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Préface 

 

 

 

Après la grâce d’Allah le tout puissant ; 

Après la publication du premier numéro de la revue en mois de Mai, nous parviendrons 

aujourd’hui à la publication du deuxième numéro de notre revue scientifique, la « Revue 

Scientifique Le Savoir Multidisciplinaire Electronique », ainsi nous présentons certains travaux 

parachevés par la Revue et son comité durant ce temps :  

- Un  ISSN est attribué https://portail.issn.org/resource/ISSN/2708-3527# 

- Indexation de la Revue dans des bases de donnée internationale :  

� ACADEMIC RESOURCE INDEX RESEARCH BIB : 

http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2708-3527 

�  INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL : 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=66794 

� EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL 

INDEX : http://esjindex.org/search.php?id=4564Eurasian 

� ADVANCED SCIENCE INDEX « EUROPEAN SCIENCE EVALUATION 

CENTER » : https://journl-index.org/index.php/asi/article/view/5758 

Enfin, nous tenons à remercier l’Université Ouest d’Iarivo, nos partenaires scientifiques, les 

membres de comité d’évaluation et les coordinateurs de la revue. 

 

Le Directeur de la Revue  
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  الفنون حوارية و األدبية األجناس منظور من الرقمي األدب قراءة 
Reading digital literature from the point of view of literary genres 

and arts dialogue 

 بكر بيأ جامعة واللغات، اآلداب كلية الفنون، قسم العرض، فنون سنوغرافيا تخصص د،محم بدير. د
 (الجزائر) بلقايد

aminamino22@hotmail.fr 
 2020أوت  05 النشر:تاريخ 

 

 ملخص:     ال
 بفضل وهذا الرقمي، التفاعلي الخطاب مفهومية تحديد في األدبية األجناس عوالم عن الكشف إلى الدراسة هذه تهدف
 اعتمدت ام منها يرالنظ مختلفة أدبية أجناس والدة عن التكنولوجية الثورة تمخضت فقد وتنوعها، تالفهاباخ الفنون حوارية
 نوعه نم فريد هو ما ومنها وقصة، والرواية، كالشعر، المعتادة الكالسيكية األجناس تطوير في الحاسوبية التقنيات على

. التشكيلية لفنونوا والسينما، المسرح، فيها بما البصرية والفنون والنكت، واأللغاز، الشعبية، األمثال فيه بما الشعبي كاألدب
 قنياتهت وفق متنوعة أشكاال خالله من وأنتجت طبيعته غيرت إبداعية حوافز دعمته التكنولوجيا على األدب الإقب أن ذلك

 .اآللية التقنية عامل بفضل المختلفة وروابطه

 .الميديولوجيا الصورة، الفنون، حوارية التفاعلية، األدبية، األجناس المفتاحية:الكلمات 

Abstract : 

 

This study aims at revealing the worlds of literary genres in defining the concept of digital 

interactive discourse. This is due to the dialogue of the arts in its diversity and diversity. The 

technological revolution resulted in the birth of different literary genres, the counterpart of 

which was based on computer techniques in the development of the usual classical genres 

such as poetry, including unique literature such as popular proverbs, puzzles, jokes, and visual 

arts, including theater, cinema, and plastic arts. The demand for literature on technology has 

been supported by creative incentives that have changed its nature and produced various 

forms according to its various techniques and links thanks to the mechanism of mechanical 

technology. 

Keywords : Literary races, Interactive, Art Dialogue, Image, Mediology. 

 مقدمة:ال
وتنوعها، وهذا من خالل ما أفرزته التقنية  باختالفهايعتبر دور التكنولوجيا الرقمية رياديا في ميدان األدب والفنون 

الرقمية في المجال األدبي والرقمي، حتى أصبح كل ما هو متداول في الساحة العلمية الحديثة يعنى بالطابع التفاعلي 
تساهم في بلورة األدب التفاعلي الرقمي تتحدد وفق نشاطاته التي تسايرها الجناس وألوان  الرقمي، فالوسائط المتعددة التي

 متكامل.أدبية تساعد في خلق ديناميكية التفاعل وجماليته كوسائط ابداعية التي تخلق للمبدع والمتلقي خطاب معرفي 
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برر قدرتها على ديمومة الموضوع بلغة الصورة وبذلك، فإن الصورة في اإلبداع األدبي والسمعي البصري، باستطاعتها ان ت 
 المكتنزة بالدالالت واإليحاءات وأشكال التعبير التي تقتحم خيال المتلقي وتجعله امام اشارات بصرية ضبطا ومفهوما.

ت ي تبرزه تلك الوسائط، من ضمنها مختلف مجاالذفي حين، فإن دراستنا تتمحور باألساس حول النظام المعرفي ال
ني الجديد لكترو ع التي تحاول االستفادة من العامل التقني عبر رقمنة األعمال اإلبداعية، وتصبح التقنية أو الوسيط االاالبدا

ئط الوسا كوسيط يضاف إلى الوسائط الثالثة التقليدية المتمثلة في المبدع والنص والمتلقي، مما يتيح فضاء تفاعليا بين
لذي داع واطاب الصورة التي في حقيقتها المزدوجة الفضاء الذي يتأسس فيه نظم االبالثالثة التقليدية، والتي تشكل لنا خ

 يعطي لإلدراك معنى االزدواج من خالل المشهد الحقيقي.

علي التفا تداخل األجناس األدبية وحوارية الفنون في تحديد مفاهمية الخطابولما كان سعي هذه الدراسة المؤطرة في )
برازقصي (، إرتأى البحث تالرقمي ألجناس أهم ا التعرف على ضرورة إلى باإلضافة األدب، مع اآللة تقنية استخدام أثر وا 

نون األجناس األدبية وتداخل الفومن ثم الكشف عن فحوى العالقة بين  المعاصرة، التقنية األدبية التي تحاكي مبدأ
 عبر ماتوالمعلو  المعارف وتداول بنقل المتعلقة االقضاي تدرس االتصال التي وسائط في مبحثا بالميديولوجيا، باعتبارها

 الرقمية. التكنولوجيا عصر في المختلفة وأنظمتها الصورة وأهمها المعاصرة، الوسائط

وارية هل يكفل الخطاب الموجه للمتلقي حيتحدد نطاق هذه الدراسة وفقا لإلشكالية التالية: ومن خالل ما تقدم 
ب عبر ط المتعددة؟ وهل يستطيع األدب الرقمي المحافظة على الوظيفة الجمالية لألدمتماثلة المعنى القترانه بالوسائ

 الفنون؟الوسائط االلكترونية الحديثة وحواريته مع 

 ة المبحث األول: مقومات الجنس األدبي وتداخل الفنون في سياق النظرية التفاعلي
 -دراسة في األشكال والمضامين –

كذا و  المفاهيمي، خالل اإلطارتمظهراته من  لضوء على أحد نتاج الجنس األدبي ونحاول في هذا المطلب تسليط ا
ق مصادر التكوين والتوظيف من خالل إزدواجية المسار والتداخل بين األدب التفاعلي وفنون العرض. وفي ذات السيا

ظرية ، وهذا في ضوء تفعيل نتحققاتها الفكرية والفنية في تجارب ونماذج مختلفة سنعرج على هذه األنواع بأشكالها و
 التفاعلية عبر دراسة لألشكال والمضامين المطروحة في هذا السياق. 

 المطلب األول: تمظهرات األدب التفاعلي في األجناس األدبية
ال مناص أن مختلف الوسائط المتعددة التي تساهم في بلورة األدب التفاعلي، تتحدد وفق نشاطاته التي تسايرها 

ان أدبية تساعد في خلق ديناميكية التفاعل عند المتلقي كالمسرح والسينما والتلفزيون كوسائط ابداعية التي تخلق اجناس وألو 
ي تبرزه تلك الوسائط من ضمنها فنون العرض والتي تشكل لنا ذله خطاب معرفي متكامل. بينما يعد النظام المعرفي ال

ذي يتأسس فيه نظم االبداع والذي يعطي لإلدراك معنى االزدواج من خطاب الصورة التي في حقيقتها المزدوجة الفضاء ال
خالل المشهد الحقيقي، وبذلك فإن الصورة في اإلبداع األدبي والمسرحي والسمعي البصري اتت من اجل استحضار مظاهر 
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ت واإليحاءات وأشكال شيء من االشياء وباستطاعتها ان تبرر قدرتها على ديمومة الموضوع بلغة الصورة المكتنزة بالدالال 
 التعبير التي تقتحم خيال المتلقي وتجعله امام اشارات بصرية ضبطا ومفهوما. 

صية ووفقا لهذا المنظور، فإن دينامية التكامل عبر الصورة التفاعلية ترتبط في أساسها حول التعامل مع الخصو 
 ن ضمنهممحتوى المتمثل في المشروع األدبي، وكان اإلبداعية للمبدع، أما السياق الثاني فهو يحتدم في طياته دراسة ال

ق ر يتحقشعر، والنثر )الرواية، والقصة...(، واألدب الشعبي )القصص الشعبية والنكت، واألمثال الشعبية...(. وهو منظو 
لوسائط اقنيات بواسطة اللغة وباقتحام مختلف العوالم الثقافية والتفاعل مع تطورات التقانة الحديثة، هذا عبر الولوج إلى ت

 الفنية والرقمية الحديثة، مع األخذ بمنطق التجريب عبر آليات الشكل أو المحتوى.

 ودروب التفاعل الرقمي:  _ الشعر1
يعتبر الشعر أحد أشكال الفن األدبي في اللغة التي تستند في طياتها على جماليات األسلوب، بينما تتجلى أشكال 

مستقل، وقصائد منفردة، أو تكون في سياق الترابط مع الفنون األخرى كما هو الحال في الكتابة الشعرية من حيث الشكل ال
الدراما الشعرية والنصوص الشعرية المختارة. إال أن الحديث عن هذا الجنس، هو ال محال حديث عن عالقة الشعر 

كون الشاعر "البعد التفاعلي جليا  بالمنظومة الرقمية أو اإللكترونية، من حيث البنية الشكلية للشعر، ومنه يجسد هذا
والمتلقي معا يشتركان في إدراك خصائص القصيدة ومميزاته لجمالية والتعبيرية )اشتراكهما على مستوى القدرة أو الكفاءة( 
ذا حصل تفاوت فهو الذي يقع عادة بين المبدع اإلنجاز والمتلقي  إنهما يوجدان في رتبة واحدة على هذا المستوى وا 

. فإن دينامية التواصل المتحققة بشكلها المتكامل، " 1ة، وكلما انعدم هذا االشتراك على هذا المستوى استحال التفاعلوالكفاء
يحددها الشرط الثقافي الذي يتضمن الحفاظ على الخلفية المعرفية المشتركة بين المتواصلين في حقل التلقي. كل هذا يسمح 

حول وجوب توفرها في المتلقي بغية قراءته للنص  إسبن آرسيثه الناقد النرويجي للمتلقي بأداء وظائفه حسب ما يؤكد علي
 عند الرغبة في تحقيق هذه التفاعلية صفة للنص، والوظائف هي: التأويل واإلبحار والتشكيل و"الشعري الرقمي التفاعلي 

ميز وهو ما ي ،قته بالتقنية الرقمية، كل هذا يعطي للمتلقي وجوب تحقيق مبدأ التفاعل في النص الشعري وعال" 2الكتابة
الناقد النرويجي اسبن آرسيث بين السرد الخطي والسرد الرقمي، وهذا اعتمادا على عنصر الجهد األكبر الذي يبذله قارئ 

 السرد الرقمي لتشكيل النص.

م، تمثل والدة 9901القصيدة الرقمية لألمريكي روبرت كاندل عام "وعليه، يرجع تطور الشعر الرقمي التفاعلي إلى 
للشعر الرقمي، وقد كان لتحمس هذا الشعر وسعيه الحثيث في مجال إبداع هذا الجنس األدبي، الدور البارز في إنتشاره 

. وهذا نظرا لتأثر لشاعر من مختلف تقنيات الحداثة التكنولوجية المعروضة، كل هذا سمح لمبدعين العرب من "3فيما بعد
تلك األعمال الشعرية التفاعلية الرائدة التي أبدعها منعم األزرق وسوالرا صباح وجماعة "طمس مختلف جهود الغربيين 

                                                           
  .78، ص2010، دار الكتب العلمية، بيروت، 1مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي، طأمجد حميد التميمي،   1
 .79المرجع نفسه، ص  2
 .42-41، ص2013اب األكاديمي، األردن، ، مركز الكت1، طاألدب التفاعلي الرقمي الوالدة و تغيير الوسيط حافظ الشمري و إياد الباوي، 3
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 فردي منها ما هو عدة، شعر طوابع في ظهرت أن لها وكان اإلبداعية التفاعلية القصائد، فتعددت مناهل "4قصيدة ميدوزا 
بحثًا  الروابط تلك ينشط أن القارئ على وجب كامنة عناصر من مكونة جمالية بنية عن عبارة . فالقصيدةجماعي هو وما
 والتراكيب األلفاظ داللة في السطحية الولوج والغوص الدالالت كل بذلك متعديا الشاعر، إليه يرمي الذي الخفي المعنى عن
 .العميقة الدالالت إلى الوصول أجل من

الشعر فقط، بل يكون جمهورها المستهدف من  بناءا على ذلك، فإن القصيدة التفاعلية الرقمية ال تشغل إهتمام قارئ و
 القصيدة مشتغل ومتمرس في ميدان الفنون السمعية والبصرية، وتطبيقات التكنولوجية بإختالفها وتنوعها، كل هذا ميز

 وكل ما يعلق بتقنية السينوغرافيا هذا عن طريق الصوت واللون وتقنية والصورة الكلمة بوجود كل من الورقية عن الرقمية
 .إخراجها وعرضها على المتلقي في هاما دورا لعبت التي المتشعبة الروابط

 _ بين الرواية والتفاعلية:2
لعل ظهور األدب الرقمي مع ظهور الحاسوب والفضاء الشبكي في الثقافة الغربية، أعطى دفعة نوعية في األدب 

للفضاء، عدا بعض من تجارب فردية كان من أبرزها  الرقمي العربي في كيفية توظيف الحاسوب بإمكانياته التقنية كأداة
، التي فيها من 2005م، وروايته شات 2001تجربة الكاتب الروائي األردني محمد سنجالة في روايته )ظالل الواحد( عام "

 عليةالتفا الروايات تلقي، ف"5م، وقدمها الكاتب على أنها قصة قصيرة2006العمل الرقمي الكثير، وعمله الثالث صقيع 
 االلكترونية الظاهرة هذه ،ولفهم ،حتى ال يجهلها الكثير من المتلقين وآلياتها الرقمية الكتابة بتقنيات وعي إلى بحاجة

الذي يحمل أسس  الرقمية والتكنولوجية الحديثة، وفي هذا تأكيد لما جيء في كتابه استيعاب الثورة إلى ترمي ثقافية متطلبات
 الروائية ألفكاره ،ويخضعها االنترنت شبكة استطاع أن يجند تقنيات"نية حول 'رواية ظالل واحد': اإللكترو  الواقعية الرواية
 وينشرون الشبكة ، مع يتعاملون سنوات منذ بدأوا الذين األدباء أو الروائيين أحالم من حلما يعد هذا األمر مثل ،وكان
من حيث عدم االستفادة من تقنيات الشبكة وبنيتها،  الورقي، نشرال إلى أقرب ،ولكنه الكترونيا نشرا )الخطي( األدبي إنتاجهم

، لتصبح " 6Hypertextفي إنتاج أدب عربي جديد، يستفيد من ثورة الوسائط المتعددة، ومن تقنيات النص المرجعي الفائق 
 سناجلة' على مؤسسها 'محمد هاالرواية الواقعية أحد نتاج البعد التفاعلي الرقمي وفقا لمتطلبات التقنية الحديثة. ومنه، يعرف

المترابط  النص« ... تقنية ،وبالذات الرقمي العصر أنتجها التي الجديدة األشكال تستخدم التي الرواية تلك" أنها

                                                           
   .42، صالمرجع نفسه4
كقصيدة من بين أشكال القصيدة الرقمية التفاعلية نجد قصيدة ميدوزا المؤلفة بشكل فردي كقصائد منعم األزرق وسوالرا صبح أو بشكل جماعي 

ياد الباوي،ميدوزا وقصائد المبدع األردني محمد سناجة. أنظر: ، المرجع السابق، األدب التفاعلي الرقمي الوالدة و تغيير الوسيط حافظ الشمري وا 
 . 43ص

عباس "راقيالع للشاعر "أزرق لسيرة بعضها رقمية تباريح "قصيدة كانت .ومخرجيها حاسوبيا مؤلفيها من بين تجارب القصائد الرقمية والتي برع 
  تفحص لنموذج القصيدة على الموقع اإللكتروني التالي: . أنظر إلى تباريح عباس مشتاق معن الرقمية، مع " معن مشتاق

http://imzran.org/digital/qirakitabat/moshtaq1-1.htm_ 
    .40األدب التفاعلي الرقمي الوالدة و تغيير الوسيط، مرجع سابق، ص حافظ الشمري و إياد الباوي،5
امعة لغات، جنيل شهادة دكتوراه علوم في األدب واللغة العربية، كلية اآلداب والصفية علية، آفاق النص األدبي ضمن العولمة، أطروحة مقدمة ل6

  .79-78، ص2015محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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 المختلفة، وتدخلها واألنيميشن الجرافيك وفن وصوت وحركة صورة من ، المختلفة ميديا المالتي ومؤثرات )هايبرتكست( 
نسان العصر هذا أنتجه الذي والمجتمع الرقمي العصر لُتعبر عن ، نفسها ةالسردي البنية ضمن  االنسان العصر، هذا وا 

 ُتعبر التي الرواية تلك هي أيضا الرقمية الواقعية ورواية. االفتراضي الرقمي المجتمع ضمن يعيش الذي الرقمي االفتراضي
 افتراضي رقمي كإنسان الجديدة كينونته إلى واقعي كإنسان ولى األ كينونته من بانتقاله االنسان ُترافق التي التحوالت عن

 بالصوت مصحوبا النص المتعددة يكون فيها الوسائط مؤثرات . وعليه، تتدخل في تشكيل الرواية الواقعية الرقمية"7
 رسومات الغرافيك... وغيرها من الوسائط المتعددة. ،الفيديو ،الحركةوالصورة، 

البد على المبدع في إنتاج الرواية التفاعلية االستناد إلى أسس تقنية ومنها فنية في تحوير في هذا السياق، كان  و
الرواية رقميا، هذا بغية لتوظيف واستخدام المستوى الصوتي والحركي ومن ثم المستوى الكتابي، لينهج المبدع في إنتاج 

اية الورقية التي يلتزم فيها المبدع خط سير واضح ال إلى كسر النمط الخطي السائد من الرو "الرواية التفاعلية الرقمية 
ال خرج دون فهم محدد، وذلك إال الن بنية الرواية كانت تفرض على المبدع طريقة محدد لتأتي  يخالف فيه المتلقي، وا 

رك على نحو بثمارها، ولكن يؤتى ذلك عند مخالفته الطريقة. ما الرواية التفاعلية فالمسار يكون ال خطيا إذ إن النص يتح
.وبتالي، فالكلمة لم تعد أداة الروائي الوحيدة، مما وجب عليه أن يخضع  " Hyper link8متفر تقودك فيه منظومة الروابط 

على أقل تقدير، كما عليه أن يعرف فن اإلخراج  HTMLعليه أن يتقن لغة الــ "لمتطلبات البرمجة التقنية أو اآللية الرقمية 
هنا تصبح الرواية الرقمية تخضع إلى حوارية متكاملة  .9 "السيناريو والمسرح، عاديك عن فن المحاكاة السينمائي، وفن كتابة

المعنى عبر الفنون وتداخلها، وهذا ما تجلى عبر رواية محمد سناجة 'ظالل الواحد'، حيث مزج بين المشاهد الحركية 
 والمؤثرات الصوتية وصور أفالم سينمائية مختلفة.  

معينة وال  بقواعد تحدد ال فهينظرا لتداخلها  طابع وصفي، ذات الحديث العصر في األدبية األجناس سةدرا أصبحت
مما يتطلب تنمية وعي حداثي لدى المتلقي، أثناء ترجمة النص البصري الذي يصبح الفن فيه  الممكنة، بمجاالت األجناس

إلى لغة نظرية ضمن إطار البحث العلمي، بالمقابل تحقيق  قادرا على التحكم في األسلوب و ينشد أنقى األشكال وتحويلها
الموازنة أثناء تحويل األسلوب األدبي إلى ما هو رقمي تفاعلي والتي تتطلب "بــيان السمات اإلبداعية في النص الفني التي 

االنتقال البنائي ستؤول بقراءتها بالتعاقب كسمة أسلوبية تدخل على النص فتكسبه صفة الفردية و التمايز، من خالل 
فال بد للمبدع من اإللمام بالعديد من البرامج المعلوماتية كتوظيف السينما  ".10لعناصر التركيب إلى منطقة مغايرة

الذي  interaction النص المتفرع و  hypertext والجرافيك، بإعتبارها جزءا من معاني النص الترابطي والفوتوشوب
 الصورة، مما يتوجب على الخطاب أن يتخذ من التقنية المعنى وموضوعا للتأمل.يشترك في بنائه الحرف والصوت و 

                                                           
  .80المرجع نفسه، ص 7
 .91، ص2010الرقمي، دار الكتب العلمية، بيروت،  –عادل نذير، عصر الوسيط أبجدية األيقونة دراسة في األدب التفاعلي   8
 .89ص ،2005 ان،لبن والنشر، للدراسات العربية المؤسسة رواية الواقعية الرقمية،، محمد سناجلة  9

    .469، ص1988 القاهرة،د علي أبودرة وآخرون، د.ط، الجزء األول، الهيئة المصرية للتأليف، محم تر:، التطور في الفنون، مونرو توماس 10
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وري ريكاتاألدب الشعبي بوصفه جنس أدبي يستند إلى مبدأ التفاعلية: )الرسم الكا المطلب الثاني: 
 معيار التفاعل للجنس األدبي الرقمي(

 يكاتوري التفاعلي:_ األمثال الشعبية من الخطية إلى الرقمية في ضوء الرسم الكار 1_2
ا النوع األستاذ أحمد أمين بإعتباره "نوع من أنواع األدب يمتاز بإيجاز اللفظ وحسن المعنى ولطف التشبيه ذيعرف ه

" وهذا العتباره ذو 11وجودة الكتابة، وال تكاد تخلو منها أمة من األمم، ورمزية األمثال أنها تنبع من كل طبقات الشعب
وشكل أدبي مكتمل، كما يسمو عن الكالم المألوف رغم انه يعيش في أفواه اإلنسان ذلك  تثقيفي،طابع شعبي، وتعليمي، و 

حسب البيئة األنثروبولوجية المعينة. وعلى الرغم من اختالف اللهجات التي تنطق بها األمثال، إال أنها تعطي نفس 
أنه ثّمة إجماع على أّن أهمّية ياة من حيث المعنى وتحمل نفس المضمون، بينما تناولت هذه األمثال كافة جوانب الح

المثل الشعبي يستمد من المطابقة الجمالية بين شكله ومضمونه، ما جعله على قصره أن يصل إلى مختلف المعاني 
والدالالت العميقة والحكم التي يسعى المتلقي إلى استنباط معانيها، ما يجعله جنسا أدبيا شعبيا بامتياز، هذا في تفاعلية 

 (01)أنظر الصورة مكتوب مجسد وصورة كاريكاتورية تشكيلية رقمية تفهم من سياق المشاهدة.  هو نصترابطة المعنى بين ما م

 12الموضحة أعاله أحد األمثال الشعبية التي تحدو حدو التفاعلية عن طريق الصورة الكاريكاتورية :1الصورة 

 

 لشعبي التفاعلي: _ بين الحكاية والنكت واأللغاز في األدب ا2_2
تعتبر الحكاية تجسيدا لنسق معرفي والذي يعطي التمسك بوحدة الشعب أو القبيلة في سبيل القيام بدور هام في بناء 
المجتمع، وهذا النطاق هو الذي يحدد معالم الحكاية الشعبية ويميزها عن باقي األنواع األخرى، فهي التي تصوغ الحكايات 

ى الحكاية بلغة خاصة متميزة، ليست لغة الحديث العادي، مما يمنحها قدرة على اإليحاء والتأثير، وتلق البطولية الشعبية "
وغالبا ما يكون اإللقاء مصحوبا بتلوين صوتي، يناسب المواقف والشخصيات، وبإشارات من اليدين والعينين والرأس، فيها 

                                                           
 .139نبيلة ابراهيم، أشكال التعبير في األدب الشعبي، د.ط، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د.ت، ص  11

12 https://www.pinterest.com/pin/517421444660984231 
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يف الوسائط التكنولوجية بغرض التفاعل والمشاركة، "، فهي نمط من القصص يتم فيه توظ13التقليد قدر من التمثيل و 
يتيح للمتعلم إمكانية اإلضافة والتعديل، فيتوفر بها جميع مميزات األدب التفاعلي من تقديم النص المفتوح، وجعل "حيث 

، والتطرق إلى المتعلم يختار نقطة البداية المناسبة له، وكذلك المسار الذي يريده، وتتيح له فرصة الحوار الحي والمباشر
، لتتحكم فيها وسائط تقنية متعددة تكسبها وظيفة التفاعلية التي تثري 14 "الكثير من النصوص األخرى ذات العالقة بالقصة
 المعنى وتجعل من السرد أكثر حيوية ومفهومية.

