كاآليت: 

إذا كان التصوف ظاهرة دينية عرفتها مجيع الديانات. فما هي إذن حدود االتفاق واالختالف بني  
ي واألديان اإلبراهيمية األخرى (اليهودية، املسيحية) ؟ وإىل أي مدى  الصوفية يف التراث اإلسالم

ميكن للصوفية أن تسهم يف بعث روح التعايش السلمي بني الديانات الثالث؟ وما الذي جيعل منها  
  منبعًا للقيم الروحية؟ وما هي الشواهد التارخيية اليت تؤكد ذلك؟  

ال ظاهرة  فهم  إىل  البحثية  الورقة  هذه  الديانات  تتطلع  يف  والتربوية  األخالقية  وأبعاده  تصوف 
يف   الصوفية  التجربة  خصوصية  توضيح  مع  بينهما،  واالتفاق  االختالف  حدود  على  الثالث،مركزًا 
التصوف  قدرة  مدى  توضح  اليت  التارخيية  الشواهد  على  االستناد  خالل  من  ذلك  اإلسالم.وتأكيد 

ا قيمة  الروحية،باخلصوص  القيم  زرع  يف  بدين  وجناعته  املتصل  األصيل  جوهره  بفضل  وذلك  لتعايش 
احلق. إىل جانب مسامهته أيضًا يف حماربة التعصب الديين واالحنراف العقدي، مما حيقق تعايًشا فريدًا بني  

  خمتلف الديانات الثالث. 
  

  أوال: اإلطار النظري  
ا املصادر  التصوف إىل األفالطونية احلديثة؛ فهي أحد  الباحثون نشأة  للتصوف أسسها  ُيرجع  ألساسية 

احلديثة،  باألفالطونية  مسيت  لذلك  القدمية  أفالطون  فلسفة  على  حتديثات  بإدخال  ساكاس،  آمونيوس 
ليعطيها بعد ذلك تلميذه أفلوطني شكًال جديدًا. وهو من أكرب مؤيدي مذهب آمونيوس، ورمبا ُعدَّ هو  

ديثة فلسفة يونانية، أو فلسفة للقرون  مؤسس املذهب. وخيتلف مؤرخو الفلسفة يف عد األفالطونية احل
الوسطى.هناك من ال يعدها يونانية نظرًا لبعد الزمن بني العهَدْين، وألن طابع هذه الفلسفة ليس طابًعا 
يونانيا حبًتا بل هو مصبوغ بصبغة اإلهلام الشرقي. وكان مركزها يف اإلسكندرية ال يف اليونان، وكانت 

ملية ال يونانية يتقابل فيها الناس من كل جنس ويلتقي فيها الشرق بالغرب.  اإلسكندرية إذ ذاك مدينة عا
أحضان   نشأت يف  الوسطى  القرون  فلسفة  أن  يرون  الوسطى  القرون  فلسفة من  يعدوا  الذين ال  أما 
ليست   احلديثة يف حقيقتها  األفالطونية  والفلسفة  اليونانية.  الوثنية  تناهض  وهي  تربتها،  النصرانية ويف 

املسيحية؛ لذلك أوىل أن  نصرا البيئة  الوثنية يف  الروح  النصرانية، وقد حافظت على  نية، بل هي عدوة 
يونانية.   فلسفة  للتصوف  ).  203، ص  2017(جنيب وأمني،  ُتَعدَّ  العام  «التاريخ  أكد مركس  وقد 

سنة   للفرس» ونيكولس١٨٩٣ومعامله» هيدلربج  األديب  «التاريخ  كتابه  براون يف  ون يف  ، واألستاذان 
اإلسالمي وتارخيه»  التصوف  العربية يف كتاب «يف  إىل  نقلْتها  اليت  اإلسالم» ومقاالته  كتابه «صوفية 

سنة   اتفاق  ١٩٤٦القاهرة  مواضع  هناك  يوجد  كما  احلديثة  باألفالطونية  تأثرت  الصوفية  أن  على   ،
عنها رجال التصوف. وذا    كثرية بني التصوف والغنوصية اليت تعترب أيضًا أحد املصادر اهلامة اليت أخذ
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باألنساق   الغنوصي  املسيحية واملذهب  والديانة  احلديثة،  األفالطونية  الفلسفة  احتاد  الذي هو  التصوف 
مصدر التصوف يرجع    الثقافية والفكرية والدينية الناشئة يف حضارات األمم األخرى.لكن ال ميكن أن

مقبلني على فلسفة اليونان مثل إقبال علماء الكالم  كله إىل مصدر اليونان فالصوفية األوائل مل يكونوا  
أو الفالسفة املسلمني، ومل يقبل بعض الصوفية على هذه الفلسفة إال يف وقت متأخر حينما عمدوا إىل  

بعده.   وما  اهلجري  السادس  القرن  منذ  وذلك  العقلية،  بأنظارهم  التلبية  أذواقهم  (الشرقاوي،  مزج 
إىل أن الصوفية مل يكونوا جمرد نقلة عن الفرس أو املسيحيني أو  وجتدر اإلشارة  ).  350، ص  2016

من   الرغم  على  الواحدة،  اإلنسانية  والنفس  والوجدان  بالشعور  أساسًا  متعلق  التصوف  ألن  اليونان؛ 
اختالف الشعوب واألجناس وما تصل إليه نفس بشرية بطريقة املجاهدات والرياضة الروحية قد تصل  

واحدة منهما باألخرى وهذا يعين وحدة التجربة الصوفية وإن اختلف تفسريها  إليه أخرى دون اتصال  
  . )34(التفتازاين، ص  من صويف إىل آخر حبسب الديانة اليت ينتمي إليها. 

  
  ثانيا: التصوف يف الديانة اليهودية  

 مفهوم التصوف يف الديانة اليهودية ونشأته 
التصوف اليهودي: جتربة روحية تطورت عرب التاريخ، ال ميكن التأريخ بدقة لبداياا. فأول مدرسة حية  

  jochanan ben zakkaiللتصوف اليهودي ُوجدت منذ القرن األول بعد املسيح، من تالمذا  
ة من  واستمر التراث خالل األلف األول من العصر املسيحي، وتطور دون انقطاع بني مجاعات صغري

وكان املوضوع  ).  30، ص  1998(باكان،  اليهود، لينتقل شفهيًا يف قسمه األكرب من جيل إىل جيل  
"املركاباه"   العصور األوىل  اليهودي يف  للتصوف  املركزية    מרכבהmerkabah  الرئيسي  الصورة 

   ezèchielحزقيالوهي صورة اإلله اجلالس على العرش حماطًا مبخلوقات مساوية، مصدرها يف رؤية  
ص  1998(باكان،   مواضيع  ) 31،  أقدم  من  واحدة  الربوج،  أو  عربة  يعين  "املركاباه"  ومصطلح   .

التصوف اليهودي، متكن الصويف من الوصول إىل تأمل  العرش السماوي، وتالوة ترانيم أثناء وصوله  
  . )Hekhaloth  )Scholem,1965, p.p 20للنشوة الروحية، مستمدة من 

املصط القبَّالة  إن  هي  اليهودي  التصوف  عن  تعبريًا  األكثر  التفسريات   קבלהلح  من  جمموعة  وتعين؛ 
والتأويالت الباطنية والصوفية، واالسم مشتق من كلمة عربية تفيد القبول أو ما تلقاه املرء عن السلف؛ 

الرباين". وكان يشار  أي "التقاليد والتراث". وقد أطلق العارفون بأسرار القبَّالة لقب "العارفون بالفيض  
مركافاه   يوردي  بعبارات  املتصوفني  هاسود     יורדימרקפהإىل  وبعلي  املركبة"  إىل  "النازلون 

امللك    בעליהׂשֹוד قصر  "أبناء  أي  ملكا  دي  هيخاله  وبين  "أسياد"  وقد  בניארמוןהמלךأي   ."
القبَّالة اللوريانية    وتسمى أيضا  The Zoharمرت القبَّالة مبراحل تطور عديدة أمهها قبَّالة الزوهار  
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Lurianic Kabbalah  املشيحانية القبااله  (الفيضان،     Messianic Kabbalahوهي 
  . )118، ص  1988

وتنقسم القبالة بدورها إىل ثالثة أقسام: القبَّالة التأملية اليت تسعى إىل فهم ووصف العامل اإلهلي. والقبالة 
اإلهلية   العوامل  تغيري  السحرية. ودف إىل  القبالة  اليت تسعى إىل حتقيق اإلحتاد مع اهللا، وأخريًا  احللولية 

  تناول مواضيع متعلقة بالسحر واخليمياء.  وهذه األخرية ت (Scholem, 1967, p.p 1)والعامل. 
  

  ثالثا :املصادر املعتمدة يف التصوف اليهودي 
فهو مرجع رئيسي    ֹזַהרتعتمد الصوفية اليهودية إلقرار معتقداا ومقرراا التربوية على كتاب الزوهار  
مسى من مكانة التلمود.  للفكر القبَّايل، يعود تاريخ ظهوره إىل القرن الثالث عشر امليالدي وحيتل مكانة أ

إىل جانب ذلك كان له تأثري على احلياة الدينية والطقوسية، وقدم أيضًا مفاهيم ورموزًا جديدة للفكر  
بشرح) Zafrani, 1986, p.p 15(  الروحاين الكتاب  هذا  واهتم  العشرة .  النورانية  التجليات 

 إىل التجليات باعتبارها أوعية أو  ) اليت جيتازها اإلله للكشف عن نفسه. ويشري الكتاب أيضًاספרים(
وحدة   باعتباره  ال  اإلله  (رؤية  الصورة  هذه  وُتَعدُّ  لأللوهية.  الداخلية  البنية  تشكل  كلمات  أو  تيجانًا 
متكاملة وإمنا على هيئة أجزاء متحدة داخل بناء واحد) من أكثر أفكار الزوهار جسارة، كما كان هلا  

  Ha-Peliahو  Ha-Qanahويعترب  )  463، ص  13ملسريي، ج (اأعمق األثر يف التراث القبَّايل  
  2مرجعني آخرين للنصوص القبَّالية. 

ـ    kabbale vie mystique et magieجاء يف كتاب   حاييم الزعفراين أن التراث القبَّايل    ل
كان أقل شيوعًا على الرغم من أن مصطلح القبَّالة كان مستخدمًا يف احلقبة التلمودية. ومن املحتمل  
والشريعة  املدراشية  الكتابات  يف  وظهرت  الغنوصية،  الفلسفية  املذاهب  مع  اختلطت  قد  أصوله  أن 

بـ   املسماة  أيضًا يف  ويف مرياث    ַהֲהָלָכהاليهودية  تأثريها  الرافدين وفلسطني، واستمر  بالد  مدارس 
  ). zafrani,1986, p.p 13(احلركات اليهودية املعاصرة مثل حركة احلسيدمي  

املخبأة   باحلكمة  أحيانًا  القبَّالة  إال    chochmahnistarohتدعى  يفهمها  ال  أنه  على  للداللة 
فال ميكن أن يستخلصها إال من     les ecrituresاملريدين وعلى أا مستترة ضمن الكتابات املقدسة  

تراث القبَّايل مفعم بالسر، بسبب انتقاله شفهيًا وحىت يف هذا النقل أن اليعرف أسرارها، وهو ما يؤكد  
شر، ليسمح لكل واحد بتفسريه اخلاص، ومن جهة أخرى ألن  الشفهي اعتمد التلميح وليس التعبري املبا

القدم   القبَّاليون منذ  التلميح . وقد عرف  التراث هم وحدهم جديرون بفهم  تقبل هذا  القادرين على 

 
*Qanah-Ha  وPeliah-Ha   :  من أھم المؤلفات القبالیة ، األول عبارة عن تعلیق مطول للوصایا العشر والثاني تعلیق

  الفصول األولى من سفر التكوین على 
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بالقوة والغموض. ووصفوا حسب العصور بطرق خمتلفة، مما يدل على تعقيد األحكام الدينية املترابطة  
  ).  30، ص 1988(باكان، مع هذا التراث 

أي الذين   ן 'יודהצyodé chenوقد لقب حاملو هذه احلكمة السرية مبجموعة من األلقاب منها:  
محلة أو معلمو السر الذين درسوا املعرفة الباطنية.   בעלחסודba ‘ale ha-sodيعرفون رمحة اهللا،  

امل لقب حاملو  عشر  السادس  القرن  ابتداًء من  اليهودي  للتصوف  مرحلة الحقة  الباطنية ب  ويف  عرفة 
املعجزات    בעלׁשים ba ‘al shemـ صنع  على  قدرم  على  للداللة  املقدس،  االسم  معلم  ويعين 

  ). 33، ص 1988(باكان، مستخدمني أمساء اهللا املتعددة كما هي معروفة يف العقيدة القبَّالية. 
وذا فإن التصوف اليهودي مرتبط بالقبَّالة اليت تشكل جزءًا منه، وإذا كان التصوف كما هو متعارف  

املرتبط  عليه، ظاهرة عامل التصوف  السياق، سعى كغريه من أشكال  ية مرتبطة بكل دين، فهو يف هذا 
من   بنفسه  اإلنسان  وعالقة  واخلالق.  اإلنسان  بني  ارتباط  عالقة  على  احلفاظ  إىل  األخرى،  بالديانات 

  خالل الغوص يف أعماق النفس لتطهريها وتزكيتها حىت تصل للحضرة اإلهلية وتتصل باخلالق . 
ن حضور بعض الرموز والدالالت من قبيل النشوة والسكينة يف التصوف اليهودي اليت جندها  وبالرغم م

حيث  من  اإلسالمي  التصوف  عن  متامًا  خيتلف  أنه  إال  اإلسالمي.  التصوف  حقل  يف  أيضا  حاضرة 
اليهودي يستمد دالالته ومفاهيمه من مصادر نسخها اإلسالم وأثبت بطالا   التصوف  املصادر؛ ألن 

معتقدات لتها من فلسفات   -عليه السالم- ا. و قد أدخلت الصوفية اليهودية على شريعة موسىوزيفه
اليت   احلسيدمي،  فرقة  وهي  اليهودية  الصوفية  الفرق  أحد  تبنتها  اليت  األرواح  تناسخ  عقيدة  مثل:  قدمية 

   "عل شم طوفظهرت يف منتصف القرن الثامن عشر بأوروبا الشرقية بقيادة إسرائيل بن إليعازر أو "ب
الذي ثار على التقاليد التلمودية وأكد أنالتقرب إىل اللهيكون دون واسطة وبدون    1760ـ    1700

والشوق    חסדֹותوباإلحسان    נגֹון. بل يكون بالتقوى وبترانيم مفرحة  ְיִשיָבה3ارتباطه ب اليشيفا  
  ). 23(شحالن، ص  אהבהوحمبة الرب 

اليت   اإلسالمي  التراث  والصوفية يف  العربي  التراث  يف  الصوفية  بني  االختالف  لنا حدود  يتضح  وذا 
الباطل من بني يديه وال من خلفه،   يأتيه  الذي ال  الكرمي،  القرآن  العقدية والتربوية من  لت مقرراا 

َباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوَلا ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم  ِمصدقًا لقوله تعاىل: ﴿َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعِزيٌز * َلا َيْأِتيِه اْل
  ﴾ نبيه    )42،  41(فصلت:  َحِميٍد  سنة  وسلم-ومن  عليه  اهللا  اليهودي  -صلى  التصوف  ، خبالف 

املقدس   الكتاب  نقد  حركات  خصتها  اليت  اخلمس  موسى  وأسفار  القبالية  التقاليد  من  لها  الذي 
فب والنقد  اهللا  بالدراسة  إىل  والشوق  املحبة  فهي  عليها  املتفق  املشترك واحلدود  أما عن  تناقضاا.  ينت 

 
) : وھي مدرسة یھودیة دینیة حیث یتم تعلیم مصادر الھاالخاه (الشریعة الیھودیة  ְיִשיָבהالیشیفا  *

  .اإلفتاء في الدیانة الیھودیة، وكذلك طرقات وخاصة التلمود
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تعاىل، والتقرب إليه. لكن كما سبق وأشرنا أن كل جتربة صوفية سلكت مسلكًا خمتلفًا حسب ما جاء  
  يف مقرراا الدينية.  

  
  رابعًا: التصوف يف الديانة املسيحية 
  حية ـ مفهوم التصوف يف الديانة املسي

اليت   املختلفة  املصادر  املفهوم حسب  الرهبنة وتتنوع دالالت هذا  التصوف عن طريق  املسيحية  عرفت 
اللغوي،   املعىن  عن  مأخوذة  التعريفات  هذه  غالبية  أن  إال  والدراسة،  بالبحث  الظاهرة  هذه  تناولت 

مفهومها إىل اخلوف.    بإضافة بعض القيود املستنبطة من املعىن العملي التطبيقي لظاهرة الرهبنة ويرجع 
والراهب يعين؛ اخلائف من اهللا تعاىل. وتأيت مبعىن املتوحد، أي؛ املنفرد بنفسه الذي يعتزل الناس ليحيا  
الرهبنة   بقوله:  حبيب  رؤوف  ذهب  ذلك  وإىل  املجتمع.  عن  بعيدًا  أوالد  وال  زوجة  غري  من  منفردًا 

الت بقصد  واالنفراد  االنعزال  أو  والتنسك  الزهد  طواعية معناها  عن  الفقر  اختيار  مع  والعبادة   بتل 
إىل     ).21،  ص  2016(بنمنصور،   املفهوم  هذا  ظهور  تاريخ  و   365ويعود  . هـ  م     268ق 

  حسب تأريخ معجم الدوحة التارخيي.  
واملقصود   والرهبة  اخلوف  التالية:  املعاين  عن  خيرج  ال  جيده  ـ  الرهبنة  ـ  املفهوم  هذا  يف  املتأمل  إن 

اال التبتل  بالرهبانية  الزهد والتنسك واالنعزال واالنفراد بقصد  تامة أي؛  الناس يف خلوة فردية  نعزال عن 
  . ) 3، ص 2019(عباس، إىل اهللا، مع اختيار الفقر عن طواعية 

ويبدوا من خالل هذه التعريفات أن الرهبنة؛ نظام تعبدي خيتص بأفراد أو مجاعات من الناس يتطلعون 
للدرجات العليا، وحيققوا باالعتزال عن ضوضاء احلياة العامة لينعموا باهلدوء الذي يتيح هلم التأمل،  

  وفحص الضمري وحماسبة النفس، والتفرغ الكامل للعبادة . 
يحي يعترب إجنيل يوحنا البداية اليت انطلقت منه الرهبانية لقول يسوع "ِإْن َدَخَل ِبي َأَحٌد  ويف املعتقد املس

ويؤكد الدارسون للتصوف املسيحي؛ أن )  9-7:  1٠(يوحنا  َفَيْخُلُص َوَيْدُخُل َوَيْخُرُج َوَيِجُد َمْرًعى.“  
يد ذلك بقول يسوع:"ُطوَبى  سفر رؤيا ليوحنا هو املنطلق األساسي للتصوف املسيحي، ويستدلون لتأك

:  1(رؤيا  َقِريٌب."  ِللَِّذي َيْقَرُأ َوِللَِّذيَن َيْسَمُعوَن َأْقَواَل النُُّبوَِّة، َوَيْحَفُظوَن َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفيَها، َألنَّ اْلَوْقَت  
ومت اختيار سفر يوحنا؛ ألن هذا السفر أكثر أسفار العهد اجلديد بساطة بل أكثرها ومهًا، إذ كان  .  )3

جيد فيه املتصوف املضطهد سعادة ومهية ال حدود هلا. ومن خالل تفسريه وتأويله حصلت عملية تلقيحية  
  . )72، ص  2004(احلمد، عميقة للتصوف املسيحي 

ارها مهد الرهبنة، وهو ما أكده الراهب القس يسطس األورشليمي  وكان ظهور الرهبانية يف مصر باعتب
"؛ إذ اعترب أن مجيع الدول أخذت الرهبنة من    الرهبنة القبطية وأثرها على العامل يف كتابه املوسوم بـ  "

مصر؛ كنظام شعيب وكنسي يف آن واحد.بل هناك من املؤرخني من يرجع الرهبنة إىل القرن األول قبل  
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املسي حبرية  والدة  حول  عاشوا  (األساة)  عليهم  يطلق  مصر  يف  النساك  من  يهودية  شيعة  ظهور  مع  ح، 
املدن   حياة  عن  مبتعدين  قلٍب  وطهارة  وتضرٍع  تأمل  يف  اهللا  يوحدون  وكانوا  ونساًء،  رجاًال  مريوط 

املسيح   والقرى، مقتفني آثار أنبياء بين إسرائيل. وعندما وصلتهم بشارة يوحنا الرسول آمنوا بدعوة السيد 
حكم  )21، ص  2016(بنمنصور،   فترة  إىل  الرهبنة  لـظهور  يؤرخ  آخر  رأي  وهناك  اإلمرباطور  . 

الدولة، وطمح إىل أن يؤسس مملكة ال يشاطره فيها أحد، حيث   دين  املسيحية  الذي جعل  قسطنطني، 
) سنة  األول  املسكوين  الكنسي  املجمع  ا325عقد  تعد  مل  وهكذا  اإلميان.  قانون  حدد  وفيه  ملسيحية  ) 

احلامية للشعوب املضطهدة بل أصبحت الكنيسة مؤسسة تابعة للدولة، وظهر من بني الرهبان طبقة مترفة  
ما أدى إىل   الطبقة،  الرهبنة ردة فعل متطرفة لسلوك هذه  ال هم هلا إال ملذاا اخلاصة، وبالتايل كانت 

تبتل والعبادة خارج جدران  ظهور مجاعات رفضت سلوك الرهبان ورأت أن اخلالص الروحي يكون بال
الرهاوي   أدلفوس  الراهب  أسسها  اليت  :اجلماعة  مثل  مث  األديرة،  التقشف يف مصر وسيناء  مارس  الذي 

رجع إىل برية الرها ليقضي وقته يف الصلوات املتواصلة يف عزلة واعتكاف خارج جدران األديرة مما أثار  
  . )73، ص 2004(احلمد،  سخط علماء الكنيسة آنذاك

التوجه  إن أن حنصرها يف  ميكن  والتصوف  الرهبنة  بني  االلتقاء  اهللا  نقطة  لكن    إىل  لعبادته.  واالعتكاف 
الرهبنة؛ ألن   الدينية خيتلف عن  الصوفية من أحد صور ممارساا  أقره اإلسالم وجعلته  الذي  االعتكاف 

يقب وال  والقرى،  املدن  نطاق  خارج  ال  املساجد  داخل  يكون  اإلسالم  يف  اعتزاله  املعتكف  يكون  أن  ل 
يلزمه   وال  والشراب،  الطعام  من  مينع  ال  كما  متزوج،  غري  يكون  أن  اُملعتكف  يف  يشترط  وال  مطلقًا. 

اهللا  إ- رضي اهللا عنها-اعتكافه إمهال جسده وزينته، بدليل قول عائشة   صلى اهللا عليه  -ن كان رسول 
 4بيت إال حلاجة، إذا كان معتكًفا ليدخل علي رأسه وهو يف املسجد فأرجله، وكان ال يدخل ال  -وسلم

  . ) 173هـ ، ص 1429(اجلالمهة، 
خبالف   الدنيا،  احلياة  بزينة  التمتع  على  املسلم  وحث  كافة،  للمسلمني  الطيبات  اإلسالم  أحل  لقد 

وأوجب عليهم املحافظة على صحة اجلسد ال بقهره. وقد استنكر اإلسالم من بعض الناس   الرهبانية.بل
لتحرميهم زينة احلياة الدنيا اليت أباحها اهللا سبحانه وتعاىل لعباده، قوله تعاىل: َ﴿يا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم  

ُتْسِرُفوا   َوَلا  َواْشَرُبوا  َوُكُلوا  َمْسِجٍد  ُكلِّ  اْلُمْسِرِفَني﴾ إِ   ۚ◌ ِعنَد  ُيِحبُّ  َلا  عن    5نَُّه  الفقر  اختيار  عن  أما 
طواعية فإن الصوفية لت من الشريعة الغراء مبادئها لذلك مل ختتر الفقر؛ ألن اإلسالم ال ينظر إىل املال  
على أنه آفة جيب القضاء عليها، ومل جيعل الفقر دليل إميان، بل منع من له ورثة أن يوصي بأكثر من  

 
*)1) االعتكاف   : البخاري   (2029(  ،) الحیض   : (297ومسلم  الصوم   : والترمذي   ,  (804 ,  (

(وا واالستحاضة  الحیض   : (،  )386لنسائي  الصوم   : داود  الصیام  2469وأبو   : ماجھ  وابن   ,  (
  ).1066والدارمي : الطھارة (، )693ك : االعتكاف () , ومال1776(

  . 31*سورة األعراف اآلیة 
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م الناس  ثلث  يسألون  فقراء  يتركوا عالة  أن  أمَّا عن  ).  173هـ ، ص  1429(اجلالمهة،  اله خشية 
طاعة رجال الكنيسة اليت يشبهوا بعالقة الشيخ واملريد وهي على عكسها متامًا فهي طاعة غري مطلقة  

  كما يف التصوف املسيحي ومشروطة بطاعة اهللا تعاىل واتباع سنة نبيه.  
تبع مسار تاريخ التصوف يف الديانات السماوية، سنجد أن ظهوره يرتبط بشكل  واملالحظ من خالل ت

فطرم   الناس  وينسى  والفساد،  الظلم  فيها  ويستقوى  املادة  فيها  تطغى  اليت  التارخيية  بالفترات  قوي 
الروح من   املالذ لشفاء  الفترات، فهو  املعاجل يف هذه  التصوف دور  الروحي، فيلعب  األوىل وصفائهم 

وهو  تبداد وحيف ــ بالنسبة هلم ــ سواء كانوا من معتنقي الديانة السماوية أو الوضعية.  أي اس
ما حدث للرهبانية املسيحية إذ قوي ظهورها باالضطهاد الذي أمل باملسيحيني يف عهد القياصرة الوثنيني 

تزال، خبالف  الذين أروهم صنوفًا من التعسف والقسوة والعذاب. لكن ردة فعلهم جتاه الظلم هو االع
املجتمعات. ويف   الظلم يف  يستشري  اإلصالح حني  تلعب دور  ما كانت  فدائمًا  اإلسالم  الصوفية يف 

دور   نذكر  السياق  اإلصالح  هذا  دف  الكيالين  القادر  عبد  الشيخ  أسسها  اليت  القادرية  املدرسة 
املوسوم بـ  "ه الكيالين يف كتابه  كذا ظهر جيل صالح  والتربية، وقد أشار إىل ذلك ماجد عرسان 

القادرية يف ييء جيل صالح   املدرسة  الكتاب جهود   فيه هذا  إذ بني  القدس"  الدين وهكذا عادت 
  الدين األيويب .

  
 خامسًا:  "املحبة " يف التصوف املسيحي مدخل للتسامح والتعايش 

مب  على  أما  إال  اإلسالمية  الصوفية  مع  كثريًا  اختلفت  ولو  املسيحية  الصوفية  فكال  إن  املحبة،  دأ 
وليست  اإلهلية  الذات  جوانب  من  جانب  وهي  وخالقه؛  العبد  بني  العالقة  أساس  يعتربوا  االجتاهني 
صفة إهلية ـــ يف اعتقاد املسيحيني ـــ بل وميكن تعويض كلمة املحبة بـ اهللا ومن يتبع املحبة  

املادية واملصلح االحنيازات  مفهوم خالص جمرد من كل  فهي  اهللا  يبدأ من حب اهللا، يتبع  أنه  ية، ذلك 
أو   ماديًا،  مكسبًا  ورائها  من  املرء  يبتغي  ال  إهلية،  مقاييس  تكون  احلب  ومقاييس  خملوقاته،  وحب 
نفس   يف  الكرمية  العاطفة  هذه  خلق  يف  تشترك  كلها  السماوية  واألديان   . دنيويًا  جزاًء  أو  مصلحيًا، 

عها حتض على العمل ا؛فهياملنقذ الوحيد لقلب  اإلنسان وتدعو إليها وليست املسيحية فحسب، بل مجي
يترتب على هذه من مصاحل دنيوية،   ما  والعدل واالطمئنان وكل  اإلنسان وا يتحقق األمن والسالم 

. ويف التراث اإلسالمي جند الصوفية تتبىن احلب، وتعتربه  )99، ص  2013(عز الدين،  وآثار أخروية  
لق كل خري بل ميكن الذهاب أبعد من ذلك والقول بأن إنسانية من أنبل العواطف اإلنسانية، فهو منط

اإلنسان ال تتحدد إال به، والصويف قلبه ال يعرف إّلا احلب. ونستحضر هنا قول لرابعة العدوية يف بعض  
  :مناجاا الصوفية
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  ذاك لل ـــوحبًا ألّنك أه   وى      بَّ اهل ـأحبك حبني ح

  واك فشغلي بذكرك عمن سـ  وى    ب اهلـفأما الذي هو ح 

  جب حىت أراك فكشفك للح    ه    ـل لـوّأّما الذي أنت أه 

  ولكن لك احلمد يف ذا وذاك    فال احلمد يف ذا وال ذاك يل    

  
  سادسًا: التصوف يف الديانة اإلسالمية  

  مفهوم التصوف يف اإلسالم: 
" معناه مشتق من (صوف) يقال: كبش  الصوفيةجاء يف معجم مقاييس اللغة البن فارس، أن مفهوم "

.  )322، ص 3(ابن فارس، ج  أصوف، وصوف، وصائف، وصاف كل هذا أن يكون كثري الصوف 
: إن قيل باالشتقاق فإن الصوفية مشتقة من الصوف؛  "املقدمة"وقال ابن خلدون يف مؤلفه املوسوم بـ  

به.   الغالب خمتصون  ابن خلدون، ج  ألم يف  التصوف من حيث املصطلح  ولكن    ).  50، ص  3( 
والداللة فله شأن خاص، فهو أعلق بالتراث اإلسالمي منذ نشأته ويعود أصل التصوف إىل نيب اإلسالم  

بعد الوحي؛ أحدمها    -صلى اهللا عليه وسلم- إذ يعتقد املتصوفة أنه تلقى    -صلى اهللا عليه وسلم- حممد  
نفث يف الروع أي؛ ما يقذفه اهللا يف قلب  أخذ شكل القرآن، واآلخر شكل اإلهلام. وهو ما يعرف بال

القلبية   املعرفة  إليه وهي  البعد األخري هو قطب    ).khanam, 2011, p.p 23( املوَحى  وهذا 
الرحى يف الفكر الصويف إذ قسمه املتصوفة إىل مقامات أربع متصاعدة وهي: مقام الفؤاد، مقام الصدر،  

وقد ارتبط مفهوم الصوفية به من جهة أنه    ).261ص  ( املهداوي،  مقام القلب، وأخريًا  مقام اللب  
وُمَجاَنَبُة  البشرية،  الصفات  وإمخاد  الطبيعية،  األخالق  ومفاَرقة  الَبِريَِّة،  موافقة  عن  القلب  "تصفية 

الرس واتباع  احلقيقيَّة  بالعلوم  والتََّعلُّق  الرُّوحانيَّة،  الصَِّفاِت  وُمَناَزَلة  النَّْفَساِنيَّة،  الشريعة"  الدََّواِعي  ول يف 
(  ). 34(الكالباذي، ص   الكرخي  أمثال: معروف  الذوق والكشف  هـ)    200ويف تأصيل مذهب 

التصوف  . )62(السهروردي، ص يعرف الصوفية بأا؛ األخذ باحلقائق واليأس مما يف أيدي اخلالئق " 
يفات الصوفية ال  مصطلح يستعصى على التعريف لتعدد دالالته واختالفها عرب العصور. والناظر يف تعر

االهتمام فيها مركزًا على جوانب دون أخرى وكانت   إذ كان  بتعريف جامع مانع،  فيها  يكاد يظفر 
التصوف  بأن  إمجاًال؛  القول  وميكن  موقفهم.  وتنوع  أصحاا  نظر  وجهات  باختالف  أيضًا  ختتلف 

حية يف اإلسالم، وقد  مصطلح أطلق منذ أواخر القرن الثاين للهجرة على مظهر من مظاهر احلياة الرو
باهللا   اإلنسان  لعالقة  خاصة  وبرؤية  واالعتقاد،  التدين  يف  وبأسلوب  والسلوك،  التعبد  يف  مبنهج  متيز 
هذا  إىل  املنتسبني  على  للداللة  أيضا  وصوفية  صويف  مصطلح  ويستعمل  عام.  بشكل  الدينية  وللمعرفة 
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تا.) 6ـ  5، ص.ص.  2018(عامر،  املذهب.   إىل  املصادر  أشارت  املصطلح، وقد  هذا  ظهور  ريخ 
ه) كما ذكر القشريي أن    150فذكر اجلامي أن أول من تلقب بالصويف هو أبو هاشم الكويف (ت  

للهجرة وكان اجلاحظ (ت   املائتني  اشتهر قبل  الذين   250هذا االسم قد  األوائل  يبدو من  ه ) فيما 
املصطلح بعد ذلك، وخاصة منذ القرن  حتدثوا عن الصوفية من النساك يف كتابه البيان والتبيني. مث أطلق  

الرابع للهجرة على ما أنتجته تلك الظاهرة من تراث فكري وعقائدي، فظهرت عبارة علم التصوف أو  
الطوسي (ت   للسراج  اللمع  املصادر بعد ذلك حىت وجدت    378األمر يف كتاب  ه ) ومل ختل منها 

ه    808يف ذلك مقدمة ابن خلدون (ت    مكاا يف مؤلفات تصنيف العلوم على اختالف مشارا مبا
 .)  6، ص 2018(عامر، )اليت جند فيها فصًال خاصًا بعلم التصوف 

يف   يتحدث  فالقرآن  اخلالدة.  احلكمة  مظاهر  من  مظهرًا  بوصفه  التصوف  تعريف  نواصل  أن  وميكن 
األديان    مواضع عدة عن الدين القيم؛ ذلك الدين األساسي الذي مل يكن حيمل امسًا، وتفرعت عنه كل

خاصًا   مذهًبا  وال  طريقًة،  التصوف  يعتربون  ال  أم  املستشرقني  كتابات  يف  نرى  التارخيية.لذلك 
ومقصودهم؛ هو أنه ال ميكن أن يعد التصوف مذهبًا منظمًا ذا حدوٍد معينة، وأن ُيحسب فرقًة خاصة  

واملانع لك اجلامع  الصحيح والتعريف  اللغوي  باملعىن  الفرق اإلسالموية  لمة مذهب وطريقة، مبعىن؛  بني 
من   باملتحررين  أنفسهم  يسمون  ما  غالبًا  أنفسهم  والصوفيُة  أمٌر عسري،  الصوفية  معتقدات  تدوين  أن 
البعد   بعيدون كل  أننا  إننا قد قذفنا بكل تعصب وحتزب وتفرقة وراء ظهورنا كما  القيود، ويقولون: 

ن التشدد والتعصب يف الدين أمر غري ناضج،  عن قيل املدارس وقاهلا، وجدال االثنني والسبعني ملة؛ أل
الشريازي   الكفر والتصوف حال  وليس مبقال كما يقول حافظ  النضج دليل  ،  2017(غىن،  وعدم 

  .  )13ص 
  إذا كنت زميلنا يف الدراسة، فاغسل األوراق ألن علم العشق ليس يف الدفتر . 