مفهوم النصية  وفي هذا المضمون، دعا الدكتور مصطفى الضبع إلى ضرورة التوجه لنقد ثقافي رقمي باعتباره يوسع
ضمن سياق الجنس األدبي وتنوعه، من خالل الولوج إلى مساعي الولوج إلى مترتبات الصورة واللوحة الفنية والكاريكاتير 

وكان الحديث عن النكت واأللغاز بوصفهم أشكاال تعبيرية بامتياز، فهي  .والنكت واأللغاز الشعبية... باعتبارهم نصوصا
قيام النقد بتغيير نفسه إلدارة الحديث حول النص الجديد، مستخلصا "، هذا مع ضرورة موقف ورأي اتجاه موضوع ما

مجموعة من الطرائق غير التقليدية في كتابة القصة القصيرة، واآلليات المغايرة لتلّقيها باعتبارها أقرب الفنون إلى روح 
ّث على ضرورة التخّلص من مشكالت التلّقي عصرها، منها؛ المعارضة القصصية، حضور الواقع، المتوالية القصصية. وح

 (03و 02)أنظر الصورتين  " .15الشهيرة للتعامل مع النص الجديد بآلياته ال باآلليات القديمة، مع الوعي بالشروط الجديدة للتلّقي

كون  اإلستقبال، وهذا بناءا على ذلك كله، فإن التفاعلية بوصفها صفة أدبية منشودة لكل مستويات اإلرسال و و
اإلنجاز األدبي والفني هو وسيلة نهمة لتحقيق ذلك الترابط االجتماعي، وفي هذا يرى الدكتور مصطفى الضبع أن 

هو أحد النصوص الدالة على توسيع مفهوم النص والنقد في آن، ألنه نّص يراهن على أن النقد ليس منحصرا "الكاريكاتير 
نما يعمل على تطوير هذه في تلك العالقة القائمة بين النصوص األدبية  وهؤالء الذين يعتمدون مناهج نقدية لتحليلها، وا 

المفاهيم نفسها لرؤية الواقع في نطاقه األوسع وليس ذلك الواقع المختزل في النص األدبي. ومن َثّم وقف على أشهر تقنيات 
ن الوسيط اإللكتروني من المفعالت التي ، هذا أل "16الكاريكاتير خاصة؛ اللغة والخطوط والمشهد والمفارقة والتناص البصر

فإن التفاعلية هي ما تقام على المشاركة الفاعلة للمتلقي مع الروابط والعقد اإللكترونية الحاضنة "ينطلق منها مبدأ التفاعل 
يفرزها وسيط لنموذج برامجي أودع فيه المبدع عصارة جهده األدبي والفني، وبهذا فإن التفاعلية متعددة بتعدد البرامج التي 

 . "17الحاسوب، فضال على التعددية الناتجة عن الذوات المنتجة
أنه مصطلح يشير إلى "مفردتين تشكالن صيغة  مصطفى الضبعوفي طرحه لطبيعة النص التفاعلي، يرى الدكتور 

ر له متلٍق يتفاعل تمّثل نظامين يشير كل منهما إلى نشاط يقوم على نشاط مختلف، فالنص يظل نشاطا إستاتيكيا حتى يتوف
معه إلخراجه من إستاتيكيته إلى ديناميكيته، وهنا يبدأ النشاط الثاني الذي يتأسس على مجموعة من العوامل التي من شأنها 

                                                           
 .19، ص2005المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  ، دار1، ط-راسة تحليلية للحكاية الشعبيةد -بك، من التراث الشعبيأحمد زياد مح 13
االستطالع والمهرات اإلجتماعية لدى أطفال الروضة، مجلة موسى، فاعلية القصص التفاعلية اإللكترونية في تنمية حب  سعيد عبد المعز علي 14

 . 120، ص2015، كلية رياض األطفال، جامعة اإلسكندرية، القاهرة، 21، العدد 07الطفولة والتربية، المجلد 
15 https://middle-east-online.com/4-2-المنجز-الرقمي-مراجعة-وتقويم  

 المرجع نفسه. 16
  .71لرقمي، المرجع السابق، صا –يط أبجدية األيقونة دراسة في األدب التفاعلي ، عصر الوسعادل نذير 17
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وهذا التفاعل ال يكون إال عن طريق التفاعل القرائي  ". 18إحداث تفاعل تتوقف درجته على مخرجات النص وعلى مكتنزاته 
اعلي، لتصبح الكاريكاتور أسلوبا فنيا يجمع بين ما هو اتصال بصري المرئي واللغوي المقروء، ومختلف الشكيلي للنص التف

 األجناس األدبية الشعبية كالحكاية والنكتة واأللغاز باعتبارهم وسيلة اتصال أكثر بالغة في حوارية الفنون.

التفاعل ناتج عن عالقة النص المكتوب والمجسد في أحد أشكال الجنس األدبي وعالقته بتقنية الرقمية، هذا : 2الصورة 
 19شكل ألغاز بتقنية البرمجة اآللية

 
 

 20يحتوي على نظام البرمجية اآللية، لتصبح النكتة جنس أدبي شعبي ذات سياق تفاعلي رقمي نص تفاعلي: 3الصورة 

 
 سق الرقميمن النسق الخطي إلى النميديولوجيا األدب التفاعلي المبحث الثاني: 

هذا و يأتي هذا المبحث بغية الكشف عن المفهوم النصي المتعلق بالشكل المكتوب والمجسد واآلخر البصري الرقمي، 
مين يجعل النصوص منها الوسيط اآللي ومدونة خاصة ذات مفاهيم وأبعاد متعددة وأشكال متنوعة، جذبت إليها جل المهت

 يق الميديولوجيا اآللية وحوارية الفنون وتداخلها.بالمدونات األدبية في الحقل البصري عن طر 

                                                           
18 _ https://middle-east-online.com/4-2-المنجز-الرقمي-مراجعة-وتقويم  
19 _ https://www.alandroidnet.com/appdetail-nGRinZ8.html 
20 _ https://france.tufnc.com/app/556370586/نكت-خليجية  
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 المطلب األول: األدب التفاعلي في ضوء المقاربة الوسائطية. 
 _ ميديولوجيا األدب أو األدب الميديولوجي. 1

يرمز إلى  ،الحاسوب هو مصطلح يرتبط في أساسياته بعالم من المسلم به، أن مصطلح الميديولوجيا أو الوسائطية
استعمال عدة أجهزة إعالم مختلفة لحمل المعلومات التي تتجسد في كل من النص، الصوت، الرسومات البيانية، 

 المختلفة كنظام األندرويد على سبيل المثال. والتطبيقات التفاعلية الفيديو،

يولوجيا ال تهدف الميديولوجيا إلى دراسة الوسائط متعددة التي بفضلها تحمل الرسائل البصرية إلى المتلقي، فالميد
ّنما بالمرتكز الماّدي اّلذي يحمل تلك القوى والمضامين األدبية والفكرية والمعرفية  تختص بالمضامين المنقولة فحسب، وا 

بمختلف الوسائط التي تعنى بنقل الرسائل من "والفنية بطرق وكيفيات تأثيرها في عقل المتلقي. ومنه، فالميديولوجيا علم يهتم 
من ذات إلى اآللة، أو من آلة إلى أخرى. أي: تدرس وسائل اإلتصال واالعالم التي تعتمد عليها ذات إلى أخرى، أو 

الثقافة بصفة عامة، واألدب بصفة خاصة. من ثم، يحاول هذا العلم أن يفكك العالمات الرمزية والسيميائية في سياقها 
، بل يتكئ على الفلسفة، وعلوم اإلتصال، ونظريات الزماني والمكاني والفني والجمالي والبصري. وليس هذا العلم مستقال

 . كل هذا يؤسس على الميديولوجيا عبارة عن نظرية علمية تجميع بين الثقافة والتقنية بما فيها علم الوسائط. "21التواصل

ي يكون الوسائطية التوتأسيسا على ما سبق ذكره، يطلق رجيس دوبري على الميديولوجيا بـالدائرة الميديولوجية أو 
لوسائط . فإذا استيدلت ثقافة اLogosphèreالكتابة والخط مصطلح الدائرة الكالمية "أساس الثقافة فيها مجسدا في شكل 

. وال sphèreGraphoالكتابة والخط بوسائك الطباعة فإتها بذلك االإستبدال تنتقل من الدائرة الكالمية إلى الدائرة الخطية 
ي فن نستعرض ما يحدث في مصامين الثقافة من تحوالت عميقة حين يطبع من الكتاب المقدس مائة نسخة يسمح المقام بأ

اليوم بدل مائة نسخة في السنة. يوم انتقلت معطم الثقافات المعاصرة من الدائرة الخطية إلى الدائرة القصوى 
L’hypersphère هذه التحوالت يصعب رصدها في شموليتها بفضل االنتشار المذهل للشبكات الرقمية االفتراضية. كل 

 ا ندرسه ألن نسقها سريع وحقلها شاسع، ولكن دراستها رغم ذلك تظل ممكنة إن عالجتها في مستواها الجزئي ال الطلي، كأن

 ." média thème 22في شكل أعراض يسميها دوبري غرض وسائطي 

لدت مع توظيف الحاسوب والتكنولوجيات الحديثة، ليقدم بين الميديالوجيا واألدب مجموعة اإلبداعات التي تو ومنه، 
هذا التفاعل أدبا جديدا يجمع بين األدبية والتكنولوجية، وال يمكن لهذا النوع من الكتابة األدبية أن يتجسد إال عبر الوسيط 

ا للمتلقي، وفي هذا السياق اإللكتروني، ويكتسب هذا النوع من الكتابة األدبية صفة التفاعلية بناء على المساحة التي يمنحه

                                                           

   بقصد بالميديولوجيا)La médiologie(لها اتية التي يشغ، أو علم الوسائط اإلعالمية، تلك النظرية التي تعنى بالوسائط التقنية واآللية والمؤسس
ة يفي كتابع  السلطة الثقاف 1940 سنة  Régis Debrayم، مع الفرنسي ريجيس دوبراي1979الفعل الثقافي. وقد ظهر المصطلح أول مرة سنة 

 .140، ص2016، شبكة األلوكة للنشر، د.ب ،1في فرنسا. أنظر: جميل حمداوي، األدب الرقمي بين النظرية والتطبيق، ط
  .141المرجع نفسه، ص 21 

 .11ص، 2016، دار المنهل، األردن، 1العالمة والرقم من فرضية اآللة إلى آلية االفتراض الطابع الرقمي أنموذًجا، ط ، ريم الزياني عفيف 22

http://www.knowledge.upei-uoi.mg/
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https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
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بأنه من غير الممكن أن نصمم في األدب، في حين أن إحداث عمل فني يؤثر في " E. Delacroix أديالكروايرى الفنان  
. مما يعني قدرة "23الروح قد يظهر فكرة عمل تجريبي أو إبتدائي به نستطيع أن نعبر عن فكرة ال منتاه من ماهيات التعبير

تفاعل مع النص بكل إبداعية، ألنه يكون في مواجهة مباشرة مع النص عن طريق الروابط، التي تتيح المتلقي على ال
 واإلبداع.للمتلقي العديد من الخيارات في عملية التلقي 

متكامل إذن، فالمقاربة الميديولوجيا أو الوسائطية، مقاربة تعنى بدراسة األدب الرقمي من حيث ما خو تشريحي 
وتؤمن باستحالة تعريف  .حديث و التي نجدها في الكتب األدب قديمي مقاربة تتجاوز الحدود الجاهزة وه" المستويات

نما من خالل تجلياته الملموسة ومظاهره المختلفة. وهي تجليات ومظاهر  الشيء، وفي سياقنا هذا األدب في ذاته، وا 
أنظمته البالغية ووسائطه التقنية والمؤسساتية التي تتولى متحولة وغير ثابتة. المقاربة الوسائطية ترى أن حد األدب مرتبط ب

حفظ ميراثه وتضمنه نقله وشيوعه. ولما كان األديب يتحكم في خذه الوسائط ارتبط حد األدب بتصور األديب نفسه بوصفه 
اعلية، وفي عالقة ، هذا بالتركيز على الوسيط الرقمي في مختلف تجلياته النصية والتقنية والتف"24ممثل األدب اإلجتماعي

 تواصلية بما هو أدبي موضوعاتي، وفني جمالي، وتقني شكلي.

 إنفتاح النص البصري التفاعلي المطلب الثاني: تداخل الفنون و
 _ المسرح والمسرح التفاعلي الرقمي.1_2

ح التفاعلي الرقمي في ضوء وجود الوسيط اإللكتروني بوصفه المهيمن الجديد والفعال في العملية اإلبداعية، فإن المسر 
جديد من الكتابة األدبية، يتجاوز الفهم التقليدي لفعل اإلبداع األدبي الذي يتمحور حول "بما فيه المسرحية، هي نمط 

المبدع، إذ يشترك في تقديمه عدة كتاب، كما قد يدعى المتلقي/المستخدم أيضا للمشاركة فيه، وهو مثال للعمل الجماعي 
. وبتالي، يمكن القول بأنها منجز إبداعي يحمل في "25د الفردية وينفتح على آفاق الجماعية الرحبةالمنتج الذي يتخطى حدو 

قمة منظومة تكنولوجيا المعلومات لطبيعة إدارة الفكر للمادة عبر وسائط المعالجة، وهذا ما طياته بوادر الـتأليف الجماعي، 
ت تقنية األخرى للخروج بوسيلة اتصال تفاعلية تسمح لإلتصال جعل تكنولوجيا المعلومات مؤهلة لإلندماج مع المنظوما

لنمط الالخطية في الكتابة فضال على إشراك المتلقي "، بغية تحقيق hyper textوالتواصل، والسيما تقنية النص المتفرع 
داعي على هذه في مشاهد يكون بعضها إرتجاليا، بعد اإلتفاق على ثيمة درامية ينطلق منها النص، ويبقى العمل اإلب

إلنشاء  أو يكون على شاكلة أقراص مدمجة أو كتب إلكترونية 26"الشاكلة محلقا في الفضاء اإلفتراضي لشبكة اإلنترنت
 مجتمع أوجدته تكنولوجيا المحاكاة الرقمية التي جمعت بين العلم والفن والتكنولوجيا في فضاء تخيلي.

 Charlesلتشارلز ديمر  Château de mortمسرحية "نها ومن أشهر النماذج المسرحية التفاعلية، نذكر م
deemerمسرحية النورس البحري ،Seaguell   تشيكوفChekhov  التي حول ديمر نصها إلى نص مسرحي

                                                           
  .64-63المرجع نفسه، ص 23
  .92-28، ص2015، دار المنهل، األردن،1فاطمة مبارك، العجب في أدب الجاحظ، ط 24
  .99، ص2006لمغرب، ا -، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء1فاطمة البريكي، مدخل إلى األدب التفاعلي، ط 25
  .76لرقمي، المرجع السابق، صا –صر الوسيط أبجدية األيقونة دراسة في األدب التفاعلي ، ععادل نذير 26
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وعلى هذا األساس، فإن بنية الكمبيوتر التقنية وسعت اإلمكانيات المتاحة للمسرح التقليدي بإضافة قوة فعالة إلى . "27تفاعلي 
والسينوغرافي وكاتب النص المسرحي، هذا لوجود المسرحية التفاعلية الرقمية ضمن فضاء شبكي يعطي تفوقا معتبرا  المخرج

على نظيره التقليدي، كون أنه مسرح مكتوب ومجسد بلعة النصوص اإللكترونية التي تعتمد على خصائص النص المتفرغ 
 التفاعلي.

لضوء اي نماذج مختارة ألكثر من مسرحية تفاعلية قمية، وهذا لتسليط وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة فاطمة بريك
تلف رفة مخعلى جهود ديمر الذي أسس مدرسة لتعليم كتابة سيناريو المسرح التفاعلي، وهذا بالولوج إلى الرابط التالي لمع

 التفاصيل المتعلقة بالمسرحية التفاعلية، وهي على نحو الرابط التالي: 

Screen wright 

The craft of screen writing 

Chardes deemers self-guided course 

Inwriting the Hollywood screen play 

http://www.pcez.com/cdeemer/ index.html28 

 أما من بين مسرحيات التفاعلية الرقمية في األدب الغربي لتشارلز ديمر فهي موجودة على الرابط التالي:

http://www.thetherapist.com/Explanation.html 

the last song of violeta parra 

the Bridel of Edgefield 

chateau de mourt 

turkeyses 

!Rancho 

Cock Tail suite29 

ص وهو برنامج تعليمي للن، Screenwright الرقميإال أن هناك موقع متخصص في مجال كتابة السيناريو التفاعلي 
 المتشبع وفقا لمعطيات يؤكد عليها تشارلز ديمر في هذا الرابط التالي: 

http://www.ibiblio.org/cdeemer/wright/00begin.html 
 رتباطها بالفن المسرحي، أعطت فرصة أكبر لعمل السينوغرافي في التحكمإ ن تطور مفهوم التقنية الرقمية وإ

فاعل مع دة للتباألشكال المسرحية، إذ يمثل التفاعل بينهما حافزًا مهمًا لمصممي السينوغرافيا المسرحية نحو تقديم صيغ جدي
ضاءة موسي توظيفب حقيقية واقعية سينوغرافيا إلى المسرحية السينوغرافيا التقنية الرقمية، فتتحول قى طبيعية، ديكورات وا 
 المسرحي العمل في بنظم واقعية للممثل على خشبة المسرح اإلفتراضي. كل هذا التفاعل مصاحبوأداء حركي تمثيلي 

 في ةالحاسوبي المعطيات ليصبح الجميع مبدعين ومنتجين، مع استثمار لمختلف والمتلقي المؤلف بين الحدود يعطي تالشي
يجاد البشرية وناتإظهار المكن  لها افتراضيا بفضل مترتبات المسرح التفاعلي الرقمي. بديل وا 

                                                           
  .142صفية علية، آفاق النص األدبي ضمن العولمة، المرجع السابق، ص 27
  .103ينظر: فاطمة البريكي، مدخل إلى األدب التفاعلي، المرجع السابق، ص 28
  .77لرقمي، المرجع السابق، صا –األيقونة دراسة في األدب التفاعلي ، عصر الوسيط أبجدية عادل نذيرينظر:  29
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 إنفتاح النص البصري الرقمي _ بين السينما والفن التشكيلي و2_2 
صاالت حملت الثورة الرقمية تباشير االنتقال إلى عصر حضاري جديد، فقد عبرت عن هذا تحول الهائل في تقنية االت

في  وماتيةونظم المعلومات، وأطلقت العنان التجاهات واسعة في توظيف التكنولوجيا االتصالية والمعل وفي مناهج الثقافات
ية، لعنكبوتاالرقمي هو من أحدث الفنون البصرية والتي ازدهرت مع تواجد الشبكة برامج الفنون الرقمية واإلعالمية، فالفن 

 بن السينما واللوحة التشكيلية.  وسمي رقمي العتماده على لغة الحاسوب العشرية الرقمية

وعليه، فالفن البصري هو االعتماد على الحاسوب كأداة إليصال هذه الرسالة، و هو مصطلح واسع يشمل األعمال و 
الممارسات المستخدمة عن طريق التكنولوجيا الرقمية بطرق محترفة، كعنصر مهم لبلورة مفهوم اإلبداع، ومن هذا المنطلق 

بالغة الصورة المرئية، فيرى أنها "تقوم على اختيار التقنيات، مادة الصورة وعناصرها  صطفى الضبع عنيشير الدكتور م
الديكورية، األشخاص الذين يقعون داخل كادر الكاميرا، ألوان رسوم الكاريكاتير والملصقات. ويكون لطرائق تشكيل هذه 

على تشكيل جماليات من شأنها وضع المتلّقي في حالة التفاعل  المواد الدور األبرز في تشكيل البالغة التأثيرية القادرة
وبناءا على ذلك، تكون السينما جملة مرئية تتسم فيها التفاعلية بعدد من  ".30األقوى بتأثير النص وطرائق إنتاجه وتقديمه

صورة عبر المشهد واللقطة التقنيات، وترسم الكاميرا بالغة المشهد عبر االبتعاد واالقتراب والتركيز على أحد عناصر ال
 السنمائين.

يشهد الزمن الراهن شكال جديدا في التجلي، بسبب الثقافة التكنولوجية التي ": زهور كرامفي هذا الصدد، تقول الدكتورة 
غيرت إيقاع التعامالت الفردية والجماعية، كما سمحت بفضل وسائطها االلكترونية والرقمية إلى جعل الكل متفتحا على 

، ضمن شروط الثقافة الموحدة رقميا. هذه الثقافة التي ال ينفك فيها مؤلف النص الرقمي يلقي بتجربه ضمن بعضه
. كل هذا يجعل من المؤلف يتحكم في العملية  "31خصوصية الوسائط االلكترونية، دون أن يخرج عن السياق العام لألدب

إجراءات خاصة من الناحية "مما يفترض النص الرقمي  اإلبداعية التي تجعل منه مبدعا متفاعال على نشاط األدب.
العملية، فقبل أن يتحول إلى نص مترابط يتداخل فيه النص الفيلمي؛ إذ يجب تحميله آليا ليتم عرضه كما يعرض الفيلم، 

فلقد  وذلك رغم البون شاسع بينهما، ألن مجال مشاهدة الصور الفيلية ليسه البعد الرقمي المنوط بصور النص الرقمي،
، بما يعني: كاشفة، منبعثة، منتصبة، Imago lucis op-era expressa سميت الصورة في الالتينية: الصورة الضوئية

. لذا فالصورة هي التي تجمع بين مجال اختالف اآلليات والوظائف التفاعل، السيما وأن قراءة  "32مستخرجة بفعل الضوء
شأنه شأن –ثقافة الرقمية، وهذا ما يفترض على القارئ أن يمتلك هو اآلخر النص الرقمي تستلزم امتالك نفس آليات ال"

نفس إمكانيات الثقافة الرقمية، مما يعني أن منتج النص الرقمي ومتلقيه يستعمالن نفس التقنيات  -المؤلف الرقمي
 ."33الرقمية

                                                           
30 _ https://middle-east-online.com/4-2-المنجز-الرقمي-مراجعة-وتقويم  
31 _ http://sanajleh-shades.com/304-استراتيجيات-تلقي-النص-التفاعلي-بين-صر 
32 http://sanajleh-shades.com/304-استراتيجيات-تلقي-النص-التفاعلي-بين-صر 
33 http://sanajleh-shades.com/304-استراتيجيات-تلقي-النص-التفاعلي-بين-صر  
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، اسوب إلى صور أكثر انتشاراوعليه، فكل ما هو بصري متخذ كمفهوم تحويل الفن الكالسيكي والتشكيلي عبر الح 
منال  سطينيةفأصبح الفن الرقمي أحد االتجاهات الحديثة في طرح األعمال الفنية التشكيلية، لتضيف الفنانة التشكيلية الفل

س أن فكرة الديجيتال ولدت من وحي اإلحسا"ديب بخصوص رقمنة اللوحة التشكيلية أو ديجيتال الرسم الرقمي الزيتي 
ابة هو ككت بعد قراءة نص كتابي كالشعر مثال. رغم أنني ما زلت أنتج لوجات تشكيلية زيتية، ولكن الديجيتالاللحظي اآلني 

ن لم تكتبها  حساس قصير المدى، بينما اللوحة التشكيلية إحساكمن ستهربخاطرة في لحظة معينة، وا  س ـ وهو شعور وا 
 ف الرسم مع شكل الكتابة في النص المكتوب واستثماركل هذا في محاولة توظي ،"34وشعور عام تعيشه على مدى أطول

 (04)أنظر الصورة أبسط األشكال جماليا ليليق بما جاء من أجل النص الكتابي. 