  
 اليهودية واملسيحية سابعًا: تأثري التراث الصويف اإلسالمي يف 

إن التحرر الذي ناشده املتصوفة خلق أثرًا قويًا على العديد من الفرق اليهودية واملسيحية، فقد ُوجدت  
إذ  -بعض املخطوطات الصوفية، يف جمموعة أبراهام فرقوفتش اليت كانت من مقتنيات اليهود القرائني،  

يدرسوا ب-كانوا  للحسني  الصيهور  كتاب  مقدمة  ومنها  (ت .  احلالج  منصور  وكذلك  922ن  م)، 
أوراق من كتاب السماع، وهو عن املوسيقى الصوفية. وكذلك عثر على أوراق من الرسالة القشريية،  

(ت  القشريي  الكرمي  عبد  القاسم  عام  1072أليب  يف  كتبت  بعض  1045م)  على  عثر  وكذلك  م. 
  .)110(هادي، ص  أبيات من قصيدة صوفية  

إحدى   يف  كذلك  عثر  قد  عريب  وكان  ابن  للشيخ  املكية  للفتوحات  خمطوطة  على  بريطانيًا  مكتبات 
أيضًا، وهو  1240( له  التجليات  نسخة من كتاب  وكذلك  القرائني،  اليهود  مقتنيات  م) كانت من 
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أحد أهم كتب ابن عريب وحيتوي على مائة جتٍل تتمحور حول أسرار التوحيد وجتلي اهللا. وقد وجدت  
العربية وطبقًا ألحد الباحثني املعاصرين فإن للشيخ ابن عريب تأثريًا على  نسخة من هذا الكتاب باللغة  

لعبد   احلقائق  وحقيقة  الفائق  الروض  كتاب  يقرأون  كانوا  فقد  املتأخرة،  الفترة  هذه  يف  اليهود، حىت 
اجليلي   ص  الكرمي  لآلخر  ).  110(هادي،  الصوفية  مسحت  بل  فقط،  التأثري  عند  األمر  يتوقف  ومل 

هلا الراقي   املخالف  النموذج  األندلس  حضارة  ومتثل  األسباب.  له  ووفرت  معتقداته  ميارس  أن 
معارفها   من  اجلميع  أفاد  حيث  الديانات  خمتلف  من  املتصوفة  جلميع  حاضنة  كانت  للتعايش؛لكوا 
هلم   وفسحت  واحلكم  العلم  وجمالس  التعلم  دور  يف  وأشركتهم  حركيتها،  يف  املسامهة  من  ومكنتهم 

  . )406(شحالن، ص معارفهم واإلسهام يف حركيتها الثقافية والعلمية.   املجال إلنتاج
  

  ثامنًا: صور التصوف اإلسالمي 
  التصوف والزهد:  

كان التصوف والزهد يف القرنني األول والثاين اهلجريني ال ميكن الفصل أو التمييز بينهما؛ بل إن كثريًا  
من املسلمني الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الصوفية مل يكونوا يف احلقيقة إال زهاد على حظ قليل من  

فية الفضيل بن عياض وذي  التصوف. ومن الزهاد الذين يذكرون على أم من الطبقة األوىل من الصو
املصري   يقوم على    ).12ـ    11، ص. ص.  1998(السلمي،  النون  الفترة  هذه  يف  الزهد  وكان 

بتعاليم  ذلك  يف  متأثرًا  النار،  عذاب  واتقاء  اآلخرة  بثواب  الظفر  أجل  من  الدنيا  جمانبة  فكرة  أساس 
اعد النظرية له، ومن وسائله  القرآن والسنة، وكان زهدًا ذو طابع عمل، ومل يعن أصحابه بوضع القو

والنوافل  العبادات  من  واإلكثار  واملشرب  املأكل  من  والتقليل  تامة،  وبساطة  هدوء  يف  العيش  العملية 
والذكر، مع املبالغة يف الشعور باخلطيئة واخلضوع املطلق ملشيئة اهللا والتوكل عليه وكان اخلوف يبعث  

له دافع آخر يف أواخر القرن الثاين مع املتصوفة رابعة  على العمل الديين اجلاد، لكن هذا اخلوف ظهر  
  . ) 87(التفتازاين، ص العدوية، وهو احلب هللا املرته عن اخلوف من عتاب اهللا والطمع يف جنته. 

القرنني الثالث والرابع اهلجريني عرف التصوف النضج واالكتمال، يف هذه الفترة حرص املتصوفة    ويف
التو عن  حديثهم  جييء  أن  جاء  على  ولذا  واجلماعة،  السنة  أهل  مع  متطابقًا  األمة  سلف  موافقًا  حيد 

الدافع   كان  وقد  السلف،  من  غريهم  حديث  عن  خيتلف  ال  مبا  والفناء  واملحبة  القرب  عن  حديثهم 
للصوفية هو االتساق مع ما يعتقدون بالنسبة للطريق الصويف ومع العقيدة اليت تدعو إىل ضرورة االلتزام 

والسن على بالكتاب  إليه  الفلسفة  أدخلت  أن  بعد  مساره  عن  التصوف  حاد  ،لكن  منهجًا  مصدرًا  ة 
الرغم من حرص املتصوفة على أن يبعدوا الفلسفة، لكن دخوهلا كان هو بداية العطب يف مسرية الفكر  
الصويف، حيث خالف البعض املنحى العام، امللتزم بالكتاب والسنة والبعد عن الفلسفة واختلط حينها  
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والنبوة  الذو التوحيد  يف  معتقدام  على  تأثري  من  هلا  كان  ما  وكان  الفلسفي،  بالنظر  (العجمي،  ق 
  . ) 120، ص 1996

  التصوف الفلسفي: 
استمد التصوف الفلسفي أصوله من الفكر اليوناين وحاولوا صهرها يف بنيان الفكر الديين يف اإلسالم 

وبتوجيه   اإلشاري،  الرمزي  بالتأويل  ذلك  يف  يدل مستعينني  اليت  تلك  غري  معان  إىل  النصوص  ألفاظ 
العقلي، واستخدم مصطلحات مأخوذة   بالنظر  فيه  أنه مزج  التصوف  عليها ظاهرها. ومن مسات هذا 
حول   البني  واالختالف  فهمها  صعوبة  حد  إىل  غامضة  لغته  جعل  الذي  األمر  عديدة،  فلسفات  من 

 ا، وقد كتب عنهم ابن خلدون يف مقدمته وأكد أم جعلوا من الكشف منهجًا ملعرفة احلقائق،  دالال
بني   التوفيق  بذلك  حماولني  رمزية.  جاءت  لغتهم  وأن  غريهم،  به  حتقق  كما  بالفناء  حتققوا  أم  ومن 
يف   الفلسفي  التصوف  أعالم  ومن  ذكرها.  أمورًا  سبقهم  عمن  زادوا  لكنهم  احلقة  والعقيدة  الفلسفة 

) البسطامي  يزيد  أيب  أمثال  ـ   261اإلسالم  احلالج  ه منصور  وأيب  والفناء،  الشطح  فكرة  صاحب   (
هـ) صاحب نظرية اإلشراق   587هـ) صاحب عقيدة احللول واالحتاد والسهروردي احلليب ( 309(

  ).   19، ص 1993(فتاح، 
لكن يف القرن اخلامس اختذ املتصوفة اجتاهًا إصالحيا من أجل إرجاع التصوف إىل كتاب اهللا وسنته. 

روي من أبرز املتصوفة الذين حنوا بالتصوف هذا املنحى السين، وسينتهج جها يف  ويعترب القشريي واهل
السين للتصوف  االنتصار  بذلك  ويكتب  الثاين  النصف  يف  الغزايل  اإلمام  ص    اإلصالح  زاين،  (التفتا 

اعلموا    ).81 السنة:  أهل  عقيدة  أساس  على  التصوف  تصحيح  يف  رغبته  القشريية  الرسالة  وتوضح 
اهللا ا  رمحكم  صانوا  التوحيد  يف  صحيحة  أصول  على  أمرهم  قواعد  بنوا  الطائفة  هذه  شيوخ  أن   

عقائدهم عن البدع، ودانوا مبا وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه متثيل وال تعطيل،  
د  وعرفوا ما هو حق القدم وحتققوا مبا هو نعت املوجود عن العدم، ولذلك قال سيد هذه الطريقة اجلني

رمحه اهللا. ما يعين؛ أن هذا إنكار على صوفية الشطح فكانوا بذلك شيوخ التصوف ملتزمني بأحكام  
العقيدة واالحنرافات يف   الشذوذات يف  إدانة هذه  بادروا قبل اخلصوم إىل  السماوية  األديان  الشرائع يف 

التصوف مبتدؤه    السلوك. وهكذا كان األمر يف التصوف اليهودي الذي قرر مربزوه بأن سلوك طريق
املوسوية   الشريعة  بأحكام  التام  احلميد،  االلتزام  ص  2004(عبد  الغزايل    ).35،  اإلمام  دافع  وقد 

النفس،   وتربية  والتقشف  الزهد  وعلى  السنة واجلماعة،  أهل  القائم على عقيدة  التصوف  كذلك عن 
يس تالمذته  فكان  جيل،  بعد  جيًال  ممتدة  والتربوية  اإلصالحية  جهوده  ظهر  وظلت  عن  كتبه  تظهرون 

املوصلي (  الدين  يلقي  622قلب بدليل ما نقل عن شرف  أنه اختصر كتاب اإلحياء مرتني، وكان   (
حيفظ   كان  أنه  احلموي  العامري  احلسني  بن  حممد  عن  أيضًا  نقل  وما  حفظه.  من  دروسًا  اإلحياء 

ا أيب حامد  أثر  أهم جوانب  الفقه، ولكن  للغزايل، وكان مرجعًا يف  ملبدأ  املستصفى  تطبيقه  لغزايل هو 
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اإلسالمية   واجلماعات  املذاهب  خمتلف  من  غفري  مجع  احتذاه  مثًال  بذلك  فأصبح  والعودة  االنسحاب 
حيث توقف هؤالء عن الصراعات واخلالفات املذهبية وترتب على جهوده كذلك من احنسار للتيارات  

ا بني اجلماهري، وآل أمرها فيما بعد إىل  الفكرية املنحرفة اليت مثلتها الباطنية والفالسفة، فركدت سوقهم
السقوط. وكان من آثار اإلصالحات التربوية أليب حامد الغزايل ظهور كذلك نوع جديد من املدارس  
القادر   التربوي منه، ومن أمهها مدرسة عبد  املنهاج  استلهمت روح  اليت  التربوية اخلاصة  واملؤسسات 

مب مؤقتة  حلظة  يف  به  تأثر  الذي  الفكر  اجليالين  يف  اخلاصة  بطريقته  بعدها  ليتميز  الغزايل  اإلمام  نهج 
  . ) 173، ص 2002(الكيالين، والتطبيق 

  تاسعًا: املدرسة القادرية منوذج للتصوف احلق 
تعترب املدرسة القادرية أحد أهم املدارس العلمية التربوية اليت لعبت دوًرا فّعاًال يف اإلصالح، يف مرحلة  
بعلماء   اإلسالمّية  األّمة  املدرسة  هذه  أمدَّت  وقد  اجلمود،  املعاصرين عصر  الباحثني  بعض  أطلق عليها 

ا لتلك  والفكرّي  السياسّي  الّتحول  يف  فّعال  بشكل  أسهموا  هذه  ومصلحني  مؤسس  لشعوب،وكان 
املدرسة الشيخ عبد القادر اجليالين الذي ُعرف بدوره التربوي والتعليمي يف بناء مشروع النهضة الذي  
بدأه الوزير نظام امللك الطوسي وأكمله نور الدين وصالح الدين ومعهم ثلٌة من العلماء. واعتمد عبد  

  أمرين:  القادر اجليالين يف إصالحه على أسلوب جديد يقوم على
من   اجلماهري. وكان  بني  والدعوة  الوعظ  والثاين  املنظمة  الروحية  والتربية  املنظم  التعليم  اعتماد  األول 
وسائله أيضًا يف تربية املريد حماولة رفعه من اخلضوع للشهوات. فكان يطلب إليه أن ميتنع ما استطاع 

الوقوع   الضرورة ومينع من  يسد  مبا  إال  املال  الزواج ومجع  أيضًا ممارسات عن  املحظورات وهناك  يف 
روحية تتعدى النطاق الفردي حيث يشترك األتباع بإشراف الشيخ لتنظيم جمالس الذكر وكان يرافق  
حياته   يف  املريد  ميارسها  اليت  والعبادات  املجاهدات  مقصود  حول  نظرية  دراسات  املمارسات  هذه 

ة تستهدف إقناع املريد مبا ميارسه. فكان هناك  اليومية، وبذلك أقام التزكية الروحية على قاعدة فكري
النفس   أحوال  عن  ودراسات  والورع،  التقوى  عن  ودراسات  واألذكار،  األوراد  حول  دراسات 
حياته   عن  أما  عليها.  املريد  يكون  أن  جيب  اليت  األخالق  عن  أخرى  ودراسات  الشيطان  ومداخل 

ال دقائق  تنظم  آدابًا  القادري  املنهاج  فقد حدد  والدخول  اخلاصة  والنوم  كاللباس  للفرد  اليومي  سلوك 
واإلقامة   والوالدين،  واألبناء  الزوجة  ومعاملة  والشراب،  والطعام  والسري  واجللوس  والزينة  واخلروج 
االجتماعية   مكانته  من  يرتل  ما  كل  عن  يبتعد  أن  إىل  املريد  يدعو  اجليالين  الشيخ  وكان  والسفر. 

املحسنني،   هبات  على  والعيش  مع  كالبطالة  والتجارة  بالكسب  االشتغال  على  وحثه  الناس،  وسؤال 
كما أن الزهد الذي    ).193ـ    184، ص. ص.  2002(الكيالين،  مراعاة قواعد األخالق واألمانة  

فعلى   أحواهلا  يف  والنظر  أمته  مهوم  عن  صاحبه  يغّيب  الذي  الزهد  ذاك  ليس  اجليالين  الشيخ  إليه  دعا 
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يبقى واحًدا من   أن  الزاهد  عّما  الصويف  مبنًأى  نفسه  يظن  وال  املسلمني،  يصيب  ما  يصيبه  األمة  أفراد 
  يرتل فيها من بالء. 

اإلخالص   املحبة،  وهي:  عظيمة  جوانب  إىل  أشارت  الصوفية  أن  جند  املتقدمة  األقوال  يف  وبالنظر 
ارب  والتسليم لرب العاملني؛ وذلك بالتزام شرعه واتباع سنة نبيه. واختلفت هذه التجربة عن بقية التج

هلا،   املخالف  اآلخر  على  انفتاحها  واملسيحية ــ  اليهودية  الديانة  عرفتها  اليت  األخرى ـ  الصوفية 
ومشاركته يف العلوم خبالف اليهودية اليت كانت صوفيتها مرتبطة بالعلوم السرية ال يشركون فيها عوام  

ة. وبالتايل صوفيتها تأثرت بطبيعة  الناس؛ نظرًا ألن الديانة اليهودية منغلقة على ذاا وليست ديانة دعوي
الصوفية اإلسالمية فهي جتربة منفتحة على اجلميع؛ لكون اإلسالم رسالة   أما  نبعت منها.  اليت  الديانة 
عاملية ورسالة إصالح ومتكني يف األرض.وبالرغم من اختالفهم يف كثري من املسائل، أرى أن املتصوفة  

أال وهو أن النفس اإلنسانية هي املنطلق األول لإلصالح وأن   من مجيع الديانات اتفقوا على أمر واحد؛
النفس   إصالح  أمهية  الديانات  مجيع  أولت  لذلك  أوًال.  نفِسه  من  تبدأ  احلقيقيَّة  اإلنسان  معركة 
ومعرفتها،وذلك من منطلق "من عرف نفسه عرف اهللا" وال يقتصر هذا املبدأ على املتصوفة فقط، بل  

القدم الفالسفة  به  قرأها يف  اعتقد  عبارة  بنفسك"وهي  نفسك  "اعرف  قول سقراط  بدليل  َقبُل  من  اء 
  معبد الدلف تؤكد أمهية معرفة النفس والغوص يف أعماقها للوصول إىل الذات العليا. 

  
 خامتة :  

تكمن قيمة التجربة الصوفية يف حماربتها لالنغالق والتشدد والقيود اليت تفرضها بعض اخلطابات الدينية  
، وأيضًا يف تطورها وحركيتها اليت جتعلها تواكب التغريات اليت يعرفها العامل، ما جيعلها جتربة  املتطرفة

وإمنا   والطقوس،  العقائد  حدود  يف  املطوقة  اجلامدة  بالتجربة  ليست  فهي  ومكان،  زمان  لكل  صاحلة 
ذا ال بد من تعميم هذه  تنفتح بانفتاح النفوس اليت تدعو إليها واليت تنهل من املحبة اإلهلية اخلالقة؛ وهل 

أن   فقط!  املتدينني  التجارب على  من  النمط  اقتصار هذا  املجتمعات و عدم  أفراد  كافة  التجربة على 
وتتخطى   احلدود  كل  فيها  تلغى  وكونية  إنسانية  جتارب  عن  عبارة  والروحانيات  التصوف  من  جيعل 

عض ضروب التعصب والتطرف مجيع القيود والفروقات بلحاظ تعدد الديانات مما سيمكن من زوال ب
احلس   وجود  تنفي  أن  حتاول  اليت  التكفريية،  العقلية  تلك  عن  االبتعاد  مث  ومن  الدين،  املستوى  على 
األخالقي والقيمي عند غري املتدينني بديانتهم، وعزهلم ونفيهم، بتسفيههم وتسفيه ديانام وهذا سيفتح  

 آفاق أرحب لزرع بذور جتارب دينية معتدلة ومنفتحة. 
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  امللخص: 
األعراق   مستوى  على  متعددة  وثقافات  متمايزة،  معرفية  أنشطة  حضارته  ظل  يف  اإلسالمي  العامل  شهد 
عن خصائصها   لتعرب  حبرية  نشاطها  متارس  وكل مجاعة  البيئات.  مستوى  على  أخرى  وأمناطًا  والقوميات، 
والتقاليد،   والعادات  واآلداب  اللغة  امتزجت  أن  ذلك  عن  فنتج  الواسع،  اإلطار  ذلك  يف  ذاا  وتؤكد 

ت املعارف بأمناطها  وأسفرت عن كتلة من الوحدة والتنوع والتغاير، فتالقحت األفكار ومنت العقول وتكون
الواسعة املختلفة، لتعرب عن ذلك التواصل بني أفراد املجتمع مبختلف توجهام وأعراقهم وقوميام، ولتسهم  
يف قيام دولة وصنع حضارة، وكان للتعليم الدور الفاعل يف إشاعة السلم االجتماعي والعيش املشترك، مما  

وسال  املجتمع  وأمن  الفرد  قيم  صياغة  على  حتت  ساعد  بناءة،  متوازنة  ثقافة  ظل  يف  الشخص  وبناء  مته، 
  منظومة القيم ووحي املبادئ ومتاسك األمة. 

والتعايش السلمي للمسلمني وغريهم ضرورة ملحة، فهو يعكس التطور املعريف واحلضاري لإلسالم وحقيقته  
العقائد   املختلفة، اليت جتسدت يف واقع ملموس وحاضر على األرض من غري تصادم يف  الفكرية  واملذاهب 

وهذا ما يعرب عن مقومات األصالة يف خصائص هذه احلضارة ومشوليتها واستيعاا لكل االجتاهات وامليول 
فتنصهر   األفكار،  وتالقح  بالتعايش واحلوار  يتهذب  لكنه  طبيعي  أمر  الفكري  فاخلالف  البشر،  أجناس  بني 

 اليت فطرها اهللا عز وجل عليها. عقلية اإلنسان وتتبلور وفق الفطرة الكونية 
 التعايش، املشترك، السلمي، املجتمع اإلسالمي، املسلمني، أهل الكتاب :الكلمات املفتاحية
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Abstract: 
The Islamic world witnessed, in light of its civilization, distinct knowledge 
activities and multiple cultures at the level of races and nationalities, And 
other patterns at the level of environments, Every group freely exercises its 
activities to express its characteristics and assert itself in that broad 
framework As a result, language, literature, customs and traditions were 
mixed It resulted in a mass of unity, diversity and heterogeneity Ideas, 
minds grew, and knowledge was formed in its wide variety of patterns, To 
express this communication between members of society with different 
orientations, races and nationalities, And to contribute to the establishment 
of a state and the creation of a civilization, Education had an effective role 
in spreading social peace and coexistence, which helped formulate 
individual values, the security and safety of society, and build personality in 
the light of a balanced and constructive culture, under the system of values, 
the inspiration of principles and the cohesion of the nation. 
Peaceful coexistence of Muslims and others is an urgent necessity, It 
reflects the cognitive and civilizational development of Islam and its truth, 
which was embodied in a tangible and present reality on the ground without 
clashing with different beliefs and ideologies, This is what expresses the 
elements of originality in the characteristics of this civilization, its 
comprehensiveness, and its comprehension of all trends and tendencies 
among the human race, Intellectual disagreement is a natural thing, but it is 
refined through coexistence, dialogue and cross-fertilization of ideas, so that 
the human mentality fuses and crystallizes according to the universal 
instinct that God Almighty created for it. 

  املقدمة:
بعد:   أما  أمجعني،  آله وصحبه  التسليم على سيدنا حممد وعلى  الصالة وأمت  العاملني وأفضل  احلمد هللا رب 

وثقافات متعددة على مستوى األعراق  فلقد شهد العامل اإلسالمي يف ظل حضارته أنشطة معرفية متمايزة  
عن   لتعرب  حبرية  نشاطها  متارس  مجاعة  كل  وكانت  البيئات،  مستوى  على  أخرى  وأمناطًا  والقوميات 
اللغة   امتزجت  أن  ذلك  عن  فنتج  اإلسالمية.  الدولة  يف  الواسع  اإلطار  ذلك  يف  ذاا  وتؤكد  خصائصها، 

الوحدة  من  قاعدة  على  والتقاليد  والعادات  العقول    واآلداب  ومنت  األفكار  فتالقحت  والتغاير،  والتنوع 
املجتمع مبختلف توجهام   أفراد  التواصل بني  لتعرب عن ذلك  املختلفة،  الواسعة  بأمناطها  املعارف  وتكونت 
السلم   إشاعة  يف  الفاعل  الدور  للتعليم  فكان  حضارة  وصنع  دولة  قيام  يف  وتسهم  وقوميام،  وأعراقهم 

املش الشخصية يف  االجتماعي والعيش  وبناء  املجتمع وسالمته،  الفرد وأمن  ترك، مما ساعد على صياغة قيم 
  ظل ثقافة متوازنة بناءة، يف ظالل منظومة القيم ووحي املبادئ ومتاسك األمة.

وتكمن أمهية البحث بأنه يكتسب التعايش السلمي يف إطار التعددية املذهبية أمهية متزايدة يف املرحلة احلالية 
الراهنة ، باعتباره ميثل قيمة اجتماعية وأمنية ، وهو ما يؤكد إجياد مثل هذه الدراسة اليت تأيت يف  والظروف  
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إطار تقدمي دور تربوي يف حتقيق تعايش سلمي منضبط بضوابط اإلسالم ، وتوضيح التعايش احلر املتوازن  
  الكرمي بني املذاهب املتعددة ، دون أن تصطدم بثوابتنا اإلسالمية.

تن ومن  وقد   ، اجلوانب  خمتلف  يف  السلمي  التعايش  موضوع  عليها  اطلعت  اليت  السابقة  الدراسات  اولت 
األسرة   يف  التربوية  وتطبيقاته  املسلم  املجتمع  داخل  املذهبية  التعددية  إطار  يف  السلمي  التعايش   ، ضمنها 

التعايش قواعد  كتاب  وكذلك  بريك،  بنت  مزنة  للطالبة  ماجستري  رسالة  وهي  أهل    واملدرسة؛  بني 
اخلوف   مع  والتعايش   ، تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ماركس،    -األديان،عند  إليزاك  ومكافحته،  القلق  فهم 

ـ    واحلوار من أجل التعايش، للدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجيري 
أس  بيان  النبوية،  والسنة  القرآن  يف  به  املتعلقة  واملفاهيم  السلمي  التعايش  توضيح  إىل  الدراسة  س  ودف 

التعايش السلمي وضوابطه يف اإلسالم، بيان التعايش السلمي املشترك مع املسلمني وغري املسلمني، وأخريًا  
  التعايش السلمي بني األديان مع أهل الكتاب.

ومبا أن اإلشارة إىل ميزة التاريخ املعريف يف التعايش للمسلمني ضرورة ملحة، حيث إنه يعكس التطور املعريف  
لإلس دولة  واحلضاري  أسس  حيث  األرض.  على  وحاضر  ملموس  واقع  يف  جتسدت  اليت  وحقيقته  الم، 

استوعبت طبقات املجتمع من غري تصادم يف العقائد واملذاهب الفكرية املختلفة، وذلك يعرب عن مقومات  
لل األصالة يف خصائص هذه احلضارة ومشوليتها واستيعاا لكل االجتاهات وامليول بني أجناس البشر، مما يد

على أن اخلالف الفكري أمر طبيعي بني عامة البشر لكنه يتهذب بالتعايش واحلوار وتالقح األفكار لتنصهر 
َبْيَنُهْم   بذلك عقلية اإلنسان وتتبلور وفق الفطرة الكونية اليت فطرها اهللا عز وجل، قال تعاىل: (َنْحُن َقَسْمَنا 

اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَرَفْع ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِريا َوَرْحَمُت َربَِّك  َمِعيَشَتُهْم ِفي  َنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت 
التكليف،   مناط  العقل  تكرميه ذا  جعل  إذ  اهللا  أبدعه  الذي  لإلنسان  تكرمي  هذا  ويف  َيْجَمُعوَن)،  ِممَّا  َخْيٌر 

)، ووفق هذا املشهد جند أن طبيعة التعايش  البحرولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب ووكرمه فقال: (
أزالت ركام   بأروع صوره،  الطاقات، وجادت  انصهرت فيه كل  تاريخ  املشترك تعكس منطًا من  السلمي 
عن   تعرب  متجددة،  صورة  اإلنسانية  للحضارة  وأتاحت  املظلمة،  القرون  غبار  وغسلت  الزائفة،  احلضارات 

  ضرورة يف دميومة احلياة وترسيخ دعائم األمن والسالم. حقيقة اإلخاء وتعزيز احلوار، ألنه 
ولبيان هذا التعايش السلمي يف الشرائع اإلسالمية وامليزة اليت ترسخت يف كياا، جاء البحث على الشكل  

املبحث األول: التعايش السلمي املشترك يف املجتمع اإلسالمي يف القرآن والسنة النبوية وينقسم  اآليت:  
اإىل   التعايش املطلب  الثاين:  واملطلب  القرآن،  من  اإلسالمي  املجتمع  يف  املشترك  السلمي  التعايش  ألول: 

املبحث الثاين: التعايش  السلمي للمسلمني مع  السلمي املشترك يف املجتمع اإلسالمي من السنة النبوية،  
لب الثاين: التعايش املطلب األول: ثوابت تدور حول التعايش مع غري املسلمني، واملطغريهم، ويقسم إىل  

املطلب املبحث الثالث: التعايش السلمي للمسلمني مع املشركني واملنافقني، ويقسم إىل مع أهل الكتاب، 
  األول:  التعايش مع املشركني، واملطلب الثاين: التعايش مع املنافقني. 
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  ة أوًال : التعايش السلمي املشترك يف املجتمع اإلسالمي يف القرآن والسنة النبوي
  : ضوابط التعايش املشترك يف املجتمع اإلسالمي من القرآن:  -1

هو حسن املعاملة والعيش بصورة مالئمة بني أفراد املجتمعات البشرية كافة مع االختالف فيما    التعايش:
عبدالرحيم بن صمايل،  (بينها يف الدين والفكر والثقافة، وهذا النوع من التعايش يقبله اإلسالم وال يرفضه  

األديان،  احل بني  النبوية ) 25  -24/  1وار  والسنة  الكرمي  القرآن  من  التعايش  أدلة  هنا  ذكرنا  وقد   ،
  واستنبطنا ضوابط وآداب منهما للداللة على التعايش السلمي لألقليات، ومن ذلك: 

اإلسالم:    -أ يف  والتفاضل  اخللقة  أصل  يف  تعاىل: التساوي  َوُأْنَثى    يا﴿قال  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ِإنَّا  النَّاُس 
سورة احلجرات / اآلية  (﴾ َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌري ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكْم

)13( .  
إن أساس التفاضل يف اإلسالم ال يقوم على أساس اللون والعرق واجلنس والنسب واملهارة واإلبداع والقوة  
والقدرة على التحكم والغىن، بل إن نظام التفاضل بني الناس قائم أساسه على ما ميّكن أي فرد من حتصيله  

أن اآلية  الصاحل. ذكرت  والعمل  بالتقوى  اهللا  إىل  التقرب  أصل    بشرطه؛ وهو  اإلنسانية واحد ومن  جوهر 
واجلنس  واللغة  اللون  يف  خمتلفون  فيها  متساوين  غري  صفام  من  كثري  يف  خمتلفون  الناس  ولكّن  واحد، 
وصاحل   بالعبادة  إليه  والتقرب  التقوى  هو  بينهم  التفاضل  معيار  جعل  وتعاىل  سبحانه  اهللا  أن  إال  والطبائع، 

، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،    ناصر السعديعبد الرمحن بن  ( األعمال وليس بشيء آخر  
قال السعدي: (ولكن الكرم بالتقوى، فأكرمهم عند اهللا، أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفاًفا  ،  )802ص  

عن املعاصي، ال أكثرهم قرابة وقوًما، وال أشرفهم نسًبا، ولكن اهللا تعاىل عليم خبري، يعلم من يقوم منهم  
، ظاهًرا وباطًنا، ممن يقوم بذلك، ظاهًرا ال باطًنا). ويف هذه اآلية دليل على أن معرفة األنساب،  بتقوى اهللا

ذلك)   ألجل  وقبائل،  شعوًبا  جعلهم  اهللا  ألن  مشروعة،  السعدي( مطلوبة  ناصر  بن  الرمحن  تيسري  عبد   ،
  . )802كالم املنان، ص  الكرمي الرمحن يف تفسري 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه    -َعْن َأِبي َنْضَرَة ، َحدََّثِني َمْن َسِمَع ُخْطَبَة َرُسوِل اهللاِ : ( --  ويف املفهوم نفسه يقول النيب 
َأَباُكْم َواِحٌد ، أَ   -َوَسلَّمَ  َربَُّكْم َواِحٌد، َوِإنَّ  َفْضَل  َال َال  ِفي َوَسِط َأيَّاِم التَّْشِريِق َفَقاَل: َيا َأيَُّها النَّاُس، َأَال ِإنَّ 

َر ، ِإالَّ ِبالتَّْقَوى  ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ ، َوَال ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرِبيٍّ ، َوَال َأْحَمَر َعَلى َأْسَوَد ، َوَال َأْسَوَد َعَلى َأْحمَ 
)، تعليق شعيب األرناؤوط:  53236، رقم احلديث (411/  5أمحد بن حنبل، مسند أمحد :()  َأَبلَّْغُت ...