 35لوحة تشكيلية للفنانة الفلسطينية منال ديب :4الصورة 

 
 هنا من ية،اآلن اللحظة رحم من ولدت بالديجيتال الرسم فكرة أن ترى فهي ديب، منال الفلسطينية للفنانة تشكيلية لوحة

 .التشكيلية والفنون الرقمي البصري النص بين التفاعل نظام يتجسد
النص المكتوب هو رسم ألشكال وخطوط ذوات دالالت معينة مقروءة، كان ال بد "فاللوحة التشكيلية التفاعلية بما فيها 

سجم مع شكل الكتابة وحجم المصغرة، فإن الحرف من وجود أسلوب محدد للرسم يتماشى مع الشكل العام للمخطوطة، ون
رسم تجريدي ذو معنى متفق عليه يؤدي غرضا تعريفيا لشيء ما في الذهن، لذا فإننا لو ابتعدنا من المعنى واعتبرنا أن هذا 

ة قادرة ، بينما يصبح الخط عبارة عن وحدة تشكيلي36"يقوم مقال وحدة شكلية جمالية في بنية العمل الفني -الشكل-الحرف
على خلق ذلك النمط الزخرفي مع الدافع الفكري والمعرفي للفنان. هذا في عالقة تأسيسية تفاعلية بين ما هو أدبي وفني 

 وتقني في سياق تحديد مقومات الجنس األدبي وتداخل الفنون عبر مبدأ الوسائط الميديولوجيا المختلفة.

 خاتمة:
 تتجلى أن يمكن ال والتي اإلبداعية للنصوص جديدة قراءة يفرض على المتلقي أن عالم العصرنة العالم أن صفوة القول،

فاعال التي  وأسلوبا التعبير في منهجا شكلها األدبي والفني والرقمي في الكتابة أصبحت فقدالرقمية،  صورتها في إال لمتلقيها

                                                           
35 https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2016/9/1/1-منال-ديب-ترسم-فلسطين 

 .98، ص1993لرياض، انفتاح النص البصري: دراسة في تداخل الفنون التشكيلية، كتاب الفيصل، ا صدام الجميلي، 36 
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قة بين ما هو أدبي وتقني في تحديد كل هذا يسمح لطبيعة العال .عام بشكل النص وبنية اللغة مست تحوالت نتج عنها 
 مفهومية الخطاب التفاعلي الرقمي، وهذا إنطالقا من:

 التقليدي. على عكس النص التقنية في نطاق التفاعل مع باقي الفنون، الوسائط تعدد على الرقمي األدب _ يعتمد
يق يتسم بالفاعلية الرقمية عن طر  _ أسهم األدب الشعبي بإعتباره كأحد نتاج الجنس األدبي، في تحديد أسلوب جديد

 التداخل المعرفي والفني والتقني مع باقي الفنون.
خذ بالثقافة بما فيه شعر تفاعلي أو رواية تفاعلية أو مسرحية تفاعلية...، إلى األ رقمي نص _ يعتمد المتلقي أثناء قراءة

 الرقمية وهذا لضرورة تتطلب ذلك.
ية يرتكز على فعال جديد أدب الرقمي األدب ألنهذا خاصا،  نقديا منهجا يفرض الجديد األدبي النوع هذا ظهور إن _

 .الوسائطالحاسوب والبرمجيات متعددة 
القتها وهذا في ع اشتغالها، كيفية تحليل وفي االتصال وسائط ونظام منطق ترصد تهدف الميديولوجيا أو الوسائطية إلى_ 

 باألدب والفنون.
لى ملكة عتقوم  ها السينما والمسرح والفنون البصرية بما فيها الفنون التشكيلية، من الفنون التي_ تعتبر فنون العرض بما في

 الخلق لكل موقف إبداعي جديد ومعاصر، هذا عن طريق التداخل والتفاعل بفضل عامل التقنية التكنولوجية.
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ين   ِإن  " ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حديث ضوء في  اإلسالم وعظمة  سماحة   "ُيْسر    الدِ 
The tolerance and greatness of Islam in light of the hadith of the 

Prophet (PBUH) “Religion is easy” 

 )مصر(، بلح الغفار عبد السيد السيد  الرحمن عبد/ الدكتور
 2020أوت   05 النشر:تاريخ 

 الملخص: 
ِ الرهْحَمِن الرهِحيِم والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم   ِبْسِم َّللاه

فاإلسالم دين الوسطية    الحديث،يسر اإلسالم من خالل هذا    إبراز وبيان عظمة وسماحة و  إلى   المقالف  ديهالدين، أما بعد:  
إلقاء الضوء    نا، وتناولمن هذا الحديث  المسلم    همن  دييستف  الحديث بالشرح والتوضيح وبيان أهم مايتناول  و   .واالعتدال والعدل

النهي عن التشديد في الدين ، بأن يحمِ ل اإلنسان نفسه من العبادة ما ال يحتمله كسماحة ويسر اإلسالم  صور  عدد من  علي  
ْص النبي َسمهاُه   و دين اإلسالم، إال بكلفة شديدة َر  ُيْسًرا ُمَباَلَغًة ِبالنِ ْسَبِة ِإَلى اْْلَْدَياِن َقْبَلُه ؛ ِْلَنه َّللاهَ َتَعاَلى َرَفَع َعْن َهِذِه اْْلُمهِة اإْلِ

حديث علم من  ، وهذا الما أعظم هذا الحديث وأجمعه للخير والوصايا النافعة واْلصول الجامعة، فالهِذي َكاَن َعَلى َمْن َقْبَلُهمْ 
 ، والحديث نصٌّ في أن الدين يسٌر، و أن الدين َقْصٌد، وَأْخٌذ ِباْْلَْمِر اْلوَسط، فال يفرط المرء على نفسه، وال يفرِ ط.أعالم النبوة

 الوسطية. ،الحديث  ،اإلسالم سماحة،  ،عظمة المفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful, and blessings and peace be upon 

the most honorable messenger, our Prophet Muhammad, his family and companions, and those 

who followed him with kindness until the Day of Judgment. As for the following: The article 

aims to highlight and demonstrate the greatness, tolerance and ease of Islam through this hadith, 

for Islam is a religion of moderation and justice. The article deals with an explanation and 

clarification of the most important thing that a Muslim would benefit from this hadith, and we 

dealt with shedding light on a number of forms of tolerance and ease of Islam, such as the 

prohibition on stressing religion, that the person carries himself from worship that he cannot 

bear except at great expense, and the religion of Islam called it the Prophet Yusra Exaggeration 

in relation to the religions before it; Because God Almighty removed this nation from insisting 

what was upon them before them, what is the greatest of this hadith and its combination of 

goodness and beneficial commandments and common principles, and this hadith is a science of 

the flags of prophethood, and the hadith stipulates that religion is easy, and that religion is 

intent, and I take the middle matter, so one does not neglect Same. 

 

Keywords: Greatness, Eminence, Islam, hadith, Medial 
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  :المقدمة

ِل بإنزاِل القرآِن هدًى للناِس، وبيِ ناٍت من الُهدى والُفرقان. أنزَله بأفصِح لساٍن، وأوضِح بياٍن، وَأْسطَ  ِع ُبرهاٍن،  الحمدُّ هلِل المتفضِ 
ٍة. ذا ِحَكٍم  ٍة، وأْبيِن َمحجه ،   بالغٍة وُحجٍج المعة. أخباُره ال َتتعارُض، وأحكاُمه ال َتَتناقُض، وفوائُدهوأقوِم تبياٍن، وأبلغ ُحجه ال ُتعدُّ

  ، وجواهُر بحارِه ال ُتحَصى، وُدَرُر معانيِه ال ُتستقَصى. َعجزِت الُفصحاُء عن معارضتِه، وَنكصت اْللبهاُء عن  وفضائُله ال ُتحدُّ
ُل به الروُح اْلميُن، على قلِب سيِد المرسلين، وأفضِل اْلولين  ُمناقضتِه. وكيف ال يكوُن كذلك وهو كالُم ربِ    العالمين، المنزه

، وُأطيَع  واآلخرين؛ محمٍد خاتِم النبي ين. أرسَله بآياتِه، وأيهَده بمعجزاتِه، والُكفُر قد َطمْت بحاُره، وزخَر تيهاُره. وُعبدِت اْلوثانُ 
بل، ويصبُر صبَر أولي    يجاهدُ   ملسو هيلع هللا ىلصالشيطاُن. فلم يزْل   في هللِا حقه جهاده، وَيدعو ِإليه الثهَقلين من عباده. ويدأُب في ِإيضاِح السُّ

ه، صلى هللا عليه، وعلى آلِه   العزم من الرُسل، إلى أن أنجَز هللُا وعَده، فُعبد وحَده، وهزم الشيطاَن وجنَده، وفله َشباَته وحده
، وبعد فهذه بعض التوجيهات النبوية من حديث 1تعاَقَب الليُل والنهاُر، وسلهم، وشرهف، وكرهم اْلطهاِر، وصحابتِه اْلخياِر، ما

 2ملسو هيلع هللا ىلص جامع من جوامع كلمه 

 الحديث:نص 

ُهَرْيَرةَ  َعنْ  النهِبيِ    َأِبي  َعِن  ُيْسرٌ   "  :َقالَ   ملسو هيلع هللا ىلص،  يَن  الدِ  َوَلنْ ِإنه  ِإاله  ُيَشاده  ،  َأَحٌد  يَن  َوَأْبِشُروا ُدواَفَسد ِ  ،َغَلَبهُ  الدِ  ،  َوَقاِرُبوا، 
ْوَحةِ  ِباْلَغْدَوةِ  َواْسَتِعيُنوا ْلَجةِ   َوَشْيٍء ِمنَ  َوالره  3"  الدُّ

 الحديث: مناسبة إيراد   -1

ال  إنها تضمنت  قبله ظاهرة من حيث  التي  اْلحاديث  الحديث عقب  لهذا  المصنف  إيراد  القيام والصيام  مناسبة  في  ترغيب 
، بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله  وينقطعن ال يجهد نفسه بحيث يعجز  ، فأراد أن يبين أن اْلولى للعامل بذلك أوالجهاد

 ينقطع. وال 

 فقه ترجمة البخاري للحديث:-2

يُن ُيْسٌر، َوَقْوُل النهِبيِ     -  مه هللارح–قال   ْمَحُة"ملسو هيلع هللا ىلص)باب الدِ  ِ اْلَحِنيِفيهُة السه يِن ِإَلى َّللاه وإنما  "، قال في هدي الساري:  (: " َأَحبُّ الدِ 
مقصوده: أن الدين نبع على اْلعمال ْلن الذي يت صف بالعسر واليسر    الترجمة ْلنه ليس على شرطه واستعمله المؤلف في  

 ."إنما هو اْلعمال دون التصديق

 

 

   (.37/ 1لكتابه: " عمدة الحفاظ في تفسير أشرف اْللفاظ"،) -رحمه هللا–مقدمة السمين الحلبي من: هذه المقدمة البليغة مستلًة -1
ُه ِبَجَواِمِع اْلَكِلِم، َفُربهَما َجَمَع َأْشَتاَت اْلِحَكِم َواْلُعُلوِم ِفي َكِلَمٍة، َأْو َشْطِر  53ص: )"،  امع العلوم والحكمجيقول ابن رجب في "-2 .. َقاَل  .َكِلَمةٍ (:" َوَخصه

: َجَواِمُع اْلَكِلِم   انتهي   َواْْلَْمَرْيِن، َوَنْحِو َذِلَك". َأنه َّللاهَ َيْجَمُع َلُه اْْلُُموَر اْلَكِثيَرَة الهِتي َكاَنْت ُتْكَتُب ِفي اْلُكُتِب َقْبَلُه ِفي اْْلَْمِر اْلَواِحِد   -ِفيَما َبَلَغَنا  - الزُّْهِريُّ

  وشرائعه،اإليمان   )كتاب في   والنسائي في "المجتبى"  (، 39( برقم: ) 17/    1)  يسر(باب الدين   اإليمان،  )كتاب  في في "صحيحه"  أخرجه البخاري  - 3
  3)   المداومة( باب القصد في العبادة والجهد في  الصالة، )كتاب  في " والبيهقي في "السنن الكبرى  (، 1/  5049( برقم: ) 974/   1)   يسر(باب الدين  

  2)   فيها(ذكر اْلمر بالغدو والرواح والدلجة في الطاعات عند المقاربة    اإلحسان،  و البر    في )كتاب وابن حبان في "صحيحه"    (، 4817) ( برقم:  18  / 
 (  351( برقم: ) 63 / 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
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 معاني الكلمات:- 3

قال  و  "،َأَراَد َأنهُه َسْهٌل َسْمٌح َقِليُل التهْشِديدِ   اْلُعْسِر.ِضدُّ  (: اْلُيْسُر:5/295)"، ابن اْلثير في "النهاية ليسر. قاأي ذو  ُيْسٌر ": "
: وذلك ْلن االلتئام بين الموضوع والمحمول شرط، وفي مثل هذا ال يكون إال بالتأويل أو  (1/234في "عمدة القاري" )  العيني

ًة ِلْلع ال ِمين{  م ا   }وعين الرحمة مستداًل بقوله تعالى:    إنه   ملسو هيلع هللا ىلص  هو اليسر نفسه كقول بعضهم في النبي ْحم  ْلن اك  ِإَّل  ر  ]اْلنبياء:    أ ْرس 
107 ] 

 .  ادة فوق طاقته والمشادة المغالبةيكلف نفسه من العب "يشاد الدين  "

يَن َيْغِلُبهُ 451/ 2قال ابن اْلثير في "النهاية"، )   ، ، َوُيَكلِ ُف َنْفَسُه ِمَن اْلِعَباَدِة ِفيِه َفْوَق َطاَقِتهِ ُيَقاِويِه َوُيَقاِوُمهُ  َأْي  (:" َمْن ُيَشادُّ الدِ 
يَن َمِتيٌن َفَأْوِغْل ِفيِه ِبِرْفٍق".  :َواْلُمَشاَدَدةُ   اْلُمَغاَلَبُة، َوُهَو ِمْثُل اْلَحِديِث اآْلَخِر ِإنه َهَذا الدِ 

 واالعتدال. رده إلى اليسر  "إال غلبه  "

   اْلعمال.الزموا السداد وهو التوسط في  "فسددوا  " 

َداَد  2/352) يقول ابن اْلثير في "النهاية"،   " قاربوا " َوُهَو اْلَقْصُد ِفي اْْلَْمِر َواْلَعْدُل ِفيِه".  َوااِلْسِتَقاَمَة،(:"َأِي اْطُلُبوا ِبَأْعَماِلُكُم السه
  طيعوه.تتساقتربوا من فعل اْلكمل إن لم 

َقاَرَب ُفاَلٌن ِفي    ُيَقاُل:  ،َوالتهْقِصيرَ َواْتُرُكوا اْلُغُلوه ِفيَها    ُكلِ َها،اْقَتِصُدوا ِفي اْْلُُموِر    َأِي:  (:"4/32)  يقول ابن اْلثير في "النهاية"،
 "ُأُموِرِه ِإَذا اْقَتَصدَ 

استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في اْلوقات المنشطة كأول النهار   أي:"واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة  "
،  اْلَمرهُة ِمنَ   اْلَغْدَوُة:   (:"3/346)"،  يقول ابن اْلثير في "النهاية  ،وبعد الزوال وآخر الليل  ِل    اْلُغُدوِ  َنِقيُض    النهَهاِر،َوُهَو َسْيُر َأوه

َواِح، : َواْلُغْدَوُة  ُغُدوًّا.َوَقْد َغَدا َيْغُدو  الره مِ  ْمِس". ِبالضه  َما َبْيَن َصاَلِة اْلَغَداِة َوُطُلوِع الشه

ْلَجُة ُهَو َسْيُر    (:" 2/129وقال في )  ِل    ِبالتهْخِفيِف:َأْدَلَج    ُيَقاُل:  اللهْيِل، الدُّ َلَج    اللهْيِل،ِإَذا َساَر ِمْن َأوه  آِخِرِه، ِإَذا َساَر ِمْن    ِبالتهْشِديِد:َواده
ْلَجُة   ْلَجُة،َوااِلْسُم ِمْنُهَما الدُّ مِ  َواْلَفْتِح". َوالده  ِبالضه

 :المعني اإلجمالي للحديث-4

 (: 95- 1/94) "،الباري شرح صحيح البخاري فتح "في  -رحمه هللا –ابن حجر قال 

والمشادة بالتشديد المغالبة يقال شاده يشاده مشادة إذا قاواه والمعنى ال يتعمق أحد في اْلعمال الدينيه ويترك الرفق اال عجز "
في الدين ينقطع   وانقطع فيغلب قال بن المنير في هذا الحديث علم من أعالم النبوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع

وليس المراد منع طلب االكمل في العبادة فإنه من اْلمور المحمودة بل منع االفراط المؤدي إلى المالل أو المبالغة في التطوع 
المفضي إلى ترك اْلفضل أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر  

ة الصبح في الجماعة أو إلى أن خرج الوقت المختار أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة ....  الليل فنام عن صال
يترك التيمم عند  لعزيمة في موضع الرخصه تنطع كمن وقد يستفاد من هذا اإلشارة إلى اْلخذ بالرخصة الشرعيه فإن اْلخذ با
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قوله فسددوا أي الزموا السداد وهو الصواب من غير  و ول الضرر،  العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حص
قوله وقاربوا أي أن لم تستطيعوا اْلخذ باالكمل فاعملوا بما يقرب و   إفراط وال تفريط قال أهل اللغه السداد التوسط في العمل

باالكمل بان العجز إذا لم يكن من  منه قوله وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وأن قل والمراد تبشير من عجز عن العمل  
دة  قوله واستعينوا بالغدوة أي استعينوا على مداومة العباو صنيعه ال يستلزم نقص أجره وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما  

حة  والرو ما بين صالة الغداة وطلوع الشمس ،  والغدوة بالفتح سير أول النهار وقال الجوهري  بايقاعها في اْلوقات المنشطة،  
بالفتح السير بعد الزوال والدلجة بضم أوله وفتحه واسكان الالم سير آخر الليل وقيل سير الليل كله ولهذا عبر فيه بالتبعيض 

خاطب مسافرا إلى مقصد فنبهه على      ملسو هيلع هللا ىلص والن عمل الليل أشق من عمل النهار وهذه اْلوقات أطيب أوقات المسافر وكأنه  
الليل والنهار جميعا عجز وانقطع وإذا تحرى السير في هذه اْلوقات المنشطه امكنته   أوقات نشاطه ْلن المسافر إذا سافر

المداومه من غير مشقة وحسن هذه االستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى االخره وأن هذه اْلوقات بخصوصها أروح  
ه وأخالقه وأعماله، وفي أفعاله وُتروكه , والدين  أي ميسر مسهل في عقائد  "،إن الدين يسر   ما يكون فيها البدن للعبادة.."

اْلمور على   أصعب  هو من  بل  ميسر،  الناس  كل  ليس على  َوَتَعالى عليه،  ُسبَحاَنُه  هللا  ره  يسه من  على  يسير  اإلسالمي 
يكتف بما اكتفى به النبي وأما من شدد على نفسه فلم  "لن َيشاَد الديَن أحد إال غلبهو "، المنافقين، نسأل هللا العافية والسالمة 

ره العجز واالنقطاع،ورجع فإن الدين يغلبه، وآخر أم  :، وال بما علهمه لألمة وأرشدهم إليه، بل غال، وأوغل في العبادات    ملسو هيلع هللا ىلص
تي  وقاربوا  أي: إذا لم تستطيعوا السداد فقاربوا، أي: إذا لم تستطع أن تأ  ْلقوى و اطلبوا السداد من العمل اْلصلح االقهقرى ف

: أبشروا، ما دام أنكم تسددون    ملسو هيلع هللا ىلصيقول  ثم    على الهدف فحول الهدف،إذا أخطأت فيكون قريبًا منه، أي: قريبًا من الصواب  
ثم يرشد النبي الي مايعين تغفرنا ،وتقاربون فمن التسديد والمقاربة أنا إذا أخطأنا تبنا إلى هللا ُسبَحاَنُه َوَتَعاَلى، وإذا أسأنا اس

الغدوة: هي أول النهار بعد صالة الفجر إلى الضحى،وأغلى  بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة،    واستعينواعلي ذلك بقوله  
وقت في حياة المسلم هو ما بعد صالة الفجر، إذا أراد مهمة أو عبادة أو ذكرًا فعليه بذاك الوقت، وإذا أراد أن يطلع في كتاب 

ذلك أن يخصص وقتًا لقراءة القرآن وتدبره فبعد صالة الفجر , وإذا أراد عماًل  أو يفهم فعليه بما بعد صالة الفجر، ومن أراد ك
ولذلك روى اإلمام أحمد في مسنده ، عن أبي صخر الغامدي أن الرسول  تجارة فعليه بما بعد صالة الفجر،  ما، أو سفرًا، أو

بعد وحة بعد صالة العصر، ومن لم يستطع  قال أهل العلم: الر   :الروحة  أيضًا  و ،   4قال: بارك هللا ْلمتي في بكورها     ملسو هيلع هللا ىلص
فبعد صالة الفجر وقبل صالة المغرب هما أفضل وقت، وأصفى وقت للمسلم ليحاسب نفسه،   صالة العصر فقبل الغروب،

أي: من الليل، خذوا قلياًل بعد صالة الفجر،  :وشيء من الدلجة  وعبادة،    ويراجع معاملته مع هللا ُسبَحاَنُه َوَتَعالى من ذكر
قلياًل بعد صالة المغرب، وخذوا قلياًل من الدلجة، وكأنه يقول في السحر؛ ْلنها أعظم ساعة تتصل فيها بالحي القيوم تبارك و 

ك اُنوا ق ِلياًل   }  قال تعالى  ،: واستعينوا بالدلجة؛ ْلنه نهى عن قيام كل الليل، إنما يقام شيء من الليل    ملسو هيلع هللا ىلصولم يقل  ،  وتعالى  
ُعون   والمعنى ال يتعمق أحد  ،  [ وحملها بعض أهل التفسير على أنهم يصلون قلياًل من الليل17]الذاريات  {  ِمن  الل ْيِل م ا ي ْهج 

 . عجز وانقطع فيغلبال في اْلعمال الدينية ويترك الرفق إ

أن يقرب إلى اْلفهام أن هذا الدين ليس بالمغالبة، وإنما هو باليسر وبالسهولة، وبأخذه     ملسو هيلع هللا ىلص، يريد  هذه هي قضايا هذا الحديث
يِن    -رحمه هللا –يقول ابن حجر  ،  بالتي هي أحسن؛ ْلن هللا تعالى يسره للناس   (ُيْسرٌ في شرح ترجمة البخاري َقْوُلُه : ) َباُب الدِ 

 