/  3). وهو صحيح. ينظر: جممع الزوائد:  5138(   289/  4صحيح. السنن الكربى للبيهقي:    إسناده
املعىن.  )266 الباب وهذا  هذا  يف  أخرى كثرية  أحاديث  البخاري (، وهناك  إمساعيل  بن  ، صحيح  حممد 

) احلديث  رقم  اجلمعة  سورة  تفسري  باب  التفسري/  كتاب  يف  4/1858)،  4615البخاري:  ومسلم   .
إذًا فاإلسالم يقرر   .)2546، رقم (4/1972الصحابة رضي اهللا عنهم /باب فضل فارس كتاب فضائل 
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وأجناسهم   وألسنتهم  ألوام  اختلفت  مهما  سواسية  الناس  فتركوا  (أن  احلق  عرفوا  صقر،  حممد  شحاته 
  . )6الباطل، ص 

﴾  َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم َفاْجَنْح َلَها  ﴿قال تعاىل:    اجلنوح للسلم:   -ب
: وإما ختافّن من قوم خيانة  -ص-، قال الطربي: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد  )31سورة األنفال اآلية : (

إىل مساملتك   مالوا  وإن  هلا)،  فاجنح  للسلم  (وإن جنحوا  باحلرب:  على سواء وآذم  إليهم  فانبذ  وغدًرا، 
بإعطاءومتا وإما  اإلسالم،  يف  بالدخول  إما  احلرَب،  أسباب    ركتك  من  ذلك  وحنو  مبوادعة،  وإما  اجلزية، 

مد بن جرير  حم (السلم والصلح (فاجنح هلا)، يقول: فمل إليها، وابذل هلم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه  
  . )40/ 14،تفسري الطربي، 

َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ  َوَلا  ﴿ :قال تعاىلالعدل:  -ت   اْعِدُلوا ُهَو  َتْعِدُلوا  َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َألَّا 
)، يف هذه اآلية الكرمية يبني احلق جل وعال أمره لعباده املؤمنني  ٨املائدة: من اآلية  (﴾  اللََّه َخِبٌري ِبَما َتْعَمُلونَ 

بالق منهم واملخالفني،  بأن يكونوا قوامني  املوافقني  بالعدل، وأن يكون عدهلم مع مجيع اخللق،  سط قائمني 
وأن ال حيملهم بغضهم للمخالفني بأن ال يعدلوا معهم، ألن بالعدل قامت السموات واألرض، وهو أقرب  

باهللا آمنوا  الذين  أيها  يا  ثناؤه:  بذلك جل  (يعين  اهللا:  الطربي رمحه  قال  للتقوى،  املوصلة  وبرسوله    الطرق 
يف   جتوروا  وال  وأعدائكم،  أوليائكم  يف  بالعدل  شهداء  هللا  القياُم  وصفاتكم  أخالقكم  من  ليكن  حممد، 
لعدوام لكم، وال تقصِّروا فيما حددت لكم   أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم يف أعدائكم 

ىل حدِّي، واعملوا فيه بأمري  من أحكامي وحدودي يف أوليائكم لواليتهم لكم، ولكن انتهوا يف مجيعهم إ
… وال حيملنكم عداوُة قوم على أال تعدلوا يف حكمكم فيهم وسريتكم بينهم، فتجوروا عليهم من أجل ما  

العداوة)   تعاىل:    )95/  10(حممد بن جرير، تفسري الطربي،  بينكم وبينهم من  السياق نفسه قوله  ، ويف 
ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم  ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلإِ ﴿

آية  (  ﴾َتَذكَُّرونَ  من  جزء  (يقول،    )90النحل  الطربي:  اإلمام  هذا    يقول  يف  يأمر  اهللا  إن  ذكره:  تعاىل 
بنعمته،   أنعم علينا  اإلقرار مبن  بالعدل، وهو اإلنصاف، ومن اإلنصاف:  يا حممد  إليك  أنزله  الذي  الكتاب 
والشكر له على أفضاله، وتويل احلمد أهله ولذلك قال من قال: العدل يف هذا املوضع شهادة أن ال إله إال  

 . )17/279،ان يف تأويل القرآنحممد بن جرير، جامع البي(اهللا) 
املحاربني:  -ج   من غري  امللل واألديان  أهل  قتال  تعاىلالنهي عن  َلْم ﴿  :قال  الَِّذيَن  َعِن  اللَُّه  َيْنَهاُكُم  َلا 

ِإَلْيِهْم ِإنَّ   َوُتْقِسُطوا  ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّوُهْم    ﴾ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطنيَ ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن 
الطربي.  )8املمتحنة :( اهللا  : (قال  ينهاكم  بالصواب قول من قال: ُعِني بذلك: ال  األقوال يف ذلك  وأوىل 

عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين، من مجيع أصناف امللل واألديان أن تربُّوهم وتصلوهم، وتقسطوا إليهم، إن  
مجيع من كان ذلك  ﴾   ِمْن ِدَياِرُكمْ الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكمْ   ﴿ اهللا عّز وجّل عّم بقوله:  
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املؤمن من أهل   بّر  منسوخ، ألن  لقول من قال: ذلك  بعًضا دون بعض، وال معىن  به  صفته، فلم خيصْص 
احلرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن ال قرابة بينه وبينه وال نسب غري حمّرم وال منهّي عنه إذا مل يكن يف  

(حممد بن جرير،    ب على عورة ألهل اإلسالم، أو تقوية هلم بُكراع أو سالحذلك داللة له، أو ألهل احلر
  ). 23/323جامع البيان يف تأويل القرآن، 

قال النووي: (فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراين أو جموسي جاز وكان فيه أجر يف  
(وَ  تعاىل:  اهللا  قول  املسألة  قال ودليل  البيان  قال صاحب  َوَيِتيًما  اجلملة  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعَلى  الطََّعاَم  ُيْطِعُموَن 

  . )6/240، املجموع، حميي الدين حيىي بن شرف(َوَأِسًريا)، ومعلوم أن األسري حريب) 
اللَِّه ِإنَُّه َلا ُيِحبُّ  َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى  ﴿ :  قال تعاىلالعفو بني الناس:  -ح  

  .أي اإلحسان إليهم والقسط معهم أي العدل )40الشورى: (﴾ الظَّاِلِمني
الفضل   السيئة مبثلها من غري زيادة، وندب إىل  الظامل بأخذ احلق منه ومقابلة  االنتصار من  اهللا  املعىن شرع 

وح قدميًا  البشرية  إليه  وصلت  مما  َأمسى  وهذا  واإلصالح،  العفو  شرع  وهو  فقد  وتشريع،  تقنني  من  ديثا 
القصاص؛ ألن الطبيعة البشرية متيل إىل أن يأخذ اإلنسان حقَّه لنفسه وينتقم ممن يعتدي عليه، وخباصة مع  
النفوس املريضة اليت ال ُيَقوِّمها وُيْصلح شأا إال رْدُعها واالنتقام منها، ولكنه مع هذا ندب ودعا إىل الفضل 

لريتقي بالبشرية إىل أعظم درجاا، لريتفع ا إىل الذروة يف السَّماحة واملروءة، ويف  وهو العفو واإلحسان،  
بيان لفضيلة العفو والتسامح؛ ألن الفاعل لذلك لن    ﴾َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّه  ﴿:  -تعاىل  -قوله  

جمموعة من  (يضيع حقه ولن يذهب أجره وفضله، بل أجره على اهللا، وناهيك مبن كان أجره على اهللا).  
  . )766/ 9العلماء تفسري الوسيط، 

صفح معناه: ترك  قال يف زهرة التفاسري: عدم مقابلة اإلساءة مبثلها، والتجايف عنها، وترك املؤاخذة عليها، وال
املؤاخذة، وترك اللوم والتثريب، بل ترك العتاب عليها؛ ولذلك قالوا: إن الصفح أعلى رتبة من العفو، وقد  

) يتحقق صفح من غري عفو،  َلا ميكن أن  يصفح  ولكن  اإلنسان وال  أمحد،يعفو  بن  التفاسري، حممد  زهرة 
4/2082 ( .  
  ي من السنة النبوية:ضوابط التعايش املشترك يف املجتمع اإلسالم -2
ولعل وثيقة أو عهد املدينة املنورة أوضح مثال  وضع األسس واالتفاق على ضوابط العيش املشترك:  -أ  

عليها،   العدوان  حالة  يف  عنها  املشترك  والدفاع  املدينة  يف  السلم  على  املحافظة  على  وتنص  ذلك  على 
النبوي بالدستور  والقوانني  الدستور  أهل  من  كثري  العهد    واعتربها  ذلك  يف  الفتية  اإلسالمية  عبد  ( للدولة 

. عمر حممد  1/227. حممد بن عبد اهللا للربعي، عيون األثر:  3/31امللك بن هشام، سرية ابن هشام:  
  .  )21.22أمني،محاية األقليات غري املسلمة يف الشريعة اإلسالمية والقانون: ص. ص. 

قال اإلمام البخاري: َحدََّثَنا َقْيُس ْبُن َحْفٍص، َحدََّثَنا َعْبُد    واملعاهدين:االبتعاد عن ظلم أهل الكتاب    -ب
ُمَجاِهٌد، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو   َعْنُهَما، َعِن النَِّبيِّ  -الَواِحِد، َحدََّثَنا اَحلَسُن ْبُن َعْمٍرو، َحدََّثَنا  -َرِضَي اللَُّه 
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َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  اُهللا  َأْرَبِعَني    -َصلَّى  َمِسَريِة  ِمْن  ُتوَجُد  ِرَحيَها  َوِإنَّ  اَجلنَِّة،  َراِئَحَة  َيِرْح  َلْم  ُمَعاَهًدا  َقَتَل  «َمْن  َقاَل: 
البخاري صحيح  إمساعيل،  بن  (حممد  اخلمس   :َعاًما»  جرم  : كتاب  بغري  معاهدا  قتل  من  إمث  :  باب 

املخاطَ )2955رقم (   3/1155 أيها  إنَّك  اِإلمث، فإن ، وُمخُّ احلديِث:  املسلم من  َقْتل  ب قد َعِلمت ما يف 
شناعَته بلغت َمْبَلغ الُكْفر، حيث أوجب التخليَد، أما َقْتل ُمعاهٍد، فأيًضا ليس َبهِّني، فإن قاِتله أيًضا ال َيِجَد  

اجلنة   البخاري،  (رائحَة  على صحيح  الباري  فيض  شاه،  أنور  على )4/288حممد  دليل  احلديث  ويف   .
املعاهد وتقدم اخلالف يف االقتصاص من قاتله، وقال املهلب: هذا فيه دليل على أن املسلم إذا قتل   حترمي قتل

املعاهد أو الذمي ال يقتص منه، قال: ألنه اقتصر فيه على ذكر الوعيد األخروي دون الدنيوي هذا كالمه  
بل أن يعرف الناس مفهوم  وهذا حق ثابت دعا إليه اإلسالم ق  .)2/501حممد بن إمساعيل، سبل السالم،  (

لشعائر   والسخرية  العداء  على  إقرارهم  تعين  تكن  مل  األقليات  حلقوق  محايته  ولكن  واملواطنة،  الوطنية 
أو املجاهرة مبا مينع اإلسالم املجاهرة به    -صّلى الّله عليه وسّلم-اإلسالم، أو سب اهللا جل جالله ورسوله  

 .  )206/ 49على املذاهب الفكرية املعاصرة، ((علي بن نايف، موسوعة الرد  بني املسلمني  
دعاء النيب (ص) لغري املسلمني: روى الترمذي بإسناد حسن بسندمها    الدعاء ألهل الكتاب باهلداية:-ت  

عن أيب بردة، عن أيب موسى، قال: كان اليهود يتعاطسون عند النيب (ص) يرجون أن يقول هلم: يرمحكم  
اهللا، فيقول: «يهديكم اهللا ويصلح بالكم» ويف الباب عن علي، وأيب أيوب، وسامل بن عبيد، وعبد اهللا بن  

الترمذي: (حممد بن عيسىجعفر، وأيب هريرة:   صلى اهللا عليه  -   أبواب األدب عن رسول اهللا   ، جامع 
«هذا حديث حسن    )2739(  -رقم  5/82،  /باب ما جاء يف إجياب التشميت حبمد العاطس  -وسلم

  . صحيح»)
متام شفقته   وهذا من  باهلداية والصالح  هلم  دعا  بل  فيه شر عليهم  أو  يضرهم  بدعاء  عليهم  يدع  مل  فنراه 

املس غري  من  املتعايشني  حق  يف  يكون  شك  بال  وهذا  م،  هلم  ورأفته  فحق  مسلمني  كانوا  لو  إذ  لمني 
التشميت الكامل ومنه الدعاء بالرمحة كما ورد من سنته يف ذلك. (َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبيِّ 

َأُخوُه أو َصاِحُبُه َيْرَحُمَك اُهللا َفِإَذا    َقاَل ِإَذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَيُقِل اْلَحْمُد ِللِه َوْلَيُقْل َلهُ   -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -
َباَلُكْم َوُيْصِلُح  اُهللا  َيْهِديُكُم  َفْلَيُقْل  اُهللا  َيْرَحُمَك  َلُه  البخاري:كتاب    َقاَل  صحيح  إمساعيل،  بن  (حممد 

إذا عطس كيف يشمت،   (  2298/ 5األدب/باب  ليتألفهم  و.)  5870رقم  باهلداية  الدعاء هلم  فيه جواز 
للمسلمني  لِإلسالم   لتماديهم على كفرهم وإيذائهم  الدعاء عليهم  إرشاد الساري  أمحد بن حممد،  (وجواز 

  . )9/244، لشرح صحيح البخاري 
  

  ثانيا : التعايش  السلمي للمسلمني مع غريهم
  ثوابت تدور حول التعايش مع غري املسلمني:    -1
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البد من معرفة الثوابت اليت ال ميكن أن يتنازل عنها أو يتناساها املسلم يف أثناء تعايشه مع غري املسلمني يف  
اإلسالم ومبادئه  قيم  املسلم عن  يتنازل  أن  يعين  املسلمني ال  التعايش مع غري  فإن  اإلسالمية،  الدولة  داخل 

معهم، حىت والذوبان  واالحنالل  التميع  يعين  وال  قيمة،  األساسية،  لإلسالم  وال  للمسلم شخصية  تبقى  ال   
املسلم   غري  مع  التعايش  بآداب  حتليه  خالل  يأيت  ما  معرفة  املسلم  على  التقارب  لذلك  موسى،  (حممد 

  . )46. 36والتعايش، ص. ص. 
التحريف    -أ من  املحفوظ  الدين  وهو  عليه،  ُيعلى  وال  يعلو  فاإلسالم  األديان،  بني  وتفرده  اإلسالم  دين  علو 

واملرسلني  والتغي األنبياء  نبينا حممدًا (ص) خامت  األديان، وأن  الدين اخلامت جلميع  ، وإن - ري والتبديل، وأنه 
كل الكتب السماوية قد نسخت برتول القرآن، فأي خلط يف هذا املبدأ الثابت يؤدي إىل خلل يف عقيدة  

  املسلم وخلط يف مفاهيمه الشرعية. 
باإل  -ب االعتراف  على  وحماوريه  الغرب  يتركوا محل  أن  االعتراف  هذا  املراد من  ورسوله (ص)، وليس  سالم 

دينهم ؛ وإمنا املراد اعتراف الغرب باإلسالم ورسوله (ص)، مع حريتهم يف البقاء على دينهم، فإن الغرب ال  
التحاور   أمام دعوات  تقف عائقًا  مشكلة  الغرب، وهي  مع  املشكلة  األمرين، وهذه هي  ينكر هذين  يزال 

  لتعايش مع أهل األديان.    والتقارب وا
واألهواء    -ت املنازعات  بعض  عليها  يعكر  لكن  اإلسالمية،  للشريعة  املسلمة  األغلبية  ذات  الدول  يف  احلكم 

والشهوات والضغوط اخلارجية والداخلية، ومن تلك الضغوط االدعاء بأن حتكيم الشريعة اإلسالمية يؤدي  
غري أو  النصرانية  األقليات  مبصاحل  اإلضرار  ظاهٌر  إىل  الدعاوى  هذه  وكل  واإلسالمية،  العربية  البالد  يف  ها 

يزدهم   فلم  اإلسالمية،  الشريعة  طويًال حتت حكم  عاشوا  الكفار  من  النصارى وغريهم  أن  فسادها؛ ذلك 
  ذلك إال أمانًا واطمئنانًا، فعاشوا يف ظل عدل املسلمني، مل يظلم منهم أحد.    

احل   -ث للناس  ترك  فاإلسالم  االعتقاد:  واملوعظة  حرية  باحلكمة  يدعو  كان  وان  الدين،  اختيار  يف  الكاملة  رية 
احلسنة إليه ، فاإلسالم ُيقيم رسالته على القناعة الراسخة يف النفس والذهن ال على اإلكراه ، ولذلك فهو ال  
  يقبل القسر واإلكراه مللة اإلسالم، فأهل الكتاب يف كنف اإلسالم  واملسلمني ال ميسهم من احد ضري أو 

ديانام   عن  منبثقة  أا  جيدون  اليت  تصرفام  من  أي  يف  يعترضهم  أن  املسلمني  من  ألحد  وليس  إكراه 
  .  )137(أمري عبد العزيز ، حقوق اإلنسان يف اإلسالم، ص وشرائعهم 

معرفة حقيقة التسامح اليت أمر ا اإلسالم مع غري املسلم، وعدم اخلروج عن مضموا ، فإن بعض املسلمني    -ج
له لبٌس يف فهم معىن التسامح ، فقد استعمله بعض أبناء املسلمني غري مدركني ملا تنطوي عليه من    حدث

فلسفة علمانية ال تتناسب مع املفاهيم اإلسالمية، فينسبون إىل اإلسالم ما ليس منه، فيستغل أعداء الدين هذا  
الشري  النبوية  والسرية  العقيدة  يشكك يف  ما  ديننا  إىل  فنسبوا  التسامح،  الفهم  معرفة معىن  فة، ولذلك جيب 

املسلمني   غري  مواالة  حيز  يف  نقع  ال  حىت  مع  وضوابطه  الغرب  تسامح   ، إبراهيم  بن  اللطيف  (عبد 
  . )6املسلمني، ص 
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اللغة: معنيان:    والتسامح يف  به  فالن جواد  األوليراد  يقال  اجلود،  والسَّماحُة:  فالسََّماُح  والكرم  اجلود   :
وسخاء   كرم  عن  وأعطى  جاد  إذا  وأْسَمَح  وَسَمَح  (مسح)  سخي،  مادة  العرب  لسان  منظور،  (ابن 

  .   ) 1/447، وأمحد الزيات املعجم الوسيط  2/489
لوا، وأصله االتساع ، ويقال بيع مساح،  : مبعىن التساهل: املساحمة: اُملساهلة، وقوم َتساَمحوا أي: تساهالثاين

، وأمحد  2/489(أبن منظور، لسان العرب البن منظور مادة (مسح)  وهو: البيع بأقل من الثمن املناسب  
  . )1/2880بن حممد الفيومي، املصباح املنري 

اصطالحًا: والعدل    أما  واإلحسان  بالرمحة  اآلخرين  معاملة  إىل  دف  (قيمة  هو:  اآلخرين  مع  فالتسامح 
  .  ) 27(عبد اللطيف احلسني، تسامح الغرب مع املسلمني، ص واحلكمة وفق الضوابط الشرعية )  

  ضوابط التسامح:   -2
هلم  -  -أ جيوز  ال  املسلمني  عند  ثابتة  عقيدة  وهي  والرباء:  الوالء  عقيدة  على  واملراد    املحافظة  عنها،  التخلي 

باملواالة: حمبة املؤمنني ونصرم، والتقرب إليهم، وإظهار الود هلم باألقوال، واألفعال، والنوايا قصدًا هللا ،  
مواالة   عن  تتحدث  اليت  باآليات  زاخر  ، وهو  الكرمي  القرآن  واملعاداة مفصال يف  املواالة  تشريع  جاء  وقد 

الكافرين  الغرب مع  38(التقارب والتعايش للدكتور حممد موسى ص  .املؤمنني ، والرباءة من  ، وتسامح 
، قال الدكتور حممد موسى: وهناك جوانب يف قضية  )41-40املسلمني لعبد اللطيف احلسني، ص. ص. 

والتعايش   والتقارب  احلوار  دعاوى  على  عكرت  وإال  إليها،  االلتفات  ينبغي  والرباء  (التقارب  الوالء 
حممد للدكتور  ص.    والتعايش  ص.  غري )40.  38موسى،  الكافرين  صلة  عدم  والرباء  الوالء  يعين  .ال 

َلا َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم  (  املحاربني والرب م واإلحسان إليهم، فقد قال تعاىل : 
اْلُمْقِسِطَنيُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسطُ  ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ  ،  )8سورة املمتحنة : اآلية  ()  وا 

ُمَعاَهًدا مل َيِرْح َراِئَحَة اْلَجنَِّة َوِإنَّ ِرَحيَها  وكذا ع  دم إيذاء أولئك بغري وجه حق، فقد قال (ص) : "من َقَتَل 
َأْرَبِعَني َعاًما "   َمِسَريِة  ، باب إمث من قتل ُمعاهدًا بغري  1155/ 3البخاري،    (حممد بن إمساعيل،ُتوَجُد من 

. فهذه غاية اإلحسان؛ فهل عاَمَلنا أهُل األديان األخرى بعشر معشار ما أمرنا  )2995ُجرم، رقم احلديث (
اإلسالم أن نعاملهم؟!! وجيب األخذ على يد املسلم إن ظلم واحدًا من أولئك، فال جيوز أن نترك املسلمني  

َوَلا َيْجِرَمنَُّكْم  (فرين وإن كانوا هلم ظاملني، بل ينبغي إنصافهم والعدل معهم. قال تعاىل :  يصولون على الكا
  .).  8(سورة املائدة :  من اآلية  )َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َألَّا َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى 

امل -ب فعالقة  العدل،  إقامة  الكتاب،  أهل  مع  التسامح  مل  من ضوابط  ممن  األديان  أهل  بغريهم من  سلمني 
يقاتلونا، أو خيرجونا من ديارنا، مبنية على إقامة العدل واإلحسان والتسامح ، ولكن مع أن اإلسالم يدعو  
إىل العدل واإلنصاف وحسن املعاملة معهم ، لكنه ال يدعو إىل أن جنعلهم بطانة ، وأن يتحّكموا يف أمور  
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ا لنا  البار، معاملة غري املسلمني، ص  لعداوة  املسلمني، وهم يضمرون  اللطيف  129(حممد علي  ، وعبد 
  . )47احلسني تسامح الغرب مع املسلمني، ص 

احلكمة يف الدعوة واملعاملة، لقد سار أصحاب رسول اهللا (ص) على طريقه وهديه يف الدعوة إىل اهللا    -ت
عهدهم   يف  اإلسالم  فانتشر  باحلكمة،  أ  –تعاىل  عليهم  اهللا  يف    -مجعنيرضوان  ودخل  عظيمًا،  انتشارًا 

اإلسالم خلق ال حيصى عددهم إال اهللا تعاىل، وجاء التابعون، وأكملوا السري على هذا الطريق يف الدعوة إىل 
اهللا باحلكمة وهكذا سارت القرون املفضلة األوىل ومن بعدهم من أهل العلم واإلميان، فاظهر اهللا اإلسالم  

  .    )67مد موسى، التقارب والتعايش، ص  (حم وأهله، وأذل الشرك وأهله 
اليت حذروا منها، والسيما تلك   العلماء، واألمور  اليت تكلم عليها  الثوابت  الوقوف على هذه  ومن خالل 

يسمى   ما  إىل  تنادي  اليت  األديان):الدعوات  ، وما    بـ(وحدة  النصارى  ، ودين  اليهود  ، ودين  اإلسالم 
طباعة القرآن والتوراة  تفرع عن ذلك من دعوة إىل بناء مسجد وكنيسة ومعبد يف حميط واحد ودعوة إىل  

اليت ذكرناها   الثوابت  وتنازل عن  كبري  فيها خلط  اليت  الدعوات  تلك  غري  إىل  واإلجنيل يف غالف واحد، 
)، فتجد أن الدعاة ينقسمون على قسمني: القسم األول    67سابقًا (حممد موسى، التقارب والتعايش، ص  

املسلمني، ويدعو إىل تكف إذا متشدد مينع أي عالقة مع غري  التعايش معهم بأي وجه إال  ريهم وعدم قبول 
أعلنوا إسالمهم، والقسم الثاين املتساهلون مع غري املسلمني الداعون إىل التنازل عن كثري من الثوابت اليت 

إليها)   ُدعي  كنيسة  يف  مناسبة  يف  املسلمني  علماء  أحد  (كقول  سابقا،  التقارب  ذكرناها  موسى،  (حممد 
  . )37والتعايش، ص  

ــــــشيخ   والــقــســــــيــس   قــســيــسان                               الـ
وإن تـــشــــأ فـــقــــل هــــمــــا   

  شــــيـــخــــــان 
أما من حيتج بأن النيب(ص) أحور اليهود، مع أم كانوا يعادونه؟ فاجلواب عن هذا: ( أن النيب (ص)  كان  

احب الكلمة الفصل، ومل تكن عداوة اليهود إال مؤامرات خفية، واليوم حنن  صاحب الدولة يف املدينة وص 
يف موقف ضعف واضح، وعداء اليهود لنا ال خيفى إال على أعمى البصرية، واستعداؤهم األمم علينا أعظم  

. فما نراه اليوم من  )13(حممد موسى، التقارب والتعايش ص.  من أن خيفى، فالفرق بني احلالتني واضح)  
وة بعض الدول للسالم مع اليهود ما هو إال تنازل عن الثوابت والضوابط اليت وضعناها يف آداب التعايش دع

  مع غري املسلمني.            
بعد ذكر أهم الثوابت اليت ميكن الوقوف عليها عند التعايش مع أهل الكتاب وغريهم من األديان ، وقبل  

آدا اليت حتمل  القرآنية  النصوص  أهم  النيب(ص)  دراسة  صور من حياة  ننقل  املسلمني،  غري  التعايش مع  ب 
  والصحابة من بعده، تربز فيها آداب التعايش مع غري املسلمني، مع مراعام هلذه الضوابط اليت ذكرت:  
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لقد أوصى رسول اهللا (ص) املسلمني مجيعًا بأهل الذمة؛ أهل الذمة:( املعاهدون من أهل الكتاب ومن   -1
. قال ابن حزم: (هي كلمة توحي بان لصاحبها  )1/315أمحد زيات، املعجم الوسيط،  (جرى جمراهم).  

(ابن حزم الظاهري،  عهد اهللا وعهد رسوله وعهد مجاعة املسلمني أن يعيشوا مع املسلمني آمنني مطمئنني)  
  يف عدة أحاديث، منها:   )328احلالل واحلرام يف اإلسالم، ص 

مُ   -أ َقَتَل  "من  (ص):  الرسول  َعاًما" قال  َأْرَبِعَني  َمِسَريِة  ُتوَجُد من  ِرَحيَها  َوِإنَّ  اْلَجنَِّة  َراِئَحَة  َيِرْح  مل    َعاَهًدا 

البخاري،   أخرجه  إمساعيل،  بن  احلديث  3/1155(حممد  رقم  ُجْرٍم،  ِبَغْيِر  ُمَعاَهًدا  َقَتَل  من  ِإْثِم  َباب   ،
)2995( .  
اْنَتَقَصُه أو َكلََّفُه َفْوَق َطاَقِتِه أو َأَخَذ منه شيئا ِبَغْيِر ِطيِب   قال الرسول (ص): "أال من َظَلَم ُمَعاِهًدا أو   -ب 

، َباب يف َتْعِشِري َأْهِل الذِّمَِّة إذا 3/170(سليمان بن األشعث، أبو دأود،  َنْفٍس فإنا َحِجيُجُه يوم اْلِقَياَمة"  
  .  )3052اْخَتَلُفوا ِبالتَِّجاَراِت ،رقم احلديث (

،  ومن وصايا    - جـ   املدينة  أنه (ص) ملا قدم إىل  الكتاب عامة ، واليهود خاصة ،  بأهل  الرسول (ص) 
كتب معاهدة خاصة م تنظم العالقة بينه وبينهم ، قال ابن إسحاق: (..وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما  

يهم وأنفسهم، إال  داموا حماربني، وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم موال
  .) 34/ 3(عبد امللك بن هشام ،سرية ابن هشام من ظلم وأمث، ...)  

الصحابة    -2 اهللا (ص) على نفس خطاه ومنهجه يف    –رضوان اهللا عليهم    –أما  فقد ساروا بعد رسول 
املؤمنني عمر بن اخلطاب   الصور: أن أمري  املسلمني، ومن تلك  التعايش مع غري  بآداب  أكد    )ض(حتليهم 

(أوِصيُكْم  ع قائًال:  املوت  فراش  على  وهو  أوصى  فقد   ، عنهم  والدفاع  الذمة  أهل  محاية  وجوب  لى 
إليه،   جلأ  الذي  اإلسالم  َشْعُب  فإُْم  ِباألنَصاِر،  َوأوِصيُكْم  َوَيِقلُّوَن،  َسَيْكُثُروَن  الناس  فإن  ِباْلُمَهاِجِريَن، 

َوَما  َأْصُلُكْم  فإُْم  ِباَألْعَراِب  ِعَياِلُكْم)  َوأوِصيُكْم  َوِرْزُق  َنِبيُِّكْم  َعْهُد  فإُْم  ِذمَِّتُكْم  ِبَأْهِل  َوأوِصيُكْم  دَُّتُكْم، 
املسند   حنبل،  بن  (1/51(أمحد  احلديث:  رقم  (ض)،  اخلطاب  بن  عمر  ومسند  بن 362،  وحممد   ،(

البخاري   صحيح  احلديث:  1154/ 3إمساعيل،  رقم  (ص)،  اهللا  رسول  ذمة  بأهل  الوصية  باب   ،
، (وكفى رعاية وتقديرا ومحاية ألهل الذمة من قْرن وصية عمر م بوصيته باملهاجرين واألنصار )2991(

، وبلغ من رعاية  ) 49(عبد الرمحن عطية، املسلمون والنصارى، ص  ، وهم يف اإلسالم ولدى املسلمني)  
وجد    ) الكبري، فـقد  والشيخ  العاجز،  اجلزية عن  انه رفع  الذمة  يتكفف  سيدنا عمر (ض) ألهل  يهوديا 

الناس، فسأله عن ذلك فقال: إنه عاجز وشيخ كبري وال أحد ينفق عليه، فأخذه عمر إىل بيت املال وفرض  
له النفقة، وقال: ما أنصفناه، إذ أخذنا منه اجلزية شابا وتركناه شيخا. فكان له الضمان االجتماعي يف بيت 

  .  )37. 36ص. ص.  حممد علي البار، معاملة غري املسمني،مال املسلمني) (
فإن  احلرب  وقت  أما  السلم،  وقت  األديان  أهل  مع  التعايش  آداب  على  فيه  الكالم  كله  تقدم  الذي  هذا 
اإلسالم أيضا وضع آدابًا للتعايش مع غري املسلمني سواء يف ساحة املعركة أم خارجها، وسواء كان اإلنسان 
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بارزة يف سري اآلداب جتدها  أم غري حمارب، هذه  النيب (ص)، فاملشركون مع كل ما صنعوه معه،  حماربًا  ة 
مئة   (ص) مخس  بعث  فقد  اإلنساين،  املوقف  يترك  اهللا(ص)مل  رسول  على  العسكرية  احلرب  إعالم  ومع 
دينار إىل مكة حني قحطوا، وأمر بدفع ذلك إىل أيب سفيان بن حرب وصفوان بن أميَّة ليفرِّقها على فقراء  

(حممد بن احلسن  ن، وأىب صفوان، وقال: ما يريد ذا إال أن خيدع شبابنا)  أهل مكَّة، فقبل ذلك أبو سفيا
  . )96/  1الشيباين، شرح كتاب السري الكبري، 

نساء   من  والضعفاء  األبرياء  ظلم  إىل  يؤدي  عمل  كل  عن  بالبعد  أمر  احلرب  حاالت  يف  حىت  فاإلسالم 
بالضحايا وم الرفق  على  فقد حرص  ُعزَّل،  ومدنيني  وأطفال  ذلك  وشيوخ  ومن   ، إنسانية  معاملة  عاملتهم 

وصية سيدنا علي (ض): (فإذا هزمتموهم، فال تقتلوا مدبرا، وال جتهزوا، على جريح، وال تكشفوا عورة،  
شيئًا من   تأخذوا  وال  دارًا،  تدخلوا  تكوا سترًا، وال  فال  القوم  إىل رحال  وإذا وصلتم  بقتيل،  متثلوا  وال 

امرأة وإن   وال يجوا  فإن ضعاف)  أمواهلم،  أمراءكم وصلحاءكم  وَسَبْبَن  أعراضكم  احلسن  .شتمن  (أيب 
  . )  175/  3علي بن أيب الكرم الشيباين، الكامل يف التاريخ، 

غري   تعايش  مع  هذه  التعايش  آداب  بني  نقارن  أن  أردنا  وإذا  احلروب،  وقت  املسلمني  تعايش  آداب  هذه 
السلوكية مبواقف  والوصايا واملواقف  التعاليم  فلنقارن هذه  التاريخ ونسأله ما صنعوا  فلنقرأ  معنا،  املسلمني 

هم على أيدي غزاة العامل اجلديد من  اآلخرين ولننظر ولنسأل بقايا اهلنود احلمر يف أمريكا ماذا حل بأجداد
أيدي األوربيني وخاصة بعد   آباءهم على  أفريقية ماذا أصاب  أبناء  األوربية، ولنسأل  مدعي محلة احلضارة 
اسألوا   .. واألطفال  والشيوخ  النساء  من  اآلالف  وخنقًا  وحرقًا  قتًال  فيها  قضى  كم  اجلغرافية  الكشوف 

اجلم القبور  عن  الدولية  البوسنة واهلرسك...)  حمكمة الهاي  انتشرت يف  اليت  اإلسالم  اعية  املبارك،  (هاين 
، هذه أخالقيات الذين حكموا وتسلطوا على املسلمني، وتلك )35.  32والتفاهم والتعايش، ص. ص.  

  آداب املسلمني حني تعايشوا مع غريهم من األديان، وشتان بني الفريقني. 
  التعايش مع أهل الكتاب  -2

ن املراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والقرآن الكرمي حتدث عنهم يف آيات كثرية، مما ال شك فيه أ
هو   وهذا  املسلمني،  على  تآمر  منهم  يوجد  ال  دام  ما  معهم  التعايش  بآداب  التحلي  إىل  املسلمني  ودعا 

وعد أحسن،  هي  باليت  ودعوم  معهم،  العدل  يف  اآلداب  هذه  وتتجلى  السلمي،  بالتعايش  م  املقصود 
إكراههم على اإلسالم، ووفاء العهد معهم، وحفظ أنفسهم وعدم االعتداء عليها، وسأتكلم على أهم هذه  

  اآلداب من خالل بعض النصوص اليت حتمل هذه املعاين:  
تعاىل    أوال: بالعدل ،جاء ذلك يف قوله  التعايش معهم  ِللَّهِ (آداب  َقوَّاِمَني  آَمُنوا ُكوُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ُشَهَداَء َيا   

اللَّ  َواتَُّقوا  ِللتَّْقَوى  َأْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا  َألَّا  َعَلى  َقْوٍم  َشَنآُن  َيْجِرَمنَُّكْم  َوَلا  ِبَما ِباْلِقْسِط  َخِبٌري  اللََّه  ِإنَّ  َه 
ص) ذهب إىل  ، ذكر املفسرون أن سبب نزول هذه اآلية هو أن النيب ()8(سورة املائدة : اآلية  )  َتْعَمُلوَن  

أمية، فوعدوا رسول اهللا (ص)، مث   قتلهما عمرو بن  اللذين  العامريني  ليستعني م يف دية  النضري  يهود بين 
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تعاىل بذلك، فخرج عنهم ، وأمره اهللا أال حيمله ما كانوا عليه من احلالة املبغضة هلم    مهوا بغدره، فأعلمه اهللا
شهادة   أو  قضاء  فيها  احلق  عن  خيرج  أن  للطربي،  (جاعلى  القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  ،  6/141مع 

العريب   البن  القرآن  اجلوزي  2/81أحكام  البن  املسري  وزاد  رب  )2/307،  خاطب  اآلية  هذه  يف   ،
والشفقة على خلقه،   تعاىل،  اهللا  أمر  تعظيم  التكاليف، مها  نوعني من  وحثهم على  املؤمنني،  العاملني عباده 

هنا أشار إىل النوع األول وهو    ا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمَني ِللَِّه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط  َيا َأيُّهَ فقال خماطبًا هلم:  
أي: يا من اتصف بصفة اإلميان واخلضوع، وكان    َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنواتعظيم أمر اهللا تعاىل، فخاطبهم بـ

ا   يتميز  اليت  وصفته  به،  يعرف  الذي  عنوانه  اإلميان  الكبري،  ذلك  التفسري  الرازي،  عمر  بن  (حممد 
والقوام: صيغة مبالغة، أي    ُكوُنوا َقوَّاِمَني ِللَّهِ   .)4/205، وحممد أبو زهرة، زهرة التفاسري،  11/142

نه وإتيانه للشيء على الوجه الكامل، وأن يكون هذا الفعل ألجل اهللا تعاىل، ال لشيء ليبالغ أحدكم يف إتقا
وثوابه   رضاه  للشوكاين،  سواه، وتعظيمًا ألمره وطمعًا يف  القدير  أبو زهرة،  20- 2/19(فتح  ، وحممد 

ىل يف  ، أي: كونوا من أصحاب اهلمم العالية وأهل اإلتقان واإلخالص هللا تعا)2057/  4زهرة التفاسري،  
/  6(حممد رشيد رضى، تفسري املنار ملحمد رشيد،  كل عمل تعملونه من أمر دينكم ، أو أمر دنياكم )  

273( .  
أو عن إظهار    الشهادة معناها: (عبارة عن إظهار احلق للحاكم ليحكم به ،  ُشَهَداَء ِباْلِقْسطِ   ومعىن قوله:

(حممد األمني بن عبد اهللا اَألرّمي، حدائق الروح  احلاكم احلق باحلكم به، أو إظهاره باإلقرار به لصاحبه)  
باجلور)    ِباْلِقْسطِ و   ) 150/  7والرحيان،   ال  (بالعدل  الدمشقي،  ( معناه:  كثري  بن  عمر  بن  إمساعيل 

  . ) 2/31تفسري القرآن العظيم البن كثري، 
النص هذا  بالشهادة    ويف  تكون  اخللق  مجيع  مع  احلياة  هذه  يف  املؤمنني  تعايش  آداب  أن  إىل  عامة  إشارة 

بالعدل واحلق والصدق بال حماباة ملشهود له، وال ملشهود عليه، ألجل قرابة أو مال أو جاه. وال تركه لفقر  
ها، ولكن الناس ال أو مسكنة أو عداوة، فالعدل هو ميزان احلقوق، وتلك سنة اهللا يف حاضر األمم وغابر 

والرحيان،  يعتربون)   الروح  حدائق  اَألرّمي،  اهللا  عبد  بن  األمني  لكل  )7/150(حممد  شامل  والقسط   ،
بعده:   قال  اخلري،  هذا  ميزان  العدل  وإن  اخلري،  َتْعِدُلوامعاين  َألَّا  َعَلى  َقْوٍم  َشَنآُن  َيْجِرَمنَُّكْم  ومعىن    َوَلا 

أذنب    : أي  جرم  يقال  اآلثام،  كسب  على  أيضًا  ويطلق  قطعها،  أي  الثمار  جرم  يقال:   ، القطع  اجلرم: 
العرب، مادة (جرم)  واكتسب اإلمث   املنري 92-12/90(ابن منظور، لسان  ، وأمحد بن حممد، املصباح 

ومعىن  )  97/  1للفيومي    ،َشَنآن  الع لسان  منظور،  (أبن  البغض  وهي  الشناءة  (شنأ)  من  مادة  رب، 
َتْعِدُلوا)، فيكون معىن:  1/101 َألَّا  َعَلى  َقْوٍم  َشَنآُن  َيْجِرَمنَُّكْم  لتضمنه معىن    َوَلا  بعلى  متعد  وجرم هنا 

بارتكاب ما ال حيل،   فتعتدوا عليهم  معهم،  لقوم على أال تعدلوا  الشديد  البغض  احلمل، أي: ال حيملنكم 
عه  وتنقضوا  وصبية،  نساء  تقتلوا  مما  كان  ومنعوهم  حقوقهم،  أعطوهم  بل  قلوبكم،  يف  مما  تشفيًا  دهم 
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البيضاوي  يستحقون   أبو  ، و2/200، حاشية الشيخ زاده،  حممد بن مصلح، و303/  2(تفسري  حممد 
  .  )2059/ 4، زهرة التفاسري،   زهرة

اْلَحَراِم    َوَلا َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َأْن(ومن اللطائف أن هذه اآلية سبقها قوله تعاىل:   اْلَمْسِجِد  َصدُّوُكْم َعِن 
إِ  اللََّه  َواتَُّقوا  َواْلُعْدَواِن  اْلِإْثِم  َعَلى  َتَعاوُنوا  َوَلا  َوالتَّْقَوى  اْلِبرِّ  َعَلى  َوَتَعاوُنوا  َتْعَتُدوا  اْلِعَقاِب) َأْن  َشِديُد  اللََّه    نَّ 

َتْعِدُلواويف الثانية    ْجِرَمنَُّكْم َشَنآنُ َوَلا يَ )، ففي اآلية األوىل قال:2سورة املائدة:  من اآلية  (   َعَلى َألَّا 
واالعتداء أشد من عدم العدل، والفرق بني املوضعني هو: (أن اآلية األوىل ورد فيها اإلفصاح بعلة البغضاء  

تعاىل:   قوله  وذلك  احلديبية  عام  احلرام  البيت  عن  صدهم  وهي  واالنتقام؛  االنتصار  على  َأْن  احلاملة 
مصدرية     أي: من أجل أن صدوكم، أي: منعوكم.  َصدُّوُكْم هنا  من  "فإن"  املفعول  موضع  يف 

باالنتقام   االعتداء  وهو  عليه،  بالعفوية  اإلفصاح  النظم  ناسب  الشنآن  بسبب  اإلفصاح  وقع  فلما  أجله. 
واملجازاة السيئة بالسيئة لوال ما ندب سبحانه إليه من التخلف اإلمياين املشروع للمؤمنني تقدميه واختياره،  

َيْجِرَمنَُّكْم  فقيل:   االعتداء، أو ال يكسبنكم ذلك أي: ال حيملن  َوَلا  تعتدوا أي: على  كم ذلك على أن 
املرتكب الفارط منه االعتداء، وملا مل يرد يف اآلية الثانية إفصاح جبرمية، بل بنيت على أمر املؤمنني بالعدل  

اسب ذلك وصيتهم وأمرهم أال  فلما أمروا بالعدل ن َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمَني ِباْلِقْسطِ فقال تعاىل: 
فقيل:   به  أمروا  الذي  العدل  ترك  على  شيء  َتْعِدُلواحيملنهم  َألَّا  واملناسبة،    َعَلى  االلتئام  جليل  فوضح 

أيب جعفر امحد بن (وورود كل من املنهي عن ارتكابه يف اآليتني على ما جيب ويناسب وال ميكن خالفه)  
  .    ) 119/ 1مالك التأويل،  ،إبراهيم ابن الزبري الثقفي الغرناطي

َوَلا ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإلَّا ( آداب التعايش معهم بدعوم باليت هي أحسن، جاء ذلك يف قوله تعاىل:  ثانيا:
ِإَلْيكُ  َوُأْنِزَل  ِإَلْيَنا  ُأْنِزَل  ِبالَِّذي  آَمنَّا  َوُقوُلوا  ِمْنُهْم  َظَلُموا  الَِّذيَن  ِإلَّا  َأْحَسُن  ِهَي  َواِحٌد  ِبالَِّتي  َوِإَلُهُكْم  َوِإَلُهَنا  ْم 

ُمْسِلُمون )   َلُه  العنكبوت: اآلية  (َوَنْحُن  الكرمية يدور موضوعها حول دعوة     ، )46سورة  اآلية  إن هذه 
أهل الكتاب، وتوضح طريق دعوم وجمادلتهم، والعالقة معهم عرب التاريخ ، يقول سيد قطب:( إن دعوة  

هلي دعوة واحدة  (ص)  اهللا اليت محلها نوح عليه السالم والرسل من بعده حىت وصلت إىل خامت النبيني حممد  
ذات   واحد،  إله  عند  وتربيتها  من  طريقه،  إىل  وهدايتها  را،  إىل  الضالة  البشرية  رد  هو   ، واحد  هدف 

أهلًا واحدًا،   تعبد  أمة واحدة،  الرساالت: كلهم  للمؤمنني بسائر  املؤمنني بكل رسالة إلخوة  مبنهاجه، وأن 
وهم حزب  وأن البشرية يف مجيع أجياهلا لصنفان اثنان: صنف املؤمنني وهم حزب اهللا، وصنف املشاقني هللا  

من   اآلية  هذه  تقررها  واليت  اإلسالم،  عليها  يقوم  اليت  الرفيعة  العظيمة  الضخمة  احلقيقة  هذه  الشيطان،... 
أو   البشر عن أن تكون جمرد عالقة دم أو نسب، أو جنس،  العالقات بني  ترفع  اليت  احلقيقة  القرآن؛ هذه 

باهللا،   لتصلها  ترفعها عن هذا كله   ، تبادل أو جتارة  أو  ممثلة يف عقيدة واحدة تذوب فيها األجناس  وطن، 
الوثقى يف   العروة  تبقى إال  الزمان واملكان، وال  فيها  القوميات واألوطان، ويتالشى  فيها  واأللوان؛ وختتفي 

يف مصطلح القرآن    َأْهَل اْلِكَتابِ واملراد بـ  )2745/  5سيد قطب، يف ظالل القرآن،  (اخلالق الديان)  



 

 

460 

قصود م هنا اليهود، ألم كانوا سكنة املدينة والقرى املحيطة ا، ويشمل النصارى  اليهود والنصارى، وامل
نصارى جنران   ما عرض مع  مثل  جمادلتهم،  آي  (إن عرضت  تأويل  البيان عن  الطربي،   بن جرير  حممد 

  .  )6/ 21التحرير، والتنوير  حممد الطاهر ابن عاشور، و21/1القرآن 
  عدة أقوال منها :   ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ للمعىن املراد بـلقد ذكر املفسرون 

ألطف، وأرفق، وهو اجلميل من القول والدعاء إىل اهللا والبينة   ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ قول الثعاليب: (  -1
سري القرآن،   ، اجلواهر احلسان يف تفعبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب(على آيات اهللا وحججه)  

7 /284 ( .  
بالكظم،    -2 والغضب  بالني،  اخلشونة  كمقابلة  أحسن،  هي  اليت  باخلصلة  (أي:  األلوسي:  اإلمام  قول 

  . )2/ 21(شهاب الدين األلوسي، روح املعاين، واملشاغبة بالنصح، والسَّْوَرة باألناة) 
:  )0  184/  4حممد، تفسري السمعاين،  أيب املظفر منصور بن  (  ويف الذي جيادلون من أهل الكتاب قوالن

: يعين املؤمنني منهم ، ومعىن النهي عن املجادلة معهم بعد إميام  القول الثاين: الذين قبلوا اجلزية،  أحدمها
(أمحد   هو أم كانوا خيربون عن أشياء يف كتبهم مل يعلمها املؤمنون، فنهى عن جمادلتهم فيها فلعلها صحيحة 

  .  ) 6/ 21، وحممد بن عاشور، التحرير والتنوير، 4/ 21ي، مصطفى، تفسري املراغ
الكتاب، فقد أعطاهم   القرآن يف دعوة أهل  النص، هو أسلوب  اليت تتجلى يف هذا  إن أول آداب التعايش 
ميزة خاصة دون غريهم فخاطبهم بأهل الكتاب، ليستميل قلوم إىل دين اإلسالم ، ويعطيهم عالمة على  

ملا سبقه من األديان، وال يفرق بينها، وهذا األسلوب من أهم أساليب دعوة أهل    أن هذا الدين هو مكمل
بر   إمعانًا منه يف  األذهان أن اإلسالم   الرمحن عطبة: (جيب أن ال يغيب عن  الدكتور عبد  الكتاب، يقول 

اهللا آهلة غري  يعبدون  الذين  املشركني  متييزًا هلم عن  الكتاب"  "أهل  نداء اليهود واملسيحيني، مساهم  فكان   ،
القرآن هلم دائمًا بصيغة: "يا أهل الكتاب" أو بصيغة: "يا أيها الذين أوتوا الكتاب" تأكيدًا للوشائج القائمة  

وملا كان كل جمادل منهم    ،) 44عبد الرمحن عطبة اإلسالم واآلخر، ص  ( بني الرساالت السماوية كلها)  
است مبن  املراد  أن  الواضح  من  كان  ظاملا،  القرآن  تعاىل:  يف  قوله  يف  ِمْنُهْمثين  َظَلُموا  الَِّذيَن  استثناء   ِإلَّا 

متصل، وفيه معنيان، أحدمها: إال الظلمة فال جتادلوهم البتة، بل جادلوهم بالسيف، والثاين :جادلوهم بغري  
  ( عليهم  أغلظوا  أي:  أحسن،  هي  بالسمني  (اليت  املعروف  يوسف  بن  املصون،    أمحد  الدر  /  9احلليب، 

23(  .  
وهنا قد يرد تشكيك من بعض املفترين على اإلسالم، هو أن الرسول (ص) جادل أهل الكتاب باليت هي  

  أحسن يوم كان مطارًدا من املشركني، فلما صارت له القوة حارم ؟!  
أجاب عن هذا سيد قطب بقوله: (إن بعضهم ليفتري على رسول اهللا (ص) أنه أحسن أهل الكتاب وهو يف  
مكة مطارد من املشركني؛ فلما أن صارت له قوة يف املدينة حارم، خمالفا كل ما قاله يف مكة ! وهو افتراء  

عل مقصورة  باحلسىن  الكتاب  أهل  فمجادلة  عليه،  املكي  النص  هذا  يشهد  ومل  ظاهر  منهم،  ظلم  من  ى 
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الرساالت)   مجيع  به  جاءت  الذي  اخلالص  التوحيد  وعن  اهللا،  دين  عن  ظالل  ينحرف  يف  قطب،  (سيد 
  . )5/2745القرآن،  

إن آداب التعايش تكمن هنا يف إعالن اإلميان بالكتب املرتلة على الفريقني، ألا من أهم األسباب اجلامعة 
املناظرة واملجادلة   باطل، وتعترف مبا يف يديه من حق  للفريقني، فآداب  مع اخلصم أن ترد ما يف يديه من 

وصواب، يقول السعدي: (وال تكن مناظرتكم إياهم على وجه حيصل به القدح يف شيء من الكتب اإلهلية  
ما معهم من حق وباطل، فهذا   مناظرة اخلصوم، يقدح جبميع  يفعله اجلاهل عند  الرسل كما  أو بأحد من 

واجب، وآداب النظر، فإن الواجب أن يرد ما مع اخلصم من الباطل ويقبل ما معه من  ظلم وخروج عن ال
احلق، وال يرد احلق ألجل قوله ولو كان كافرًا، وأيضًا فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه  

وا الدينية  األصول  يف  تكلم  إذا  فإنه  به،  جاء  الذي  وبالرسول  بالقرآن  باإلقرار  هلم  عليها  إلزام  اتفقت  ليت 
مع   واملرسلون  السابقة  الكتب  وكانت  عندمها  حقائقها  وثبتت  املتناظرين  عند  وتقررت  والكتب  األنبياء 
القرآن وحممد (ص) قد بينتها ودلت وأخربت ا فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها والرسل كلهم ، وهذا  

لفالين دون الكتاب الفالين وهو احلق الذي  من خصائص اإلسالم، فأما أن يقال نؤمن مبا دل عليه الكتاب ا
عليها   الدال  القرآن  كذب  إذا  ألنه  بالتكذيب،  قومه  إىل  يرجع  وهو  وهوى،  ظلم  فهذا   ، قبله  ما  صدق 
املصدق ملا بني يديه فإنه مكذب ملا زعم أنه به مؤمن، وأيضًا فإن كل طريق تثبت ا نبوة أي نيب كان،  

بوة حممد (ص) وكل شبهة يقدح ا نبوة حممد (ص) مثلها أو أعظم منها  فإن مثلها وأعظم منها دالة على ن
عبد  (ميكن توجيهها إىل نبوة غريه؛ فإذا ثبت بطالا يف غريه فثبوت بطالا يف حقه (ص) أظهر وأظهر)  

  . )632/ 1تيسري الكرمي الرمحن، الرمحن بن ناصر السعدي، 
التوحيد الذي هو جامع لكل األديان، واالعتراف بأن    إن آداب التعايش مع أهل الكتاب تتجلى يف إعالن 

ألهل   أخرى  دعوة  فيها  هنا  (مسلمون)  كلمة  إن  مث  (ص)،  حممد  أمة  حنن  وباخلصوص  هللا  مسلم  كالنا 
هي شعار   (السالم)  الكلمة  فهذه  السالم،  والرمحة وأهله دعاة  السالم  دين  الدين،  أن هذا  الكتاب، وهي 

، ولذلك جاءت هذه الكلمة يف  )330. 32شاهني، اإلسالم دين السالم ،  (عبد الصبوراحلياة اإلسالمية 
  اية آية جمادلة أهل الكتاب باليت هي أحسن.   

َلا ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد (:  من آداب التعايش معهم عدم إكراههم على اإلسالم، جاء ذلك يف قوله تعاىل  ثالثا:
َفمَ  اْلَغيِّ  ِمَن  الرُّْشُد  َلَها َواللَُّه َتَبيََّن  اْنِفَصاَم  َلا  اْلُوْثَقى  ِباْلُعْرَوِة  اْسَتْمَسَك  َفَقِد  ِباللَِّه  َوُيْؤِمْن  ِبالطَّاُغوِت  َيْكُفْر  ْن 

  ). 2560سورة البقرة: اآلية (  )َسِميٌع َعِليٌم
ا َفَتْجَعُل على  ذكر أبو داود يف سبب نزول هذه اآلية عن ابن عباس (ض) قال: كانت اْلَمْرَأُة َتُكوُن ِمْقَلاتً  

َلا َنَدُع َأْبَناَءَنا   َنْفِسَها إن َعاَش هلا َوَلٌد َأْن ُتَهوَِّدُه فلما ُأْجِلَيْت َبُنو النَِّضريِ كان ِفيِهْم من َأْبَناِء األنَصاِر َفَقاُلوا:
قال أبو داود: اْلِمْقَلاُت اليت َلا َيِعيُش    .َلا ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  فأنَزَل اهللا عز وجل:  
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داود   أبو  األشعث،  بن  (سليمان  َوَلٌد)  احلديث  58/ 3هلا  رقم  اإلسالم،  على  يكره  األسري  يف  باب   ،
)2682   .(  

القتال   بآيات  منسوخة  اآلية  هذه  إن  قال:  املفسرين  بعض  إن  النحاس،  مث  إمساعيل  بن  حممد  بن  (أمحد 
، وقد  )56، وهبة اهللا بن سالمة بن نصر املقري، الناسخ واملنسوخ، ص  258الناسخ واملنسوخ،  ص  

احلكم   منسوخة  اآلية  أن  لقول من زعم  معىن  الطربي: (وال  اإلمام  قال  الدعوى،  هذه  املفسرون على  رد 
باملحاربة)   للطربي،  باإلذن  القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  إىل  )3/17(جامع  دعا  قد  اإلسالم  أن  ومبا   ،

هل الكتاب باليت هي أحسن، قد يتوهم أحد أن هذه الدعوة تبيح له إكراه املخالفني لنا للدخول يف  جمادلة أ
نافية للجنس جيء ا لقصد العموم، ونفي  :  ال  َلا ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ اإلسالم، فقال تعاىل خماطبًا لعباده:  

اإلكراه يف ُحكم اإلسالم، فأعطى هذا النفي  اإلكراه خرب يف معىن النهي ، فيكون املعىن املراد: نفي أسباب  
جت  ، و26/ 3حممد ابن عاشور، التحرير والتنوير  (دليًال على أن اإلكراه على الدين بكل أنواعه باطل  

، قال سيد قطب: (التعبري هنا يرد يف صورة النفي املطلق... نفي  )1/355اإلعراب املفصل،    عبد الواحد
أ  .. النحويون  يقول  كما  الوجود  اجلنس  عامل  من  يستبعده  فهو  ابتداء  كونه  نفي  اإلكراه  جنس  نفي  ي 

أعمق إيقاعا واكد داللة)    -والنفي للجنس  -والوقوع وليس جمرد ي عن مزاولته، والنهي يف صورة النفي
للعهد، أي: دين اإلسالم املعروف، وقيل   الدِّينِ يف  -أل  - ، و)291/  1سيد قطب، يف ظالل القرآن  (

،  2/547، الدر املصون،  (أمحد بن يوسف املعروف بالسمني احلليبعوض من اإلضافة أي : يف دين اهللا  
: من الُكره بالضم أي: القهر، يقال أكرهته على  ). واإلكراه   25/ 3وحممد بن عاشور، التحرير والتنوير،  
قهرًا عليه  محلته  أي:  إكراها،  حيب  األمر  ما  خالف  اإلنسان  إلزام  واملراد  الفيومي،  (،  حممد  بن  ألمحد 

  .  )2/785، وأمحد الزيات، املعجم الوسيط،  531/ 2املصباح املنري، 
واملراد بالدين املعتقد وامللة، فهذا الدين القومي اهلادي إىل صراط مستقيم، قد تبينت أعالمه للعقول وظهرت  

اإل الوجيز،  عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي،  (كراه عليه  طرقه لكل بصري، فال حاجة إىل  املحرر 
، إن من ابرز آداب التعايش  ) 1/111تيسري الكرمي الرمحن،    عبد الرمحن بن ناصر السعدي،، و 1/343

مع أهل الكتاب هو عدم إكراههم على اعتناق اإلسالم، وإن كان اإلسالم يدعوهم إىل أن ُيسلموا، وهذا  
ُيعرب عنه   نتعرض ملا  ما  نتركهم يف عقائدهم وال  الذمة  الدينية، فالشريعة اإلسالمية قررت أن أهل  باحلرية 

"أن هلم على ما حتت   الصلح معهم على ذلك:  يدينون، ولذا كاتب رسول اهللا (ص) أهل جنران يف عقد 
ُيغري أسقف  بيعهم وصلوام ورهبانيتهم وجوار اهللا ورسوله، ال  عن أسقفيته،    أيديهم من قليل وكثري من 

وال راهب عن رهباين، وال كاهن عن كهانته، وال ُيغري حق من حقوقهم، وال سلطام، وال شيء مما كانوا  
مثقلني بظلم، وال ظاملني   ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم،غري  الطبقات الكربى،  حممد بن سعد(عليه،   ،

، فلم ُيكرهوا أحدا على دخول اإلسالم،  ، ذه اآلداب تعايشت األمة اإلسالمية مع أهل الكتاب)1/266
دينهم،   كنائسهم، وشعائرهم، ورجال  احترمت  وإمنا  من خالفهم،  فيها  مقابر مجاعية حيرقون  يصنعوا  ومل 
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اإلسالم، ص.  والتاريخ خري شاهد على ذلك   اإلنسان يف  العزيز، حقوق  مل )120(أمري عبد  ، ولذلك 
سلمون من خالل تعايشهم مع غريهم إال أن يعلنوا أن اإلسالم  يكن أمام هذه الصور الرائعة اليت رمسها امل

(إن   روبرتسون:  يقول  والسيف،  الرمحة  بني  والتسامح،  التحمس  بني  أن جيمع  استطاع  الذي  الوحيد  هو 
أتباع حممد (ص) هم األمة الوحيدة اليت مجعت بني التحمس يف الدين والتسامح فيه. أي: أا مع متسكها  

تعرف   مل  قبوله)  بدينها  على  غريها  ص  إكراه  خصومه،  وتعصب  اإلسالم  تسامح  خليل،  أبو  (شوقي 
إن طريق التدين هو بيان الرشد، وبيان الصواب، وبيان الضالل يف وسط النور؛ فمن رأى   أحدمها:، )123

  ملعرفة. احلق بينًا فقد أدرك السبيل وعليه أن يسري فيه، وليس ألحد أن حيمله محال؛ ألنه ال سبب للتدين إال ا
الثاين: تعاىل:    واألمر  قوله  يدل عليه  اْلَغيِّ الذي  ِمَن  الرُّْشُد  َتَبيََّن  التكليف   َقْد  قدر من  أقصى  بيان  هو 

تكليف   إال  احلق  إىل  الداعي  فليس على  الدين،  يوم  إىل  بإحسان  تبعهم  الرسل ومن  احلق من  إىل  للداعي 
واحد، وهو بيان الرشد من الغي، فهو مل يكلف محل الناس على اهلدى، إمنا هو مكلف أن يبني اهلدى من  

وت سبحانه  اهللا  من  ذلك  بعد  واهلداية  الزخمشري:  الضالل،  قال  بالنظر  عاىل،  للمعلوم  متثيل  (وهذا 
إليه بعينه فيحكم اعتقاده والتيقن به)   .واالستدالل باملشاهد املحسوس حىت يتصوره السامع كأنه ينظر 

  . )1/331الكشاف، حممود بن عمر الزخمشري، (
  وميكن استنباط بعض آداب التعايش من هذا النص : ــــ 

أعطى هذا النص إشارة ألمة اإلسالم اليت مل تكره أحدا على دخول اإلسالم،    التمسك باحلبل املتني ،   -1
املشركون مع رسول اهللا (ص)، واملوحدون   األديان قد يكرهها على ترك دينها، كما فعل  أن غريها من 

ات  األوائل يف أول البعثة، حىت اضطر النيب وصحبه إىل اهلجرة، فعلى املؤمن التمسك بالعروة الوثقى، والثب
  .  )17/ 3، تفسري املراغي، أمحد مصطفى املراغي(على دينه مهما اشتد العذاب 

إنسانًا    -2 الطواغيت  أنواع  ، ويشمل كل  الناس وخترجهم عن احلق  اليت تضل  بالطواغيت  الكفر  إعالن 
  كان أو صنمًا أو تقليد رئيس، أو طاعة هوى، أو إتباع حزب.  

اْنِفَصاَم    مة اهلجمات من أعدائها، وهو ما دللت عليه مجلة:  الثقة بنصرة اهللا،حني تشتد على األ  -3 َلا 
يف    َلَها السقوط  مهاوي  من  ناج  وهو  الدنيا،  يف  القلب  اضطرابات  من  سامل  اليقني  ثابت  فـ(املؤمن 

. إن  ) 29/ 3( حممد بن عاشور، التحرير والتنوير، اآلخرة، كحال من متسك بعروة حبل متني ال ينفصم) 
هذه اآلية اليت من اكرب ما يستدل به على أن اإلسالم مل ينتشر بالسيف والدم، وإمنا بالدعوة من غري إكراه،  
واقرهم   اليهود  املدينة صاحل  فالرسول (ص)مل يكره أحدا على دخول اإلسالم يف كل دعوته فعندما (قدم 

فمنَّ على بعضهم، وأجلى بعضهم وقتل    على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده ويبدؤوه بالقتال قاتلهم، 
بعضهم، وكذلك ملا هادن قريشا عشر سنني مل يبدئهم بقتال حىت بدئوا هم بقتاله ونقضوا عهده فعند ذلك  
أيضًا هم   بدر  اخلندق ويوم  أحد ويوم  يوم  قبل ذلك، كما قصدوه  يغزونه  وكانوا هم  ديارهم  غزاهم يف 

هم، واملقصود أنه (ص)مل يكره أحدًا على الدخول يف دينه البتة، وإمنا  جاءوا لقتاله ولو انصرفوا عنه مل يقاتل
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(أيب عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن  دخل الناس يف دينه اختيارًا وطوعًا)  
  . )1/12القيم، هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى، 

  
  ركني واملنافقني ثالثا : التعايش السلمي للمسلمني مع املش

  التعايش مع املشركني:  -1
لقد أطلق القرآن الكرمي لفظ املشركني على ُعّباد األوثان واألصنام ، فأصبح هذا اللفظ علمًا عليهم مييزهم  
بينهما،   يفصل  القرآن  آي  (وسائر  قدامة:  ابن  قال  واليهود، كما  النصارى  أي  األخرى،  األديان  بقية  من 

(أمحد بن حنبل، املغين يف فقه اإلمام أمحد  ني بإطالقها غري متناولة ألهل الكتاب)  فدل على أن لفظة املشرك
، ومع أنا ُأِمرنا بقتال املشركني، وطردهم من جزيرة العرب، إال أن الكثري من البلدان  ) 7/100بن حنبل،  

التعايش معهم املشركني، فإذًا البد من  أراده    اإلسالمية ما زالت تضمُّ يف داخلها أعدادًا من  على وفق ما 
  القرآن، وما بينته السنة املطهرة، سلًما وحربًا، ولذلك سأتكلم على أبرز آداب التعايش معهم:  

تعاىل:    -أ: قوله  ذلك يف  والقسط، جاء  بالرب  املشركني  مع  التعايش  َلْم  آداب  الَِّذيَن  َعِن  اللَُّه  َيْنَهاُكُم  َلا 
ُيْخ َوَلْم  الدِّيِن  اْلُمْقِسِطَني (ُيَقاِتُلوُكْم ِفي  ُيِحبُّ  اللََّه  ِإنَّ  ِإَلْيِهْم  َوُتْقِسُطوا  َتَبرُّوُهْم  َأْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  )  8ِرُجوُكْم 

ْوُهْم  َراِجُكْم َأْن َتَولَّ ِإنََّما َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى ِإْخ
اختلف العلماء يف الذي نزلت بسببه   )9- 8سورة املمتحنة : من اآلية (  )َوَمْن َيَتَولَُّهْم َفأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

  هاتان اآليتان على عدة أقوال منها :  
َبْكرٍ   -ب: أيب  ِبْنِت  َأْسَماَء  عن  أبيه  عن  ِهَشاٍم  عنهما  -"عن  اهللا  َوِهَي    -رضي  ُأمِّي  َعَليَّ  َقِدَمْت  قالت: 

َأَفَأِصُل   َراِغَبٌة؛  اللَِّه (ص) قلت: إن أمي قدمت َوِهَي  َفاْسَتْفَتْيُت َرُسوَل  اللَِّه (ص)  َعْهِد رسول  ُمْشِرَكٌة يف 
ُأمَّكِ  ِصِلي  البخاري،  "  ُأمِّي؟ قال: نعم  ، كتاب اهلبة وفضلها، رقم  2/924(حممد بن إمساعيل، صحيح 

  .  )  2477احلديث: (
قول ابن عباس (ض) إا نزلت يف خزاعة قوم هالل بن عومير، وخزمية وبين مدجل صاحلوا النيب (ص)  -ت:  

الفريوز آبادي، تنوير  (. قبل عام احلديبية على أال يقاتلوه وال خيرجوه من مكة وال يعينوا أحدًا على إخراجه
  .  ) 467املقباس من تفسري ابن عباس، ص 

  روى أمحد عن "عبداللَِّه بن الزَُّبْيِر عن أبيه قال: َقِدَمْت ُقتيلة اْبَنُة عبد اْلُعزَّى على اْبَنِتَها َأْسَماَء اْبَنِة أيب  -ث:
َوَأِقٍط َوَسْمٍن َوِهَى ُمْشِرَكٌة َفَأبَ  ِضَباٍب  َبْيَتَها َفَسَأَلْت َعاِئَشُة  َبْكٍر ِبَهَداَيا  َتْقَبَل َهِديََّتَها َوُتْدِخَلَها  ْت َأْسَماُء أن 