 صخر بن وداعة الغامدي وابن ماجه، وأحمد، عن وحسنه،  أبو داود، والترمذي  الحديث رواه -4
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ْساَلِم ُذو ُيْسٍر ، َأْو   يَن ُيْسًرا ُمَباَلَغًة ِبالنِ ْسَبِة ِإَلى اْْلَْدَياِن َقْبَلُه ; ِْلَنه َّللاهَ َرَفَع َعْن َهذِ :" ِديُن اإْلِ ْصَر الهِذيَسمهى الدِ  َكاَن    ِه اْْلُمهِة اإْلِ

ْقاَلِع َواْلَعْزِم َوالنهَدِم". ،َأْنُفِسِهمْ َعَلى َمْن َقْبِلِهْم . َوِمْن َأْوَضِح اْْلَْمِثَلِة َلُه َأنه َتْوَبَتُهْم َكاَنْت ِبَقْتِل  ِة ِباإْلِ  َوَتْوَبَة َهِذِه اْْلُمه

 :-رحمه هللا-قال الحافظ ابن رجب و 

وهذا هو    شديدة،بأن يحمِ ل اإلنسان نفسه من العبادة ما ال يحتمله إال بكلفة    الدين،النهي عن التشديد في    الحديث:" معنى  
وفي " مسند   وقطعه.فمن شاد الدين غلبه    بالمغالبة، أن الدين ال يؤخذ    يعني::  "لن يشاد الدين أحد إال غلبه":ملسو هيلع هللا ىلصالمراد بقوله  

إذا كنا بباب المسجد إذا رجل يصلي قال : " أتقوله  ، حتى      ملسو هيلع هللا ىلصأقبلت مع النبي    "عن محجن بن اْلدرع قال :   5اإلمام أحمد " 
ال تسمعه   "صادقا " ؟ قلت : يا نبي هللا هذا فالن ، وهذا من أحسن أهل المدينة أو من أكثر أهل المدينة صالة ، قال :  

"  ،  إن خير دينكم أيسره ، إن خير دينكم أيسره    ":6وفي رواية له  "،  إنكم أمة أريد بكم اليسر    -مرتين أو ثالث    -فتهلكه  
إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، وال ُتَبغِ ض إلى نفسك عبادة ا :"وقد جاء في رواية عبد هللا بن عمرو بن العاص مرفوعً 

وصوله ، فال سفرا قطع ، وال ظهره والُمْنَبتُّ :هو المنقطع في سفره قبل  ،  7"هللا ؛ فإن الُمْنَبته ال سفرا قطع ، وال ظهرا أبقى  
الذي يسير عليه أبقى حتى يمكنه السير عليه بعد ذلك ؛ بل هو كالمنقطع في المفاوز ، فهو إلى الهالك أقرب ، ولو أنه رفق  

 8.أ.هبراحلته واقتصد في سيره عليها لقطعت به سفره وبلغ إلى المنزل "  

 قال الحافظ السيوطي في شرح هذا الحديث: 

يَن ُيْسٌر ( َسمهاُه ُيْسًرا ُمَباَلَغًة ِبالنِ ْسَبِة ِإَلى اْْلَْدَياِن َقْبَلُه ؛ ِْلَنه َّللاهَ َتَعالَ " )   ْصَر الهِذي َكاَن  ِإنه َهَذا الدِ  ى َرَفَع َعْن َهِذِه اْْلُمهِة اإْلِ
ْقاَلِع َواْلَعْزِم َوالنهَدِم ) َوَلْن ُيَشاده  َعَلى َمْن َقْبَلُهْم ، َوِمْن َأْوَضِح اْْلَْمِثَلِة َلُه َأنه َتْوَبَتهُ  ِة ِباإْلِ ْم َكاَنْت ِبَقْتِل َأْنُفِسِهْم ، َوَتْوَبُة َهِذِه اْْلُمه

يَن َأَحٌد ِإاله َغَلَبُه ( َقاَل اْبُن التِ يِن : ِفي َهَذا اْلَحِديِث َعَلٌم ِمْن أَْعاَلِم النُُّبوهِة ، َفَقْد َرأَ  َرَأى النهاُس َقْبَلَنا َأنه ُكله ُمَتَنطِ ٍع ِفي  ْيَنا وَ الدِ 
يِن َيْنَقِطع ، َوَلْيَس اْلُمَراُد ِمْنُه َطَلَب اْْلَْكَمِل ِفي اْلِعَباَدِة ، َفِإنهُه ِمَن اْْلُُموِر اْلَمْحُموَدةِ  ي ِإَلى اْلَماَلِل  الدِ  ْفَراِط اْلُمَؤدِ   ، َبْل َمَنَع ِمْن اإْلِ

ْيَل ُكلهُه َوُيَغاِلُب النهْوَم ِة ِفي التهَطوُِّع اْلُمْفِضي ِإَلى َتْرِك اْْلَْفَضِل ، َأْو ِإْخَراِج اْلَفْرِض َعْن َوْقِتِه ، َكَمْن َباَت ُيَصلِ ي الله ، َواْلُمَباَلغَ 
ْبِح ، ) َفَسد ِ  َواُب ، ِمْن َغْيِر ِإْفَراٍط ِإَلى َأْن َغَلَبْتُه َعْيَناُه ِفي آِخِر اللهْيِل ، َفَناَم َعْن َصاَلِة الصُّ َداَد ، َوُهَو الصه ُدوا ( َأِي اْلَزُموا السه

ُب ِمْنُه ، )  َوَأْبِشُروا ( َأْي : ِبالثهَواِب َعَلى اْلَعَمِل    َواَل َتْفِريٍط ) َوَقاِرُبوا ( َأْي : ِإْن َلْم َتْسَتِطيُعوا اْْلَْخَذ ِباْْلَْكَمِل َفاْعَمُلوا ِبَما ُيَقرِ 
اِئِم ، َوِإْن َقله ، َأِو اْلُمَراُد َتْبِشيُر َمْن َعَجَز َعِن اْلَعَمِل ِباْْلَْكَمِل ِبَأنه اْلَعْجَز ِإَذا َلْم يَ  ُكْن ِمْن ُصْنِعِه اَل َيْسَتْلِزُم َنْقَص َأْجِرِه ،  الده

َر ِبِه َتْعِظيًما َلُه َوَتْفِخيًما ) َواْسَتِعيُنوا بِ  ْلَجِة ( َأِي اْسَتِعيُنوا َعَلى ُمَداَوَمِة اْلِعَباَدِة ِبِإيَقاِعَها َوَأْبَهَم اْلُمَبشه ْوَحِة َوَشْيٍء ِمَن الدُّ اْلَغْدَوِة َوالره
ِل النهَهاِر ، َوَقاَل اْلَجْوَهِريُّ : َما بَ  َطِة ، َو" اْلَغْدَوُة " ِباْلَفْتِح : َسْيُر َأوه ْوَحُة  ْيَن َصاَلِة  ِفي اْْلَْوَقاِت اْلُمَنشِ  ْمِس ، َوالره اْلَغَداِة َوُطُلوِع الشه
ِم : َسْيُر آِخِر ال  ِلِه َوَفْتِحِه َوِإْسَكاِن الاله ْلَجُة ِبَضمِ  َأوه َواِل ، َوالدُّ ْيُر َبْعَد الزه لهْيِل ، َوِقيَل : َسْيُر اللهْيِل ُكلِ ِه ، َوِلَهَذا َعبهَر  ِباْلَفْتِح : السه

َخاَطَب ُمَساِفًرا    -    ملسو هيلع هللا ىلص   -َأنهُه   ، َوِْلَنه َعَمَل اللهْيِل َأَشقُّ ِمْن َعَمِل النهَهاِر ، َفَهِذِه اْْلَْوَقاُت َأْطَيُب َأْوَقاِت اْلُمَساَفَرِة ، َفكَ ِفيِه ِبالتهْبِعيضِ 

 

 ( وحسنه محققو المسند.32/ 5)   أخرجه أحمد في "مسنده"، -5
 (479/ 3"مسند أحمد " )  -6
   ( 64/ 1اْللباني في " السلسلة الضعيفة " )   ه(، وضعف19/ 3أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى "، ) -7

  ( 139-1/136ينظر:" فتح الباري "، البن رجب )  -8
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ْيَر ِفي َهِذِه  ِإَلى َمْقِصٍد َفَنبهَهُه َعَلى َأْوَقاِت َنَشاِطِه ؛ ِْلَنه اْلُمَساِفَر ِإَذا َساَر   اللهْيَل َوالنهَهاَر َجِميًعا َعَجَز َواْنَقَطَع ، َوِإَذا َتَحرهى السه

نْ  َطِة َأْمَكَنْتُه اْلُمَداَوَمُة ِمْن َغْيِر َمَشقهٍة ، َوُحْسُن َهِذِه ااِلْسِتَعاَرِة َأنه الدُّ  .9ى اآْلِخَرِة" َيا ِفي اْلَحِقيَقِة َداُر ُنْقَلٍة ِإلَ اْْلَْوَقاِت اْلُمَنشِ 

س  :"-رحمه هللا-السعدي  ويقول   في      ملسو هيلع هللا ىلصما أعظم هذا الحديث وأجمعه للخير والوصايا النافعة واْلصول الجامعة ، فقد أس 
أي : ميسر مسهل في عقائده وأخالقه وأعماله ، وفي أفعاله وُتروكه : فإن    "إن الدين يسر"أوله هذا اْلصل الكبير ، فقال:  

لى اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والَقَدر خيره وشره : هي العقائد الصحيحة التي تطمئن  عقائده التي ترجع إ
ل مقتدي وأخالقه وأعماله أكمل اْلخالق وأصلح اْلعمال ، بها صالح  ها إلى أجلِ  غاية وأفضل مطلوب،  لها القلوب ، وتوصِ 

ال تشق عليه    ح كله ، وهي كلها ميسرة مسهلة ، كل مكلف يرى نفسه قادرًا عليهاالدين والدنيا واآلخرة ، وبفواتها يفوت الصال
أما الصلوات الخمس وفرائضه أسهل شيء : ل السليمة ، والفطر المستقيمة، عقائده صحيحة بسيطة ، تقبلها العقو وال تكلفه، 

اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة واالجتماع  : فإنها تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات مناسبة لها ، وتمم  
لها ؛ فإن االجتماع في العبادات من المنشطات والمسهالت لها ، ورتب عليها من خير الدين وصالح اإليمان وثواب هللا  

أما الزكاة :  و لى العباد ؛ إذ ال غنى لهم عنها، العاجل واآلجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها ، ويحمد هللا على فرضه لها ع
لدينهم وإسالمهم ، وتنمية ْلموالهم  فقير ليس عنده نصاب زكوي ، وإنما تجب على اْلغنياء تتميمًا  فإنها ال تجب على 
وأخالقهم ، ودفعًا لآلفات عنهم وعن أموالهم ، وتطهيرًا لهم من السيئات ، ومواساة لمحاويجهم ، وقيامًا لمصالحهم الكلية ،  

وأما الصيام : فإن المفروض شهر واحد من كل  ما أعطاهم هللا من المال والرزق، ر جدًا بالنسبة إلى  وهي مع ذلك جزٌء يسي
في النهار , ويعوضهم هللا   -من طعام وشراب ونكاح    -عام ، يجتمع فيه المسلمون كلهم ، فيتركون فيه شهواتهم اْلصلية  

مالهم ، وأجره العظيم ، وبره العميم ، وغير ذلك مما رتبه على  على ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم ، وزيادة ك
وأما الحج : فإن  ل الخيرات كلها ، وترك المنكرات،  الصيام من الخير الكثير ، ويكون سببًا لحصول التقوى التي ترجع إلى فع

نية والدنيوية ما ال يمكن تعداده ، قال هللا لم يفرضه إال على المستطيع ، وفي العمر مرة واحدة ، وفيه من المنافع الكثيرة الدي
ُدوا م ن اِفع  ل ُهْم  }  :تعالى ثم بعد ذلك بقية شرائع اإلسالم التي هي في غاية السهولة  أي: دينية ودنيوية،    [28:الحج  ]  {ِلي ْشه 

تعالى قال   ، ميسرة  نفسها  في  فهي   . عباده  وحق  هللا  حق  اْلُيْسر    }:    الراجعة ْلداء  ِبُكُم   ُ { ُيِريُد ّللا  اْلُعْسر  ِبُكُم  ُيِريُد  و َّل     
، ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض مرض أو سفر أو غيرهما ، رتب على ذلك من التخفيفات ، وسقوط بعض  185:البقرة

اليوم والليلة المتنوعة    ثم إذا نظر العبد إلى اْلعمال الموظفة على العباد فيو صفاتها وهيئتها ما هو معروف،  الواجبات ، أ
، رأى ذلك غير     ملسو هيلع هللا ىلصمن فرض ونفل ، وصالة وصيام وصدقة وغيرها ، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد  

شاق عليه ، وال مانع له عن مصالح دنياه ، بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها : حق  هللا ، وحق  النفس ، وحق  اْلهل  
،      ملسو هيلع هللا ىلصد على نفسه فلم يكتف بما اكتفى به النبي  وأما من شد  ه حق  على اإلنسان برفق وسهولة،  واْلصحاب ، وحق  كل  من ل 

العجز واالنقطاع ، ولهذا قال  وأرشدهم إليه ، بل غال وأوغل في العبادات : فإن الدين يغلبه ، وآخر أمره وال بما علهمه لألمة 
ولهذا  ستحسر ، ورجع القهقرى،  فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد : غلبه الدين ، وان َيشاده الديَن أحد إال غلبه"،  ول:"

فوس بالبشارة بالخير، بالتسديد والمقاربة، وتقوية الن    ملسو هيلع هللا ىلصثم وصى  ،  د القصد تبلغوا"بالقصد ، وحث  عليه فقال :"والقص    ملسو هيلع هللا ىلصأمر  
فالتسديد: أن يقول اإلنسان القول السديد ، ويعمل العمل السديد ، ويسلك الطريق الرشيد ، وهو اإلصابة في    وعدم اليأس، 

 

  (122/ 8ينظر: "سنن النسائي بشرح السيوطي" )  -9
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ما استطاع ، وليقارب الغرض ، فمن لم يدرك الصواب  أقواله وأفعاله من كل وجه ، فإن لم يدرك السداد من كل وجه فليتق هللا  

ويؤخذ من هذا أصل نافع دل  عليه أيضًا قوله  فليعمل منه ما يستطيعه،    كله فليكتف بالمقاربة ، ومن عجز عن العمل كله
لمبنية على  والمسائل ا  "منه ما استطعتمإذا أمرتكم بأمر فائتوا  :"    ملسو هيلع هللا ىلصوقوله    ،16:التغابن  ُقوا ّللا   م ا اْست ط ْعُتْم {ف ات    }:    تعالى

روا ، وال تعس"وفي حديث آخر :  هذا اْلصل ال تنحصر ، روا ، وال تنفروا"،  يسِ  ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على  روا ، وَبشِ 
لجة واستعينوا بالغد" النفوس ، وهي في غاية النفع فقال :  ما أنها السبب  وهذه اْلوقات الثالثة ك،  "وة والروحة ، وشيء من الدُّ

ية ، مع راحة المسافر ، وراحة راحلته ، ووصوله براحة وسهولة ،   الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في اْلسفار الحسِ 
فهي السبب الوحيد لقطع السفر اْلخروي ، وسلوك الصراط المستقيم ، والسير إلى هللا سيرًا جمياًل ، فمتى أخذ العامل نفسه 

ل نهاره وآخر نهاره وشيئًا من ليله ، وخصوصًا آخر الليل    -ير واْلعمال الصالحة المناسبة لوقته  ، وشغلها بالخ حصل    -أو 
له من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ وأوفر نصيب ، ونال السعادة والفوز والفالح وتم له النجاح في راحة وطمأنينة 

دة وهذا من أكبر اْلدلة على رحمة هللا بعباده بهذا الدين الذي هو ماة،  ده الدنيوية ، وأغراضه النفسي، مع حصول مقاص
إذ نصبه لعباده ، وأوضحه على ألسنة رسله ، وجعله ميسرًا مسهاًل ، وأعان عليه من كل وجه ، ولطف  السعادة اْلبدية ،  

 10بالعاملين ، وحفظهم من القواطع والعوائق .انتهي.

 :فقه وفوائد الحديث-5

يَن    ﴿  اإلسالم هو الدين الذي ارتضاه هللا لعباده وفطرهم عليه وتعبدهم به، ولن يقبل من أحد دينًا سواه يقول تعالي:  -1 ِإنه الدِ 
ْساَلُم﴾]آل عمران:  ِ اإْلِ ْساَلِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآْل ،ويقول ربنا : [19ِعنَد َّللاه ِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن  ﴿ َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإْلِ

نهِة النهَبِويهِة َسِبيُل الُمَوفهِقيَن، َواْلِعَناَيُة ِبَها َسْمُت  ااِلْهِتَداء  [، و 85﴾]سورة آل عمران:   يَماِن َواْلَيِقينِ ِبالسُّ ي ِبالنهِبيِ     أَْهِل اإْلِ    ملسو هيلع هللا ىلص َوالتهَأسِ 
ُفوٌر َرِحيٌم﴾ ]آل عمران: ُتْم ُتِحبُّوَن هللَا َفاتهِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم هللُا َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوهللُا غَ ﴿ُقْل ِإْن ُكنْ ، قال عزوجل:ُبْرَهاُن الُمِحبِ يَن  

ْفَراِط َأِو التهْفِريِط، َوِوَقاَيٌة َلُه مِ [، فِ 31 نهِة ِحَماَيٌة ِلْلَعْبِد ِمَن اْلُجُنوِح ِإَلى اإْلِ اْلُغُلوِ  َواْلَجَفاِء، َوُبْعٌد َعْن َمَواِطِن    نَ ِفي ااِلْهِتَداِء ِبالسُّ
َنِن    اْلِفْتَنِة َواْلَهاَلِك؛ َذِلَك َأنه اْلُوُقوَع ِفي اْلِفَتِن َسَبُبُه اتِ َصاُف اْلَعْبِد ِباْلَهَوى َأْو ِباْلَجْهِل َأوْ  ِبِكَلْيِهَما. َوالُمَعظِ ُم ِلأْلََثِر، الُماَلِزُم ِللسُّ

نهِة.  َيْكَبُح َهَواهُ  ي، َوُيِزيُل َظاَلَم اْلَجْهِل ِبَأْنَواِر السُّ  ِبالتهَأسِ 

اْلَبَشِريه -2 النهْفِس  ُيَعاِلُج َما ِفي  اَلُم  اَلُة َوالسه َعَلْيِه الصه الُمْصَطَفى  النهِبيِ   َأَحاِديِث  َأِو  َهَذا َحِديٌث ِمْن  ْفَراِط  اإْلِ ِإَلى  النُُّزوِع  ِة ِمَن 
هذا الحديث علم من    في":11قال ابن المنير،  التهْفِريِط، َوَما َأْحَوَجَنا ِإَلى َمْعِرَفِتِه ِفي َهَذا الزهَمِن الهِذي ُفِتَحْت ِفيِه َأْبَواُب اْلِفَتِن!

عبادة ، فإنه من  وليس المراد منع طلب اْلكمل في ال ،أن كل متنطع في الدين ينقطع ، فقد رأينا ورأى الناس قبلناأعالم النبوة
اْلمور المحمودة ، بل منع اإلفراط المؤدي إلى المالل ، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك اْلفضل ، أو إخراج الفرض 
عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صالة الصبح في الجماعة ،  

 

 (80-77قلوب اْلبرار وقرة عيون اْلخيار في شرح جوامع اْلخبار " )ص/ " بهجة ينظر:  10-
هـ، له مصنفات مفيدة، وتفسير نفيس، توف ي ابن المنير سنة   620هو: أحمد بن محمد بن منصور الجذامي اإلسكندراني، ابن المنير، ولد سنة   -11

 ([ 381/ 5(، و"شذرات الذهب" ) 128/ 8ينظر:" الوافي بالوفيات" ) ] هـ.  656
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ليس من الغلو طلب اْلكمل في  ف12الشمس فخرج وقت الفريضة "انتهى.  ت المختار ، أو إلى أن طلعتأو إلى أن خرج الوق

العبادة؛ بل الغلو تجاوز اْلكمل إلى ما يؤدي إلى المشقة ونحوها، وليس الجفاء هو طلب الحد اْلدنى من العبادة بل هو 
ومن يظن أن إعمال نصوص الشرع تؤدي للغلو،    ،عن شرعه وتجاوز حدوده باسم الدينطلب التخفيف والتسهيل لحد الخروج  

ه ال تالزم بين التمسك بالنصوص والغلو؛ فقد كان الصحابة أشد الناس تمسكًا والتزامًا لنصوص الشريعة مطلقًا  فإنه واهم؛ ْلن
أرشد أصحابه إليها وعلمهم وبين لهم       ملسو هيلع هللا ىلص، ومع هذا لم يحصل لهم غلو أو تشديد، إال في قضايا عينية  في حياة النبي   

  13 طريق العبادة المعتدل، فانتهوا

وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من وذم التنطع واإلفراط  اإلسالم ذم التشدد والغلو والتنطع وحث علي الرفق واليسر  -3
إن التيسير َمْعَلٌم من معالم الشريعة اإلسالمية ، ومظهر من مظاهرها؛ إْذ أنه الُمتتبِ ع ْلحكام الشريعة الغرهاء   والتشدد في الدين،
جوانبها ُيالحظ التيسير نمطًا سائدًا، وهدفًا واضحًا، فالعبادات وما شملته من أحكام, والمعامالت وغيرها كلُّها في كلِ  أحوالها و 

مبنية على التيسير، بل إننا ال نكون قد تجاوزنا الحده إذا قلنا: إنه التيسير من المقاصد العليا للشريعة اإلسالمية, ولعل من  
 هللا تعالى به هذه اْلمة دون غيرها من خصائص, ومن أهمها: كونها اْلمة الخاَتمة التي  أسباب هذا التيسير هو ما اختصه 

الرُّشد في تاريخ   ُتمثِ ل اْلمة اإلسالمية مرحلَة  إذًا  فليس هناك مجال لالستدراك على أحكامها؛  َثمه  بها ُختمت اْلمم؛ ومن 
 انقطع الحبل الواصل بين السماء واْلرض من النبوة المباركة،    ملسو هيلع هللا ىلصته  البشرية, والتي ببلوغها كمل الدين وتمهت النِ عمة, وَمو 

رة في جميع أحكامها وأحوالها, ولم ُيصبها ما أصاب الرساالت السابقة من اآلصال واْلغالل      ملسو هيلع هللا ىلصلذا جاءت رسالته   سهلًة وُميسه
المفروضة عليهم؛ بسبب ظلم كثيٍر من أتباعها, وجحودهم, وتلكُّئهم عن االستجابة ْلنبيائهم, فعاقبهم هللا تعالى بالتشديد عليهم  

ِهْم    قيلة؛ كما قال سبحانه:في كثير من التشريعات, فأصبحت شاقهة وث دِ  ِبص  ل ْيِهْم ط يِ ب اٍت ُأِحل ْت ل ُهْم و  ْمن ا ع  ر  }ِمْن ال ِذين  ه اُدوا ح 
ِثيًرا{ ِبيِل ّللا ِ ك  ، حتى ميزت هذه  واالقتصاد والوسطية في كل أمر  لقد جاء اإلسالم آمرا باالعتدال،14[. 160]النساء:    ع ْن س 

قال سبح بذلك،  :  اْلمة وخصت  ذ لِ }انه وتعالى  ك  ًطا{و  س  ُأم ًة و  ع ْلن اُكْم  البقرة:    ك  ج  باالستقامة 143]  آمرا  [ .وقال سبحانه 
م ن ت اب  م ع ك  و َّل  ت ْطغ ْوْا ِإن ُه ِبم ا ت ْعم ُلون  ب ِصير  }واالعتدال، ناهيا عن الغلو والطغيان:   م ا ُأِمْرت  و    ، [112] هود:  {ف اْست ِقْم ك 

من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصالة والسالم ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هالك      ملسو هيلع هللا ىلصوحذرنا رسول هللا  
قبلنا:   فإنما أهلك م"من  الدين،  الدينإياكم والغلو في  الغلو في  قبلكم  الغالي ،  "ن كان  المتنطع  وبين عليه السالم أن هذا 