إىل آِخِر اآلَيِة َفَأَمَرَها     َلا َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّينِ النيب (ص) فأنزل اهللا عز وجل:  
، من حديث عبد اهللا بن الزبري (ض)، رقم  4/ 4ا َبْيَتَها (أمحد بن حنبل، املسند، أن َتْقَبَل َهِديََّتَها، وأن ُتْدِخَلهَ 

) وضعفه  16165احلديث  حبان  ابن  وثقه  ثابت  بن  مصعب  وفيه  والبزار  امحد  رواه   ) اهليثمي:  قال   ،(
  .    )123/ 7، جممع الزوائد، (علي بن أيب بكر اهليثميمجاعة، وبقية رجاله رجال الصحيح) 
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ب العزة جل جالله املؤمنني عن مواالة الكفار وإلقاء املودة إليهم، يف كثري من اآليات القرآنية، لقد ى ر
معادام ومقاطعتهم، فكان   أقربائهم، وأن يتشددوا يف  براءم من  ُيظهروا  فكان ذلك حامال هلم على أن 

فأباح هلم سبحانه وتعاىل يقاتلوهم من    ذلك عزيزا على نفوسهم، فتمنوا أن جيدوا خمرجًا،  الذين مل  صلة 
فقال:   َتَبرُّوهُ الكفار  َأْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َوَلْم  الدِّيِن  ِفي  ُيَقاِتُلوُكْم  َلْم  الَِّذيَن  َعِن  اللَّهُ  َيْنَهاُكُم  ْم  َلا 
ا غري منسوخة، أن هناك من املفسرون من قال: أن هذه اآلية منسوخة، وهناك من قال: أ َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم

املؤمنني على ترك   الذين عاهدوا  الكفار  العهد من  الرب والعدل مع أهل  ينهاكم عن  اهللا سبحانه وتعاىل ال 
الكفار عليكم   ُيظاهروا  القدير،  ،  للشوكاينحممد بن علي  (القتال، على أن ال  ، وشهاب  213/  5فتح 

  . )74/ 28الدين األلوسي، روح املعاين،  
فالرب    َأْن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم  إن آداب التعايش اليت أمر اهللا تعاىل ا عباده املسلمني تتجلى يف قوله:  

أيب  (كلمة جامعة لكل معاين اخلري والقسط كلمة تشمل العدل معهم، وتشمل صلتهم بأنواع الصلة املعروفة  
القرطيب، القرآن    عبد اهللا حممد بن أمحد اآلنصاري  املناوي،  ، و 59/  18اجلامع ألحكام  الرؤوف  عبد 

، فهاتان الكلمتان الرب والقسط خلصتا آداب التعايش مع املشركني، وبينتا عظمة  )218/  3فيض القدير،  
النيب  أو معتقد، وسرية  انتماء إىل دين  انه نفس كرمها اهللا ال على أساس  البشر على  يعامل  الذي  اإلسالم 

كيف لنا  بينت  ما   (ص)  الصور  تلك  ومن  اآلداب،  بتلك  متحليًا  املشركني  مع  (ص)  اهللا  رسول  تعايش 
أن  له  يأذن  أن  اهللا(ص)  فسألوا رسول  أهل مكة  املرية عن  أسلم حبس  ملا  أثال،  بن  مثامة  قصة  حدث يف 

مشركون أم  مع  فمارهم  له  فأذن  احلليب.ميريهم  الدين  برهان  بن  احللبية،   ،  (علي  ،  )171/ 3السرية 
أو  (وضا لدينه  الكافر  الكفار وعقيدم، فمن أحب  َحمبَّة ونصرة من أجل دين  املواالة: أن تكون  بط هذه 

عقيدته، أو نصر الكافر لدينه أو عقيدته فقد وقع يف هذا القسم من املواالة، اليت ينتقض ا اإلسالم، ويبطل 
عمله)   ص،  ا  والرباء،  الوالء  عمر،  بن  ذلك  )11(حممد  قلنا  وإمنا  مشتركة  ،  اليوم  (املسلمني  ألن 

مصاحلهم بعضهم ببعض ومرتبطة مبجموع دول العامل من مشركني وأهل كتاب، وال ميكن ألمة اليوم أن  
تعيش منعزلة عن املجموعة الدولية لتداخل املصاحل وتشابكها والسيما يف املجال االقتصادي عصب احلياة  

حممد  (ون اآلية مساعدة على جواز التعامل مع أولئك )  اليوم من إنتاج أو تصنيع أو تسويق، فعلى هذا تك
  .  )8/95للشنقيطي، أضواء البيان، األمني بن حممد 

بقوله: اآلية  ختم  اْلُمْقِسِطنيَ   مث  ُيِحبُّ  اللََّه  املعامالت    ِإنَّ  مجيع  يف  بالعدل  الناس  يعاملون  الذين  أي: 
برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر  (الرضى  فيزيلون اجلور ويوقعون العدل عليه هلم من اهللا احلب و

، مث  )206/  29،حدائق الروح والرحيان،  حممد األمني بن عبد اهللا، و508/  19، نظم الدرر،   البقاعي
فقال:   إيضاحًا  األمر  العاملني  رب  ِمْن    زاد  َوَأْخَرُجوُكْم  الدِّيِن  ِفي  َقاَتُلوُكْم  الَِّذيَن  َعِن  اللَُّه  َيْنَهاُكُم  ِإنََّما 

ِإْخَراِجُكم املعاونة    ملظاهرةا  ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى  بن حممد  (معناها:  املنري،  أمحد  /  2للفيومي، املصباح 
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ا  )387 باألسباب  يأيت  من  منهم  فريقان،  مكة  أهل  أن  مبكة،  وذلك  البقاء  معها  املسلمون  حيتمل  ال  ليت 
  .  )154/  28(حممد بن عاشور، التحرير والتنوير، . ومنهم من يعني على ذلك ويغري عليه)

املشركني قائال:   اهللا تعاىل مؤكدا وحمذرا من مواالة  الظَّاِلُمونَ مث بني  ُهُم  َفأوَلِئَك  َيَتَولَُّهْم  أي من    َوَمْن 
اهللا ورسوله، فقد أوقع نفسه يف صفوف الظاملني، وهذا الظلم له درجات حبسب    يكلف نفسه فيوايل عدو 

أخر   مرات  ذلك  عمله، وحتت  به  وبطل  إسالمه  به  انتقض  كفرًا  ذلك  كان  تامًا  توليًا  كان  فإن  التويل، 
التويل   الرمحن السعدي، تيسري الكرمي،  حسب درجة  ، وحممد بن عمر، والوالء والرباء،  1/857(عبد 

  .   ) 12  - 11ص. ص. 
َوَلا َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن  (:  آداب التعايش مع املشركني بترك سب آهلتهم، جاء ذلك يف قوله تعاىلثانيا:  

ِبَغْيِر ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَّنَّا ِلُكلِّ ُأمٍَّة َعَمَلُهْم ُثمَّ ِإَلى   َربِِّهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبُِّئُهْم ِبَما َكاُنوا  ُدوِن اللَِّه َفَيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا 
  ).  108سورة اآلنعام: اآلية ( )َيْعَمُلونَ 

  ذكر املفسرون يف سبب نزوهلا قولني :  
الكفار،  األول أصنام  يسبون  املسلمون  : كان  قال  قتادة  عن  معمر  (أنبانا  قال:  الرزاق،  أخرجه عبد  ما   :

  . )103، لباب النقول، ص ن بن أيب بكر بن حممد السيوطي (عبد الرمحفيسب الكافر اهللا، ...) 
للمشركني:    الثاين: قال  ملا  َواِرُدونَ ((أنه  َلَها  َأْنُتْم  َجَهنََّم  َحَصُب  اللَِّه  ُدوِن  ِمْن  َتْعُبُدوَن  َوَما  (سورة  )  ِإنَُّكْم 

اآلية   لن  )98اآلنبياء: جزء من  أو  آهلتنا وعيبها  عن سب  يا حممد  لتنتهني  تعبده  قالوا  الذي  إهلك  هجون 
، أما دعوى أن هذه  )102/ 3زاد املسري، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي، (فرتلت هذه اآلية )  

اآلية منسوخة بآية السيف فقد أجاب عنها اإلمام ابن اجلوزي بقوله: (وال أرى هذه اآلية منسوخة بل يكره  
أو   بسوء  معبوده  ذكر  يوجب  مبا  يتعرض  أن  (ص))  لإلنسان  بن  ( بنبيه  حممد  بن  علي  بن  الرمحن  عبد 

  .  )156/ 1نواسخ القرآن، اجلوزي، 
أمر اهللا سبحانه وتعاىل رسوله (ص) واملؤمنني مجيعًا أن يعرضوا عن املشركني، ولكن وجههم أن يكون هذا  

أن   خمافة  املشركني  آهلة  يسبوا  ال  أن  فأمرهم  باملؤمنني،  يليق  وبترفع،  ووقار،  بأدب  هذا اإلعراض  َيْحمل 
فيكون سب املؤمنني لألصنام   –جل يف عاله وتعاىل قدره العظيم  - أولئك املشركني على سب اهللا سبحانه 
َوَلا َتُسبُّوا ( ، فقال تعاىل  )1168/  2سيد قطب، يف ظالل القرآن،  احلقرية ذريعة لسب اهللا العظيم اجلليل (

السب: هو ( كالم يدّل على حتقري أحد أو نسبته إىل نقيصة أو معرة، بالباطل   )الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّهِ 
  .  )427/ 7(حممد بن عاشور، التحرير والتنوير، أو باحلق، وهو مرادف الشتم)  

  وهنا يرد تساؤل، هل هو الشتم أو جمرد ذكرهم بأم ال ينفعون وال يضرون إىل غريها من الصفات ؟  
هو أّن هذه األوصاف احلقيقية املوجدة يف األصنام ال ميكن أن تكون من السب،   اجلواب عن هذا التساؤل،

مث إن القرآن الكرمي املرتل من رب العاملني ال ميكن أن يكون فيه سب وشتم، وإمنا فيه ذكر للحقائق الثابتة  



 

 

467 

آهلت و"قبحت  اهللا"  "لعنها  مثل  األوثان  شتم  هو  احلقيقي  فالسب  فيها،  للريب  جمال  ال  وعبارات  اليت  كم" 
الشتم هذه مل ترد يف القرآن الكرمي، فاملشركون هم الذين مسوا ذكر أوصاف اآلهلة اليت جاءت يف القرآن 

  . )2624/ 5(حممد أبو زهرة، زهرة التفاسري، سبأ 
وهنا قد يرد تساؤل، هو أن سب األصنام مباح فلماذا جاء النهي هنا عن سبها؟ أجاب عن هذا اإليراد ابن 

له: (إن هذا الشتم وإن كان طاعة، إال أنه إذا وقع على وجه يستلزم إقدامهم على شتم اهللا، وشتم  عادل بقو
رسوله، وعلى فتح باب السفاهة، وعلى تنفريهم عن قبول الدين، وإدخال الغيظ والغضب، فلهذه اُملنكرات 

عنه)   النهي  الدمشقي(وقع  علي  بن  عمر  حفص  اللباب،  أيب  تفسري  ومن  )  364/  8،  استنبط  ،  هذا 
العلماء (أن الداعي إىل احلق والناهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو اشد منه من انتهاك  

  ( عليه  واجبًا  كان  بل  به؛  أوىل  الترك  كان  أشد،  باطل  يف  ووقوع  حق  وخمالفة  علي  (حرم  بن  ملحمد 
  .  )150/ 2لشوكان، فتح القدير ا

منني عن سب آهلة املشركني، مع أن اهللا أمر املؤمنني بعدم مقابلة السيئة إن آداب التعايش تتجلى يف ي املؤ
بالسيئة، والسب بالسب، إال أنه هنا ى املؤمنني عن ابتداء املشركني بالسب، وسبب هذا النهي، هو أن  

ذلك ُأمر  املشركني إذا شتمت آهلتهم رمبا غضبوا، وذكروا اهللا مبا ال ينبغي من القول؛ ليغيظوا املؤمنني، ول 
رسول اهللا (ص) قبل هذه اآليات بتبليغ الرسالة بالقول والفعل، وباإلعراض عن املشركني مبقابلة جحودهم  

حممد رشيد  ، و214-213/  7تفسري املراغي، أمحد مصطفى املراغي، (وطعنهم يف الوحي بالصرب واحللم 
يتعايش به املؤمنون فيما بينهم، ومع  ، إن هذا األدب العظيم الذي ُأِمر أن  )663/  7، تفسري املنار،  رضى

الذين يدعوم من أهل األديان، هو صمام األمان حلفظ املجتمعات من الشقاق والفنت، وذلك أن املجتمع  
الذي يظم يف داخله أكثر من ديانة، إذا فتح به باب الشتم والطعن والسباب، فإنه سيتمزق ويقع يف دائرة  

ذهيب ، أو احلزيب، كما حيدث اليوم يف بلدنا، بل حىت من ال يعيش معنا يف  القتال الديين أو العرقي ، أو امل
للطعن   اإلعالمية  احلرب  إعالن  إىل  ذلك  يؤدي  ال  لكي  معتقده  يف  والطعن  استفزازه  جيوز  ال  واحد  بلد 
  والتشويه يف اإلسالم ومعتقداته، بل يؤخذ من هذه اآلية أن الذي يتعايش مع املشركني عليه أن يتجنب حىت 

تفسري املنار،   حممد رشيد رضى،األلفاظ اليت حيسون أن فيها طعن وشتيمة  وإهانة، كمناداة الذمي ياكافر (
7 /666 - 667 (  .  

إن هذه اآلية فيها من الدروس البليغة يف آداب التعايش مع من خيالفك يف الفكر والتوجه، فكم من الفضائح  
بني املختلفني، وكم من منتصر ملنهجه أو مذهبه يكون سببا يف  اإلعالمية اليت نراها اليوم ومن السب والشتم 

والسيما   األمة  أنَّ  فاحلقيقة  العلماء،  سب  يف  أو  الطاهرات،  وزوجاته  (ص)،  اهللا  رسول  أصحاب  سب 
اختلفت   جمتمع  يف  ا  وتتعايش  اآلداب،  هذه  لتأخذ  املعاين؛  هذه  مثل  مراجعة  إىل  حاجة  م  دعاا، 

  به؛ لكي يقودوا األمة إىل شاطئ األمن والسالم. توجهاته، وتعددت مذاه
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تعاىل:    ثالثا: قوله  يف  ذلك  جاء  منهم،  املستجري  باستجارة  املشركني  مع  التعايش  ِمَن  (آداب  َأَحٌد  َوِإْن 
(سورة التوبة :    )ُهْم َقْوٌم َلا َيْعَلُمونَ اْلُمْشِرِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكَلاَم اللَِّه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك ِبَأنَّ 

  .    )6اآلية 
األربعة ،   انسالخ األشهر  املشركني كافة بعد  تعاىل بإعالن احلرب على  اهللا  أمر  اآلية جاءت بعد أن  هذه 
فقال   مأمنهم  يبلغوا  حىت  حيرسهم  مث  اهللا،  كالم  يسمعوا  حىت  جيريهم  أن  (ص)  رسوله  اآلية  هذه  يف  فأمر 

هذه اجلملة عطف على مجلة (َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِكَني َحْيُث    َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرهُ تعاىل:  
، وفائدة هذا العطف أا خصصت حكم ما قبلها، فاستثنت  )5سورة التوبة:  من اآلية  (...)  َوَجْدُتُموُهْم

يقتلون، من جاء سفريا عن الذين  املشركني  به من    من  وأمر  اهللا  أنزله  ما  ليعلم  األمان،  قومه، ومن طلب 
دعوة اإلسالم، وذلك أن بعض املشركني مل تبلغهم الدعوة بالغًا تامًا مقنعًا، ومل يسمعوا شيئًا من القرآن، 
أو أم مل يسمعوا منه ما تقوم به احلجة، فقد قاتلوا رسول اهللا (ص) محية وانتصارا لدين اآلباء قبل مساع 

التحرير والتنوير،  حلجة منه  ا ابن عاشور،  املنار،  117/  10(حممد  /  10، وحممد رشيد رضى، تفسري 
فاعل متقدم على فعله، أو أنه مبتدأ    َأَحٌد  . أما رأي الكوفيني فإنه مرفوع بالفعل بعده، مبعىن أنَّ  )212

بعده   ما  الكافية،  خربه  على  الرضي  شرح  احلاجب،  و 283/  2(ابن  الدي،  عقيل  اء  بن  اهللا  عبد  ن 
  .  )2/86، شرح ابن عقيل، العقيلي

بينكم،    العهد  اليت هي  األشهر  انقضاء  بعد  األمان  منك  املشركني طلب  احد من  إن  اآلية:  فيكون معىن 
يراك، فإن هذه فرصة   أو لكي  ماله ونفسه، لكي يسمع  فأّمنه على  لطلبه، وان مل يذكر لك سببا،  فاجبه 

اليت   احلق  دعوة  (لتبليغ  كافة  للناس  ا  للقامسي،  جئت  التأويل   الروح  3077/  8حماسن  وحدائق   ،
  .   ) 135/ 11والرحيان، 

/  1(حممد بن عاشور، التحرير والتنوير،  ومن اللطائف املتعلقة ذه اآلية ما ذكره ابن عاشور يف تفسريه  
117- 118(  :  

اجلنس، ألن النكرة يف سياق   جيء بلفظ أحد من املشركني، دون لفظ مشرك؛ للتنصيص على عموم  -1
الشرط مثلها يف سياق النفي _ إذا مل ُتَنب على الفتح احتملت إرادة عموم اجلنس واحتملت بعض األفراد،  

  يف سياق الشرط تنصيصا على العموم مبرتلة البناء على الفتح يف سياق النفي بال.    َأَحٌد فكان ذكر 
لالهتمام باملسند إليه، ليكون أول ما يقرع السمع فيقع املسند بعد    اْسَتَجاَركَ على    َأَحٌدوتقدمي    -2

للمشرك لغرض وانه ال بد يكون   ُأْعطي  الذي  األمان  التمكن، وملا كان هذا  السامع موقع  ذلك من نفس 
أن تكون هنا للغاية وأن تكون للتعليل)    (جيوز  َحتَّى َيْسَمَع َكَلاَم اللَِّه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنهُ   لغاية ما قال تعاىل:  

(إن كان يراد ا الغاية فاملعىن: إىل أن يسمع كالم اهللا، وإن كان يراد ا التعليل، فاملعىن أمَّنه لكي يسمع  
العكربي(كالم اهللا   البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا  القرآن،  أيب  التبيان يف إعراب   ،2  /636(  ،

التقدير كال  اهللا،  وعلى  كالم  يسمع  حىت  فأجره  اهللا  كالم  يسمع  حىت  أحد  استجارك  وإن  جيوز:  إذ  ين 
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لفظي   ألمر  اجلمهور  عند  جيوز  ال  أنه  الصناعة  –واجلواب:  جهة  من   -من  جعلناه  لو  فإنا  معنوي،  ال 
جترُّ املضمر،    مْأَمَنهُ   التنازع، وأعملنا األول مثًال الحتاج الثاين إليه مضمرًا على ما تقرر، وحينئذ يلزم أن

  .  ) 14-13/ 6(الدر املصون للسمني احلليب،  و"حىت" ال جترُّه إال يف ضرورة شعر  
وُثمَّ: حرف عطف، أفاد التراخي أي    ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنهُ   وملا انقضت الغاية اليت من أجلها أخذ األمان قال:  

يسمع ويتفهم ويتدبر ويعلم، ويعطى فرصة    املهلة، فأعطى داللة على وجوب استمرار إجارة املشرك، حىت
فإن   الشرك،  البقاء على  أو  باهللا،  اإلميان  أما  األمرين  أحد  خيتار  لكي  نفسه،  فيها  يراجع  الوقت  كافية من 

(حممد أبو زهرة، زهرة التفاسري،  اختار اإلميان، فقد اختار لنفسه، وأن اختار الشرك، فال إكراه يف الدين  
  .  )206/ 3صاحل السامرائي، معاين النحو، ، ودكتور فاضل  3233/ 6
إن آداب التعايش يف هذا النص تربز يف مساحة اإلسالم وقبوله يف إعطاء األمن واجلوار حىت ألعدائه الذين  

يقاتلونه، ليثبت وآلخر حلظة قبل قتل املشركني أنه دين الرمحة واألمان ألهل األرض، يؤمن اخلائف وُيجري  
العبيد؛ ال يأمن فيها من خيالفها من    املستجري، فكم يف األرض (اليوم من أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع 

البشر على نفسه وال على ماله وال على عرضه وال على حرمة واحدة من حرمات اإلنسان! مث يقف ناس  
يرون هذا يف واقع البشر وهم يتمتمون وجيمجمون لدفع االام الكاذب عن منهج اهللا بتشويه هذا املنهج  

(سيد قطب،  م يف وجه السيف واملدفع يف هذا الزمان ويف كل زمان)  وإحالته إىل حماولة هازلة قوامها الكال
  .  )1603/ 3يف ظالل القرآن، 

كذلك أعطت اآلية دليال واضحا وشاهدا معلنا إىل قيام الساعة بان املسلم ال يغدر وال خيون، فإن أعطى  
هيب من عدم الوفاء بالعهد  أمانا إلنسان فإنه أصبح مستأمنا ال يستطيع أحد أن ينال منه ولذا ورد يف التر

اْلَغْدِر يوم   ِلَواَء  ُأْعِطَى  َفَقَتَلُه  َنْفِسِه  َأمََّن َرُجًال على  النيب (ص): (من  الزجر، فقد قال  والغدر ما يزجر اشد 
املسند  اْلِقَياَمِة)   حنبل،  بن  احلديث  5/224(أمحد  رقم  (ص)،  النيب  أصحاب  من  رجل  حديث   ،

، جممع الزوائد،   علي بن أيب بكر اهليثميامحد والطرباين ورجاله ثقات)   )، قال اهليثمي: ( رواه 21998(
6 /285 ( .  

وهو تعليم ألمة اإلسالم إن الدعوة هي عماد    َحتَّى َيْسَمَع َكَلاَم اللَّهوتربز آداب التعايش أيضا يف قوله:  
لم الذي حلق باملسلمني،  هذا الدين وأساسه الذي يقوم عليه، ومسالة احلرب والقتال إمنا شرعت لدفع الظ

ولذلك مل تذكر هذه اآلية سبب الذي نعطيهم اجلوار من أجله، فاإلسالم يعطي فرصة ملن مل يسمع القرآن،  
حممد األمني بن عبد اهللا  (وملن مل ير رسول اهللا، وفرصة ليشاهد أخالق املسلمني، فأذن هي فرصة للتبليغ  

إن األمة اإلسالمية وهي تتعايش مع جمتمعات غري مسلمة  ،)135/  11، حدائق الروح والرحيان،  اَألرّمي
ا حاجة إىل هذه اآلداب، فإن كثريًا من الغرب ال يعلمون عن اإلسالم شيئًا، وإذا ما دخلوا مستأمنني يف  
بالدنا ال يرون منا إال األماكن السياحية، وإذا ما اختلطوا باملسلمني ال جيدون من معاين اإلسالم إال ما ندر،  
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املسلمون م حاجة إىل إدراك احلكمة من هذه اآلية اليت أعطت فرصة لنا لكي ينظر أعداء اهللا إىل اإلسالم  ف
  على حقيقته، فهل استعدت شعوبنا إىل مثل هذه الدعوة ؟! 

  : التعايش مع املنافقني  2
ا يف مكة، وذلك أن إن مصطلح النفاق مل يكن معروفا عند املسلمني قبل جميئهم إىل املدينة، فلم يكن موجود

ودخل   املدينة  إىل  (ص)  الرسول  هاجر  فلما  الناس،  اجلها  من  خيافهم  قوة  هلم  تكن  مل  مكة  يف  املسلمني 
اإلسالم كل البيوت، أصبحت للمسلمني قوة ختيف األعداء، فاضطر بعض الناس ممن يكرهون الرسول(ص)  

له، هذه هي نش  يتظاهروا باإلسالم على حقد وكره  النفاق وتارخيه  واملسلمني أن  الفتاح الشني،  أة  (عبد 
  .  )11. 10لغة املنافقني يف القرآن، ص. ص. 

: مشتق من نافقاء ال من النفق، وهو السرب الذي يستتر فيه لستره كفره، يقال  لغة: ـــ تعريف النفاق
نافق الريبوع، إذا أتى النافقاء، وإمنا يفعل ذلك دفاعًا عن حياته، فيثقب احلجر من ناحيتني فإذا أتاه اخلوف  

ألمحد بن  (ه  من احدمها هرب من األخرى، ومنه قيل نافق الرجل إذا اظهر اإلسالم، وأضمر الكفر يف قلب
الفيومي، علي  بن  املنري،    حممد  (نفق)،  618/  2املصباح  مادة  العرب،  لسان  منظور،  وابن   ،10  /

359(  .  
للكفر)  اصطالًحاـــــ   املبطن  لإلميان  املظهر  هو  املنافق:  الرازي:  اإلمام  قال  عمر  :  بن  (حممد 

  . )107/ 32التميمي الرازي، التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، 
النفاق يف احلقيقة حتمل معنيني، معنًا عامًا ومعنًا خاصًا، فـ (كلمة النفاق تدل على إظهار اإلنسان    فكلمة

خالف ما يبطن يف شىت نواحي احلياة وهو بذلك يتضمن الدخول يف اإلسالم ظاهرًا وهو ال يؤمن به يف  
ون النفاق ضربًا من ضروب  باطنه، كما يتضمن غري ذلك مما يكون فيه الظاهر خمالفًا للباطن. وبذلك يك

  ).  3(إبراهيم علي سامل، النفاق واملنافقون يف عهد رسول اهللا (ص)، ص الكذب) 
  إن آداب التعايش مع املنافقني تربز يف:     
  عدم اختاذهم بطانة من دون املؤمنني؛   -1
  ترك الصالة على من مات منهم؛   -2
  الدنيا؛ عدم االفتتان مبا أوتوا من زينة  -3
  نصحهم ودعوم إىل ترك ما هم عليه من نفاق؛   -4
  ترك معاتبتهم، وعدم تصديقهم فيما يأتون به من أخبار.   -5

الكفر، من خالل بعض   الذين يظهرون اإلسالم ويضمرون  املنافقني  التعايش مع  وسأتكلم هنا على آداب 
  نصوص القرآن الكرمي، اليت حتمل هذه املعاين اليت ذكرناها:  

تعاىل َقْد(:  قال  َعِنتُّْم  َما  َودُّوا  َخَباًلا  َيْأُلوَنُكْم  َلا  ُدوِنُكْم  ِمْن  ِبَطاَنًة  َتتَِّخُذوا  َلا  آَمُنوا  الَِّذينَ  َأيَُّها  َبَدِت   َيا 
ُكْنُتْم ِإْن  اْلآَياِت  َلُكُم  َبيَّنَّا  َقْد  َأْكَبُر  ُصُدوُرُهْم  ُتْخِفي  َوَما  َأْفَواِهِهْم  ِمْن  (اْلَبْغَضاُء  َتْعِقُلوَن  َهاَأْنُتْم  118   (
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َخلَ  َوِإَذا  آَمنَّا  َقاُلوا  َلُقوُكْم  َوِإَذا  ُكلِِّه  ِباْلِكَتاِب  َوُتْؤِمُنوَن  ُيِحبُّوَنُكْم  َوَلا  ُتِحبُّوَنُهْم  َعَلْيُكُم  أوَلاِء  َعضُّوا  ْوا 
) ِإْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم  119اِت الصُُّدوِر (األناِمَل ِمَن اْلَغْيِظ ُقْل ُموُتوا ِبَغْيِظُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبذَ 

َوَتتَُّقوا َلا َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا ِإنَّ اللََّه بِ  )  َما َيْعَمُلوَن ُمِحيٌطَوِإْن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة َيْفَرُحوا ِبَها َوِإْن َتْصِبُروا 
  .  )120 – 118(سورة آل عمران: من اآلية 

  ذكر املفسرون يف سبب نزول هذه اآليات ثالثة أقوال:   
يف    األول: واحللف  اجلوار  من  بينهم  كان  ملا  اليهود  من  رجاال  يواصلون  كانوا  املسلمني  من  رجاال  أن 

عبد الرمحن بن أيب بكر بن  ( اجلاهلية، فرتلت هذه اآليات ينهاهم فيها رب العاملني عن مباطنة هؤالء اليهود  
  .   )56/ 1لباب النقول،  ،حممد السيوطي

  ). 134/ 1(ابن جماهد، تفسري جماهد، قال جماهد: ( نزلت يف املنافقني من أهل املدينة )  الثاين:
(حممد بن عمر التميمي الرازي، التفسري الكبري أو مفاتيح  أا نزلت يف الكافرين واملنافقني عامة    الثالث:
  ).  172/ 8الغيب، 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا  العام عن اختاذ املنافقني بطانة من دون املؤمنني،  وابتدأت هذه اآلية بالنهي  
ما يبطن به الثوب، وهي خالف ظاهره، ومنها أطلقت البطانة   –البطانة: بكسر الباء    ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم

أسرار ويطلعهم على  يستأنس م  الذين  الرجل وخاصته  أصدقاء  منه  على  لقرم  الثوب  ببطانة  فُشبهوا  ه، 
  .  ) 62/ 1، وأمحد الزيات، املعجم الوسيط، 55 -53/ 13(ابن منظور لسان العرب، مادة (بطن)، 

ما خيفى على   أمره ومكنون سره، ويستبطنون  يعرفون خفايا  الذين  الرجل: خاصته  بطانة  أبو زهرة:  قال 
احتاج  إن  يستشريهم، ويستنصحهم  الذين  منهم مستشاريه  قوته وضعفه، ويتخذ  فيعرفون موضع  غريهم، 

  . ) 1378/ 3(حممد أبو زهرة، زهرة التفاسري، إىل نصيحة) 
البالغية يف هذ اللطائف  لفظ  ومن  أن  النص  باالطالع على ِبَطاَنةً ا  الذين خيتصون  (للداللة على  استعري 

باطن أمر الشخص، وكأنه شبه الذين خيتصون بشئون الشخص خفيها وظاهرها ببطانة الثوب اليت تالصق  
اجلسم أو تقاربه، لقوة االتصال يف كل منهما، وألن كليهما ميس ذاته وشخصه: بطانة الثوب متسه حسًا،  

الثانية وب أسرع، كذلك  األذى وتكون  يف  أمكن  تكون  إدراجها  األوىل  أن  الرجل متسه معىن، وكما  طانة 
  ).  1378/  3تكون أمكن وأقوى تأثريًا وأسرع) (حممد أبو زهرة، زهرة التفاسري، 

  فيكون املعىن: ال جيوز للمؤمنني أن يتخذوا ألنفسهم مستشارين ونصحاء من غريهم، كاليهود واملنافقني، 
اإلميان، فقضية تظاهرهم   بلغتم من  إميانه وإخالصه ما  يبلغ  فمعىن "دون" هنا "غري" أي: ال تتخذوا من مل 

أموركم   خاصة  يف  تأمنوهم  ال  أن  عليكم  يوجب  ذلك  غري  وإخفائهم  املراغي(باإلميان  مصطفى  ،  أمحد 
  .  )1379/  3، وحممد أبو زهرة، زهرة التفاسري، 44/ 4تفسري املراغي، 

  بعد منع املؤمنني عن اختاذ بطانة من دون املؤمنني ، علة هذا النهي وهو ثالثة أمور:  مث ذكر 



 

 

472 

معىن "يألو": يقصر، يقال ال أليه، أي: إن مل أحظ فال أزال أطلب ذلك وأعمل     َلا َيْأُلوَنُكْم َخَباًلا:  أوهلا
اقصر   وال  افتر  فال  فيه،  نفسي  وأجهد  اللغة،  له  مقاييس  فارس،  لسان  128/  1(ابن  منظور،  وابن   ،

(أال)،   مادة  اخلبل  )40/  14العرب،  اخلبال:  والنقصان    -بالتسكني  –،  واجلنون،  الفساد،  على  يطلق 
فاضطربت   ميشي،  كيف  يدري  ال  حىت  أعضاؤه  فسدت  والذي  عقله،  فسد  من  هو  فاملجنون  واهلالك، 

لزيات، املعجم الوسيط،  ، وأمحد ا198  -197/  11(ابن منظور، لسان العرب، مادة (خبل)،  أعضاؤه  
1 /217 (   .  