قالها ثالثا .ويقول سبحانه وتعالى في شأن    "هلك المتنطعون "وله وفعله   هالك ال محالة فيقول:  المتعمق، المجاوز للحد في ق
ى ابْ }أهل الكتاب ناهيا إياهم عن الغلو:   قِ  ِإن م ا اْلم ِسيُح ِعيس  ل ى ّللا ِ ِإَّل  اْلح  ُن  ي ا أ ْهل  اْلِكت اِب َّل  ت ْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم و َّل  ت ُقوُلوْا ع 

ُرُسِلِه و َّل  ت ُقوُلواْ  ْنُه ف آِمُنوْا ِباّلل ِ و  ُروح  مِ  اه ا ِإل ى م ْري م  و  ُتُه أ ْلق  ِلم  ك  ُسوُل ّللا ِ و  ُ ِإل ه  و اِحد  م ْري م  ر  ْيًرا ل ُكْم ِإن م ا ّللا   ث ال ث ة  انت ُهوْا خ 
م او ات ل د  ل ُه م ا ِفي الس  ان ُه أ ن ي ُكون  ل ُه و  ِكيالً   ُسْبح  ف ى ِباّلل ِ و  ك  م ا ِفي األ ْرِض و   وتعالى: [. ويقول سبحانه  171] النساء:    {و 

لُّوْا ِمن ق  } قِ  و َّل  ت ت ِبُعوْا أ ْهو اء ق ْوٍم ق ْد ض  و  ُقْل ي ا أ ْهل  اْلِكت اِب َّل  ت ْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم غ ْير  اْلح  لُّوْا ع ن س  ض  ِثيًرا و  لُّوْا ك  اء ْبُل و أ ض 
ِبيلِ  َماِء َواِحٌد  اعتدال هذا الدين وبعده عن الغلو فيقول: "    ويبين اإلمام الطحاوي   [.77:  ]المائدة  {الس  َوِديُن َّللاهِ ِفي اْْلَْرِض َوالسه

 

 ( 94/ 1" فتح الباري " البن حجر ) ينظر:  12
 (.2573/ 5ينظر: التحذير من الغلو في ضوء القرآن والسنة، أ. د. بدر بن ناصر البدر، مؤتمر ظاهرة التكفير )  -13
ين  موقع: بحث منشور في  -14  هـ 1434/ 1/ 16 بتاريخ: د. محمود بن أحمد الدوسري،   ُيْسر، "ملتقي الخطباء"، بعنوان: الدِ 
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ْساَلمِ  أمر الشارع و   ،15اْلَجْبِر َواْلَقَدِر َوَبْيَن اْلمن واإلياس" وهو بين الغلو والتقصير َوَبْيَن التهْشِبيِه َوالتهْعِطيِل َوَبْيَن  ،  َوُهَو ِديُن اإْلِ

في صحيحه باب القصد والمداومة على العمل، في    -رحمه هللا  -وسط في العمل؛ فقد بوب البخاري  الحكيم بالقصد وهو ال
ى هللا؟  ال أحب إل: أي اْلعم-    ملسو هيلع هللا ىلص  -أنها قالت: سئل رسول هللا    رضي هللا عنها  كتاب الرقاق، وذكر فيه حديث عائشة  

َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللُا  عن  ومن ذلك ماجاء  ،  17" اكلفوا من اْلعمال ما تطيقون " وقال:  ،   16  قال: " أدومها وإن قله "
، َفَلمها ُأْخِبُروا َكَأنهُهْم َتَقالُّوَها ، َفَقاُلوا:      ملسو هيلع هللا ىلص، َيْسَأُلوَن َعْن ِعَباَدِة النهِبيِ       ملسو هيلع هللا ىلصَعْنُه َيُقوُل: َجاَء َثاَلَثُة َرْهٍط ِإَلى ُبُيوِت َأْزَواِج النهِبيِ   

َر؟! َقاَل َأَحُدُهْم: َأمها َأَنا َفِإنِ ي ُأَصلِ ي الله   ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْيَن َنْحُن ِمَن النهِبيِ   َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخه ْيَل َأَبًدا ، َوَقاَل آَخُر: َأَنا َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقده
ْهَر َواَل ُأْفِطُر ، َوَقاَل آَخُر: َأَنا أَْعَتِزُل النِ َساَء َفاَل َأَتَزوهُج َأَبًدا ، َفَجاَء َرُسوُل هللاِ  َفَقاَل: َأْنُتُم الهِذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا ،      ملسو هيلع هللا ىلص  َأُصوُم الده

َلِكنِ ي َأُصوُم َوُأْفِطُر ، َوُأَصلِ ي َوَأْرُقُد ، َوَأَتَزوهُج النِ َساَء ، َفَمْن َرِغَب َعنْ َأَما َوهللِا ِإنِ ي َْلَْخَشاُكْم ِلِ  َفَلْيَس     َوَأْتَقاُكْم َلُه ،  ُسنهِتي 
يَقِة َغْيِري َفَلْيَس  "اْلُمَراُد َمْن َتَرَك َطِريَقِتي َوَأَخَذ ِبَطرِ :   في شرح الحديث(  9/277)تح الباري"  ف"ابن حجر في    يقول 18" ِمنِ ي
ِمنِ ي " َأْي َعَلى َوَقْوُلُه َفَلْيَس ِمنِ ي ِإْن َكاَنِت الرهْغَبُة ِبَضْرٍب ِمَن التهْأِويِل ُيْعَذُر َصاِحُبُه ِفيِه َفَمْعَنى " َفَلْيَس  إلى أن قال    "،..ِمنِ ي

اَن ِإْعَراًضا َوَتَنطًُّعا ُيْفِضي ِإَلى اْعِتَقاِد َأْرَجِحيهِة َعَمِلِه ، َفَمْعَنى : َفَلْيَس ِمنِ ي : َلْيَس  َطِريَقِتي َواَل َيْلَزُم َأْن َيْخُرَج َعِن اْلِملهِة َوِإْن كَ 
 أ هـ  َعَلى ِملهِتي ، ِْلَنه اْعِتَقاَد َذِلَك َنْوٌع ِمَن اْلُكْفِر .

تشديد العبد، على نفسه هو   أنه   ملسو هيلع هللا ىلصالتشديد في الدين بالزيادة على المشروع، وأخبر    عن  ملسو هيلع هللا ىلص "نهى النهبي    ابن القيم:  ويقول
د على نفسه بالنذر الثقيل، فَيلَزمه الوفاء به، وبالق در  السبب لتشديد هللا عليه إما بالقدر وإما بالشرع. فالتشديد بالشرع: كما ُيشدِ 

د   دوا على أنفسهم فشده قال ابن  و ،19عليهم القدر، حتى استحكم ذلك، وصار صفًة الزمًة لهم" كفعل أهل الوسواس. فإنهم شده
ما أمر هللا عزو جل بأمر إال وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو ودين هللا وسط بين  "  :القيم

 .ضاللتين والوسط بين طرفين ذميمين"الجافي عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين والهدى بين  

رة، ال يلَحق العباَد في اإلتيان بها عَنٌت أو مشقهة، وَمن   لقد جاءت شرائُع هذا الدين وأعماُله متمهَمًة مكمهلة، وسهلةً   -4 ميس 
عن النبي    -رضي هللا عنهما-يتأمْل على سبيل المثال اْلمور الخمسة التي بني عليها اإلسالم، المذكورَة في حديث ابن عمر  

رة، وطاعات مكم لة،أ    ملسو هيلع هللا ىلص مشتملة على صالح العباد وزكاتهم   نه قال: “ُبِنَي اإلسالم على خمس..."، يجد أنها أعماال ميسه
ديننا الحنيف رغب في الطاعة والعبادة من صالة وصيام وجهاد وغيرها من العبادات، ولكن في نفس الوقت وكمالهم ورفعتهم،  

نقطاع أراد هللا عز وجل من العبد إذا قام بالطاعة أن يداوم عليها، والتنطع واإلفراط والقيام بما ال تطيقه النفس يؤدي إلى اإل
والترك بالكلية، وهللا عز وجل يحب العمل الذي يداوم عليه العبد وإن كان قليال، قال ابن حزم: معنى اَْلمر بالسداد والمقاربة  

والتنطع َْلن ذِلك يقتضي االستدامة عادة،    أشار بذلك إلى أن ُه بعث ميسرا مسهل، فأمر أمته بأن يقتصدوا في اُْلمور    ملسو هيلع هللا ىلصأنُه  

 

 (  86)ص:   "متن العقيدة الطحاوية بتعليق اْللباني"،  ينظر:  -15
(، ورواه مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب فضيلة  6011رواه البخاري في كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل برقم )   -16

 (.  1311العمل الدائم برقم ) 
 (.1854رواه مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم برقم )  -17
( ومسلم في "صحيحه" ) كتاب النكاح  5063( برقم: ) 2/    7أخرجه البخاري في "صحيحه"  في ) كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ( )   -18
  (1401( برقم: ) 129/  4( ) 
 (.  132/ 1) القيم، "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان"، البن  ينظر:-19
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    ملسو هيلع هللا ىلص واإلفراط والغلو قد يؤدي إلى الخروج من الدين، كما حصل للخوارج الذين غلو في الدين وتنطعوا فيه حتى قال الرسول  

يِن كَ َيْحِقُر َأَحُدُكْم َصاَلَتهُ عنهم :"   ُق َما َيْمرُ  َمَع َصاَلِتِهْم َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِهْم َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن ال ُيَجاِوُز َتَراِقَيُهْم َيْمُرُقوَن ِمْن الدِ 
ِميهِة" ْهُم ِمْن الره يِن َفإِ "  ي الدين فقال:عن الغلو ف     ملسو هيلع هللا ىلص، ولهذا نهى النبي  السه َلُكْم اْلُغُلوُّ  نهَما أَْهَلَك َمْن َكاَن َقبْ َوِإيهاُكْم َواْلُغُلوه ِفي الدِ 

يِن" اَْلولى للعامل "ي شيء يؤدي إلى عكس المراد من فعل الشيء. قال ابن حجر:  ؛ فالتنطع واإلفراط والغلو في أ  ِفي الدِ 
َأنه ِديَن      ملسو هيلع هللا ىلصالنهِبيُّ    َفَبيهنَ ،  لطف وتدريج ليدوم عمله وال ينقطع"بذلك أن ال يجهد نفسه بحيث يعجز وينقِطع , بل يعمل بت

يِن؛ ِلَيْشَمَل ُكله اْلَجَواِنِب ِمْن َعَقاِئَد َوِعَباَداٍت َوُمعَ  ْساَلِم ِديٌن ُيْسٌر، َوَأْطَلَق اْلُيْسَر ِفي الدِ  اَماَلٍت، َفَيْشَمُل ُيْسُرُه ُكله َعاَلَقٍة ِلْلُمْؤِمِن اإْلِ
ا َأْو  اَلَقَتُه َمَع َغْيِرِه َسَواًء َكاَن َقِريًبا ِمْنُه َكَواِلٍد َوَوَلٍد َوَأٍخ، َأْو َبِعيًدا َعْنُه، َوَسَواًء َكاَن َذَكرً َمَع َربِ ِه ُسْبَحاَنُه، َوَعاَلَقَتُه َمَع َنْفِسِه، َوعَ 

ْساَلمِ  وتأمر بالرفق والتيسير في   واْلحاديث التي تحث،   20 ِفي ُكلِ  َذِلَك ِديُن ُيْسرٍ ُأْنَثى، َوَسَواًء َكاَن ُمْؤِمًنا َأْو َكاِفًرا، َفِديُن اإْلِ
َكاَن َيْحَتِجُر َحِصيًرا ِباللهْيِل َفُيَصلِ ي َعَلْيِه َوَيْبُسُطُه ِبالنهَهاِر َفَيْجِلُس      ملسو هيلع هللا ىلصالعبادة كثيرة منها حديث عائشة رضي هللا عنها أن النبي  

َيا َأيَُّها النهاُس ُخُذوا ِمْن اْْلَْعَماِل َما ُتِطيُقوَن  :"ِه َحتهى َكُثُروا َفَأْقَبَل َفَقاَل  َفُيَصلُّوَن ِبَصاَلتِ     ملسو هيلع هللا ىلصَعَلْيِه َفَجَعَل النهاُس َيُثوُبوَن ِإَلى النهِبيِ   
اِرَيَتيْ     ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل النهِبيُّ    " ، وعن أنس ابن مالك رضي هللا عنه قال:  وا.." َفِإنه َّللاهَ اَل َيَملُّ َحتهى َتَملُّ  ِن َفَقاَل  َفِإَذا َحْبٌل َمْمُدوٌد َبْيَن السه

وعن    ،ُه َفِإَذا َفَتَر َفْلَيْقُعْد"اَل ُحلُّوُه ِلُيَصلِ  َأَحُدُكْم َنَشاطَ "    ملسو هيلع هللا ىلصَما َهَذا اْلَحْبُل َقاُلوا َهَذا َحْبٌل ِلَزْيَنَب َفِإَذا َفَتَرْت َتَعلهَقْت َفَقاَل النهِبيُّ  
يَن َمِتيٌن َفأَ ِإنه َهَذا : " ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أنس بن مالك قال: قال  يِن  ْوِغُلوا ِفيِه ِبِرْفٍق"،الدِ  يَغاِل ِفي الدِ  ْعَوَة النهَبِويهَة ِإَلى اإْلِ ِبِرْفٍق  ِإنه الده

ِة، وَ  ي ِإَلى الُمَشاده يِن ِبُقوهٍة ُيَؤدِ  يَغاَل ِفي الدِ  يِن؛ ِْلَنه اإْلِ ِة الدِ  ينِ ِإَلى ااِلْنِقَطاِع  ِمْن َثمه  ِفيَها َتْوِجيٌه ِإَلى َعَدِم ُمَشاده   ، َأِو اْلُخُروِج ِمَن الدِ 
خير اْلعمال ما كان هلل أطوع ولصاحبه أنفع وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون أشدهما فليس كل شديد  قال ابن تيمية: "

فاضال وال كل يسير مفضوال بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة ال لمجرد تعذيب النفس ... وأما 
فليس هذا مشروعا لنا بل أمرنا هللا بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا وقد قال  مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة  

  "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين"   :الحديث الصحيح في

يؤخذ من قوله "واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة" اإلستعانة على طاعة هللا باْلعمال في هذه اْلوقات الثالثة  -5
 خاطب  ملسو هيلع هللا ىلصبالتبعيض َْلن عمل الليل أشق من عمل النهار. وهذه اَْلوقات أطيب أوقات المسافر، وكأنه    وعبر في الدلجة

مسافرا إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه؛ َْلن اْلمسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في  
سن هذه االستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى االخرة، وأن  هذه اَْلوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة. وح
 . هذه اَْلوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة

والعدل -6 واالعتدال  الوسطية  دين  االخالق  :21اإلسالم  دين  والصدق  والوفاء  والتسامح  الرحمة  دين  هو  االسالمي  الدين 
 »وما أرسلناك اال رحمة للعالمين«،الحميدة الفاضلة دين هللا الذي اليأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه يقول هللا تعالى :  

يَن َمْوُصوٌف ِباْلُيْسِر ِفي ُكلِ  الَمَجااَلِت، َومِ  يَن َأَحٌد ِإاله  ِإنه َهَذا الدِ  ُه َفُهَو َمْغُلوٌب “َوَلْن ُيَشاده الدِ  ْن َنَتاِئِج اْلُيْسِر ِفيِه: َأنه َمْن َشاده

 

، وقال  الهيثمي في " مجمع  (  8409( برقم: ) 427/    4( ، والحاكم في "مستدركه" ) 16182( برقم: ) 3429/    6أخرجه أحمد في "مسنده" )   -20
 :رجاله رجال الصحيح (  14/   4)  الزوائد ومنبع الفوائد"،

و" الوسطية في ضوء القرآن الكريم،   " بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، مجموعة من العلماء،كتاب: يراجع في هذا  -21
 السالم الهراس   "، عبدناصر بن سليمان العمر "، و" اإلسالم دين الوسطية والفضائل والقيم الخالدة
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َم ُمَباًحا، َأْو ُيوِجَب َما َلْيَس ِبَوا يِن: َأْن ُيَضيِ َق َواِسًعا، َوَأْن ُيَحرِ  ِة ِفي الدِ  ظهنِ يهاِت َقْطِعيهاٍت،  ِجٍب، َوَأْن َيْجَعَل الَغَلَبُه” َفِمَن الُمَشاده

 أَْهِل اْْلَْهَواِء ِإنهَما َضلُّوا ِبَسَبِب َذِلَك. َوَأْن  َبْل َيْقَطُع ِبَأْوَهاِمِه َفَمْن َلْم ُيَواِفْقُه ِفيَها َرَماُه ِباْلُكْفِر َأِو اْلِبْدَعِة َأِو اْلِفْسِق، َوَكِثيٌر ِمنْ 
َيْقَبلُ  َفاَل  اْْلَْحَكاِم،  ِفي  دِ ُيَساِرَع  ِفي  اْلَجِميَع  ُيَشادُّ  َبْل  اْلَجاِهِل،  َجْهَل  َيْرَفُع  َواَل  ِل،  الُمَتَأوِ  َتْأِويَل  ُيِزيُل  َواَل  الَمْعُذوِر،  ُعْذَر  يِنِهْم  

  هاتين القاعدتين أمر المسلمين بالسداد في القول والعمل، والمقاربة فيها عدم التمكن     ملسو هيلع هللا ىلصَوُمْعَتَقَداِتِهْم ، وبعد أن وضع النبي  
ُدوا َوَقاِرُبوا"، أي: الزموا السداد في جميع أمور الدين والدنيا بقدر وسعكم وطاقتكم، والسداد هو الصدق    من السداد، فقال: "َفَسدِ 

مع هللا، ومع النفس، ومع الناس في اْلقوال واْلفعال والنيات، وإصابة الحق في جميع اْلحوال، والتزام العدل في اْلحكام،  
ُدوا" وهو تفسير لقوله تعالى:     ملسو هيلع هللا ىلصموضعها من غير قصور أو تقصير، كل هذه المعاني مرادة بقوله  ووضع اْلمور في   : "َفَسدِ 

َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما   ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع َّللاهَ } َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم  
والوفاء بعهده على أكمل وجه بقدر الطاقة البشرية،    –تعالى    –(، فالسداد هو التزام طاعة هللا  71-70{ )سورة اْلحزاب:  

: فالن قارب  ويليه المقاربة في ذلك عند العجز عن السداد بمعناه اْلمثل، وقد يكون معنى المقاربة التوسط في اْلمور، يقال
الهدف، أي انتهى إليه. فيكون التعبير بالمقاربة كناية عن الوصول للهدف من أيسر طريق وهو التزام الوسطية، والوسطية  

 22هي العدل في أسمى صوره، وهي فضيلة بين رذيلتين، اإلفراط والتفريط 

مفهوم يسر الشريعة، الكثيرون يفهمون يسر الشريعة أن  "إن الدين يسر"، فهذا    :م الخاطئ ليسر االسالم عند الناسالمفهو -7
تأكل الربا وال تتشدد، وأن تسمع ما يحلو لك، وأن تنظر إلى ما يحلو لك من الحرام، وأن زوجتك ربما تجلس مع الرجال 

ن عند هؤالء أن  وتختلط معهم وتتبرج، وإذا ذكرت لهم قال هللا، قال رسوله، قالوا: ال تضيق على نفسك، بل إذا أراد اإلنسا
تباع يسأل، أو أن يستفتي يود معرفة الحكم قالوا: أنت مشدد وموسوس، ومتنطع ومتزمت، صار التزمت في مالزمة الحق وا

بها، مثل    -عز وجل - ، فالمقصود أن الدين يسر بمعنى أن اإلنسان ال يكلف نفسه أمورًا ترهقه لم يطالبه هللا    ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  
ولهذا  ، فحقيقة اليسر: هي اتباع الدليل، فحقيقة اليسر هي اتباع الدليل،  صوم الدهر، نقول له: الماذا؟ مثل إنسان أراد أن ي

لو وال جفاء، ال إفراط وال  صلى هللا وعليه وسلم في هديه وسيرته على سنن مستقيم، ال وكس وال شطط، ال غ  كان رسول هللا 
وكل من ادعى  ه في السير على منهاجه،  في االستمساك بهديه، الُيسر كلولهذا الُيسر كله في اتباع سنته، الُيسر كله  تفريط،  

كمااًل في دينه بالخروج عن صراط هللا المستقيم، وهدي النبي اْلمين، صلوات هللا وسالمه عليه، فإنما يخدع نفسه ويكذب  
، َفَعِن اْبِن  ، فالسنة من غلوه براءامة الُسنةولذلك إذا وجدت غاٍل يدعي إقسوله، فإنه ال أكمل من هدي النبي،  على هللا ور 

َلُه َسْبَع َحَصَياٍت ، ُهنه َحَصى      ملسو هيلع هللا ىلصَعبهاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا   َفَلَقْطُت  َغَداَة اْلَعَقَبِة ، َوُهَو َعَلى َناَقِتِه: اْلُقْط ِلي َحًصى ، 
ِه َوَيُقوُل: َأْمَثاَل   يِن ، َفِإنهَما أَْهَلَك اْلَخْذِف ، َفَجَعَل َيْنُفُضُهنه ِفي َكفِ  َهؤاَُلِء َفاْرُموا ، ُثمه َقاَل: َيا َأيَُّها النهاُس ، ِإيهاُكْم َواْلُغُلوه ِفي الدِ 

يِن"  وإذا رأيت عابًثا مفرًطا يدعي الوسطية، ويدعي الُيسر ويجعل الوسطية والُيسر سبياًل   ،2324َمْن َكاَن َقْبَلُكُم اْلُغُلوُّ ِفي الدِ 

 

 سول هللا"، بعنوان: إن الدين يسر، الدكتور/ محمد بكر إسماعيل.:" موقع نصرة ر في موقع بحث منشور-22
 (640/ 2، وصححه اْللباني في "صحيح سنن النسائي") (3029وابن ماجه في "سننه" )  (،4049أخرجه النسائي في "الكبرى" )  -23
هم المتشددون  المتنطعون    و تكاثرت اْلدلة في الكتاب والسنة بتحذير المؤمنين من الغلو في الدين والتشدد فيه و الخروج به تطرًفا وغلًوا وتزيًدا،    -24

،  أمروالوسطية في كل ا باالعتدال واالقتصاد لقد جاء اإلسالم آمرً ف في غير موضع الشدة، فالغلو والتشدد والتزيد في دين هللا هو من سبيل الشيطان، 
ا عن  ا باالستقامة واالعتدال، ناهيً آمرً   تعاليوقال  [،  143] البقرة:  ُأمهًة َوَسًطا﴾    َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكمْ ﴿تعالى :  ذه اْلمة وخصت بذلك، قال  حتى ميزت ه

ويبين اإلمام الطحاوي اعتدال هذا الدين  [، 112] هود:  ﴾ْعَمُلوَن َبِصيٌر َتْطَغْوْا ِإنهُه ِبَما تَ َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َواَل  قال ربنا :﴿  الغلو والطغيان
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من الشريعة، فقل: دين هللا من طريقك براء، فهذان انحرافان، الغلو والجفاء، واإلفراط والتفريط، كالهما خارٌج عن هدي   للتحلل

النبي  صلى هللا وعليه وسلم بل هديه أقوم هدي، وأكمل عمل وأقرب سبيٍل يوصل إلى الجنة، ومن سار على طريقه سعد في  
مغلقة ال تنتهي باإلنسان إلى غاية إال طريًقا واحًدا،    -عز وجل  -لة إلى رضوان هللا  دنياه وفاز في أخراه، فإن الطرق الموص