: أن هؤالء املنافقني ال يقصرون وال يتركون جهدهم يف حتقيق مقصدهم  َلا َيْأُلوَنُكْم َخَباًلافيكون معىن  
ومرادهم فيما يورثكم الشر والفساد، وإحداث ما يثري االضطراب والفنت يف داخل البلد الذي تعيشون فيه،  

عليكم، و األعداء  دينكم  ومساعدة  الشك يف  الليث السمرقندي، حبر  إثارة  أيب  أمحد  بن  بن حممد  (نصر 
، وهذا املعىن متحقق على ارض  )144/ 1، وعبد الرمحن للسعدي تيسري القرآن الكرمي،  1/266العلوم 

الواقع، فقد صدقت كلمات اهللا تعاىل، فيوم صارت بطانة امللوك واألمراء، من غري املسلمني، انتشرت يف  
احلقائق جمتمع   يف  الريب  تثري  اليت  واألفكار  اإلسرائيليات،  وانتشرت  الفاسدة،  واألفكار  الفنت  املسلمني 

القرآن قدمي أو غري   وإثارم مسألة  زينب بنت أيب جحش،  النيب (ص) عشق  ادعائهم أن  اإلسالمية، مثل 
ابًا يف املجتمع راح نتيجته  قدمي، ومسالة اجلرب واالختيار، إىل غريها من مسائل علم الكالم، فأحدثوا اضطر

  .   )1380/ 3(حممد أبو زهرة، زهرة التفاسري،  الكثري من العلماء 
: مصدر املودة، وهي كلمة تطلق على معنيني، املحبة،  الوّد  َودُّوا َما َعِنتُّْم  الثاين: قوله تعاىل:  الوصف  

(ابن منظور، لسان العرب، مادة (  والتمين، يقال تودد إليه أي: حتبب، ويقال وددت الشيء أود أي أمتىن  
: دخول املشقة على  )  العنت653/ 2، وأمحد بن حممد بن علي الفيومي، املصباح املنري  453/ 3ودد)، 

وهي كلمة تطلق على: اهلالك، واإلمث، والغلط، واخلطأ، والزنا، والتشديد، واألذى،    اإلنسان وإلقاء الشدة،
أداؤه   عليه  يصعب  ما  وألزمه  عليه  شدد  أي:  عنته،  (عنت)،  يقال:  مادة  العرب،  لسان  منظور،  (ابن 

  .  )630/ 2، وأمحد الزيات، املعجم الوسيط، 2/61-62
عليكم، ويتعبكم، من تفريق جمتمعكم، وذهاب قوتكم، فهم  فيكون املعىن: أم رغبوا فيما يهلككم، ويشق  

(حممد بن  ال يودون السعادة والرفاهية واخلري لكم، بل يفرحون بشقائكم وتعاستكم وباألذى الذي يصيبكم  
ويف املعىن فرق من    ). 1380/  3، وحممد أبو زهرة، زهرة التفاسري،  64/  4عاشور، التحرير والتنوير  

ون يف إفساد دينكم، فإن عجزوا عنه وّدوا إلقاءكم يف اشد أنواع الضرر، الثاين: ال  وجوه، األول: ال يقصر 
ال  والثالث:  إعناتكم،  حب  قلوم  عن  يزل  مل  عنه  عجزوا  فإذا  الدنيا،  يف  أموركم  إفساد  يف  يقصرون 

قلوم)   زائل عن  يفعلوا ذلك من خارج فحب ذلك غري  مل  فإن  أموركم،  إفساد  بن  (يقصرون يف  حممد 
  .     )174/ 8، التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، مر التميمي الرازيع
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الثالث َأْكَبرُ   : قوله تعاىل:الوصف  ُصُدوُرُهْم  ُتْخِفي  َوَما  َأْفَواِهِهْم  ِمْن  اْلَبْغَضاُء  َبَدِت  يقال   َقْد  البغضاء: 
    0)64/ 1(أمحد الزيات، املعجم الوسيط .بغض الشيء بغضًا، مقته وكرهه )

: البغض الشديد املستمكن الثابت الذي ال يتغري وال يزول، فهي صفة ثابتة، وفرق  البغضاء أبو زهرة:  قال  
يبعد زواهلا، وهي على ذلك  البغضاء فهي كراهية  الزوال، وأما  َتْقَبُل  فالبغض حاٌل  والبغضاء،  الُبغض  بني 

. فيكون معىن  )1381/  3  (حممد أبو زهرة، زهرة التفاسرياخص من البغض املطلق، إذ هي بغض مقيد)  
على   بدت  حىت  إخفاءها  يتمالكوا  فلم  كالمهم،  من  لكم  وبغضهم  عدائهم،  عالمات  ظهرت  قد  اآلية: 

وكتابكم،   نبيكم  وكذبوا  أعراضكم،  يف  فوقعوا  َأْكَبرُ لسام،  ُصُدوُرُهْم  ُتْخِفي  على    َوَما  يفيض  مما 
أظهروه   مما  واشد  أعظم  فهو  لكم،  والعداوة  والبغض  احلقد  من  ممتلئة  فهي  عليها،  الدالئل  من  ألسنتهم 
بلسام، ألن فلتات اللسان أقل مما جتنه الصدور، بل تلك الفلتات بالنسبة إىل ما تكنه صدوره قليلٌة جدًا  

، وحممد رشيد رضى،  تفسري املنار،  84/  5رحيان،  ، حدائق الروح والحممد األمني بن عبد اهللا اَألرّمي(
4 /81-82(  .  
يف هذه اآلية تربز آداب التعايش، يف ي املؤمنني عن اختاذ بطانة من غريهم، وهو الداء اخلطري الذي ابتليت  

اليت  بالوشايات  فحكموا  املسلمني،  وغري  املنافقني،  من  سوء  بطانة  حكامها  اختذ  فقد  اإلسالمية،  األمة   به 
التشكك  من  فيها  وأدخلوا  األمة،  مجع  ومتزق  العذاب،  سوء  وساموهم  العباد  فظلموا  املنافقون،  ينقلها 
يتظاهرون هلم. (يف   املسلمني،  الذين تسربوا يف صفوف  املسلمني، مث إن هؤالء األعداء  والطعن يف عقائد 

وغلبتهم   املسلمني  قوة  وين  –ساعة  جارحة،  وكل  خاجلة  كل  فتكذم  م  باملودة،  املسلمون  خدع 
فيمنحوم الود والثقة، وهم ال يريدون للمسلمني إال االضطراب واخلبال، وال يقصرون يف إعنات املسلمني  

ار)   أو  ليل  الفرصة  واتتهم  وما  والدس،  هلم  والكيد  طريقهم،  يف  الشوك  ظالل  ونثر  يف  قطب،  (سيد 
  .  )452/ 1القرآن، 

ب يقابل  العزة  أخذ رب  البيان  فقال:  بعد هذا  الفريقني،  أخالق  ُيِحبُّوَنُكْم  ني  َوَلا  ُتِحبُّوَنُهْم  أوَلاِء  َأْنُتْم  َها 
، قالوا ملنافقي اليهود، وقيل ملنافقي أهل الكتاب،  ِحتبُّوَنُهْم  فعول يف  َوُتْؤِمُنوَن ِباْلِكَتاِب ُكلِِّه    ضمري امل

املشركني   منافق  حىت  منافق  كل  فهو   ، املؤمنني  دون  من  بطانة  على  عائد  أنه  يظهر  اهللا  (والذي  جار 
الكشاف،   املحيط،   435/  1الزخمشري،  البحر  األندلسي،  حيان  وأيب  يكون  ،  )43/  3،  أن  وإما 

للذين خيطئون ويتخذون منهم خا أنتم  اخلطاب  املعىن: ها  األمور، ويكون  صة وبطانة ويطلعوم على سر 
أيها الذين اخطئوا حتبوم يقينًا، ألنكم تؤمنون بالكتاب املرتل كله، فمن ضمن إميانكم التصديق بالصادق 

عندكم؟)   ملا  جاحدون  منكرون  وهم  م  تثقون  فكيف  اإلميان،  ناقصوا  وهم  زهرة،  عندهم،  أبو  (حممد 
التفاسري املفسرون  )1382/  3،  زهرة  أجاب  حتبوم؟  يقول  فكيف  الكافر،  حيب  ال  املؤمن  كان  إذا   .
  :  ) 447/ 1، زاد املسري،  اجلوزي (عبد الرمحن بن علي بن حممدبأربعة أقوال: 

  : أا امليل إليهم بالطباع ملوضع القرابة والرضاع واحللف؛   األول
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  ملعاصي اليت يقابلها العذاب الشديد؛  أا مبعىن الرمحة هلم ملا يفعلون من ا الثاين:
  أا ملوضع إظهار املنافقني اإلميان فأحبوهم ألم اظهروا اإلميان؛  الثالث:
  أا مبعىن إرادة اإلسالم هلم، وهم يريدون املسلمني على الكفر.  الرابع:

ا قال قتادة: (فواهللا  هو األرجح ألن املنافق هذه هي صفته، وهم املعنيون يف هذا النص، كم  والقول الثالث
إنَّ املؤمن ليحب املنافق، ويأوي إليه ويرمحه، ولو أن املنافق يقدر من املؤمن على ما يقدر عليه املؤمن منه،  

  .  )65/  4(حممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ألباَد خضراءه وأفناه وأهلكه) 
ُيظهر، ومن كانت هذه صفته فهو منافق، فهم   أْبطن غري ما  املؤمنني إال من  فال ميكن أن يكون يف بطانة 
أناملهم لشدة غيظهم مع   آمنا، وإذا ما خلت جمالسهم منكم، عضوا عليكم  يقولون  املؤمنني  يلقون  عندما 

أذيتكم وزوال دولتكم، ومن كانت هذه   يريدون من  إنفاذ ما  بان يتخذ  عدم قدرم على  أوصافه جدير 
املحيط،  عدوًا ال صديقًا   البحر  األندلسي،  التفاسري،  44/  3(أبو حيان  زهرة  زهرة،  أبو  وحممد   ،3  /

1383(  .  
والكافر   الرمحة،  أظهر  فاملؤمن  اإلسالمي،  املجتمع  اليت حيملها  والرمحة  املحبة  تتجلى يف  التعايش  آداب  إن 
املنافق أظهر املحبة وأبطن خالفها، فاملؤمن خري للكافر وللمنافق منهما له حبا ورمحة ومعاملة، قال صاحب  

إلخوان والرمحة  واملحبة  التساهل  يف  يكون  اإلنسان  (إن  الصحيح املنار:  باإلميان  متسكه  قدر  على  البشر  ه 
َهاَأْنُتْم أوَلاِء ُتِحبُّوَنُهْم َوَلا وقربه من احلق والصواب فيه، وكيف ال يكون كذلك واهللا يقول خليار املؤمنني  

(حممد رشيد رضى، تفسري املنار،  فبهذا حنتج على من يزعم أن ديننا يغرينا ببغض املخالف لنا    ُيِحبُّوَنُكْم
4 /90(  .  

إن آداب التعايش يف هذه اآلية تربز يف تربية املسلمني على استعمال سالحني يف مواجهة مؤامرات املنافقني،  
عز    األول: وراءه  الذي  اهللا  إىل  رجوع  فالدعاء  قلوم،  بنار حترق  بأن ميوتوا كمًدا وغيًظا  عليهم  الدعاء 

التجأ إىل اهللا سدد خطاه وكان مصري للمؤمنني، ومن  أما  ونصر  النفاق،  النجاح قتل ألهل  النجاح، ويف  ه 
ازدهار    الثاين:السالح   يف  سببًا  يكون  ما  بكل  يعتنوا  أن  بالذات،  وحلكامها  األمة،  لشباب  حتريض  فهو 

األوطان وتقدمها يف كل جوانب احلياة، ولكن من املؤسف أن ترى األمة تعتمد يف ضتها على غري شباا،  
الضعف فيها،  فاختذ حكامها بطانة من دو الغرب مواطن  الدول اإلسالمية، وعرف  م ، فكشفت أسرار 

فزال عزنا، ودمرت بلداننا، بل مما يزيد األسى واحلزن، أن بلدان اإلسالم اليوم ال جتد من يعاجل مرضاها إال  
علمون  النصارى واليهود وغريهم، فلم يعتين احلكام بالعلم والعلماء، فاختذوا بطانة من غري هم، من حيث ي

  .  )88/ 4(حممد رشيد رضى، تفسري املنار،  أو ال يعلمون 
َوِإْن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة َيْفَرُحوافقوله:   ِبَها بيان حلال املنافني أم إذا نالكم خري   )ِإْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم 

حسن وفيه خري ونع لكم فإنه كانتصاركم على أعدائكم، أو دخول الناس يف دين اهللا أفواجًا، أو أي أمر  
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الشدائد واملحن عليكم   أمحد مصطفى  (يسوئهم، ويثري غيظهم وحسدهم، فإم قوم ال يفرحهم إال نزول 
  . )1385/ 3، وحممد أبو زهرة، زهرة التفاسري، 47/ 4تفسري املراغي، املراغي، 

ة اإلسالم إىل مقابلة عداء  إن آداب التعايش تربز يف هذا النص بأروع صورها، كيف ال والقرآن يوجه أم 
املنافقني، واتقاء شرهم بالصرب والتقوى، يقول املراغي يف تفسريه: (فإن اهللا أمر املؤمنني بالصرب على عداوة  
إال   يأمر  أال  القرآن  دأب  من  إذ  مبثله،  الشر  مبقابلة  يأمرهم  ومل  شرهم،  واتقاء  الكافرين،  املبغضني  أولئك 

اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه عداوة َكَأنَُّه َوِليٌّ  (باحلسنة كما قل: باملحبة واخلري، ودفع السيئة 
، فإن تعذر حتويل العدوِّ إىل ُمِحبٍّ، بدفع سيئاته مبا هو أحسن منها  )34سورة فصلت: من اآلية  ()  َحِميٌم

، كما فعل النيب (ص) مع بين النضري، فإنه حالفهم وواّدهم فنكثوا    -جاز دفع السيئة مبثلها من غري بغي  –
م إال  العهد وخانوا وأعانوا عليه عدوه من قريش وسائر العرب، وحاولوا قتله، فلم يكن هناك وسيلة لعالجه

  .  )48/ 3، تفسري املراغي، (أمحد مصطفى املراغيقتاهلم وإجالؤهم من ديارهم) 
العز   طريق  إىل  لألمة  إرشاد  هو  الكفار،  من  وغريهم  املنافقني  مع  والتقوى  بالصرب  التعايش  أدب  إن  كما 

  .  )453/  1(سيد قطب، يف ظالل القرآن، والنصر، الصرب على كيد املنافقني، وتقوى اهللا يف الرعية 
الغل واحلقد   املجتمع على عدم مقابلة  أبناء  تربية  اآلية ، هو  الذي نستنبطها من هذه  التعايش  ومن آداب 
فاإلسالم   الناس مجيعا،  مع  التعامل  السماحة يف  املجتمع على  أبناء  وتربية  مبثلها،  واملكر  والدس  والكراهية 

ا اختاذ بطانة من غريهم، ولكنه ال يكيد، حيذر من  الدالة على  حيذر من  األدلة  حلاقد ولكنه ال حيقد، ومن 
صدق هذا الكالم أن  اليهود (بعد أن كانوا أشد الناس عداوة للذين آمنوا يف أول ظهور اإلسالم قد انقلبوا  
فصاروا أعوانًا للمسلمني يف بعض فتوحام "كفتح األندلس"، وكذلك القبط عونًا للمسلمني على الروم  

املنار،  (حممد رشيد رضيف مصر)   املنافقني، وال  )82/  4ا، تفسري  يلتفت إىل هؤالء  املؤمن أن ال  . فعلى 
  يعريهم أي أمهية. 

  
  الــخـاتـمـة: 

ويف ختام هذا النقاش املوجز عن مفهوم التعايش السلمي املشترك يف الشرائع السماوية وفق املنظور القرآين  
  ميكن أن أثبت أهم النتائج اليت توصلنا إليها وهي:  

القرآن الكرمي أوىل جانب الدعوة اهتمامًا كبريًا، وأن دعوة كل األنبياء كانت باللطف واللني وخفض   إن .1
اجلناح، واستعمال األلفاظ اليت فيها استمالة للقلوب والعقول، فدعوة األنبياء ا حاجة إىل دراسة خاصة،  

باهللا اإلميان  إىل  دعوم  من خالل  أقوامهم،  مع  تعايشهم  آداب  اليت  ملعرفة  التعايش  صور  أعظم  وجّسد   ،
والتشريد،   والرجم  والتهديد،  العذاب  أصناف  يالقون  وهم  أقوامهم،  مع  تعايشهم  اهللا خالل  أنبياء  رمسها 

  والتهم الباطلة.
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مشلت آيات القرآن الكرمي التعايش جبميع أفراد املجتمع ونواحي احلياة، فالقرآن يريد ألفراد املجتمع أن    .2
اليتيم الذي فقد من حنان األبوة مل يفقد حنان الشرع، ووضع للصحبة لعلماء والصاحلني  تتماسك لبناته، ف

آدابًا، مث ارشد إىل آداب أخرى تزيد من حلمة املجتمع ومتاسكه فأمرهم بالتحية بالسالم فإا تزرع املحبة  
  ع.  يف القلوب، وأرشدهم إىل الصفح عن الزالت ألن تتبع اهلفوات يقلل من روابط املجتم

إن املسلمني اليوم ال يعيشون داخل البالد املسلمة وحدهم، فقد أصبحت البالد اإلسالمية تضم يف داخلها   .3
النصراين واليهودي والبوذي وامللحد، إىل غريها من الطوائف غري املسلمة، ضمن ضوابط وثوابت جتمع بني  

  االثنني من غري بغي وعدوان.  
ش مع غري املسلم من غري املحاربني، بالعدل معه، واحترامه كإنسان له  دعا القرآن الكرمي إىل آداب التعاي .4

يف   يتركون جهدهم  املنافقني ال  فإن  املسلمني،  غري  من  بطانة  اختاذ  الوالة واحلكام من  احلياة وحتذير  حق 
  حتقيق مقصدهم ومرادهم فيما يورث املسلمني الفنت، والشكوك يف الدين.   

ا .5 غري  التعايش مع  باب  فتح  اإلسالمية  إن  البالد  يدخل  فاملستأمن عندما  الدعوة،  لباب  فتح  هو  ملسلمني 
فيسمع القرآن الكرمي، ويرى أخالق املسلمني، قد يؤثر ذلك يف قلبه فيدخل اإلسالم، فعلى الدعاة استغالل  

  مثل هذه الفرص يف الدعوة.  
من مسات اإلسالم وشرائعه،    إن التغري يف الشكل مع الوحدة واالجتماع يف اجلوهر هلو السمة األساسية .6

بل هو ميزة من ميزات تصوره للكون واحلياة والوجود، ومن خالل هذه السمات واخلصائص كان مبقدور  
احلضارة اإلسالمية أن تعاجل شؤون احلياة املختلفة وأن تستوعب مطالبها على سائر اجلبهات، وذلك ألا  

مع يف ظالهلا عرق وال قومية وال فئة وال دين، قال تعاىل: (يا  تنتمي إىل قاعدة املساواة والعدل ال ميزق املجت
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا  

ِحٌد، َوِإنَّ َأَباُكْم َواِحٌد،  عليم خبري) وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ( َيا َأيَُّها النَّاُس، َأَلا ِإنَّ َربَُّكْم َوا
َأْسَودَ  َوَلا  َأْسَوَد،  َأْحَمر َعَلى  َوَلا  ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرِبيٍّ،  َوَلا  ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ،  َفْضَل  َلا  ِإلَّا    َأَلا  َأْحَمَر،  َعَلى 

 ِبالتَّْقَوى).  
 

  أهم التوصيات: 
املعاصرة   .1 البحثية  اجلهود  أعدائه  تكثيف  من  فاهلجمة  واملسلمني؛  لإلسالم  احلقيقي  الوجه  إلبراز  وتوجيهها 

احلقيقة   بالكتابة ونشر  يكون  الردع  هذا  وجانب من  امتدادها،  لردعها وكف  أقوى  قوية وحتتاج جهودًا 
الدموية   تيارات وأوهام غرست صفة  الذي كان ضحية  العاملي،  العامل والضمري  املغيبة عن فكر  أو  املخبأة 

 رة سلبية عن اإلسالم واملسلمني مع غريهم. وصو
أن جيسد   .2 شأنه  بل من  نظريًا  ليست جمرد كالمًا  احلالية  الساحة  ووجودها حقيقة على  مناذج حية  إعطاء 

ملبادئ   وأسسوا  واصلوا  غريهم  تعاملوا مع  األوائل وكيف  املسلمني  واقع  احلقيقي، ويعكس  املسلم  صورة 
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اآلن   ا  ينادي  اليت  متناسني  التعايش  األفواه،  ويكممون  األيدي،  يكبلون  والدميقراطية وهم  احلرية  مدعي 
 تارخيهم القمعي الدموي وما فعلوه قسرًا مع غريهم من ديانات أخرى. 

التلميذ والطالب والعامل  .3 للمسلم يف كل مكان،  الفردية واجلماعية  باملسؤولية  الديين والشعور  الوعي  غرس 
هم ينبغي أن يعملوا بوحدة وتكافؤ كي تستقيم الصورة احلقيقية عن اإلسالم واألمي، والعامل والسياسي كل

وتكشف هوية اإلسالم الذي كان رسالة السالم واألمن يف البشرية دومًا منذ بزوغ فجره، وهذا من شأنه  
 أن يقوي الدافع لدى أبناءه يف احلفاظ عليه وإيصاله ملن وصلته صورة مشوهة عنه. 

بأن مسؤولية اإلسالم ليست فردية إمنا تقوم على تكاتف أبنائه والعمل اجلاد املتواصل    وأخريًا فيمكن القول  .4
للنهوض بواقعه األليم الذي غلف به من قبل أعدائه، وأصبحوا ينفرون الناس منه ويصفونه بأقبح األوصاف  

بأمهي املسلمني  لدى  الشعور  بعمق  إال  إجناحه  ميكن  ال  وهذا  باألصل،  هويتهم  تناسب  أمام  اليت  وأم  ته، 
مسؤولية ليست بالقليلة عليهم النجاح فيها بشىت الوسائل املتاحة من غري ضرر أو ضرار فهو شعار اإلسالم  

  واملسلمني على مر العصور. 
  املراجع واملصادر  

 وهي بعد القرآن الكرمي.
املكنون1993- هـ1414السمني، احلليب أمحد بن يوسف (  )1 الكتاب  املصون يف علوم  الدر  ،  م)، 

 حتقيق، د. أمحد حممد اخلراط، الطبعة األوىل، دار القلم، دمشق. 
  إبراهيم، علي سامل، النفاق واملنافقون يف عهد رسول اهللا (ص)، دار الشعب، القاهرة.  )2
حتقيق:   )3 الوسيط،  املعجم  النجار،  وحممد،  القادر  عبد  وحامد،  الزيات  وأمحد،  مصطفى،  إبراهيم، 

  . جممع اللغة العربية، دار الدعوة
ابن احلاجب، شرح الرضي على الكافية،تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قان   )4

  م. 1996بنغازي، الطبعة الثانية  –يونس
ابن سيد الناس، حممد بن عبد اهللا بن حيىي، عيون األثر يف فنون املغازي والسري، مؤسسة عز الدين،   )5

  بريوت.
  حرير والتنوير،  الدار التونسية للنشر، تونس.  )، تفسري الت1984ابن عاشور، حممد الطاهر ( )6
7(  ) السمعاين  اجلبار  عبد  بن  حممد  بن  منصور  املظفر،  القرآن،  1997  -هـ1418أيب  تفسري  م)، 

  حتقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن  السعودية، الطبعة: األوىل. 
، حتقيق، حممد عبد القادر عطا، دار النشر: دار  أيب بكر، حممد بن عبد اهللا بن العريب، أحكام القرآن )8

  الفكر للطباعة والنشر، لبنان. 
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م)، تفسري حدائق 2001  - هـ1421اَألرّمي، العلوي اَلَهِرّي الشافعي، حممد األمني بن عبد اهللا (  )9
الطبعة  النجاة، بريوت،  دار طور  الدكتور هاشم حممد علي حسني مهدي،  الروح والرحيان، تقدمي 

    األوىل.
  األفريقي املصري، حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل.  )10
11( ، البغدادي  العظيم    اآللوسي  القرآن  تفسري  املعاين يف  السيد حممود، روح  الدين  الفضل شهاب  أيب 

  والسبع املثاين،  دار إحياء التراث العريب، بريوت.  
م)، حقوق اإلنسان يف اإلسالم،  دار السالم، القاهرة، الطبعة 1997  - هـ1417أمري عبد العزيز (  )12

  األوىل.
أيب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية ، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيق    األندلسي ، )13

العلمية   الكتب  دار  حممد,  الشايف  عبد  السالم  الطبعة: 1993  - هـ1413  -لبنان    - عبد  م، 
    0األوىل

14( ) حيان  بأيب  الشهري  يوسف  بن  حممد  املحيط،  2001-هـ  1422األندلسي،  البحر  تفسري  م)، 
خ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض، شارك يف التحقيق، د.زكريا عبد  حتقيق الشي

  املجيد النوقي، د.أمحد النجويل اجلمل، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، الطبعة األوىل.  
15(  ) اهللا  أبو عبد  إمساعيل  بن  اجلعفي، حممد  اجلامع  1987  – 1407البخاري  البخاري،  صحيح   ،(

املختصر الشريعة، جامعة  الصحيح  البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية  : حتقيق، د. مصطفى ديب 
  بريوت، الطبعة الثالثة. دمشق، دار ابن كثري، اليمامة، 

صادر،   )16 دار  النشر،  دار  الكربى،  الطبقات  اهللا،  عبد  أيب  منيع  بن  بن سعد  الزهري، حممد  البصري 
  بريوت. 

إبراهيم  )17 احلسن  أيب  الدين  برهان  دار    البقاعي،  والسور،  اآليات  تناسب  يف  الدرر  نظم  عمر،  بن 
  الكتاب اإلسالمي، بالقاهرة.  

  جت، عبد الواحد صاحل، اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، دار الفكر، دمشق.   )18
  البيضاوي، تفسري البيضاوي،  دار النشر، دار الفكر، بريوت.   )19
الص )20 اجلامع  عيسى،  أبو  بن عيسى  السلمي، حممد  أمحد حممد  الترمذي  الترمذي، حتقيق،  حيح سنن 

  بريوت.  شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العريب،
النشر، مؤسسة   )21 دار  القرآن،  تفسري  احلسان يف  اجلواهر  بن خملوف،  بن حممد  الرمحن  الثعاليب، عبد 

  األعلمي للمطبوعات، بريوت.  
آن، دار النشر، دار الكتب )، نواسخ القر1405اجلوزي أيب الفرج، عبد الرمحن بن علي بن حممد ( )22

 العلمية، بريوت، الطبعة األوىل.  
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الرمحن بن علي بن حممد (  )23 املكتب اإلسالمي، 1404اجلوزي، عبد  التفسري،  املسري يف علم  )، زاد 
  بريوت، الطبعة، الثالثة. 

24( ) الدين  برهان  بن  علي  املعرفة، 1400احلليب،  دار  املأمون،  األمني  سرية  يف  احللبية  السرية    هـ)، 
  بريوت.

هـ)، السرية النبوية البن هشام  1411احلمريي املعافري، عبد امللك بن هشام بن أيوب أيب حممد (  )25
  ، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد،  دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل. 

بن كثري (ت )26 عمر  بن  إمساعيل  الفداء،  أيب  الفكر،  774الدمشقي  دار  العظيم،  القرآن  تفسر  هـ)، 
  بريوت. 

ابن عادل (   الدمشقي )27 اللباب يف علوم  1998  -هـ  1419احلنبلي، أيب حفص عمر بن علي  م)، 
العلمية،   الكتب  دار  معوض،  والشيخ علي حممد  املوجود،  عبد  امحد  الشيخ عادل  الكتاب، حتقيق 

  بريوت، الطبعة األوىل. 
عد الزرعي،  الدمشقي املعروف بابن القيم، أيب عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن س )28

  . 1/12هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى، دار النشر، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة 
29(  ) التميمي  عمر  بن  حممد  الشافعي،  مفاتيح  2000  - هـ  1421الرازي  أو  الكبري  التفسري  م)، 

  الغيب، لفخر الدين دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل. 
اخلوار )30 (ت  الزخمشري  عمر  بن  حممود  القاسم  أيب  حقائق  538زمي،  عن  الكشاف  تفسري  هـ)، 

العريب،  التراث  إحياء  دار  املهدي،  الرزاق  عبد  حتقيق  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل  وعيون  الترتيل 
  بريوت.

31( ) األردن،  2003  -هـ1423السامرائي  الفكر،  دار  صاحل،  فاضل  للدكتور  النحو،  معاين  م)، 
  الطبعة الثانية.

(ت  الس )32 داود  أيب  األشعث  بن  سليمان  األزدي،  حممد  275جستاين  حتقيق  داود،  أيب  سنن  هـ)، 
  حميي الدين عبد احلميد دار الفكر، بريوت.    

حتقيق    )33 الشيباين،  احلسن  بن  ملحمد  الكبري  السري  كتاب  إمالء  شرح   ، أمحد  بن  حممد  السرخسي، 
  م .     1957ة الدول العربية الدكتور صالح الدين املنجد، طبع، معهد املخطوطات جبامع 

34(  ) ناصر  بن  الرمحن  عبد  كالم  2000  -هـ1421السعدي،  تفسري  يف  الرمحن  الكرمي  تيسري  م)، 
  املنان، حتقيق، ابن عثيمني، دار مؤسسة الرسالة، بريوت، 

35( ) قطب  الرابعة  2004  -هـ1425سيد  الطبعة  القاهرة،  الشروق،  دار  القرآن،  ظالل  يف  م)، 
  والثالثون،
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السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد أبو الفضل، لباب النقول يف أسباب الرتول، دار النشر،   )36
  دار إحياء العلوم، بريوت.  

37( ) الصبور  عبد  الطبعة 2004- هـ1425شاهني،  مصر،  السالم،  دار  السالم،  دين  اإلسالم  م)، 
 األوىل.   

  ، مصر.  شحاته، حممد صقر، عرفوا احلق فتركوا الباطل دار العلوم )38
م)، تفسري أضواء البيان 1995  - هـ  1415الشنقيطي، حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين (  )39

  يف إيضاح القرآن بالقرآن، حتقيق، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت.  
م)، تسامح اإلسالم وتعصب خصومه، منشورات مؤسسة  1990  -هـ1399شوقي أيب خليل ( )40

  للطباعة والتوزيع، دمشق، الطبعة األوىل.   مي
الشوكاين، حممد بن علي بن حممد، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، دار   )41

  الفكر، بريوت. 
  الشيباين، أمحد بن حنبل أيب عبد اهللا، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر.   )42
)، الكامل يف التاريخ،  1415الشيباين، أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي ( )43

  حتقيق  عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية.
  1420هـ) (310الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر (املتوىف:   )44

شاكر،  م)،    2000  -هـ   حممد  أمحد  حتقيق،  القرآن،   تأويل  يف  البيان  جامع  الطربي،  تفسري 
  مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل.  

45(  ) والنصارى  املسلمون  الرمحن عطبة،  الطبعة 2007  -هـ1428عبد  األوزاعي، سورية،  دار  م)، 
 الثانية. 

46(  ) عطبة  الرمحن  بريوت2006  - هـ  1427عبد  األوزاعي،  دار  واآلخر،  اإلسالم  الطبعة م)،   ،
  األوىل.  

47( ) احلسني  اللطيف  عبد  بن  إبراهيم  بن  اللطيف  مع  1999  - هـ  1419عبد  الغرب  تسامح  م)، 
  املسلمني، دار ابن اجلوزي، السعودية، الطبعة األوىل.  

حممد   )48 علي  حتقيق  القرآن،  إعراب  يف  التبيان  اهللا،  عبد  بن  احلسني  بن  اهللا  عبد  البقاء  أيب  العكربي، 
 ، عيسى البايب احلليب وشركاؤه.  البجاوي، دار النشر

  علي بن نايف الشحود، موسوعة الرد على املذاهب الفكرية املعاصرة، الباحث يف القرآن والسنة. )49
50(  ) الثقفي  الزبري  ابن  إبراهيم  بن  امحد  جعفر  أيب  اإلمام  مالك  2006  -هـ1427الغرناطي،  م)، 

  العلمية، بريوت، الطبعة األوىل.  التأويل، وضع حواشيه عبد الغين حممد علي الفاسي، دار الكتب
  الفريوز آبادي، تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، دار النشر، دار الكتب العلمية، لبنان.  )51
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حنو   )52 (املتوىف:  العباس  أبو  علي،  بن  حممد  بن  أمحد  احلموي،  يف  770الفيومي  املنري  املصباح  هـ)، 
 غريب الشرح الكبري، املكتبة العلمية، بريوت. 

املكتبة الفيومي )53 للرافعي  الكبري  الشرح  غريب  يف  املنري  املصباح  املقري،  علي  بن  حممد  بن  أمحد   ،
  العلمية، بريوت. 

  القرطيب، أيب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع إلحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة.  )54
)، إرشاد الساري  هـ  1323القسطالين القتييب املصري، أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك ( )55

(املتوىف:   الدين  العباس، شهاب  أبو  البخاري،  األمريية،  923لشرح صحيح  الكربى  املطبعة  هـ)، 
  مصر، الطبعة السابعة.  

الدين مصطفى ( )56 املعروف بشيخ زاده، حممد بن مصلح  احلنفي  م)،  1998  -هـ1376القوجوي 
  تركيا.  حاشية الشيخ زاده على تفسري البيضاوي، مطبعة مكتبة احلقيقة،
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 حتوالت الفكر االستشراقي اإلسباين بني األصل واهلوية 
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  امللخص: 
الشرق حاضر يف    األوربية يف أن  الدراسات االستشراقية  الدراسات االستشراقية اإلسبانية عن  متيزت 

يف   املستشرقون  فكان  اإليربية.  اجلزيرة  شبه  يف  قرون  مثانية  ملدة  العريب  الوجود  لتأثري  نتيجة  دراستهم 
شر الذي مثل بداية لتغيري  صراٍع دائٍم بني األصل واهلوية منذ القرن السابع عشر حىت القرن التاسع ع

نظرة املستشرقني حنو الشرق ودراستهم ختتلف عما سبق. سأحاول يف حبثي التركيز على هذه النقطة، 
  وما أثارته أفكار املستشرقني اإلسبان من نقاش حاد بني املستشرقني. 