لذلك من أراد أن يصل إلى رضوان هللا وهو تحقيق العبودية فليسلك سبيله، كل طريٍق خارج عن طريقه يق النبي،  وهو طر 
ال ينال به ما يؤمل من سعة هللا ورحمته وفضله،  يمنًة أو يسرة فإنه ال يوصل إلى الغاية، وال يبلغ به اإلنسان المقصود، و 

فإن  في الدقيق والجليل، ولنجعل سنته حاكمة على كل قوٍل وعمل، على هديه صلى هللا وعليه وسلم ظاهرا وباطنا فلنحرص 
ِ َوالرهُسوِل ﴾  إليها المرد، قال هللا تعالى: ﴿َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلىسنته صلى هللا وعليه وسلم   فما دل عليه الدليل  25 َّللاه

الشرعي علمنا أنه هو اليسر، وإن ظهر في نظرنا القاصر خالَف ذلك، وليس اليسر: أن نختار ما نراه يسرا في عقولنا، ثم  
شرع هللا تعالى في نبحَث في أقوال المفتين والفقهاء عما يوافقه، فهذا إنما هو اتباع الهوى، علينا أن نستحضر ونتيقن: أن  

حينما نوقن   حقيقة اْلمر هو شرع ميسر، وهو شرع رحمة، ولكن البالء إن ُوجد فإنما هو من ضعف إيماننا، ومرض قلوبنا،
بذلك فالنتيجة هي أن نعتني بإصالح هذه القلوب، بدال من أن نحاول ونلجأ إلى إدخال التخفيفات والتسهيالت على اْلحكام  

يه أحيانا: أننا عندما نجد ثقال في بعض الواجبات، نلجأ إلى حلول غير صحيحة، لتخفيف هذا الواجب،  الشرعية، الذي نقع ف
أو التخلص منه، كالبحث عن رخص أو فتاوى مالئمة، مع أن المسلك الصحيح: هو عالج هذا القلب، الذي إذا صح وسلم  

يسر كله منذ أن أنزله هللا، فليس بحاجة   -بحمد هللا-ديننا    شَعر بيسر الشريعة، بل وجد الحالوة فيها، بل علم أنها هي حياته،
إلى تجديد أو إصالح، لكنه بحاجة إلى نفوس قوية بقوة اإليمان، تحمله بقوة، تستقيم عليه وتجاهد في سبيله، وأما البشر،  

رسل الرسل، وأنزل  فتصورهم عن اليسر تصور قاصر، محدود بحدود الجهل والهوى؛ ولهذا اقتضت رحمة الرب الرحيم أن أ
عليهم الكتب؛ ليهدوا البشر إلى يسرهم الحقيقي عاجال وآجال، ثم جعل العلماء الربانيين الصادقين ورثة اْلنبياء، وجعلهم أدال ء 
على الحق، فهم ال يجتمعون على ضاللة، وإذا اختلفوا فهم مأجورون ومعذورون في اختالفهم، وفي اختالفهم حكمة ربانية، 

ا من  اآلراء  ليظهر  من  هواها  يوافق  عما  والبحث  نفسه  هوى  اتباع  قصده  ومن  وات باعه،  الحق  طلب  قصده  من  لناس 
 . معنى يسر الشريعة حقيقةفنحتاج أن ندرك هذا المعنى، 26واْلقوال 

هللا عز ب في الطاعة والعبادة من صالة وصيام وجهاد وغيرها من العبادات، ولكن في نفس الوقت أراد ديننا الحنيف رغ  -8
التنطع واإلفراط والقيام بما ال تطيقه النفس يؤدي إلى اإلنقطاع والترك   وجل من العبد إذا قام بالطاعة أن يداوم عليها، و

 اْمَرأَةٌ،ا  َعَلْيَها َوِعْنَدهَ   َدَخلَ   ملسو هيلع هللا ىلصَأنه النهِبيه    َعاِئَشَة: َعْن  بالكلية، وهللا عز وجل يحب العمل الذي يداوم عليه العبد وإن كان قليال، فَ 
، َوَكاَن َأَحبه  27َتْذُكُر ِمْن َصاَلِتَها. َقاَل: َمْه ، َعَلْيُكْم ِبَما ُتِطيُقوَن ، َفَوهللِا اَل َيَملُّ هللُا َحتهى َتَملُّوا ُفاَلَنُة،َقاَل: َمْن َهِذِه؟ َقاَلْت: 

 

ْساَلِم .. وهو بين الغلو والتقصير َوَبْيَن التهْشِبيِه  "  في عقيدته:   وبعده عن الغلو فيقول َماِء َواِحٌد َوُهَو ِديُن اإْلِ التهْعِطيِل َوَبْيَن  وَ َوِديُن َّللاهِ ِفي اْْلَْرِض َوالسه
"شرح الطحاوية"، البن أبي    ، َفَهَذا ِديُنَنا َواْعِتَقاُدَنا َظاِهًرا َوَباِطًنا َوَنْحُن َبَراٌء إلى هللا ِمْن ُكلِ  َمْن َخاَلَف الهِذي َذَكْرَناُه"اإلياس  واْلَجْبِر َواْلَقَدِر َوَبْيَن اْلمن  

 ( 515-512ص: ) العز،  
 م 2016يونيو    14الموافق  - هـ  1437رمضان  8 النشر:تاريخ  موقعه، منشور في  المصلح، أ.د. خالد  يسر، مفهوم الدين  -25

 حقيقة يسر الشريعة، عبد هللا بن فهد القاضي  "، بعنوان: بحث منشور في "ملتقي الخطباء-26
 َمِلْلُتْم َأْو َلْم َتَملُّوا ". َأَبًدا، َأنه َّللاهَ اَل َيَملُّ  َمْعَناُه:(:" 360/ 4) "،  قال ابن اْلثير في "النهاية -27
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يِن ِإَلْيِه َما َداَم َعَلْيِه َصاِحُبُه"  ُلُه : ) َمْه ( َأِي : اْسُكِتي َعْن َمْدِحَها ) ِبَما ُتِطيُقوَن ( َأْي : َما ُتِطيُقوَنُه َقوْ   ، قال السندي:"28الدِ 

َواِم َوالثهَباِت اَل َما َتْفَعُلوَنُه َأْحَياًنا َوَتْتُرُكوَنُه َأْحَياًنا َفاَل َيِرُد َأنه َما َفْوَق الطه   اْلَعْبِد َفَأيُّ َفاِئَدٍة اَقِة اَل َيْحُصُل َواَل َيَتَأتهى ِمنَ َعَلى الده
ْحَساِن َعْنُكْم ) حَ  ْقَباَل ِباإْلِ تهى َتَملُّوا ( ِفي ِعَباَدِتِه ) َأَحبه الدنيا (  ِفي النهْهِي َعْنُه ) اَل َيَملُّ َّللاهُ ( ِبَفْتِح اْلِميِم ، َأْي : اَل َيْقَطُع اإْلِ

 29َأْي َأَحبه أَْعَماِلِه" 

من هذا الحديث العظيم   وذكر العلماء امتد التيسير من النصوص الشرعية إلى القواعد الفقهية التي ُتبنى عليها اْلحكام  -9
 :30منها عدة قواعد

 العموم. التيسير الشامل للشريعة على وجه  اْلولى: القاعدة 

 حصولها.المشقة تجلب التيسير وقت  الثانية:القاعدة 

 تكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. إذا أمر  الثالثة:القاعدة 

 اْلعمال. وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على  اْلعمال،تنشيط أهل  الرابعة:القاعدة 

ا شيء ،  القاعدة الخامسة : الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى هللا ، التي تغني عن كل شيء وال يغني عنه
 31انتهى.من أوتي جوامع الكلم ونوافعها " فصلوات هللا وسالمه على

ته ، وفعلناه على  ـ    ملسو هيلع هللا ىلصب التمسك باالقتداء بهدي النبي  : أن الواج32حاصل اْلمر وفي الخاتمة: د فيه التزمناه على شده ، فما شده
فليس على ُسنهته ،  مشقته ، وما ترخص فيه أخذنا برخصته ، وشكرنا هللا تعالى على تخفيفه ونعمته ، ومن رغب عن هذا ،  

َص ِفيِه ، َفَتَنزهَه َعْنُه   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َمْسُروٍق َقاَلْت َعاِئَشُة : َصَنَع النهِبيُّ ، في الصحيحين  وال على منهاج شريعته َقْوٌم ،  33َشْيًئا َفَرخه
ُهْم  َفَخَطَب َفَحِمَد هللَا ، ُثمه َقاَل: َما َباُل َأْقَواٍم يَ     ملسو هيلع هللا ىلصَفَبَلَغ َذِلَك النهِبيه   ْيِء َأْصَنُعُه ، َفَوهللِا ِإنِ ي َْلَْعَلُمُهْم ِباهلِل َوَأَشدُّ َتَنزهُهوَن َعِن الشه

 34َلُه َخْشَيًة" 

َوالنهْهُي َعِن التهَعمُِّق ِفي اْلِعَباَدِة ، َوَذمُّ   ،  ملسو هيلع هللا ىلص(:" ِفيِه اْلَحثُّ َعَلى ااِلْقِتَداِء ِبِه  15/495)"،  يقول النووي في "شرح صحيح مسلم
ا ِفي ِإَباَحِتِه . َوِفيِه اْلَغَضُب ِعْنَد اْنَتَهاِك ُحُرَماِت   ْرِع،التهَنزُِّه َعِن اْلُمَباِح َشكًّ َوِفيِه ُحْسُن    َباِطاًل.َوِإْن َكاَن اْلُمْنَتِهُك ُمَتَأوِ اًل َتْأِوياًل    الشه

ْنَكاِر ِفي  اْلُمَعاَشرَ  ِ َتَعاَلى َسَبٌب    َوَنْحُوُه.  َأْقَواٍم؟َما َباُل    َفُيَقاُل:  َفاِعُلُه،َواَل ُيَعيهُن    اْلَجْمِع،ِة ِبِإْرَساِل التهْعِزيِر َواإْلِ َوِفيِه َأنه اْلُقْرَب ِإَلى َّللاه
ِة   ِ،َْلََنا أَْعَلُمُهْم    َوَّللاهِ )فَ   : ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمها َقْوُلُه  َخْشَيِتِه،  ِلِزَياَدِة اْلِعْلِم ِبِه َوِشده ُهْم َلُه    ِباِله َفَمْعَناُه َأنهُهْم َيَتَوههُموَن َأنه ُسَنَنُهْم َعمها   َخْشَيًة(َوَأَشدُّ
ِ، َفَعْلُت َأْقَرُب َلُهْم ِعْنَد   ِ،َبْل َأَنا أَْعَلُمُهْم    َتَوههُموا،َوَلْيَس َكَما    َذِلَك، َوِإْن َفَعَل ِخاَلَف    َّللاه ُهْم َلُه    ِباِله َوِإنهَما َيُكوُن اْلُقْرُب    َخْشَيًة.َوَأَشدُّ

 

 (785( برقم: ) 189/   2ومسلم في "صحيحه" )  (، 20( برقم: ) 13/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  -28
 (  595/ 2) "،  سنن ابن ماجه  على"حاشية السندي  -29
  ( 51-50/ 4) "إعالم الموقعين عن رب العالمين"،  ينظر:  -30

 (  80" بهجة قلوب اْلبرار وقرة عيون اْلخيار في شرح جوامع اْلخبار " )ص-31
 (  150/   6) ، ينظر:" المفهم "، للقرطبي-32
 ِإَذا َبُعَد ".  َتَنزًُّها، َوَتَنزهَه   َنَزاَهًة، َوَقْد َنُزَه   ِفيِه.َوَلْم َيْعَمُلوا ِبالرُّْخَصِة  َعْنُه،(:" َأْي َتَرُكوُه َوَأْبَعُدوا 43/ 5) "،  يقول ابن اْلثير في "النهاية -33
 (2356( برقم: ) 90/   7ومسلم في "صحيحه" )  (،6101( برقم: ) 26/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  -34
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 ميلتون لجون المفقود الفردوس ملحمة في الفلسطينية والمعالم األماكن دالالت 

The Indications of the Palestinian places and landmarks in the 

epic of the lost paradise by John Milton  

 (فلسطين)مركز كنعان للدراسات والخدمات المتحفية  ،الزير مراد
 muradkablias@gmail.com 

 2020 أوت 05 النشر:تاريخ 
 :الملخص

 وردت والتي ميلتون، لجون المفقود الفردوس ملحمة في الفلسطينية والمعالم األماكن دالالت إلى للتعرف الدراسة تهدف
 داللية بصور النص وفق دمجها تم والتي الكنعانية أو العربية باأللفاظ الفلسطينية لألماكن ذكره خالل من الشعرية بالملحمة

 دراسة على المعتمد التحليلي الوصفي المنهج على الدراسة وتقوم األساطير، ومن القديم العهد من دينية آيات من مقتبسة أو
 الختيار الدراسة توتوصل دالالتها، وتحليل الملحمة، في الفلسطينية والمعالم األماكن واستنتاج المفقود الفردوس ملحمة
 النص غراضأل دالالتها تنوعت والتي واألسطورة التوراة من اقتباسها على بناء   ومعالمها الفلسطينية لألماكن ميلتون جون

 لمتعلقةا األساطير عن للحديث وكذلك القديم، العهد من المستمدة المناطق ببعض القّراء وتعريف اإللهام كمصدر الشعري،
 .نفلسطي في باآللهة

 الفردوس لحمةم ،األساطير ،القديم العهد ،الشعرية الملحمة الفلسطينية، والمعالم األماكن الكلمات المفتاحية:
 .المفقود

Abstract :  

The study aims to identify the indications of the Palestinian places and landmarks in the epic 

of the lost paradise by John Milton, which was presented in the poetic epic by mentioning the 

Palestinian places with the Arabic or Canaanite words merged according to the text with 

semantic or quotes from the Old Testament and from legends. On the descriptive analytical 

approach based on the study of the lost paradise epic, the conclusion of Palestinian places and 

landmarks in the epic, and the analysis of their implications, the study reached John Milton's 

selection of Palestinian places and their landmarks based on their quotation from the Torah 

and the legend, whose indications varied for the purposes of the poetic text, such as the source 

of inspiration and the readers' definition of some areas derived from the Old Testament, as 

well as to talk about myths related to gods in Palestine. 

Keywords : Indications of the Palestinian places and landmarks, poetic epic, words 

merged, legends, lost paradise epic. 
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  :مقدمة 

تمّيز الشاعر جون ميلتون في ملحمته الفردوس المفقود بتقديم أسطر شعرية مستوحاة من النصوص الدينية 
ر بعض واألسطورية، مما أضاف لشعره حس بالغي، وبهذا فقد استخدم ميلتون النصوص الدينية من العهد القديم والتي تذك

نة صة معيء النص، وكان سبب استدالل ميلتون لتلك األماكن هو لنقل قاألماكن الفلسطينية ومعالمها التي لها دور في بنا
يلتون بها م مذكورة في العهد القديم، أو محاولة االستدالل بها لقصد آخر، وجاءت هذه الدراسة لتدرس الدالالت التي استدل

 في استحضاره لألماكن الفلسطينية ومعالمها في النص.

 مشكلة الدراسة:

اسة بتناولها موضوع دالالت األماكن والمعالم الفلسطينية في األشعار اإلنجليزية، حيث أن تكمن مشكلة الدر  
ة ألجل نجليزيالباحثين لم يتطرقوا لمثل هكذا دراسات، وبهذا الحظ الباحث ضرورة ربط داللة المكان الفلسطيني باألشعار اإل

 لباحث،اسات سابقة تناولت موضوع الدراسة في حدود علم فهم الدالالت منها، وتكمن مشكلة الدراسة أيضا  بعدم وجود درا
 ولهذا جاءت الدراسة لتحلل دالالت األماكن والمعالم الفلسطينية في ملحمة الفردوس المفقود لجون ميلتون.

 مصطلحات الدراسة:
لوبي ضافي واألسهو العلم الذي يهتم بدراسة المعنى والكلمة، وأقسامه حسب معانيها هي التصوري واإلعلم الداللة: 

 (.68، ص2001؛ عبد الجليل، 7، ص 1991سليمان، )والنفسي واإليحائي 

 يس بولسهي ملحمة توراتية مسيحية للشاعر اإلنجليزي جون ميلتون وذلك لتأثره بمدرسة القدملحمة الفردوس المفقود: 
كون ية، وتتذكره للعديد من المشاهد الدينالدينية؛ كونه تعّلم فيها المبادئ المسيحية وهذا ما تبين في ملحمته من خالل 

 (.51، ص2018بعلي، )كتاب  12الملحمة من 

 علم الداللة وجون ميلتون:

(، ويعتبر بعض اللغويين 18، 2001إّن علم الداللة علم لجميع اللغات وال يقتصر على لغة محددة )الخولي، 
(، وتؤثر الكلمة على معنى الجملة 34، ص1998)عمر، بأن الجملة تعتبر من أهم وحدات المعنى وأهم من الكلمة نفسها

(، وتتحدد عالقة علم 69، ص2001أو العكس، ويتطلب منها فهم السياق اللغوي ألنه ُيحدد المعنى المقصود )الخولي،
وفي  (،14، ص1998الداللة بعلم الرموز باعتبارها وسيلة لدراسة الرموز اللغوية وغير اللغوية؛ كونها أدوات اتصال)عمر، 

هذه الدراسة فقد تم دراسة دالالت األماكن الفلسطينية في ملحمة الفردوس المفقود لجون ميلتون، حيث توصف الملحمة 
المعارض للحكم المحلي، وكانت خيبة أمله أكثر مرارة  تجربة الهزيمة التي عاشها ميلتون؛ كونه كان مؤيدا  ألوليفر كرومويل

(، بينما في 32، ص1996انت تحمل آماال  عظيمة  لمستقبل اإلنسانية )إيفاس، حينما فشلت قضية كرومويل والتي ك
(، أي 151، ص2015نصوص الملحمة فهي تصور كّل العصور من الحرب األولى في الجنة حتى يوم الحساب)بيت، 
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(، ولجأ 48، ص2011أن ميلتون صّور كل ما حدث لبريطانيا بعد الثورة ولكن بتشبيه ديني لحقيقة اإلنسان األول)مداس،  
ميلتون في تطوره الداللي إلى العامل االجتماعي الثقافي والتي بواسطته تندثر الداللة الحسية وتبرز الداللة التجريدية)عبد 

(، وبالتالي كثرت في ملحمة الفردوس المفقود األماكن والمعالم الفلسطينية بالمسمى الكنعاني، 74، ص2001الجليل، 
اق الموقف أو السياق غير اللغوي، بأن النص يضم سياقات مختلفة كالعاطفي والثقافي وبدورها ويعكس ذلك من خالل سي

(، حيث أن الكلمة تكتسب أبعادا  جديدة نظرا  للتطور الداللي التي 204، ص2001تلعب دورا  كبيرا  في تحديد المعنى)داود، 
(، كما 22، ص2012وفي المجاالت المختلفة)لحلوحي، ترصد حركة األلفاظ ودالالتها في الزمان المتتابع بين العصور 

ولجأ ميلتون للتنوع بالدالالت، وذلك يعود إلى أنها مستنبطة من دراسته لقواعد اللغة الالتينية ولفن الخطابة لشيشرون 
 (.61، ص2015والعروض لفرجيل وهوراس)بيت، 

 المنهجية:

حليل ملحمة الفردوس المفقود لجون ميلتون واستنتاج تقوم الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خالل ت 
 األماكن والمعالم الفلسطينية وتحليل داللتها.

 دالالت األماكن والمعالم الفلسطينية في ملحمة الفردوس المفقود:

ل وردت األماكن والمعالم الفلسطينية في مواقع عدة في ملحمة الفردوس المفقود، وخصوصا  في الكتاب األو 
ى ثلة علوالثاني عشر، وكانت األماكن أّما مستوحاة من العهد القديم أو أنها مستوحاة من األسطورة، ومن األم والثالث

 األماكن والمعالم الفلسطينية في الملحمة ما يلي:

 هضبة صهيوننهضتا من العماء: أو إن كانت  -

 (.53، ص0112( )ميلتون، 11-10: 1الذي يتدفق )الكتاب  ونبع سلوامقد أبهجتك كثيرا ،  -
يعتقد ميلتون بأن اهلل خلق الكون من مادة غير مشوهة "الفوضى" وليس من ال شيء، متمثلة  بجبل صهيون الذي 
يعتبر موقع معبد سليمان المفعم باألغاني واالحتفاالت، كما وأن الجبل مرتبط بالنبي داود مؤلف المزامير، وبركة سلوام 

وهذه البركة  (Raffel, 1999, p153أي قريب من القدس) (،i, 2007, p12Lewalsk"سلوان" قريبة من جبل صهيون )
 ,Lewalskiأن جبل صهيون هو موقع للتعليم النبوي والنبوة )و (، 11-1: 9هي التي شفى بها يسوع رجال  أعمى )يوحنا 

2007, p12نما أيضا  موقع مع بد سليمان والمكان الذي (، وبالتالي لم يقتصر ميلتون بأن موسى أو داود فقط من يلهمه، وا 
(، والداللة اللغوية لسلوام بأنها كانت غديرا  تدفقت مياهه Ryan, 2012, p24يشفي فيه يسوع رجال  أعمى يلهمانه أيضا )

( وسلوان هي من 597، ص2009)ميلتون،  (11-7: 9بعد ذلك وسالت وغدت جدوال  يروي حديقة الملك)أنجيل يوحنا 
بمعنى مستخرج أو مستنبط، وهي مشتقة من المادة السامية العامة )س ل و( التي تدل على  الكلمة الكنعانية "شيلوه"

(، وسلوان باالسم العربي وهو 34، ص1987االنطالق واإلفالت، وهي داللة على الماء المستخرج من الصخر)عمرو، 
ية محل الميم اآلرامية )أبو خضير، تحريف لالسم اآلرامي الذي ورد في اإلنجيل سلوام، فحل حرف النون في اللغة العرب
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(، ويعتبر ميلتون بأن سلوام المرتبطة بداود مؤلف المزامير بأن هي الصورة الحقيقية للينابيع الهليكونية 362، ص2016 
( وهضبة صهيون هي تلة مرتفعة عن 1108، ص2009ات الفن في اليونان والتي تلهم الشعراء)ميلتون، وهي ينابيع ربّ 
(، ويشير ميلتون لصهيون 24، ص1987لقدس القديمة وتقع في الناحية الجنوبية الغربية منها)عمرو، هضبة مدينة ا

(، 1115، ص2009المكان الذي ُألهم فيه الملك داود األناشيد المقدسة أي المزامير التي ألفها)ميلتون،  العتباره
 واالستدالل إليهما كونهما مصدر إلهامه.

 فلسطين  في وبعد مدة طويلة صار معروفا   -

ليه توجه العدو  -  .(78، ص2011)ميلتون،  (81-80: 1الكتاب )األكبر باسم بعلزبوب. وا 
لعقاد، كان يسمى في فلسطين بهذا االسم )ا واإلشارة هنا إلى فلسطين، والداللة في سياقها بأن اإلله بعلزبوب

ُتسمى فلسطين ويعبدون اإلله بعل (، حيث كانت أرض الفينيقيين القدماء 110، ص1999؛ الماجدي، 41، ص1985
دو" المعروف أيضا  باسم بعلزبول في الكتاب المقدس، ومن ثم يأتي اسم الشيطان من الكلمة العبرية التي تعنى "الع

(Lewalski, 2007, p14) وداللة ميلتون هنا لإلله بعلزبوب أكثر من داللتها لفلسطين، ولكن جاءت فلسطين هنا ،
 الديني عند الشعب في فلسطين في عبادة اإلله. لتحديد حقيقة التحول

 .(76، ص1120( )ميلتون، 386: 1، المتوج )الكتاب صهيونمع يهوه المرعد في  -
الذي  يقصد ميلتون هنا بأن المجموعة األولى من أوثان الشيطان في الشرق األوسط هم جيران قريبون من "يهوه"

ابوت توزينت الشاروبيم ذهبي الطرفان المتقابلين للغطاء الذهبي على مقرهم في القدس "صهيون"، حيث أن المالئكة هم 
(، ويستدل ميلتون هنا إلى Lewalski, 2007, p14( )1: 80، مز 19: 15 2العهد، حيث كان يهوه هو العرش )ملوك 

 مكانة اإلله في صهيون.