  ل، اهلوية. الدراسات االستشراقية اإلسبانية، املستشرقون، االستشراق، األص  الكلمات املفتاحية: 
Abstract: 
Spanish Orientalist studies distinguished from European Oriental studies in 
the fact that the East was present in their studies as a result of the influence 
of the Arab presence for eight centuries in the Iberian Peninsula. The 
orientalists were in a constant struggle between the origin and identity from 
the seventeenth century until the nineteenth century, which represented the 
beginning of a change in the orientalists ’view of the East and studied them 
through the different way that previously mentioned, I will try in my 
research to focus on this point ,and what sparked the ideas of the Spanish 
Orientalists of intense debate among the Orientalists. 
Keywords: Spanish Orientalist studies, orientalists,oriental, origin, identity. 

   املقدمة:
على الرغم من تراجع الدراسات االستشراقية يف وقتنا احلاضر وقلة دارسيها إال أن ماضي هذه احلركة  
الغرب وفرض سيطرا على   تفاصيله، فحققت هذه احلركة غرضها يمنة  الغربية كّون احلاضر بكل 

علي  قامت  اليت  املرجوة  النتائج  وحتقيق  التعامل  أساسيات  أهم  اآلخر  فمعرفة  الفكر  الشرق.  ولعل  ها. 
االستشراقي اإلسباين أول من فتح باب الشرق بطريقة جديدة مل يعتد الفكر الغريب طرقه بعد أن كان  
مغلقًا لقرون، فبعد حركة التنوير اليت قامت يف أوربا عامة وإسبانيا خاصة، وتغيري استراتيجية التعامل  
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والتقليل   العدائية  من  االستشراقي  اخلطاب  الشرق،حتول  تنصيب  مع  إىل  احلال  وصل  اآلخر حىت  من 
مع   واإلعجاب  التمجيد  إىل خطاب  اإلسباين  االستشراقي  الفكر  فعمد  الشرق.  على  أوصياء  أنفسهم 
وجود حتفظات أبانت حقيقة االستشراق ملن وعى أن أصل الشيء غري منفصل عنه. فأصل االستشراق  

  ه وغريه ناقص ال حمال.  الطعن بكل ما هو غري غرب. فاألصل الغريب هو الكمال بذات
  منهج الدراسة :  

وقد حاولت يف حبثي إتباع طريقني متثال يف اعتمادي على الطريقة االستقرائية التحليلية، واملنهج املقارن 
ملا وقع بني يدي من مصادر عربية وأجنبية يف حماولة بيان (األنا) و(اآلخر) يف الدراسات االستشراقية، 

العربية نصيب يف حبثي. وما طرحته من أحباث عن املستشرقني. فقسمت حبثي إىل  فكانت للدراسات  
ثالثًا:  اإلسبان،  للمستشرقني  الفكري  االجتاه  ثانيًا:  ومدارسها،  االستشراق  تعريف  أوًال:  هي:  نقاط 
ما   أهم  ذكرت  مث  واهلوية.  األصل  بني  اإلسباين  االستشراق  رابعًا:  اإلسباين،  االستشراق  خصائص 

  إليه من نتائج يف اية البحث. توصلت
  إشكاالت الدراسة :

اهلوية و(األنا) و(اآلخر)   تتجلى يف  الصراع الفكري بني جهات عدة  مّثل االستشراق اإلسباين حقيقة 
من جهة، ومن جهة أخرى التجاذب والتنافر بني عاملني خمتلفني مها: العامل العريب الذي استقر لقرون  

اإليبريي اجلزيرة  شبه  ذلك من دمج  يف  على  يترتب  فيه وما  األوريب واالندماج  للعامل  االنتماء  وبني  ة، 
املختلفة كاالستشراق  املتشعبة واآلراء  األهداف  املتمثل يف  األوريب  االستشراق  واملقاصد يف  األهداف 
السابقة هلا  املدارس  األملاين .. إخل. فكل مدرسة من  اإلنكليزي، واالستشراق    الفرنسي، واالستشراق 

  كياا ووجودها ، وأهدافها اليت أضمرا يف ترمجاا وكتبها املؤلفة عن الشرق والعامل اإلسالمي .  
من   الفكرية  حتوالا  أهم  إىل  التطرق  حماولة  اإلسبانية؛  االستشراقية  املدرسة  على  دراسيت  يف  ركزت 

صوصية املواطن اإلسباين الذي  هيمنة الغرب عليها إىل فضاء احلرية يف التفكري وانتقاد اآلخر ، وبيان خ
التطرق إلشكالية   . وقبل  إسبانيا  تاريخ  الذي شّكل جزءًا من  أصوله وتارخيه  التخلي عن  يستطع  مل 

      الدراسة البد يل من احلديث عن ماهية االستشراق ومدارسه.
  

  أوًال: تعريف االستشراق ومدارسه 
ال  االستشراق حركة فكرية سياسية الطبع  مثلت  الذي طغى عليه االستطالع ومعرفة  اجتماعية  بشري 

ممتلكاته   على  والسيطرة  اهليمنة  أو  اآلخر،  على  القضاء  الطريقة  كانت  لو  فرق  وال  منه،  لنيل  اآلخر 
واالنتفاع منها، أو التمجيد والتعظيم يف كيان اآلخر ومنجزاته اليت تركت أثرها يف العامل. ولعل هذا  

جمال من  ((  حيحة حىت وصل األمر إىل وصف االستشراق بأنه  االهتمام بالشرق جاء بطرائق علمية ص 
الذي   بالقرار  الرمسي  وجوده  بدأ  قد  االستشراق؛  أن  املسيحي  الغرب  العلمي. ويعترب  البحث  جماالت 
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العربية،  للغات  األستاذية  كراسي  من  سلسلة  بإنشاء  الفرنسية  فيني  مدينة  يف  الكنائس  جملس  اختذه 
سريانية يف باريس وأوكسفورد وبولونيا وأفينيون وساالمانكا ... فالذين يدعون  واليونانية، والعربية، وال

أنفسهم مستشرقني يطلقون هذا االسم على املتخصص يف الشريعة اإلسالمية مثلما يطلقونه على اخلبري  
وبنائه   اهلائل  االستشراق  حجم  لتقبل  نستعد  أن  علينا  كان  اهلندية.  باألديان  أو  الصينية،  باللهجات 
وظيفتها  للكلمة؛  الصرفية  والصورة  أكادمييًا،  حبثًا  باعتباره  االستشراق  يصف  هذا  كل   ... اجلغرايف 
اإلصرار على متييز هذا املبحث عن كل نوع سواء، وكانت القاعدة يف تطوره التارخيي باعتباره مبحثًا 

(االستشراق املفاهيم الغربية  سعيد، تر، عناين،  ())  أكادمييًا هي توسيع نطاقه ال زيادة الطابع االنتقائي
ص.  2006للشرق)،   ص.  لالستطالع  )112.  111،  رحالت  بدايته  يف  االستشراق  فكان   .

واالكتشاف. فاملستشرق باحث كرس حياته يف دراسة عامل آخر. فبات ينتمي لعاملني خمتلفني ال رابط  
أثر فيه الذي  الشرق  الذي نشأ وكّون شخصيته، وعامل  الغرب  أو بأخرى سواء    بينهما؛ عامل  بطريقة 

الغرب  مّثل رغبة  االستشراق  إن  بقلوبنا.  نلتمسها  يغيب علينا حقيقة  األمر ال  أم كرهه، وهذا  أأحبه 
الغربية وليس  لإلمربيالية  أداة  فاالستشراق  وثقافية،  واقتصادية  سياسية  الشرق ألغراض  بالسيطرة على 

  .   )196م، ص  1986سالمي،  (املستشرقون وموقفهم من التراث العريب اإلنتيجة هلا 
،  1766) مفردة يف موسوعة التينية لتعريف باألب بولينوس يف عام  Orientalistبدأ االستشراق (

م، مث انتقل هذا   1780م أو    1779وأرجع بعضهم بداية استعمال هذه املفردة يف إجنلترا إىل العام  
م يف معجم األكادميية الفرنسية، ودخل    1838م، وظهر عام    1799املصطلح إىل اللغة الفرنسية عام  

السادس 1812عام  إىل معجم أكسفورد   القرن  أوربا يف  املصطلح يف  م. وهناك رأي عن ظهور هذا 
عشر امليالدي، وجند من يرجع االستشراق إىل القرن الرابع عشر للميالد وبعد احلروب الصليبية عندما  
ختلت أوربا عن احلروب والغزوات وسعت إىل فهم ثقافة اآلخر، ورجح (جوستاف دوجا) يف كتابه  

املستش طبعه عام  (تاريخ  الذي  عشر)  التاسع  القرن  إىل  عشر  الثاين  القرن  منذ  أوربا    1960رقني يف 
فكرة أّن الغرب قد شهد يف القرن الثاين عشر للميالد ازدهار احلضارة اإلسالمية يف األندلس، وانتقال  

خيه ومراحله،  (زماين، االستشراق تارالعلوم اليونانية والرومانية إىل األمة اإلسالمية عن طريق الترمجة  
ص.    2014 ص.  بعدها).  176م،  يهم   وما  من  لكل  االستشراق  تسمية  الباحثني  كل  يقبل  مل 

أنكرت اإلسبانية    اخل ، فقد  وثقافة ..  ولغة ودين  تاريخ  به من  يتعلق  الشرق وما  بالبحث عن قضايا 
(تاج،  ب العربية  كارمن هذه التسمية ورددت ملرات عدة أا باحثة وأستاذة جامعية متخصصة يف اآلدا

فلسفته ومناهجه،   ماهيته  مبا ).28م، ص    2014االستشراق  مونتايث  بيدرو  اإلسباين  كما رفض 
يشبه الغضب هذه التسمية، وكانت له مواقف عدة يف هذا الصدد منها رده على املستشرق األمريكي  

إسباني املدن  كربى  يف  أيام  مخسة  دام  الذي  أسبانيا  لتاريخ  األول  املؤمتر  وقرطبة،  يف  (إشبيلية،  هي  ة 
التاريخ ومل    ((   1976وغرناطة، ومالقة) يف اية خريف   يقرأ  بأنه مل  املطبق وامه  ووصفه باجلهل 
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يفهمه واستطرد قائًال : إسبانيا ما كان هلا أن تدخل التاريخ احلضاري لوال القرون الثمانية اليت عاشتها  
ال باعثة  املتخبطة  يف ظل اإلسالم وحضارته، وكانت بذلك  املجاورة  األوربية  األقطار  والثقافة إىل  نور 

والتخلف واألمية  اجلهل  ظلمات  يف  اإلسالمية،  ))  آنذاك  العربية  الدراسات  يف  املستشرقني  (مناهج 
  . ) 277ص ،  1985

ستشراق من وجهة نظر دارسيها العرب. ولو حاولنا  لعلنا يف حديثنا سنمر مّر الكرام على مدارس اال
لك املدارس فإن ذلك حيتاج إجادة أكثر من لغة والسعي احلثيث إىل اإلحاطة بدراسات التفصيل يف ت

املستشرقني. لذلك سنمر على مدارس االستشراق بصورة سريعة من وجهة نظر الباحثة اليت تلمست  
أقسام االستشراق من خالل بعض الدراسات اليت أطلعت عليها وذكرت بعضًا منها. فقد قسمْت تلك  

  : االستشراق كًال على وفق نظرته فكانت هذه الدراسات مقسمة على ثالث نقاط كما يأيت الدراسات
كانت النظرة يف هذه املدرسة منصبة بصورة أساس إىل انتماء  مدرسة املستشرقني وفق انتمائهم:    -1

اخل.    ... اإليطايل  واالستشراق  الفرنسي،  واالستشراق  اإلسباين،  االستشراق  جند  لذلك  املستشرق، 
البحث  هذا  يف  يعنينا  وما  العقيقي.  لنجيب  (املستشرقون)  كتاب  الطريقة  هذه  تناول  من  أبرز  ولعل 

،  2006(العقيقي، املستشرقون،  عرضه يف الفصل التاسع يف اجلزء الثاين    االستشراق يف إسبانيا الذي
على    ).173/  2 االهتمام  وركز  كتابه  يف  االستشراقية  املدارس  النبهان  فاروق  حممد  د.  تناول  وقد 

منهم   أخرى؛  استشراقية  ملدارس  مستقًال  موضوعًا  وجعل  واألملانية،  واإلجنليزية،  الفرنسية،  املدارس 
اإل االستشراق املدرسة  كمدارس  منفصًال  موضوعًا  هلا  يفرد  مل  أنه  إال  أمهيتها  من  الرغم  فعلى  سبانية 

(النبهان، االستشراق تعريفه مدارسه  األخرى اليت درسها وبّين خصائصها وأشهر شخوصها وأعماهلم 
 وما بعدها).     21م، ص  2012آثاره،  

درسة لديه خربة مبجال التخصص فهو  املستشرق يف هذه املمدرسة املستشرقني وفق ختصصهم:    -2
حمترف مبيادين الدين، أو الفنون، أو الثقافة اإلسالمية اليت كانت مركز اهتمامهم ودراسام، ومن أبرز  

العظيم   د. عبد  نراه يف كتاب  ما  املقارنة وهذا  والدراسات  الترمجة  املدرسة؛  قدمته هذه  (الديب، ما 
والتراث،   ص  1992املستشرقون  بعدها)وم  17م،  وفق  ا  على  املستشرقني  يدرس  من  وجند   .

منهاجهم يف الدراسة مثل املنهج اللغوي ، واملنهج التارخيي، واملنهج املقارن ، واملنهج الوصفي ... اخل،  
وحتليلها   أعماهلم  أهم  املنهج  وذكر  املقارن،  املنهج  التارخيي،  املنهج  اللغوية  واملناهج  (املستشرقون 

اإلحص املنهج  اللغوية     ائي)الوصفي،  املناهج  وفق  على  املستشرقني  آثار  دراسة  تناول  (ينظر  الذي 
املنهج   الوصفي،  املنهج  املقارن،  املنهج  التارخيي،  املنهج  اللغوية  واملناهج  (املستشرقون  عمايرة، 

وقد كتبت عن هذه املدرسة رسائل وأطاريح عدة نذكر    وما بعدها)   41، ص  1992اإلحصائي،  
: رسالة ماجستري (البحث اللغوي يف دراسات املستشرقني األملان ) اليت درست بصورة  على سبيل املثال
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العربية   للغة  األملاين ودراسته  املستشرق  اللغوي يف دراسات املستشرقني  مستفيضة  البحث  (الزويين، 
  وما بعدها).   25م، ص   2010األملان العربية أمنوذجًا،  

انصبت الدراسات على    لزمنية (قبل عصر التنوير وبعده):مدرسة املستشرقني على وفق الفترة ا  -3
القرن   من  املقدمة  والدراسات  الترمجة  طريق  عن  آثار  من  تركه  وما  التاريخ  عرب  االستشراق  دراسة 

وما   11، ص 2014(ينظر واردنربغ، تر، حممود، املستشرقون، السادس عشر إىل بعد عصر التنوير 
االستبعدها)   متغريات  ناجي  وجند من رصد  اجلبار  عبد  د.  مثل  التاريخ  يف  وانعطافاته  الواقعية  شراق 

االهتمامات،   التوجيهات،  الدوافع،  اإلشكاليات،  التاريخ  يف  االستشراق  ص  2013(ناجي،   ،
  وما بعدها).   119

الشرق  بني  واملختلفة  املتقاربة  اآلراء  كثرة  يف  تتمثل  فكرية  متاهة  يف  يضيع  االستشراق  يدرس  من 
فنح األفكار  والغرب.  الترمجة ونقل  متناسيني  والفضل  السبق  له  العصور مبن  مّر  على  صراعًا  نعاين  ن 

صاحب   والغريب  األندلس،  إىل  الوافد  بالعريب  املتمثلة  الغرب  مع  الشرق  معايشة  ومسألة  ا،  والتأثر 
تقاليد من  العريب  عهده  عما  تتميز  األندلس  يف  احلياة  فكانت  كليهما  يف  أثرت  معايشة  ،  األرض. 

وعادات. وأبسط مثال ميكن ذكره هو حرية املرأة يف املجالس األدبية، وقوهلا الشعر. ويذكر املقري لنا 
  –  4/664:    1968مجلة من النساء الشاعرات وأخبارهن يف األندلس (ينظر املقري ، تح: عباس ،  
والنظرة األزلية هلن بأا    وما بعدها. ) ويعّد ذلك نقلة نوعية يف حياة العريب املعروف بغريته على النساء

كالبيض املكنون فال يطلع عليهن أحدن ومن يطلع حيرم من الزواج منها حىت لو كانت ابنة عمه كما  
   يلى.وجمنون ليف قصص حب مشهورة كعنرب وعبلة، 

  
  لفكري    اجتاه املستشرقني اإلسبان اثانيا: 

وتطويرها بوسائل عدة. فعلى الرغم من اختالف االستشراق صياغة أساليبه على مّر العصور،  استطاع  
انتماء املستشرق ووالئه السياسي، وآرائه االجتماعية والثقافية إال أن االستشراق يف كل عصوره ُيظهر  
العنصرية والرتعة الفوقية والرغبة يف اهليمنة والتركيز على ثروات الشرق. ولو حاولنا تقسيم اجتاهات  

واملستشرق اإلسباين خاصة؛ سنجدها تتشابه إىل حد كبري. فرغبة االستشراق املستشرقني الفكرية عامة  
  مبا يأيت:  وأساليبه واحدة، لكن االنتماء خمتلف لذلك متثل االجتاه الفكري للمستشرق اإلسباين

الكالسيكي: االستشراق   : األول  دف    االجتاه  به  حييط  ما  وبكل  بالشرق  االهتمام  بداية  وميثل 
فكانت التعليمية،   اإلفادة.  بالبعثات  متمثلة  الشرقية  األراضي  جغرافية  لكشف  االستطالعية  البعثات 

به  يتصف  ما  لكل  العدائي  طابعه  الكالسيكي  االستشراق  البارزة يف  الصفة  وكانت  احلج.  ورحالت 
  الشرق، وإبرازه للعامل بصورة تسيء له بطريقة أو بأخرى، وجند يف إسبانيا أثر اللغة العربية يف شباب 

أثار ذلك   مما  يقرضون شعرها  بل  العريب  لسان  بفصاحة  العربية  يتعلموها ويتحدثون  فانكبوا  األندلس 
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ألباروس   القس  يدم     Alvarusحفيظة  مل  احلال  لكن هذا  للميالد،  التاسع  القرن  يف  قرطبة  أسقف 
ملسلمني ذوى  طويًال فقد اجتهت الكنيسة للدراسات الشرقية اإلسالمية؛ ألغراض تبشريية دف تنصري ا

غرناطة   سقوط  بعد  حىت  االجتاه  هذا  واستمر  العريب،  العربية    1492عام  اللسان  اللغة  (الليثي، 
  ). 3م، ص   2007ودراسات االستشراق اإلسالمي، 

: ظهر هذا النوع بعد عصر التنوير، لكن االنطالقة احلقيقية  االجتاه الثاين: االستشراق اإلسباين احلديث
الذي أنشأ      Fr. Codera y Zaidinسباين فرانشيسكو  كوديرا ثايدين  على يد املستشرق اإل

مدرسة املستشرقني اإلسبان احلديثة حينما كان جيمع تالميذه يف بيته ملعاونته، ويدفع هلم أجورهم من  
) العربية  األسكوريال  مكتبة  خمطوطات  من  أجزاء  عشرة  نشر  حىت  املتواضع  العقيقي، مرتبه 

    ).2/187، 2006املستشرقون، 
حيز   إىل  واملتداولة   ، التقليدية  األفكار  من  واخلروج  الفكري،  اجلمود  لكسر  حماولة  االجتاه  هذا  ميثل 
اهلجمات   من  حتولت  السيطرة  فمحاوالت   ، عدة  جهات  من  كاملة  الصورة  إىل  والنظر  اإلبداع 

قاليد الشعوب  العسكرية، والسيطرة الفعلية على األرض إىل إخضاع الشعوب فكريًا عن طريق فهم ت
االنتقال إىل عامل آخر متثل يف عامل ما بعد  املرحلة  السيطرة عليهم، فشكّلت هذه  وثقافتهم مث إحكام 

وقد تبلورت اخلطة اجلديدة باستخدام حركات التبشري واالستشراق، بدًال من احلروب املسّلحة  "احلداثة 
لغايات سياسية، ضاعفت من حقد األوروبيني وتعّصبهم. وكان املستشرق اإلسباين رميون رول الذي  

و اجلديد  السالح  هذا  استخدم  من  أول  علماءها  وناقض  املسلمني  بالد  يف  وجال  العربّية  نادى  تعّلم 
الشرقّية واإلسالمية يف جامعات أوروبة   للدراسات  امليزان،  "  بإجياد كرسي  (معاليقي، االستشراق يف 

فقد فتح االستشراق اإلسباين الباب أمام غريه لتبادل املعارف الفكرية والثقافية بني  ).  24م،    1997
املحاوالت   بداية  لكن  اآلخر.  السيطرة على  والشرق؛ إلحكام  الغرب  األوريب  عاملي  لالهتمام  الرمسية 

فينا   مؤمتر  بعد  بالتحديد  امليالدي  الثالث عشر  القرن  اللغة 1312بالعربية يف  بدراسة  أوصى  الذي  م 
العربية يف كربى مراكز العلمية األوربية، وُعّدت هذه نقطة حتول أو انتصار لالجتاه األوريب الداعي إىل  

عسكريًا   من  بدًال  ثقافيًا  املسلمني  واللغة،  (عماحرب  االستشراق  يف  حبوث  ص  1996يرة،  م، 
الثقافات  )378 التأثر والتأثري بني  تناولت مسألة  اليت  الدراسات  بداية  .ولعل هذا األساس احلقيقي يف 

  ودراسة اآلخر . 
انتهج هذا النوع من االستشراق فضًال    االجتاه الثالث: االستشراق املعاصر (أو عامل ما بعد احلداثة):

الك تأليف  األجهزة  عن  على  اهتمامه  ركز  فقد  العصور  من  سبقها  عما  ختتلف  جديدة  طرائق  تب 
طبيعة  عن  واضحة  فكرة  أعطت  اليت  االجتماعية  التواصل  ووسائل  واأللعاب،  والربامج،  اإللكترونية، 
كل فرد يف املجتمع الشرقي، وبات االستشراق خاليًا من معناه ومن مصطلحه القدمي إىل مصطلح آخر 

بالع بارزة متثل  الشرقية  احلياة  بينما جند  تفاصيله  الغرب بكل  وملة وعامل ما بعد احلداثة، فما زلنا جنهل 
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للعيان وحتت أنظار العامل. فاالستشراق يف عامل ما بعد احلداثة يف كل يوم يطور وسائل جديدة هدفها  
وبذلك تدفع عملية    السيطرة على العقول، وإتاحة تكنولوجيا املعلومات مع تطوير قدرات غري حمدودة،

االختيار إىل ايتها القصوى. وخري دليل؛ ألعاب الفيديو اليت جتعل لكل شخص كيانًا ومكانة يف عامل  
باللبس   العربيات  تشبه  نساء  صورة  يف  تتمثل  أخرى  شخصيات  على  السيطرة  فيحاول  اخليال، 

(ساردار،    عامل الواقع يومًا ما.والتصرفات. ولعل هذا النوع من األلعاب يعزز عامل اخليال؛ ليحققه يف  
وما بعدها     188م،    2012تر، صاحل، االستشراق، صورة الشرق يف اآلداب واملعارف الغربية،  

وجند ظاهرة أخرى تتمثل يف ظهور شابات وشباب حتت مسمى (التنمية البشرية وتطوير الذات) ،    ).
طرائق جديدة انتهاج  إىل  تدعو  والتطوير)  التدريب  (برامج  الشرقية   أو  مناٍف حلياتنا  بعضها  احلياة  يف 

والعربية. قد يكون يف هذا الكالم مبالغة ال تتوافق مع رأي اآلخر، فالتكنولوجيا وجدت حلياة أفضل 
وال عالقة هلا يف مسألة االستشراق الذي عفا الزمن عليه ومضى، فكتابات املستشرقني على الرغم من  

كافي مساحة  تغطي  ال  أا  إال  موجات  وجودها  يف  جند  إننا  إال  وحديثًا  قدميًا  العربية  املؤلفات  من  ة 
والثقافية،   التارخيية  القيم  مع  تتناسب  ال  غريبة  عادة  الشرقي  املجتمع  يف  واالنتحار  والقتل،  العنف 
التقسيم   يف  ورغبتهم  االستشراق  أغراض  يف  أخرى  مرة  النظر  يعيد  األمر  هذا  ولعل  واالجتماعية. 

اآلخر على  هذه  والسيطرة  خدمت  معلومات  توفري  يف  دور  من  االستشراق  قدمه  ما  نستبعد  وال   ،
  األغراض بوسيلة أو بأخرى. 

اختالف اجتاهات املستشرقني الفكرية ال يعين إاء اجتاه أو عدم مزامنة االجتاهني الفكريني مع بعضهما  
ن ينهج االجتاه املعاصر،  يف الوقت نفسه. فقد جند من ينهج االجتاه الكالسيكي يف حمفل ما، وجبانبه م

النظر  يف  ومنطلقام  أفكارهم  تشات  الذين  املستشرقني  من  شرحية  الفكرية؛  باالجتاهات  نعين  لكننا 
األفكار   يف  متشاًا  االستشراق  من  جتعل  اخلاصية  هذه  ورمبا  وجودهم  زمن  عن  النظر  بغض  للشرق 

بكل الشرق  عامل  اكتشاف  إىل  يهدف  فاالستشراق  موحدًا،  متجاهًال    وليس  أو  متناسيًا،  الوسائل 
  الطريقة مادامت تؤدي الغرض املطلوب.  

  
  ثالثا: خصائص االستشراق اإلسباين 

  ميكن حتديد خصائص اإلستشراق بأمور رصدناها من خالل ما أطلعنا عليه من دراسات أمهها : 
اجتاهات    - بثالثة  اإلسبان  املستشرقني  اجتاهات  حتديد  من  الرغم  على   : املستشرقني  اجتاهات  تنوع 

النهاية (أقول   اجتاه فكري سائد يف  أننا ال نستطيع حتديد  الزمنية متفرقة، إال  كانت مبنية على حقب 
وخيرجه   وبشدة  معني  استشراقي  اجتاه  يعارض  من  مثًال  فهناك  العام)،  وليس  االستشراق،  السائد  من 

ما  زمان  يف  االجتاهات  من  اجتاه  حتديد  الصعب  من  لذلك  السائد؛  يتبناه  ما  جتعل  ال  معارضته  لكن 
  ، التنوير  يف عصر  متثل  آخر  اجتاه  ظهر  الكالسيكي  االستشراق  انتشار  فمع  منازع  بال  عامة  بصورة 
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على مّر العصور مثلت الوعي  ولعل هذه االجتاهات املختلفة وما قدمته من دراسات استشراقية إسبانية  
والثقايف  السياسي  التغريب  اكتشاف  هو  فاالستشراق  الغرب،  مرآة  يف  الذات  نرى  فنحن  لشخصيتنا 

  ) بأيدينا  ضدنا  الغرب  ميارسه  ومناهجه،  الذي  فلسفته  ماهيته  االستشراق  قدور،  حممد  د.  تاج، 
  ). 10م، ص   2014

م  - يتعلق ا:  ما  العربية وكل  اللغة  تعلم  فهم  شيوع  اإليبريية وحماولة  اجلزيرة  لشبه  بداية دخوهلا  نذ 
دوافع عديدة إلقبال املستشرقني على تعلُّم  ((اإلسالم وترمجة القرآن الكرمي ، وكان لتعلمهم هذه اللغة  

احلضارية،   الدوافع  اآلتية:  بالدوافع  منها  االكتفاء  وميكن  أظهرها،  بذكر  منها  نكتفي  العربية  اللغة 
االقتص والثقافية.والدوافع  العلمية  والدوافع  التنصريية،  والدوافع  الالهوتية،  والدوافع  (عمايرة،  ))  ادية، 

، ومن ذلك ما قام )16م، ص    1992املستشرقون ونظريام يف نشأة الدراسات اللغوية العربية،  
الكاال   دي  (بدرو  أساقفة    Pedro de Alcalaبه  رئيس  فأوفده  واخلطابة،  العربية  أتقن  الذي   (

(طل النصارى يف مملكة غرناطة  املسلمني وبني  بني  للتقريب  تالبريا؛  فرنندو دي  )، ويدل  1499يطلة 
والديانات الطوائف  بني  سالم  من  حتدثه  وما  اللغة  أمهية  على  بال شك  هذا  جنيب،    عمله  (العقيقي، 

باحلضارة  )180/ 2،  2006املستشرقون،   بالتمجيد  اإلسبان  املستشرقني  كتابات  متيزت  وقد   .
رأي بالثيوس اجلريء خبصوص التأثر اإلسالمي يف كوميديا  ((إلسالمية، وإظهار إعجام الشديد مثال  ا

دانيت جّر عليه نقدًا كثريًا من قبل مثقفي أوربا الذين كانوا يعتقدون بأصالة ملحمة دانيت، وبأا مؤّلفة  
الذين صدموا اإلسبان واإليطاليني  لدن  مثال سابق والسيما من  وأدهشتهم    على غري  بالثيوس،  برأي 

الرباهني الساطعة اليت قّدمها تأكيدًا لوجهة نظره مما جعل بعضهم يغّير موقفه السابق يف اجتاه التسليم  
  ). 182، ص 2016(أمعضتو، جملة دراسات استشراقية، )) برأي بالثيوس لقوته االقناعية

اهات االستشراق اإلسباين املختلفة ومن هذا املنطلق فخصائص االستشراق تكاد تكون متقاربة بني اجت
اآلخر،   وفهم  االستطالع  لغرض  واحدة؛  والطرائق  األهداف،  دامت  لنا  ((  ما  يبدو  االستشراق  فإن 

كإحدى اآلليات إلنتاج املعرفة بالشرق وكل ما يتعلق به، ومن مثة فهو ليس مدرسة أو شبه مدرسة،  
اكتشاف   أجل  من  الشرقية،  الثقافية  األحداث  علمي  لتأويل  شبه  نشاط  كذلك  ولكنه  الشرق،  هذا 

وجماًال   مكوناته  أحد  اعتبارها  ميكن  الترمجة  أن  أي  والتعليم  والترمجة  والتحقيق  النشر  على  يتأسس 
أعمال ومؤلفني   االقتباس من  نظام من  بعد كل حساب؛ هو  االستشراق  ... ألن  رئيسيًا من جماالته 

نشاء الغريب سواء كان ذلك بطريقة صرحية أو ضمنية  آخرين وهو ما يعين حضور الّنص الشرقي يف اإل
يكتب ا  اليت  باللغة  العربية ولكن  باللغة  املنتجة  النصوص  تظهر يف  والنصوص ال  االستشهادات  ألن 

  ). 13م، ص   2010(مخري  االستشراق: اللغة من الوظيفة إىل التوظيفية،  )) املستشرق 
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  األصل واهلوية رابعًا: االستشراق اإلسباين بني 
ال ميكن إنكار العالقات الفكرية والثقافية بني العرب وسكان شبه إيربيا األصلني نتيجة التأثر والتأثري، 
أو   لآلخر  والغرب حماكاة  الشرق  بني  االتصال  لنا هذا  فكّون  إليها  العرب  قدم دخول  قدمية  فالعالقة 

االنصهار  عن  ناتج  بينهما  فاالختالف  خيالفه  ما  عن  لالحتفاظ    البحث  التنافس  أو  العرب،  كيان  يف 
الوافد   أعين  الطرفني؛  حياة  يف  بالتأثري  كفيًال  كان  معهم  العرب  جلبه  الذي  فالتطور  اإلسباين،  بأصل 
جديدًا.   جيًال  للوجود  فأبرزت  وتباعد  اجنذاب  عالقة  بينهما  العالقة  فكانت  األصليني،  البلد  وأهل 

إسبان بأقالم  األندلسية  احلضارة  االستعراب  (عباس،  حركة  جهود  يف    -ية،  االسباين  االستشراق 
التراث األندلسي، دراسة و ترمجة،   املستشرقون إىل ذلك جند  ) 1/189م،  2016نشر  تنبه  ، وقد 
وعى سكان األندلس األصليون أو على األقل عّلية القوم  ((ماريا خيسوس تشري إىل هذا األمر بقوهلم:  

نوعًا من معهم  بدأوا  مثَّ  ألنه    ذلك، ومن  اإلسالم  الدخول يف  إىل  انتهى م  والثقايف  السياسي  احلوار 
كان الطريق إىل النمو واالزدهار، فضًال عن أّنه وسيلة للحفاظ على ما بأيديهم من ممتلكات. لقد قام  
األمري عبد الرمحن بإنشاء مسجد يف قرطبة، حيث مل تعد نصف املساحة لكنيسة سان بيثنيت تصلح أو  

بالنسبة للمسلمني الذين ازدادت أعدادهم، فهم ليسوا فقط أولئك الشوام املهاجرين مع  تفي بالغرض  
أرض   قد ولدوا على  املهاجرين  أبناء هؤالء  الفاحتني (كثري من  وأبناء وأحفاد  لألمويني،  واملوالني  بلج 

أسلموا وهؤال الذين  أولئك  أيضًا  إليهم  يضاف  ، ولكن  إسبانيات)  أبناء ألمهات  قد  األندلس وهم  ء 
كثريًا من املنافع املادية،    –ولو ظاهريًا    - ُاطلق عليهم لقب املولَّدين. ولقد أفادهم دخوهلم يف اإلسالم  