 أسفالتيك  والعالة حتى بركة -

 (.78، ص1120( )ميلتون، 416، 411: 1)الكتاب  ، قرب أجمةتل الدنس حتى  -

تم و قيل أن شيموس إله الخصوبة مرتبط باإلله الحلبي بريابوس وقيل بأن الكهنة يتسلمون طقوسهم قبل ضريحه 
( وأسفاليتك، هو البحر Raffel, 1999, p171(، والعالة هي مملكة موآب)Lewalski, 2007, p22ذكر أراضيهم)

 تن( وسميت ببركة األسفلت وجاء االسم ألنها كاLewalski, 2007, p22ن)الميت، حيث يشير إلى أنها رواسب البيتومي
)اآلغا،  ( وبحر األسفلت ُعرف عند الرومان608، ص2009)ميلتون،  من الزيت األسود تطفو فوق سطحه ز ببقع  تتميّ 

(، حيث بنى سليمان معابد لشايموس Raffel, 1999, p172) (، وتل الدنس هو جبل الزيتون119، ص1993
(Chemos( ومولوش )Moloch ) ملوك  تكر ذُ والتي( 7: 11، 1في( ) Lewalski, 2007, p24.) 

 أيضا ، حيث انتصب صهيونأناشيد كانت تؤدى في  -

 ، بناه جبل العدوانمعبدها على   -
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 .(80، ص2011( )ميلتون، 444-442: 1ملك مفتون بزوجته، ومع رحابة قلبه )الكتاب  - 
(، وجبل العدوان هو جبل Raffel, 1999, p173)ميلتون ع الهيكل حسب صهيون هو تل في القدس وهو موق

: 23 2الزيتون حيث بنى الملك سليمان الذي أعطاه اهلل قلبا  كبيرا  معبدا  لـ "أستوريث" بناء  على طلب زوجاته العديدة )ملوك
 ,Raffel, 1999)ه بزوجت(، وأن سليمان كان مولعا  Lewalski, 2007, p24) (8-1: 11، 29: 4 1، ملوك13

p173.وبالتالي ذكر األماكن هنا هي لمراكز دينية بناها سليمان ،) 

 اسمه داجون، وحش البحر، -

 أعاله إنسان وأسفله سمكة: ومع ذلك له معبده العالي   -

 الساحلوهو مهاب في كل  أشدودالمقام في  -

 حدود جوت وعسقالنحتى  الفلسطيني،  -

  .(82-18، ص1120( )ميلتون، 466-461: 1)الكتاب  ة المحصنةا وغزّ وعكّ   -
يون ة المدن الرئيسية في فلسطين لعبادة داجون، فعندما سرق الفلسطينا وغزّ تعتبر أشدود وجت وعسقالن وعكّ 

نصف بشر ونصف سمكة ولكن تمثاله  (82، ص2009تابوت العهد وضعوه في معبد إلههم البحري وهو داجون )ميلتون، 
ن بأنها كلمة مشتقة من كلمة عبرانية وهي "داج" و لمفسر ا، وداجون حسب ما يشير إليه (5-1: 5 1سقط لقطع )صموئيل

عتبر ومعناها سمكة، وكان للصنم رأس إنسان ويدا إنسان وجسم سمكة، ومعناه الخصب ألن البحر يفيض سمكا  كثيرا ، وي
 إله إسرائيل حسب زعمهم )مارش، من أعظم آلهة الفلسطينيين، ووضع التابوت بقرب داجون عالمة انتصار داجون على

لها  للحرب بحكم صلته  1100عبد الفلسطينيون باسم )دجون( حوالي وقد ( 22، ص1973 ق.م كإله لألسماك، وا 
بين ُيقدم له األضاحي والقرا ذية، وكان له دور كبير في احتفاالت النصر والبالعواصف واألمطار، وله معبد في غزّ 

 ة(، والمدن الخمس الرئيسية للفلسطينيين هي مواقع عبادة داجون بأشدود وغزّ 63، ص1999والنذور)الماجدي، 
(Lewalski, 2007, p25 ّوأشدود وعسقالن وغز ،) ّا في النص اإلنجليزي هي "عقرون" ة هم مدن الفلسطينية، وعك
"Accaron(وهي مدينة فلسطينية "Raffel, 1999, p174 ّوعك ،)حولت إلى عكرونا كانت تسمى قديما  "عّكارون" ثم ت ،

ا (، وتعني عكّ 1119، ص2009وهي من المدن الخمس المرتبطة بعبادة بعلزبول وهي الشمالية القصوى بينها)ميلتون، 
 (.53، ص2006بالمعنى الكنعاني الرمل الحار)عزوز، 

 (.84، ص1120( )ميلتون، 485: 1)الكتاب  بيت إيل ودانفقد ضاعف هذه الخطيئة في  -
 ,Raffel, 1999نا  مقدسا  شمال القدس، ودان موقعا  مقدسا  في أقصى شمال فلسطين)يعتبر بيت إيل مكا

p175 وأن ملك المتمردين وهو يربعام  (1100، ص2009( )ميلتون، 33-28: 12(، عند منابع نهر األردن )ملوك أول
صنع عجلين ذهبيين واحد في الذي قاد عشر قبائل في تمرد على ابن سليمان "رحبعام" والتي تضاعفت الخطيئة عن طريق 

( بضرب 12: 12ر بأنه في عيد الفصح قام يهوه )خروج (، ومن ثم تُفسّ 30-19: 12 1بيت إيل والثاني في دان )ملوك
(، وهذا يمثل تكرارا  ومضاعفة لجريمة عبادة العجل Lewalski, 2007, p26البكر المصري رجاال  ووحوشا  وكل آلهم)
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على الخطيئة في عبادة العجل  هنا (، واالستدالل1088، ص2009( )ميلتون، 6-1 :23الخروج )سفر الذهبي في  
 الذهبي في بيت إيل ودان.

 ، سادومأنظر إلى شوارع  -

 .(85، ص1120 ( )ميلتون،045-503: 1، عندما خرجْت من باب الضيافة )الكتاب جبعةوتلك الليلة في  -
(، يشير إلى أن لوط توسل Raffel, 1999, p177سادوم هي مدينة سهل األردن دمرها اهلل بسبب فسقهم)

(، 24، 10-1: 19الغتصاب بناته البكر من ضيوفه المالئكة، ولكنه لم يحدث أي اغتصاب ودمرت المالئكة سدوم )تك 
جوز االغتصاب المثلي من خالل تسليم خليلته لضيفه الالوي إلى بعض ( منع رجل ع9-22: 19وفي جبعة )القضاة 

 (،Lewalski, 2007, p27قد تعرضت لالغتصاب طوال الليل وعثر عليها ميتة في صباح اليوم التالي)أبناء بيليال، و 
(، وأمر 1094، ص2009وهذه الجريمة هي سبب في الحرب األهلية ضد قبيلة بنيامين في إطار بني إسرائيل)ميلتون، 

النص الديني أشار إلى مطر الكبريت  (، حيث أن25-24: 19ميلتون بالنظر لشوارع سدوم ألنها تعرضت للدمار )تك 
 كالرك،والنار وهو لداللة لدرجة العذاب القصوى، وقلب تلك المدن جعلها تؤدي لتشكيل بحيرة اإلسفلت أو البحر الميت)

ن م( وفيما يتعلق بالداللة اللغوية لجبع، فقد كتبت بالسجل العثماني من القرن السادس عشر جبعا، وهي 19، ص2015
اة (، وتم ذكرها في التور 72، ص2012؛ أبو علم، 360، ص2016 والربوة )أبو خضير، مي والذي معناه التلةالجذر السا

(gebaوأصلها الكنعاني جبعون واإلضافة "ون" تدل على المذكر المفرد المعرفة، وبسبب صعوبة النطق تحولت لجب ) ،عا
 .(50، ص2012أبو علم، (، وسدوم تعني "إحراق")360، ص2016وصوال  لـ"جبع")أبو خضير، 

 (.184، ص1120( )ميلتون، 30: 3وتحتك الغدران المزهرة )الكتاب  يا صهيون -
(، أي أنه يفضل الشعر Lewalski, 2007, p68)الكتابي ينادي ميلتون يا صهيون باعتباره جبل اإللهام 

 (.648، ص2009ميلتون، )األشعار العبراني على غيره من 

 (.215، ص2011( )ميلتون، 477: 3)الكتاب  من عاش حيا  في السماء الذي مات فيه، الجلجثةعن  -
رج الجلجثة المعنى الحرفي له هو مكان الجمجمة، وتسمى أيضا  "كالفاري" والكلمة تشير إلى تل اإلعدام خا

حياء لماذا تبحث أيها األ"( 6-5: 24(، وهو التل الذي تم صلب المسيح فيه )لوقا 1095، ص2009ميلتون، )أورشليم 
لذي (، ويشير ميلتون هنا إلى الحجاج يكررون الخطأ اLewalski, 2007, p82) بين األموات؟ إنه ليس هنا، لكنه قام"

 (.655، ص2009ميلتون، )( 4: 24لوقا )السماء وقع فيه الحواريون من قبل أن يعرفوا أن المسيح قد رفع إلى 

 من الحراس المشرقين، عندما فّر من وجه عيسو -

 (.514-513: 3الكتاب ) لوزحقل دان آرام في إلى با -

 ، ومع أنه كان ضخما  جبل صهيونفوق  -

 .(219-217، ص2011( )ميلتون، 315-530: 3)الكتاب  العزيزة على اهلل أرض الميعادفوق  -
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ك قف هناآرام هي سوريا، بينما حقل )لوز( فهو االسم القديم لمدينة بيت إيل أو بيت اهلل، حيث أن يعقوب قد تو  
قا  إّن (، وحيث أنه حسب ما جاء في سفر التكوين بأن يعقوب قد استيقظ من نومه وقال ح18: 19جاءته رؤيا الُسلم )تك و 

ماء اب السفي هذا المكان وأنا لم أعلم، فحينها قد خاف يعقوب وقال ما أخاف من هذا المكان، فهو بيت اهلل وهذا ب الربّ 
ه وبين السلسلة الذهبية التي (، وبالتالي ذهب يعقوب إلقامة عالقة رمزية بين17-16: 28) والنص موجود في سفر التكوين

 لطبيعيدرجة ترمز إلى درجة من درجات الوجود ا قال هوميروس بأنها تربط الكون إلى "جوبيتر" أي رب األرباب؛ ألن كلّ 
 يث أنهد لصهيون وأرض الميعاد حهّ مأو ما يسمى ُسّلم الطبيعة والذي بواسطتها ُيحدد مراتب الوجود، وجميع ما سبق تُ 

في  ( بأن العازر حينما مات حملته المالئكة لحضن إبراهيم في حين تشير التوراة22: 16حسبما جاء في إنجيل لوقا )
 (،658-657، ص2009( بأن اليشع حملته المالئكة في مركبة من نار وخيل من نار)ميلتون، 11: 2الملوك الثاني )

 ف حدث تاريخي ترتبط بمكانة صهيون وأرض الميعاد.والداللة هنا هو لوص

 (.209، ص2011( )ميلتون، 536: 3حيث تخوم األرض المقدسة )الكتاب  بيرسبع، إلى -
 ( وهي قريبة من الحدود المصرية في الجنوب والداللةRaffel, 1999, p264)فلسطين بيرسبع، تقع في جنوب 

 (.Lewalski, 2007, p84) (25: 4 1ائيل )ملوكإسر  بني هنا بأن اهلل ُيعطي رؤية كاملة ألرض

 ، أرى خيامهكنعانوصل اآلن إلى  -

 والسهل المجاورشكيم تضرب في  -

 ؛ هناك تلقى وعدا  لبلوطة مورة -

 أن يمنح ذريته كل هذه األرض؛  -

 .(729، ص2011( )ميلتون، 391-135: 12)الكتاب  الصحراء جنوبا  ومن حماة شماال  إلى  -
بني لعودة من العبرانيين، وأن أرض كنعان كانت موعودة  إلبراهيم ونسله أوال  ومن ثم كنعان هي األرض المو 

ة (، والجذر اللغوي لكلم1128، ص2009)ميلتون،  إسرائيل حينما يغادرون مصر، واألرض مسماه باسم كنعان حفيد نوح
دينة نابلس وهي مدينة تقع في (، وشكيم هي م80، ص2017)عبد اللطيف،  "كنعان" هي "كنع" أي الواطئ أو المنخفض

(، وشكيم تعني Raffel, 1999, p625) ( أي وسط فلسطين وشمال القدسLewalski, 2007, p316) وسط كنعان
نصب (، مورة هو موقع مدينة شكيم وهو أول مكان نزل فيه إبراهيم و 297، ص1993)اآلغا،  بالكنعانية األرض المرتفعة

)ميلتون،  (، وهنا يستند ميلتون في وصفه للرحلة إلى سفر التكوين1035، ص2009()ميلتون، 6: 12خيامه فيه )تك 
ي هذه من األعمال التو (، ويشير ميلتون بأنه يرى خيام إبراهيم، كونه نصب خيمته وبنى مذبحا  للرب" 881، ص2009

 (.44، ص1986)بالدوين،  ترمز إلى امتالك األرض

 .(730، ص2011( )ميلتون، 144: 12)الكتاب  ؛ هناك نهر له نبعان هو األردنجبل الكرمل -
 ,Lewalski, 2007جبل الكرمل هو سلسلة جبال بالقرب من حيفا على ساحل البحر األبيض المتوسط )

p317 18(، وهي الحد الغربي األقصى لألرض الموعودة والتي جرى فيها الصراع بين إيليا وأنبياء بعل )ملوك أول )
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نما في جبال  (، حيث1126، ص2009)ميلتون،   أن كل من إسحاق والحفيد يعقوب سيسكنون ليست في جبل الكرمل وا 
(، حيث أن الموقع ُيضرب به المثل في 730، ص2011حرمون أي جبل الشيخ حسب ما جاء في سياق النص)ميلتون، 

لمنبعين يستند إلى الخرافة التي (، وأن تعبير ذو ا18: 46د والثقة، وقد ورد في ذلك السياق في إْرميا )الثبات أو إلبراز التأكّ 
( وأن هذه الفكرة قديمة وترجع Jor-dan= Jordanتقول إن نهر األردن يتكون من التقاء رافدين هما "األْر" و"ُدن" أي )

 (.881، ص2009للقديس جيروم)ميلتون، 

 (.730، ص2011( )ميلتون، 156: 12، إلى أرض تليها تدعى )الكتاب كنعان -

خوته لتلك األرض الداللة من كنعان  هي بأن يوسف نجل يعقوب قد وصل مرتبة عالية في مصر ودعا والده وا 
 .Lewalski, 2009, p317)هربا  من المجاعة )

 (734، ص2011( )ميلتون، 215: 12)الكتاب  من الشاطئ كنعانويتقدم نحو  -
ريق أن اهلل سيشق لليهود ط( ويشير ميلتون إلى Raffel, 1999, p629) أن يتقدم إلى كنعان من البحر األحمر

 .(218، ص 2013البحر األحمر ليعودوا ألرض الميعاد )البار، 

 (737، ص2011( )ميلتون، 265: 12)الكتاب  جبعونبصوت إنساني، يا شمس توقفي في  -

(، 1094، ص2009)ميلتون،  أن يشوع دعا اهلل بأن يوقف مسار الشمس حتى ينتهي من هزيمة األموريين
 القدس وضح بمحاولة يشوع إلبقاء الشمس ثابتة في "جبعون" والقمر في "أيلون" على بعد بضعة أميال شمالوجبعون، هنا ت

(، أي الداللة هنا بأن هذه Lewalski, 2007, p320) (31-10: 12حتى ينتقم الناس من أعدائهم األموريون )يشوع 
 (.886، ص2009)ميلتون،  الحادثة تعتبر نموذجا  لقوة اإليمان

 ائج:النت

ك من تمّيز جون ميلتون باستحضار العديد من األماكن والمعالم الفلسطينية في ملحمته الفردوس المفقود، وذل
صوصا  خالل توظيفها تعبيرا  لرمزية وداللة معينة، أو من أجل ذكرها ضمن السياق لقصة مستوحاة من الكتاب المقدس وخ

طين"، ،  وقد كان هناك تصور كامل لفلسطين مثل ذكره "كنعان" و"فلسمن العهد القديم، فقد وردت أماكن ومعالم متعددة
مورة"، "كيم"، "أرض الميعاد"، وذكره لألماكن الفلسطينية المتمثلة بالمدن مثل "أشدود"، "جوت"، "عسقالن"، "عكا" "غزة"، "ش

لم في للمعا لساحل الفلسطيني" وذكره"الصحراء"، "بيرسبع"، "جبعون"، "جبع"، "بيت إيل"، "حقل اللوز"، "دان"، "سادوم"، "ا
وكان  فلسطين مثل "الجلجثة"، "نبع سلوام"، "هضبة صهيون"، "تل الدنس"، "جبل العدوان"، "أسفالتيك"، "جبل الكرمل"،
لوصف  يستدل ميتلون بتلك األماكن والمعالم الفلسطينية ألغراض كانت ُتعتبر بأنها مصدر إلهام مثل "صهيون"، وأماكن

شكيم، "بني إسرائيل وهي "بيرسبع، أرض المعياد، كنعان"، ووصف لهجرة إبراهيم من حاران إلى كنعان مثل ذكره الحدود ل
ند عبلوطة مورة، الصحراء بالجنوب )النقب("، وكان يذكر قصص اإللهة داجون، وبعلزبوب، وهكذا فقد تنوعت الدالالت 

 ميلتون في استداللها لألماكن والمعالم الفلسطينية.
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 توصيات:ال 

ية بأن الغرب وفق ما توصلت إليه الدراسة، يوصي الباحث بضرورة التركيز على ربط األماكن والمعالم الُمشار إليها باألشعار
نظار أ يّوجه يتم دراسة داللتها وخصوصا  حينما تكون تلك األماكن أماكن عربية وفلسطينية لها تاريخها، فدراستها وتحليلها

 .مثل هذه المواضيع الباحثين للتركيز على

 الخاتمة:

 دينية استطاع جون ميلتون أن يستخدم األماكن والمعالم الفلسطينية في ملحمته الفردوس المفقود وذلك لدالالت
لك تون بتوأسطورية؛ حسبما وردت بالكتاب المقدس في عهده القديم، وبهذا جاء الباحث ليحلل تلك الدالالت، حيث اهتم ميل

ألدبي افقط القتباسها في النص الشعري من النصوص الدينية، وتبّين بأنها لها دالالتها في السياق األماكن والمعالم 
 الفلسطيني.
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 للشاعر" واألمل العلم أناشيد" ديوان :األطفال شعر في والرمزية البالغية الصورة إيحاءات 
أنموذجا معماش ناصر  

Suggestions of the rhetorical and symbolic image in children’s 

poetry: The collection of “Songs of Knowledge and Hope” by the 

poet Nasser Maamache as a model 

 عبد ميرة جامعة ،واللغات اآلداب كلية ،جزائري أدب تخصص العربي واألدب اللغة ،أحمد لعياضي
(الجزائر) الرحمان  

ahmed.layadi426@gmail.com 
 2020أوت  05 النشر:تاريخ 

 ملخص:     
 ال،األطف هم القراء نم متميزة بطبقة يعتني أنه غير وصفاته، خصائصه يحمل بعمومه األدب من جزءا األطفال أدب يعد
 حاءاتإي" :بـ الموسومة الدراسة هذه جاءت وقد أهمية، من المستحدث األدبي اللون لهذا ما المعاصرة األمم أدركت وقد

 انبج عن الكشف لتحاول" أنموذجا معماش ناصر للشاعر" واألمل العلم أناشيد" ديوان األطفال شعر في الشعرية الصورة
 مختلف اكتشاف الدراسة هذه خالل من أردنا فقد الشعرية، الصورة في متمثلة األدبي جنسال هذا تشكيل عناصر من

 همأ هي ما ومعرفة لألطفال، الموجه والرمزية البالغية صوره تشكيل في الشاعر بها يستعين التي والتقنيات الوسائل
 رحلةم كل مع متوافقة كانت وهل مناسبة؟ال الشعرية الصورة اختيار في توفيقه ومدى صوره؟ منها استسقي التي المصادر

 خيال تحريك في ودورها الشاعر؟ إليه يسعى كان الذي المعنى إيصال في وظيفتها حققت وهل الطفل؟ نمو مراحل من
  الطفل؟

 .لتنشئةوا التكوين المتعة، الجمال، الخيال، الشعرية، الصورة األطفال، أدب الطفل، المفتاحية:الكلمات  

Abstract : 

 

Children's literature is part of the literature in general and carries its characteristics and 

characteristics, but it cares for a distinct class of readers who are children, and contemporary 

nations have realized the importance of this new literary color. This study, tagged with: 

“Suggestions of the rhetorical and symbolic image in children’s poetry: The collection of 

“Songs of Knowledge and Hope” by the poet Nasser Maamache as a model” came to try to 

reveal an aspect of the formation of this literary genre represented in the poetic image. We 

wanted through this study to discover various methods and techniques Which the poet uses to 

form a poetic image directed at children, and to know what are the most important sources 

from which to draw his image? And how successful he is in choosing the appropriate poetic 

image? Was it compatible with every stage of the child's development? Did her job achieve 

the meaning that the poet was seeking? And its role in moving the imagination of the child? 
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 Keywords : child, children's literature, poetic image, imagination, beauty, pleasure, 

training and nurturing. 

 مقدمة 
عّرف الكثير من الباحثين أدب الطفل على أّنه فن أدبي نشأ ليخاطب عقلية الصغار ونفسياتهم، ويسهم في تنمية 

 واإلبداع والتمّيز وتقديم إجابات على أسئلتهمشخصياتهم وتنوير عقولهم وتحريك خيالهم، للدفع بهم إلى الخلق 
افقا مع هم متو واستفساراتهم، المرتبطة بالحياة االجتماعية وعالم الطبيعة والكون، على أن يكون الخطاب األدبي الموّجه إلي

ي فخاصة فالسنوات األولى من حياة الطفل الناشئ تعّد سنوات هامة، فهي فترة من أسرع فترات النمو و مراحل نموهم؛ 
ر ت العصمجال النمو العقلي وتكّون الشخصية المتكاملة والمتوازنة ليستطيع من خاللها أن يتحمل أعباء الحياة، وتحديا
ة ب لخدمومسؤولياته، في إطار من المثل والقيم والنماذج واالنطباعات السليمة. وعلى الرغم من توفر عدة وسائل وأسالي

خبرات ات وال من أهم هذه الوسائل وأبقاها أثرا، حيث إنه يساعد تزويد األطفال بالمعلوماألطفال إال أن أدب األطفال يعدّ 
ب هكل من والمهارات واالتجاهات الالزمة لهم. إن الكتابة لألطفال ليست بسيطة وسهلة كما يظنها البعض، وهي ال تتأتى ل

، وحتى ومراحل نموها العقلي واالنفعالي والنفسيودب. والمضطلع بها ينبغي له أن يراعي خصائص الطفولة واحتياجاتها، 
 المعجم اللغوي الذي يستخدم، في إطار من المثل والقيم والنماذج واالنطباعات السليمة.

بر تي تعتوهذا األدب يشمل القصة والمسرحية والشعر وأشكال أخرى، وهو بذلك يؤلف أداة مهمة من أدوات تنشئة الطفولة ال
لقيم ، وأدب األطفال الجيد هو الذي يراعي خصائص الطفولة واحتياجاتها، في إطار من المثل واعماد المستقبل وأساسه

ي تركه فيوالنماذج واالنطباعات السليمة. ويعّد الشعر من أبرز هذه األشكال المحببة لدى الطفل، للوقع الموسيقي الذي 
 ل"واألم "أناشيد العلميل والدراسة لنماذج من ديوان وبالتحل نفسيته، وسهولة حفظه، وسعة خياله، وجمال صوره الشعرية.