دفعها، ومع ذلك فلم تكن   –من النصارى واليهود  –فقد ُأعفوا من دفع اجلزية اليت جيب على الذميني 
من  كثريًا  املستقبل  هلم  محل  فقد  املرجوة،  املنافع  الواقع  وتقدمي،  ))  املشاكل  يف  ترمجة  أمىت،  (روبيري 

. لعل هذا النص خري دليل على تأثر الغرب بالشرق،  )16، ص  1999دعدور، األدب األندلسي،  
لكنه تأثٌر ال خيلو من الشك والطعن فاملستشرق ينتمي إىل بيئة أثرت فيه لكن عقله ال يقّر ما حييط به  

العامل   يف  مؤثرة  كانت  اإلسالمية  لذلك  فاحلضارة  يتعلق ((  أمجع  فيما  خمتلفان  اجتاهان  لالستشراق 
العقيم،   جدله  يف  متطرفًا  الهوتيًا  اجتاهًا  كان   : األول  االجتاه  أما  اإلسالم؛  إزاء  واملواقف  باألهداف 
أما االجتاه اآلخر: كان  الشعبية.  اخلرافات واألساطري  ناظرًا إىل اإلسالم من خالل ضباب كثيف من 

ىل االجتاه األول وأقرب إىل املوضوعية والعلمية، ونظر إىل اإلسالم بوصفه مهد العلوم  نسبيًا باملقارنة إ
(زقزوق،  ))  الطبيعية والطب والفلسفة، ولكن االجتاه اخلرايف ظل حيًا حىت القرن السابع عشر وما بعده  

احلضاري،   للصراع  الفكرية  واخللفية  تقسيم    ) 26هـ،    1404االستشراق  ميكن  وبذلك 
يتمثالن:  املستشر تأثريها يف نوعني  العربية ومدى  النظر اىل اإلسالم واحلضارة  ناحية  (جمموعة  قني من 

  وما بعدها).   278م، 1985مؤلفني، مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية،  
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قدمت  اعتمد هذا الفريق على احلقائق التارخيية والبحث العلمي، وما  الفريق األول: املعتدل يف رأيه:  
، فال ميكن فصل ما تركته احلضارة اإلسالمية يف تلك املدة احلقبة اإلسالمية يف القرون الثمانية ألسبانيا

عن تاريخ األندلس وال ميكن إنكار اختالط األنساب، ومسألة التأثر والتأثري اليت كانت أبرز إفرازات  
  –  1836أمههم فرانسسكو  كوديرا (تلك احلقبة، ومن املستشرقني اإلسبان الذين وصفوا باالعتدال ف

1917) ريبريا  خوليان  وهم  كوديرا  ببين  عرفوا  الذين  وتالميذه  آسني  1934  -  1858)،  و   ،(
) (1944  –  1871بالثيوس  بالنثيا  جنثالث  وأننخل  جومس  1949  -1899)،  وجاريثا   ،(

با1995  -   1905( تأثر  قد  املستشرقني  من  غريه  من  أكثر  اإلسباين  املستشرق  لعل  حلضارة  ) 
  اإلسالمية يف تاريخ أسبانيا نتيجة الوجود العريب يف إسبانيا ونتلمس ذلك يف قول الباحث غوميث: 

 ((El proceso de elaboración de la idea de nación española se puede ir 
siguiendo desde las décadas finales del siglo XVIII, algunas antes de su 
posterior conversión en ideología política. Tanto el P. Burriel como el P. 
Sarmiento, Gregorio Mayans, el P. Rávago o José de Carvajal habían 
insistido ya, en la segunda mitad de aquel siglo, en la peculiaridad que 
caracterizaba a los estudios arábigos en el caso de España, y en la 
consiguiente necesidad de implantar cátedras de árabe en los 
establecimientos docentes del país. De hecho, y en respuesta a esta 
necesidad, se produjeron a lo largo del siglo una serie de innovaciones 
interesantes: en 1748, el siro-maronita Miguel Casiri obtenía la plaza de 
escribiente super-numerario en la Real Biblioteca, e iniciaba por este 
conducto el trabajo de copia y traducción de los manuscritos arábigos que 
en ella se contenían, un trabajo en el que fue auxiliado por los hermanos San 
Juan, Faustino Muscat y Antonio Bahna Menno. ))  (Gόmez , (Orientalismo y 
Nacionalismo Español Estudios árabes y Hebreos en la Universidad de 
Madrid (1843 – 1868), 2000: 60 ) 

ميكن متابعة تطوير فكرة األمة اإلسبانية منذ العقود األخرية من القرن الثامن عشر، قبل حتوهلا الحقًا   ((
افاغو  إىل أيديولوجية سياسية أصر كل من األب بورريل واألب سارمينتو، وغريغوريو مايانز، واألب ر

أو خوسيه دي كارفاخال يف النصف الثاين من ذلك القرن على اخلصوصية اليت اتسمت ا الدراسات 
املؤسسات   يف  العربية  للغة  كراسي  إنشاء  ضرورة  من  على ذلك  يترتب  إسبانيا، وما  العربية يف حالة 

املهمة على مدار    التعليمية بالدولة، وهذا ما حدث استجابة للحاجة فقد قدمت سلسلة من االبتكارات
عام   ففي  من   1748القرن،  هائل  لعدد  كاتب  منصب  على  كاسريي  ميغيل  ماروين  السري  حصل 

العربية وقد ساعد يف   اللغة  املخطوطات وترمجة من  العمل فيها بنسخ  امللكية، وبدأ  املكتبة  الكتب يف 
 )). العمل األخوان سان خوان ، وفاوستينو مسقط وأنطونيو باهنا مينو
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ب العرب هذا املذهب يف كل حمفل ، فنجد الباحثة اجلزائرية نفيسة موفق يف وقائع مؤمتر إيبريو  ذه  وقد
األفريقي الثالث تشري إىل أمهية الوجود العريب وتأثريه على املستشرق اإلسباين وما يثريه من أسئلة عن 

  القومية واهلوية :  
((Contrariamente al resto de estudios orientalistas en Europa, el orientalismo 
español difiere de las demás naciones por tener una singular especificidad 
que hace del otro parte constituyente de la historia propia. Los ocho siglos 
de presencia arabo-musulmana en gran parte de la península ibérica 
representaban un auténtico rompecabezas para los historiadores e 
investigadores modernos que se plantearon preguntas tan importantes como 
la identidad o el nacionalismo. Como era de esperar, las reacciones 
divergían entre la minimización de la aportación arabo-islámica en España, 
su idealización o simplemente su negación )) ( Mouffok , (El Orientalisom 
Español Entre el yo y la alteridad  ), 2015 :273 ) 

فقالت:    تتحدث يف حبثها  االستشراقية  ((فنجدها  الدراسات  لبقية  االستشراق  خالفًا  أوربا خيتلف  يف 
اإلسباين عن األمم األخرى مّثلت القرون الثمانية للوجود العريب خبصوصية فريدة جتعل املكون اآلخر  
والباحثني   للمؤرخني  حقيقيًا  لغزًا  األيبريية  اجلزيرة  شبه  معظم  يف  اإلسالمي  العريب  تارخييه  من  جزءًا 

مهمة مثل اهلوية، أو القومية املسامهة العربية اإلسالمية يف    املعاصرين، فتباينت ردود الفعل وسألوا أسئلة
 )). إسبانيا أو جعلها مثالية جمرد إنكارها

للشرق:  الفريق   املعادي  معاديًا  الثاين:  موقفًا  اختذ  فقد  األول  للفريق  املغاير  االجتاه  الفريق  هذا  ميثل 
للشعب، واغتصابًا لألرض. ومن أشهر   استعمارًا  العرب إلسبانيا  لإلسالم وللمسلمني، فعّدوا دخول 
الترمجة   على  الفريق  هذا  أعتمد  سيمونيت.  فرانسسكو  لإلسالم  عداوة  وأشدهم  اإلسبان  املستشرقني 

  هم ال ختلو من العدائية وقد أشارت الباحثة آنا جيل إىل ذلك بقوهلا:  وكانت ترمجت
((Pero si bien es cierto que los traductores de todas estas obras fueron 
pioneros en la interpretación de las culturas de Oriente y permitieron a 
Europa acceder a un mundo que hasta entonces había permanecido 
desconocido, no es menos cierto que la imagen que de éste transmitieron no 
fue ni mucho menos exacta. Era una imagen que más que coincidir con la 
realidad, coincidía con su realidad.))(Gil , (Orientalismo y traducciónGracias 
a la visión plural e independenciaintelectual de los traductores), 2007 :94  

لكن من املؤكد أن مترمجي هذه األعمال مجيعها كانوا روادًا يف تفسري ثقافات الشرق،   ((: ترمجة النص
اليت   الصورة  أقل صحة أن  الوصول إىل عامل ظل جمهوًال حىت ذلك احلني، فليس  ومسحوا ألوروبا يف 

  .))  تكن موجودة ، فكانت صورة تتناسب مع الواقع الذي يطابق واقعه  نقلوها مل
فلم تكن الصورة اليت نقلوها بالصورة اليت تتطابق مع الواقع فالعرب يف تلك املدة أبعد عن اجلهل، بل 
الغرب،   إىل  بنسبتها  والعلوم  األفكار  تغريب  وسيلة  إىل  الغرب  عمد  حىت  وحضارة  علم  أهل  كانوا 

أما بنسبتها للفكر اليوناين القدمي أو بنسبتها إىل مترمجيها كما فعل قسطنطني  ((ها الشرقي  وإنكار أصل
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األفريقي الذي كان ينسب ما يترمجه إىل تأليفه اخلاص، أو كما فعل ألربت الكبري الذي ينسب مقاصد  
ستشراق يف  الفالسفة للغزايل ليوحنا االسباين، ومل يقف األمر عند هذا احلد حيث ينعكس تغريب اال

الفكر األوريب احلديث باستالبه لقطيب العلم واملعرفة إال ومها نظرييت الفهم والعقل العربيتني كما عند  
الثامن عشر القرن  السابع عشر وكانط يف  القرن  العقل  ))  ديكارت يف  (عرييب، االستشراق و تغريب 

التارخيي،   العقل  نقد  العريب،  ص  1991التارخيي  هذا  )138،  ولعل  العلمية ،  املناهج  ينايف  األمر 
القومية لكن الرتعة العدائية دفعتهم إىل إنكار أعمال العرب وحماولة طمسها بأي طريقة. وهذا األمر أثر  

  يف نشر العلم واإلفادة منه وخري دليل قول الباحث فرناندو: 
((De manera general, en la medida en que estos intereses se vinculaban con 
el conocimiento de la lengua árabe, algunos eruditos veían confirmada su 
certeza de que en los libros árabes, contrariamente al prejuicio más o menos 
extendido, se escondía una gran cantidad de sabiduría que convenía rescatar; 
y desde luego, la lengua árabe era llave necesaria para acceder a tal tesoro. 
Ello atañía de manera muy especial a disciplinas como la medicina, campo 
en el que el Canon de Avicena estaba establecido como autoridad máxima )) 

(Mediano,  (Fragmentos de Orientalismo Español del S.XVII), 2006 : 253) 
ترمجة النص: (بشكل عام، بقدر ما ارتبطت هذه االهتمامات مبعرفة اللغة العربية، رأى بعض العلماء  

ما،   املنتشر إىل حد  التحيز  العربية، على عكس  الكتب  أنه يف  يقينهم من  قد أخفى قدرًا   تأكيًدا على 
إىل   ضرورًيا  مفتاًحا  العربية  اللغة  كانت  وبالطبع  ؛  إنقاذها  املناسب  من  كان  اليت  احلكمة  من  كبريًا 
الوصول إىل هذا الكرت، ينطبق هذا بطريقة خاصة جًدا على ختصصات مثل الطب، وهو املجال الذي  

  كأعلى سلطة).  أسست فيه شريعة ابن سينا 
تأثريها يعود إىل قضية مهمة    ولعل االختالف يف مدى   األندلس أو عدم  تأثري احلضارة اإلسالمية يف 

تتعلق بتحديد القومية، واهلوية، واألنا يف اسبانيا. فمحاوالت املستشرق اإلسباين املتعصب فصل التأثري 
، وحقبة  العريب عن تاريخ إسبانيا دائمًا ما تؤول إىل الفشل؛ ألنه سيفقد جزءًا مهمًا من تاريخ إسبانيا

أثرت يف تقدم إسبانيا وتطورها؛ لذلك وقع اخلالف بني مؤيد ملا قدمه املسلمني يف إسبانيا، وبني خمالف  
اهلندية   احلضارة  من  والترمجة  والسرقة،  االقتباس  صفة  ا  ألصقوا  اليت  وحضارم  العرب  أثر  ينفي 

فكريًا   صراعًا  شكل  قد  اتفاقها  أو  اآلراء  اختالف  ولعل  والغرب،  والفارسية.  الشرق  بني  وثقافيًا 
االستشراق  قدمها  خدمة  أكرب  األمر  وهذا  اآلخر،  فهم  حماولة  يف  والتحاور  التواصل  قنوات  فتكونت 

  للعامل. 
  

  اخلامتة : 
االستشراق دراسات كانت   موضوع  للعامل من  قدموه  وما  الشرق،  دارسيه يف  لكثرة  موضوع واسع 

رغم من أمهية االستشراق إال أن عصره قد انتهى منذ أمد،  مثمرة لوال اهتمامهم ا ونشرها. فعلى ال
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لكن أثاره باقية وسببًا أساسيًا يف هيمنة الغرب على الشرق ومع استقرار هذا الدرس كثرت الدراسات  
بالدراسات االستشراقية أكثر   املستشرقون  انشغل  املستشرقني كثرية، فقد  الدراسات عن  عنه، فكانت 

فعلى الرغم من أن ج املستشرق ذو طابع أكادميي، وحماولته يف البحث يف  من دراسة بعضهم بعضًا،  
من   والتجرد  واإلنصاف،  املوضوعية  إىل  يفتقد  أنه  إال  الصحيحة  العلمي  البحث  بطرائق  اهتماماته 
الذاتية، ويرجع ذلك إىل حقيقة انتماء املستشرق إىل عاملني خمتلفني عامل الغرب، وعامل الشرق فقد مثل 

طة بني عاملني، فاألول: كّون شخصيته ووالءه له، واآلخر: موضوع اهتمامه وغايته، وال ميكننا  الوسا
بالشرق هذا   اليت جندها ظاهرة بني سطور كتابام ، فال ختفى حماولتهم اإلحاطة  احلقيقة  إنكار هذه 

حدود لعامل الشرق  العامل الواسع الذي اختلفت مشاربه، وأقوامه نتيجة عوامل التجارة ، والتزاوج فال  
بلدان  يف  الدراسة  إىل  واالنتقال  املعيشة  على  املباشر  واإلطالع  اللغة  إجادة  املستشرق  حاول  مهما 

  الشرق، فما زال أهل البلد أدرى بشعاا. 
موضوع   يف  للبحث  واملترمجني  العرب  األدباء  استكتاب  حبثي  ختام  يف  أقترحها  اليت  التوصيات  ومن 

لترمجة ما يتصل باالستشراق من  االستشراق واملستشرقني   املجالت  لتنظيم موسوعة سنوية، مع دعوة 
  وصهم املترمجة مقابل جوائز مالية.  لغات خمتلفة، وتشجيع املترمجني بنشر نص

  
  واملراجع :   املصادر 

، البحث ( االستشراق اإلسباين والتراث  م)، جملة (دراسات استشراقية )  2016أمعضشو، فريد (  )1
العريب اإلسالمي باألندلس، ميغيل أسني بالثيوس منوذجا)، العراق، العتبة العباسية املقدسة، املركز  

  ).  7اإلسالمي للدراسات االستراتيجية، عدد (
2(  ) قدور  حممد   ، ط   2014  -هـ    1435تاج  ومناهجه)،  فلسفته  ماهيته  (االستشراق  ،  1م)، 

  تبة املجتمع العريب للنشر والتوزيع. عمان، مك
3(  ) التوظيفية)،    2010  - هــ    1431مخري، حسني  إىل  الوظيفة  اللغة من  (االستشراق:  م)، 

 ). 6جملة علمية (الدراسات اللغوية )، جامعة منتوري ، قسنطينة، خمترب الدراسات اللغوية، العدد (
4( ) العظيم  عبد   ، والت1992  -هـ  1413الديب  (املستشرقون  طم)،  دار  3راث)،  املنصورة،   ،

 الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.  
(صيف   )5 حممد حسن   ، جملة    2014  -هـ    1435زماين  ومراحله)،  تارخيه  (االستشراق  م)، 

(دراسات استشراقية)، العراق، العتبة العباسية املقدسة، املركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية، 
 )، الزويين.  1السنة األوىل، عدد ( 
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م)، رسالة ماجستري، (البحث اللغوي يف دراسات    2010  - هـ    1431عبد احلسن، عباس ( )6
املستشرقني األملان العربية أمنوذجًا)، مجهورية العراق، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة  

  الكوفة، كلية اآلداب.
م)،    2012  - هـ  1433ساردار، ضياء، تر: صاحل ، فخري ، مراجعة : خريس ، د. أمحد ( )7

الغربية)، ط  واملعارف  اآلداب  الشرق يف  املتحدة، هيئة 1(االستشراق، صورة  العربية  اإلمارات   ،
 أبو ظيب للسياحة والثقافة. 

8( ) حممد   ، عناين  تر،  إدوارد،  ط  2006سعيد،  للشرق)،  الغربية  املفاهيم  (االستشراق   ،(2    ،
 القاهرة،  دار بنجوين العاملية، رؤية للنشر والتوزيع. 

9( ) رضا هادي  االستعراب  2016عباس،  إسبانية، جهود حركة  بأقالم  األندلسية  (احلضارة   ،( -  
بغداد، سلسلة    –، العراق  1االستشراق اإلسباين يف نشر التراث األندلسي، دراسة و ترمجة)، ط

 ترمجان، إصدارات دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة. 
تشراق وتغريب العقل التارخيي العريب، نقد العقل التارخيي)،  )، (االس1991عرييب، حممد ياسني ( )10

 اململكة املغربية، املجلس القومي للثقافة العربية.  -، الرباط 1ط
 ، القاهرة، دار املعارف. 5)، (املستشرقون)، ط 2006) العقيقي، جنيب ( )11
ألردن  ، ا1م)، (حبوث يف االستشراق واللغة)، ط1996  - هـ    1417عمايرة، إمساعيل أمحد (  )12

 عمان ، دار البشري، بريوت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.  -
13( ) أمحد  إمساعيل  املقارن، 1992عمايرة،  املنهج  التارخيي،  املنهج  اللغوية  واملناهج  (املستشرقون   ،(

  األردن، دار احلنني.  –، مزيدة ومنقحة، عمان 2املنهج الوصفي، املنهج اإلحصائي)، ط
ع )14 ياسر  (شتاء  الليثي،  الرمحن  ودراسات    2007  -هـ    1428بد  العربية  (اللغة  مقالة  م)، 

العدد   الدينية،   والشؤون  األوقاف  وزارة  عمان،  سلطنة  التسامح،  جملة  اإلسالمي)،  االستشراق 
)17 .(  

)، (املستشرقون وموقفهم من التراث العريب اإلسالمي)،  1986/ 4/   16  - 15جمموعة باحثني (  )15
ألقيت يف   اليت  الفقه  البحوث  لكلية  األول  العلمي  املستنصرية يف  حتت شعار:    –املؤمتر  اجلامعة 

  النجف األشرف، مطبعة القضاء.  –املستشرقون وموقفهم من التراث العريب اإلسالمي، العراق 
مؤلفني (  )16 العربية اإلسالمية)، تونس، صدر  1985جمموعة  الدراسات  املستشرقني يف  م)، (مناهج 

ن اخلامس عشر اهلجري عن املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب  يف إطار االحتفاء بالقر
  التربية العريب لدول اخلليج.
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17(  ) منذر  معاليقي،  امليزان)، ط  1997  –م    1418)  يف  (االستشراق  دمشق،  1م)،  بريوت،   ،
 عمان، املكتب اإلسالمي. 

 صادر. م)، بريوت، دار   1968) املقري، الشيخ أمحد، تح، عباس، إحسان ( )18
19(  ) اجلبار  عبد  التوجيهات،  2013ناجي،   ، الدوافع  اإلشكاليات،  التاريخ  يف  (االستشراق   ،(

 لبنان، املركز األكادميي لألحباث.  –، بريوت 1االهتمامات)، ط 
  –م)، (االستشراق تعريفه مدارسه آثاره )، الرباط    2012  -هـ  1433النبهان، حممد فاروق ( )20

  ظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو.اململكة املغربية، منشورات املن
21( ) اخلالق  عبد  أنيس  حممود،  تر:  جاك،  دي  جان  واردنربغ،  ط2014)  (املستشرقون)،   ،(1  ،

 بريوت، املؤسسة العربّية للدراسات والنشر.
1) Gil , Anna , Orientalismo y traducciónGracias a la visión plurale 

independencia intelectual de los traductores, se abren verdaderos canales 
de comunicación con el Otro, 2007 . (https://www.iemed.org)) 

2) Gόmez, Aurora Riviére, prόlogo de Elena Hernándea Sandoica, 
(Orientalismo y Nacionalismo Español Estudios árabes y Hebreos en la 
Universidad de Madrid (1843 – 1868), Madrid – España, Instituto 
Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad, Universidad Carlos 
III de Madrid, 2000. 

3) Mediano, Fernando Rodríguez, Fragmentos de Orientalismo Español del 
S.XVII, Revista Española de Historia, Hispania, vol.LXVI, núm. 222, 
enero – abril, 2006 

4) Mouffok, Nafissa, (El Orientalisom Español Entre el yo y la alteridad), 
Actas del III Congreso Ibero – Africano de Hispanistas, Pamplona, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2015. 

   

https://www.iemed.org/
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	- ما نسبة انتشار وشيوع صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية وفق النظرية السُليمانية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من الجنسين في محافظة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية؟.
	- هل تختلف نسبة انتشار  وشيوع صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية وفق النظرية السُليمانية لدى أفراد عينة الدراسة باختلاف نوع الجنس؟.
	- إلقاء الضوء على نمط حديث من أنماط صعوبات التعلم هو صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية كطرح عربي جديد وهي النظرية السُليمانية، خاصة أن هذه الصعوبات لم تلق اهتمامًا بحثيًا في البيئة المصرية والعربية بالقدر الذي حظيت به صعوبات التعلم النمائية والأكاديمية.
	- تُعد الدراسة الحالية- في حدود اطلاع الباحث- أول دراسة في مصر والعالم العربي تتناول الكشف عن نسبة انتشار وشيوع صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية لدى المتعلمين بالمرحلة الابتدائية.
	- الإفادة بما تسهم به الدراسة الحالية في تزويد القائمين على رعاية الأفراد ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية، بالمعلومات الكفيلة التي تساعدهم في بناء برامج تدريبية وإرشادية من شأنها الانتقال بهم من دافعية سالبة معطلة إلى دافعية موجبة نشطة ترفع معدل أدائهم الأكاديمي.
	إن مثل هذه النظريات أحادية السبب لا تعد كافية لتفسير صعوبات التعلم؛ وذلك للحقيقة التالية: "إن كون ظاهرة صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية ظاهرة معقدة فذاك أمر يستتبعه بالبداهة وجود مجموعة من الأسباب المتعددة والمتفاعلة والمتشابكة لتفسير الظاهرة، لأنه لا يمكن القبول بداهةً بأن يتم تفسير المعقد بسبب وحيد وبسيط". وهذا يتفق مع ما أشار إليه السيد (عبد الحميد، 2017، ص 43) أن النظريات أحادية السبب لا تعد كافية لتفسير صعوبات التعلم.
	- إن أهداف ومبتغيات هذه النظرية طموحة؛ فهي تصميم متكامل لعلاقات سلوك المخ فيما يخص الأبعاد والمضامين الاجتماعية والانفعالية لِمَ يُظهره الأفراد ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية من مظاهر سلوكية تتسم بالتعقيد مدى الحياة.
	- إن هذه النظرية توضح كيف أن المحددات أو القيود في الجوانب الاجتماعية والانفعالية الأساسية لصعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية تُغيّر من التعاقب الطبيعي للنمو.
	- من الإضافات الجديدة في هذه النظرية هو تصميمها ووضعها لنموذج متكامل في (تجهيز المعلومات الاجتماعية والانفعالية ونيورولوجيا وفسيولوجيا وبيولوجيا المخ) أكثر نضجًا واكتمالًا لتفسير صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية (يوسُف، 2019 ب، ص 149؛ 2020 هـ، ص 540؛ و، 323 - 324).
	- تنتشر وتشيع صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية وفق النظرية السُليمانية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من الجنسين في محافظة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية.
	- لا تختلف نسبة انتشار وشيوع صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية وفق النظرية السُليمانية لدى أفراد عينة الدراسة باختلاف نوع الجنس.
	تستخدم الدراسة الحالية المنهج الوصفي "المسحي، والمقارن" (خطاب، 2002، ص 173)، لملائمته لتحقيق أهداف الدراسة.
	- عينة الدراسـة:
	- عينة الخصائص السيكومترية: تكونت من (150) تلميذ وتلميذة  بالصف السادس الابتدائي ببعض المدارس الابتدائية بإدارة التل الكبير التعليمية التابعة لمحافظة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، تراوحت أعمارهم ما بين (11 - 12) سنة، بمتوسط عمر زمني (11.29) سنة وانحراف معياري (0.57) سنة، وذلك للتحقق من الخصائص القياسية لأدوات الدراسة.
	- عينة الدراسة الأساسية: وتكونت من (180) تلميذ وتلميذة من ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية ببعض المدارس الابتدائية بإدارة التل الكبير التعليمية التابعة لمحافظة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، وقد بلغ متوسط أعمارهم الزمنية (11.32) سنة وانحراف معياري قدره (0.96) سنة.
	أدوات الدراسـة:
	- اختبار القدرة العقلية العامة (9 – 11 سنــة) إعداد/ موسى (2002).
	- قائمة الملاحظات السلوكية للأطفال ذوي صعوبات التعلم إعداد وتقنين/ كامل (1993).
	- اختبار المسح النيورولوجى السريع لتشخيص صعوبات التعلم: إعداد/ موتى وآخرين (Mutti et al., 1978) وترجمة وتقنين/ كامل (2007).
	- مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية وفق النظرية السُليمانية صورة (المرحلة الابتدائية) إعداد/ يوسف (2020 أ):
	- اختبار أنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ المحوسب إعداد/ الباحث:
	1) نتائج الفرض الأول وتفسيرها:
	- ينص الفرض الأول على أنه "تنتشر وتشيع صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية وفق النظرية السُليمانية لدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية من الجنسين في محافظة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية".
	- وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تحديد وتشخيص عينة التلاميذ ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية وفق النظرية السُليمانية، من خلال قيام الباحث الحالي باتباع خطة تشخيصية تكاملية معتمدة على استخدام بطارية اختبارات أدائية موضوعية، وذلك على النحو التالي:
	- تم تطبيق اختبار القدرة العقلية العامة (9 – 11 سنــة) إعداد/ موسى (2002) على عينة الدراسة الأولية من التلاميذ والتلميذات ببعض المدارس الإبتدائية بإدارة التل الكبير التعليمية التابعة لمحافظة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، والتى بلغت (1731) تلميذًا وتلميذة، حيث تم اختيار التلاميذ ذوي الذكاء المتوسط وفوق المتوسط، فكان عددهم (840) تلميذ وتلميذة.
	- تم إعطاء المعلمين والمعلمات الذين يقومون بالتدريس لهؤلاء التلاميذ قائمة الملاحظات السلوكية للأطفال ذوي صعوبات التعلم إعداد وتقنين كامل (1993) حيث تم توضيح كيفية استخدام القائمة، ومن خلال تطبيقها تم اختيار التلاميذ الذين حصلوا على درجة مرتفعة على القائمة حيث يشير ذلك إلى ظهور السلوكيات المضطربة الملاحظة على التلميذ ومعاناته من صعوبات التعلم، ووفقاً لهذا الإجراء أصبحت العينة (349) تلميذوتلميذة.
	- تم تطبيق اختبار المسح النيورولوجى السريع لتشخيص صعوبات التعلم إعداد وتقنين كامل (2007)، بطريقة فردية على العينة السابقة, وتم اختيار من حصلوا على درجة كلية ما بين (26 – 50) درجة. ومن ثم أصبحت العينة مكونة من (283) تلميذ وتلميذة.
	- تم تطبيق مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية وفق النظرية السُليمانية صورة (المرحلة الابتدائية) إعداد/ يوسف (2020 أ) وتم اختيار لالتلاميذ الذين حصلوا على الإرباعى الأعلى على درجات المقياس، ومن ثم أصبحت العينة مكونة من (199) تلميذوتلميذة.
	- استنادًا لما ورد فى النظرية السُليمانية من أن جوانب الضعف التى تظهر لذوى صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية مرتبطة بسيطرة النمط الأيمن من انماط معالجة المعلومات بالمخ فقد تم تطبيق اختبار أنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ المحوسب إعداد/ الباحث، وتم اختيار التلاميذ ذوي سيطرة النمط الأيمن بالمخ. ومن ثم أصبحت العينة مكونة من (180) تلميذًا وتلميذة؛ يمثلون عينة الدراسة النهائية ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية وبذلك تكون نسبتهم إلى مجتمع الدراسة الحالية حوالي (10.4%)، وهذه النسبة تتفق مع ما أشار إليه كيرك وجالاغير وانستاسيو وكوليمان (Kirk., Gallagher., Anastasiow., & Coleman., 2006, 409) أن نسبة صعوبات التعلم فى المجتمع تتراوح بين (5 – 15%).
	2) نتائج الفرض الثانى وتفسيرها:
	نوع الجنس
	عدد أفراد العينة الأولية
	عدد أفراد العينة النهائية ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية
	النسبة المئوية %
	الذكور
	998
	105
	10.52%
	الإناث
	733
	75
	10.23%
	العينة الكلية
	1731
	180
	10.4%
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	1. قوة الأشياء وشدتها وحجمها بحيث تتأثر بالانتباه؛
	2. التناقض بين الأشياء من شأنه أن يجعل الفرد ينبته إلى شيء بالذات دون غيره؛
	3.  تكرار الشيء في المجال الإدراكي من شأنه أن يجعل الفرد ينتبه إليه؛
	4.  الأشياء المتحركة من شأنها أن تلفت الانتباه أكثر مما تلفته الأشياء الثابتة.
	أ- مفهوم اضطراب الانتباه:
	ج- أسباب ضعف الانتباه الصفي:
	1- يمكن العمل على تعزيز انتباه الطلبة في الصف عن طريق (هشام عطية القواسمة وآخرون، 2006، ص. ص. 55. 57):
	2- تعليم الانتباه وتعزيزه وذلك بإعطاء الطالب مهمات يحبها مثل الألعاب أو الألغاز أو القصص وتشجيعه على القيام بالمهمة المطلوبة وتعزيزه ماديا أو معنويا عندما ينهي المطلوب منه.
	3- إعطاء مهمات محددة مع تعليمات واضحة خلال فترة زمنية محددة.
	4- تقليل المثيرات المشتتة داخل الغرفة الصفية (تنظيم البيئة الصفية).
	5- استخدام المعلم أساليب تدريسية مختلفة خلال الحصة.
	6- استخدام وسائل تقنية متنوعة وحديثة.
	7- العمل على تهيئة الأجواء بالغرفة الصفية بحيث تسودها المحبة والتعاون والأخوة.
	8- متابعة الطلبة اللذين يعانون من صعوبات في التعلم باستمرار وتحويلهم إلى غرفة مصادر التعلم المتوفرة في المدرسة.
	9- الاستعانة بزملاء الطالب للعمل على زيادة انتباهه ومساعدته بالمهمات المطلوبة منهم.
	10- تدريب الطالب الذي يعاني من ضعف الانتباه على مهارات الاتصال ( التحدث، الإصغاء).
	11- توفير المعينات السمعية أو البصرية كالسماعة والنظارة إذا كان سبب عدم انتباه الطالب مشكلة سمعية أو بصرية.
	12- وضع الطلبة اللذين يعانون من ضعف الانتباه في المقاعد الأمامية في الغرفة الصفية.
	- عدم الانتباه (وهو المحك الأول) فيمكن التعرف عليه كما يلي:
	- يلقى الطفل صعوبة في التركيز على التفاصيل ويرتكب غالبا أخطاء نسميها أخطاء عدم الانتباه.
	- يلقى صعوبة في الإبقاء على انتباهه عندما يقوم بوظيفة ما أو عندما يلعب .
	- يبدو أنه لا يسمع عندما نتوجه إليه بالكلام مباشرة.
	- تنقصه المواظبة ولا ينهي أبدا ما بدأه.
	- يلقى صعوبة في تنظيم أنشطته.
	- يتجنب أو يكره الأنشطة التي تتطلب مجهودا عقليا قويا.
	- يفقد غالبا الأشياء الضرورية لأنشطته.
	- ينجر بسهولة نحو المنبهات الخارجية.
	- ينسى في الغالب ما يجب القيام به في أنشطته اليومية.
	- التهيج والاندفاع: نعرف أعراض التهيج والاندفاع من خلال العوامل التالية:
	- الطفل يتحرك في الغالب ويتلوى في مجلسه.
	- يجري ويتسلق بلا انقطاع، وفي الغالب في مواقف وأماكن غير مناسبة.
	- يلقى صعوبة في اللعب بهدوء.
	-  يكثر الكلام عادة.
	- يميل لإعطاء الإجابة قبل حتى أن ننتهي من طرح السؤال.
	- يلقى صعوبة في انتظار دوره.
	- يقطع كلام الآخرين ويميل إلى فرض نفسه.
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