أدب  في البالغية والرمزيةحاولنا في هذا البحث استخراج عناصر تشكيل الصورة  ناصر معماشلشاعر واألديب الجزائري 
  .ريةشعالطفل منها كالصورة التشبيهية واالستعارية والكنائية، والصورة الرمزية ومالها من دور في تشكيل الصورة ال

يحاءات عناصر  : البالغية والرمزيةالصورة  وا 
 الصور البالغية: -1
في  رويلجأ الشاع التشبيه من أقدم صور البيان ووسائل الخيال وأقربها إلى الفهم واألذهان، يعد التشبيهية:الصورة -أ

تيق، )ع الداللة على المعنى" حوضو  الغرض وعلى إصابة  غيره قدرةتعبيره إلى أسلوب التشبيه لشعوره بأنه " أكثر من 
ه . وتأتي هذه الصورة في مقدمة الصور الشعرية المستعملة والمتداولة في مجال النص الشعري الموج(105دس، صفحة 

، فكان لتصويرلألطفال، فقد أدرك شعراء هذا المجال ما للتشبيه " من قيمة فنية، فعنوا به ونّوعوا فيه واتخذوا منه أداة ل
 .(360، صفحة 2008)جلولي،  مفضلة في تشكيل الصورة في الشعر الموجه لألطفال"وسيلتهم ال

ذا كانت البالغة العربية القديمة تؤكد على أن التشبيه الجيد ينبغي أن ينطلق من مشبه مجرد أو خيالي ال يدرك بالحواس  وا 
رديء، في حين التشبيه الجيد إلى مشبه به محسوس مقبول ومعروف، وكل من شذا على هذا الوصف وصف تشبيهه بال

في الشعر الموجه لألطفال هو الذي ينبغي أن ينطلق من واقع الطفل وبيئته والمحسوسات التي يتعامل معها ويلمسها ويراها 
إلى كائنات محسوسة أيضا، فالتشبيه في هذا اللون من الشعر هو صورة شعرية تقرب حقيقتين مختلفتين، فال ينظر إليه 
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نما من خالل عملية التقريب والجمع ذاته، وما هو موقع فقط من خــــ  ــالل طبيعة كـل حقيقة إذا كانت مجردة أو حسية، وا 
هذا الجمع داخل السياق العام، وما يمكن للعالقة الجديدة بين طرفي التشبيه أن تولده في ذهن المتلقي من إيحاءات 

اصر معماش على التشبيه كثيرا في تشكيل صوره، فقد كان وقد اعتمد شاعرنا ن .(367، صفحة 2008)جلولي، ودالالت 
براز  أكثر الوسائل حضورا وتوظيفا، إدراكا منه لما له من أثر كبير في هذا اللون الشعري من فضل في إيضاح المعنى وا 

دة "معلمي يقول في قصي األفكار ونقل المشاعر واألحاسيس، وهذا ما تجلى في التشبيهات التي توالت في قصائد الشاعر.
 مـعلمـي أحبــــه           كأنه رســـول           (7، صفحة 2004)معماش،  أحبه"

 إلى الهدى يدلني          يفعل مـا يقول    
 -سول م بالر أراد الشاعر أن يعبر عن دور المعلم في تنوير العقول وتربية األوالد من خالل رسالته التعليمية، فشبه المعل

، الرسول مشبه به، وليوضح هذه المشاركة أتى باألداة الكاف شبه، ومفالمعلم  في أدائه للرسالة. -ه و سلم صلى اهلل علي
 وانــيمـثل أبــي          يحرسني، يه معلمي: (7، صفحة 2004)معماش،  أما في قوله أما وجه الشبه فهي الرسالة.

  ـفــرح إن رآنــــييتعب كي يسعدني           ي                                                               
األب و فالشاعر معجب برقة وطيبة وحرص المعلم، فلم يجد إال األب ليشبه حرص واهتمام وعناية المعلم، فالمعلم مشبه، 

، 2004)معماش،  أما في قوله في قصيدة "الطفل الشاعر" مشبه به، واألداة مثل، أما وجه الشبه فهو العناية والحرص.
 إنـما اإلنسان فـن مـاهـر          صاغه الخالق في شكل جميـل         :(8صفحة 
 حبه األشعار حُب طــاهر          كالدواء يشفي من الداء العليل               

 لشعر،ليعبر عن حبه يريد الشاعر أن يعبر عن مكانة الشعر وأهميته، فلم يجد إال الدواء الذي يشفي من السقم والعلة ل
 فالشعر مشبه، والمشبه به الدواء، واستعان بأداة الكاف، أما وجه الشبه فهو الشفاء. 

 اْب إّنما الّشعر شعور العلما          فاقرا  الّشعر تكن مثل الكت     :(9، صفحة 2004)معماش،  أما قوله
زاد و يكتسبه الطفل من مطالعته للشعر من رصيد لغوي  أراد الشاعر أن يحث األطفال على أهمية قراءة الشعر وذلك لما

 معرفي، فشبه الشعر بالكتاب، فالشعر مشبه، والكتاب مشبه به، واألداة مثل، ووجه الشبه تخزين المعارف.
 رائحة الـكـوثرأريد الجزائر مثل الزهور            تفـوح بـ  :(11، صفحة 2004)معماش،  أما في قصيدة "العلم و الوطن"

  لعلوم الغزيرة كاألنهـرا   تـسود األخوة فيها وتحيـا                                                                 
رمز كلزهور ففي البيت األول يحلم الشاعر بجزائر خضراء مزدهرة جميلة تفوح بالروائح الزكية الطيبة، ففكر فلم يجد إال ا

ما وجه أمثل،  أمانيه، فشبه بذلك الجزائر بالزهور، فالجزائر مشبه، والزهور مشبه به، واألداة للخصب والنماء ليعبر بها عن
طنا تكون مو و أما في البيت الثاني فالشاعر يأمل بجزائر تسود فيها األخوة والمحبة في ربوعها  الشبه فهو الرائحة الطيبة.

ألنهار، ريان ابأمة متعلمة متفتحة مزدهرة، تجري العلوم فيها كج للعلم والعلماء وتنتشر العلوم بين أفراد شعبها، فهو يأمل
 فالعلوم مشبه، واألنهر مشبه به، والكاف األداة،  ووجه الشبه الغزارة.

 علم بالدي رمز الّثورهْ    :(12، صفحة 2004)معماش،  أما قوله في قصيدة "علم بالدي"
 ــرْ ثورة شعب لم يتقهقـ                               

 رائع مثل الطير تسامى                               
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ية، العال لقد كان العلم الوطني مصدر استسقى منه الشاعر صوره فقد شبه رفرفة العلم الوطني  بالطائر المحلق في السماء 
 ك"رحل عنأيدة "وطني لن فالعلم مشبه، والطائر مشبه به، استعان بأداة مثل،  ووجه الشبه السمو والعلو. أما قوله في قص

 زهـــرا يتفتح مــن كــبدي وطني يترعرع في صدري                        :(13، صفحة 2004)معماش، 
 من أجله أجعل من عمري           أمـــال أحيـــاه إلى األبــــد                          

  ر           كالشمس سيدفئ برد غديفــي البر أحبه في البــح                            
د شبه إن الشاعر مغرم بوطنه محب له فهو يرى فيه منبع الحب والحنان والدفء الذي يمكنه من مواجهة صعوبات الغد، فق

 وطنه بالشمس التي تدفئه من البرد، فالوطن مشبه، والشمس مشبه به، واألداة هي الكاف، ووجه الشبه الدفء.
 خطوطها جميلة           كـزهر الريحــان    :(15، صفحة 2004)معماش،  "لغتي" أما قوله في قصيدة

  كأنني من دونها           سقف بال جدران                           
 ينتها و يبع داللفقد أراد الشاعر في البيت األول أن يعبر عن اعتزازه و افتخاره بلغته العربية وجمالها، واتساع معجمها وتنو 

ريحان كذلك جمال خطوط اللغة العربية، فبحث فلم يجد ما يضاهيها جماال إال زهرة الريحان، فالخطوط مشبه، و زهرة ال
بية فشبه ة العر مشبه به، واألداة هي الكاف، و وجه الشبه الجمال. أما في البيت الثاني فقد أراد الشاعر أن يبين أهمية اللغ

ووجه الشبه  لو من الجدران، فالشاعر مشبه، والسقف مشبه به، أما األداة فهي الكـــــاف،نفسه بدون اللغة بالسقف الذي يخ
ان تارة ، وباإلنسفي قصيدة "النملة النشيطة" فقد توالت التشبيهات، حيث يشبه النملــــــــة بالعامل الغلبانو  فقدان األساس.

 كعامـل غلبــــان  ا           تجر قوت يومهــ       :(19، صفحة 2004)معماش،  أخرى فيقول
  تجود مثل محسن             يعيش باإلحسان           

، حيث شبه النملة في البيت األول بالعامل الذي يجد ويكد من أجل أن يكسب قوت يومه بعرق جبينيه، فالنملة مشبه
لة به النما في البيت الثاني فإن الشاعر يشأم والعامل الغلبان مشبه به، والكاف األداة، ووجه الشبه السعي واالجتهاد.

فهو  الشبه باإلنسان المحسن الذي يجود على غيره من المحتاجين، فالنملة مشبه، واإلنسان مشبه به، واألداة مثل، أما وجه
 اإلحسان.

 ى الصالحأما في قصيدة "األطفال األذكياء" فقد توالت التشبيهات، حيث يشبه الطفل تارة بالعلماء في دعوتهم إل
 قولطها فيواالستقامة، وتارة أخرى يشبهم بالكبار في تصرفاتهم وسلوكياتهم، وتارة أخرى يشبهم بالطيور في تغريدها ونشا

 وشاكر كالعلمـــاء            يدعو الّصغار للّصـالح   :  (21، صفحة 2004)معماش، 
 حيًنا نشــدو كـالّطـيور أحيانا نبدو كالكبار           و                           

 مطيعْ  سأحفظ األمانْه           كحارس  :(22، صفحة 2004)معماش،  قصيدة "حفظ األمانة" في قوله وأراد الشاعر في
 ال كالّربيْع وأكبـــر وفــيـــا           جمي                           

من أجلها، فبحث فلم يجد ما يضاهيها إال الحارس المطيع أن يغرس في األطفال ضرورة حفظ األمانة وصونها، وتضحية 
في البيت  شبه و األمين، فالطفل مشبه والحارس المطيع مشبه به، واألداة هي الكاف، أما وجه الشبه فهو صيانة األمانة.

هم مبعث الفرح الثاني براءة وجمال األطفال بجمال فصل الربيع؛ إذ يعتبر األوالد زهور الحياة ومتعتها وسر جمالها ف
واألمل، لذلك شبه الشاعر جمالهم بفصل الربيع المتميز بأزهاره المتفتحة ومروجه الخضراء التي تسر الناظرين، فالطفل 
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، صفحة 2004)معماش،  أما في قصيدة "مئزري العجيب" مشبه والربيع مشبه به، والكاف هي األداة، ووجه الشبه الجمال. 
 طبيب       يحتوي كّل الجراْح أِحّسني مثل ال         :(23

ح وي جرافالشاعر أراد أن يعبر عن هيئة التلميذ وهو يرتدي مئزره في الصباح، إذ يراوده اإلحساس بأنه مثل الطبيب يدا
 المرضى، فالتلميذ مشبه والطبيب مشبه به، واألداة هي مثل أما وجه الشبه فهو اإلحساس. 

ه ي قصائد شعرنا أنها بسيطة مستمدة من واقع الطفل وبيئته، تنطلق من مشبوالمالحظ على التشبيهات التي توالت ف
محسوس إلى مشبه به محسوس، فقد جاءت بسيطة مالئمة لمستوى وقدرات المتلقي الصغير، إذ ال تتطلب جهدا كبيرا 

 وتعمقا في فهمها، فهي صور واضحة حسية بعيدة عن الغموض والتجريد.
ه، احل نمو الموجه للطفل ينبغي أن تكون متصلة ببيئته قريبة من عالمه ومداركه تتالءم مع مر وعلى العموم فإن التشبيهات 

و جخصوصا في مراحله األولى والمتوسطة، حتى ال يجد الطفل صعوبة في فهم النص تنفره عن اإلقبال عليه، فيدخل في 
  من اإلحباط و الفشل، ألنه عجز عن تفسير النص وفك رموزه.  

يات العناصر التي يستعين بها الشاعر في تشكيل صورته، إذ تختلف التقن ىتعد إحد  الستعارية:الصورة ا-ب
ضلة بين في اإلبداع الشعري الموجه لألطفال ال يمكن المفا و والعناصر والوسائل التي يتكئ عليها المبدع في تشكيلها.

قية في من مراحل نمو الطفل "فتخطي العالقات المنطأنواع الصور إال من خالل مناسبة هذه الصورة أو تلك مع كل مرحلة 
حا أخذ منتوظيف االستعارة في الشعر الموجه لألطفال ي وى ناضج من اإلدراك، وهو ما يجعلالواقع واللغة، يحتاج إلى مست

ه طفل درك، فما يقبله وي(374، صفحة 2008)جلولي،  حساسا يتوقف عند طبيعة المتلقي الصغير ومراحل نموه المختلفـــة"
تجاوز يويتجه الشاعر إلى توظيف االستعارة حتى  في مرحلة عمرية معينة، قد ال يدركه طفل آخر في مرحلة عمرية أخرى.

اعر التعبير العادي ويختزل بها الكثير من الصيغ الكالمية الفضفاضة ويكسب نصه إيحائية وعمقا تساهم في تحريك مش
ل أعمق الصورة االستعارية تحتاج إلى تخي ل محاولة فك رموزه، وكل هذا يجعلخالالمتلقي وتزيد من تفاعله مع النص من 

 .ية(الجنسالمغامرة و البطولة، ومرحلة اليقظة  )مرحلةوتصور أنضج، وهو ما نجده عند األطفال في مراحلهم المتأخرة 
عرية، رة الشبذرة األولى في تشكيل الصو وقد جاء حضور االستعارة عند شاعرنا في المرتبة الثانية بعد التشبيه الذي يعد ال

، 2004)معماش،  ومن االستعارات التي وردت في ديوان ناصر معماش نجد ذلك في قوله في قصيدة "أنهض باكرا"
 واجعل يومك           يحلو يثمــــرْ :                                (5صفحة 

 نظر كيــف            نهارك يزهرْ وا                                            
  ..دفء اللـــــِه            لذيذ أكثــــــْر                                             

ففي قوله واجعل يومك يحلو يثمر فيه استعارة حيث شبه اليوم وهو شيء معنوي بشجرة تثمر، فحذف المشبه به وهو 
يث شبه وفي عبارة )نهارك يزهر( استعارة ح و اإلثمار على سبيل االستعارة المكنية.الشجرة، وترك الزمة من لوازمه وه

 مكنية.النهار وهو شيء معنوي بحقل يزهر، فحذف المشبه به وترك الزمة من لوازمه وهي اإلزهار على سبيل االستعارة ال
ينة ترك قر و اللذيذة، فحذف المشبه الحلوة،  وكذلك نجد استعارة مكنية في عبارة )دفء اهلل لذيذ(، حيث شبه الدفئ بالحلوى

     :(10، صفحة 2004)معماش،  في قصيدة "العلم والوطن" في قولهو  تدل عليها وهي اللذة، على سبيل االستعارة المكنية.
 يصدون كيد الذين أرادوا        خراب العقول وقتل األمــل 
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  كاألنهـــرتسود األخوة فيها وتحيا        العــلوم الغــزيرة  
خرب، ففي البيت األول استعارتان األولى تتجلى في عبارة )خراب العقول(، حيث شبه العقول وهي شيء معنوي بالبيت ال
ل ية )قتفحذف المشبه به وهو البيت وترك الزمة من لوازمه وهو الخراب على سبيل االستعارة المكنية. واالستعارة الثان

يل معنوي باإلنسان، فحذف المشبه به اإلنسان وترك ما يدل عليه وهو القتل على سباألمل( حيث شبه األمل وهو شيئ 
 ، بإنسانالعلوم(، حيث شبه العلوم وهي شيء معنوي )تحيااستعارة في عبارة  نجدالبيت الثاني فوفي  االستعارة المكنية.

 المكنية.يحيا فحذف المشبه به وترك الزمة من لوازمه وهي الحياة على سبيل االستعارة 
  :(13، صفحة 2004)معماش،  أما في قصيدة "وطني لن أرحل عنك" في قوله

 وطني يترعرع في صدري         زهرا يتفتح من كبـــــدي 
من  نجد استعارتان األولى في عبارة )وطني يترعرع( حيث شبه الوطن بطفل صغير يترعرع، فحذف المشبه به وترك الزمة

به الصدر حيث ش )يترعرع في صدري( عرع على سبيل االستعارة المكنية. والثانية تتجلى في عبارةلوازمه تدل عليه وهو التر 
 غتي" فيوفي قصيدة "ل  بالمنزل، فحذف المشبه به المنزل، وترك ما يدل عليه هو الترعرع، على سبيل االستعارة المكنية.

ــِي  لغتي أمانــــــي               :(15، صفحة 2004)معماش،  قوله  تزهو على لسان
 تفرح إن قرأتها            في مصحف القـرآنِ                                          
 حروفها لطيفـة            تجري على اللسـانِ                                          

 انــــــِـيـألنها جميلـــــة            تفوح بالمع                                         
زهو بارة )ت)لغتي تزهو على لساني( و )تفرح إن قرأتها( و )حروفها لطيفة( و )تفوح بالمعاني( استعارات، ففي عففي عبارة 

رة ستعاعلى سبيل اال على لساني( شبه اللغة باإلنسان، فحذف المشبه به اإلنسان، وأبقى ما يدل عليه، وهو لفظة " تزهو"
ليه، عا يدل المكنية. أما في عبارة )تفرح إن قرأتها( استعارة مكنية حيث شبه اللغة بطفل، فحذف المشبه به الطفل، وترك م

طفلة، )حروفها لطيفة( فالشاعر أراد أن يعبر عن رقة اللغة العربية، فشبه الحروف وهي شيء معنوي ب في ووهو الفرح. 
ي( المعانلطفلة وترك قرينة تدل عليها وهي اللطف على سبيل االستعارة المكنية. أما في عبارة )تفوح بفحذف المشبه به ا

رد وترك هي الو و فالشاعر أراد أن يعبر عن اتساع معاني اللغة العربية وتنوع دالالتها، فشبها اللغة بالورد، فحذف المشبه به 
 :(17، صفحة 2004)معماش،  أما في قوله في قصيدة "زهرة الربيع" ما يدل عليها الفوح على سبيل االستعارة المكنية.

 أنا زهرة الربيع            أسمى ياسمين
 بشكلي البديـــع            أحيا بال أنيـــن                                       

 نيــنأحمل للجميـــع            روائح الح                                       
 حديقتي شريفة            تفوح بالمــــنى                                        

عنوي، منجد في هذه األبيات في عبارة )روائح الحنين( و )تفوح بالمنى( استعاراتان، ففي األولى شبه الحنين وهو شيء 
لعبارة أما في ا ئحة على سبيل االستعارة المكنية.أبقى ما يدل عليه وهو الرا و به العطربرائحة العطر، فحذف المشبه 

عارة الثانية )تفوح بالمنى( فقد شبه المنى بالعطر، فحذف المشبه به العطر، وترك الزمة من لوازمه على سبيل االست
 المكنية.

http://www.knowledge.upei-uoi.mg/


 

49 

 

www.knowledge.upei-uoi.mg 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: II 

Date of Publication: 05/08/2020 

 ساهمت فيلقد ولدت هذه االستعارات المكنية أثر جميال في نفسية المتلقي ومنحت النصوص الشعرية رونقا وجماال و  
ت قد وردفالتعبير الدقيق الذي سعى إليه الشاعر، وبذلك كان لها دور فاعل في توضيح المعنى وتقربيه إلى ذهن المتلقي، 

اسعة و هذه االستعارات في شكل متناغم شد انتباه المتلقي، إذ أن الخروج باللفظ عن إطاره المعجمي الضيق إلى دائرة 
أجل  ا يدفعه إلى التفاعل مع النصوص محاوال تفكيك رموزها، والغوص في أعماقها مناالمتداد يثير دهشة المتلقي، مم

 الوصول إلى معناها الحقيقي، فقد ساهمت هذه االستعارات في تحريك خيال الطفل.  

ني بياألسلوب التعد عنصرا من عناصر تشكيل الصورة الشعرية والشــــاعر يتجه إلى استخدام هذا ا الصورة الكنائية:-ج
ر غير المعنى الحرفي إلى معنى آخ -الكناية-للتعبير بشكل غير مباشر عن مشاعره وعواطفه ومقاصده "حيث تشير

لكن الغاية من  فبها يعبر الشاعر عن األمور التي يتحاشى اإلفصاح عنها. ،(380، صفحة 2008)جلولي، للتركيب" 
ى ي "تجسد المعنعن تلك التي توظف في أدب الكبار، فه الصورة الكنائية في النص الشعري الموجــه لألطفال تختلف

ومن ، (381، صفحة 2008)جلولي،  تسلط األضواء عليه ليزداد وضوحا و ترسيخا في األذهان" وتقربه للمتلقي و
 :(6، صفحة 2004)معماش،  الكنايات التي وظفها شاعرنا في ديوانه نجد قوله في قصيدة "معلمي أحبه"

 أراه دوما ساهـــرا          ينصحني، يرشدنـــي                             
 إلى الخير الذي به       أبني صروح موطني...                             

ال ففي عبارة )أبني صروح موطني( كناية عن خدمة الوطن و االجتهاد في سبيل تشييده، فالوطن ال ينهض و ال يقوم إ
 :(10، صفحة 2004)معماش،  قوله في قصيدة "العلم و الوطن"أما في  بسواعد أبنائه.

 أحب بالدي كثيــرا             وأرفض كل يد طامعهْ 
اده ففي عبارة )أرفض كل يد طامعه( كناية عن التصدي لألعداء الطامعين الذين يتربصون بالجزائر وخيراتها، واستعد

وفي قصيدة "وطني لن أرحل  على وحدة أرضهم حتى آخر رمق. لمقاومتهم والكفاح من أجل الحفاظ( الشعب الجزائري)
 سمح األخالق أنا يا أبي             وطني األوراس و لن أرحل     :(13، صفحة 2004)معماش،  عنك" يقول

 ــل دم              من أجل بـــــــالدي لم يبخل ــــسأظل أمّجد كـــــ                          

طوالت بز بما قدموه من اعرنا )سأظل أمجد كل دم( كناية عن شهداء الثورة التحريرية، فالشاعر مفتخر ومعتّ فقد وظف ش 
 : (15، صفحة 2004)معماش،  وفي قصيدة "لغتي" يقول وأمجاد في سبيل تحرير الوطن.

 يا لغتي يا لغتي             يا لغة القــــرآن 
غة التي هي اللو اية عن اللغة العربية، فالشاعر محب و مفتخر بلغته العربية، وكيف ال ففي عبارة )يا لغتي يا لغة القرآن( كن

 :(21، صفحة 2004)معماش،  أما في قصيدة "األطفال األذكياء" نزل بها كالم اهلل.
  نحن األطفال الصغار             من حلمنا تنمو الزهور

 ح.والفر  راءة، فالطفل الصغير يحلم دائما بغد أفضل تملؤه السعادةنجد في عبارة )من حلمنا تنمو الزهور( كناية عن الب
ذلك يرجع  ، ولعلومما سبق نــالحظ أن حضور الصورة الكنـائية كان قليال مقارنـة مع الصورة التشبيهية والصورة االستعاريـــة

دراكهـــــا من قبل المتلقي الخاص  ه األولى.في مراحل نمو  خصوصا -لطفلا-إلى صـعوبة فهمها وا 
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بسيطة  كناياتبوالمالحظ على الصور الكنائية التي استعان بها شاعرنا أنه تجنب الكنـــــــــايات المعقدة والغامضة، وأتى  
ا من ا وقربقريبة من بيئة الطفل ومحيطه، حتى تكون قابلة للفــهم واإلدراك من قبل المتلقي الصغير، ويزداد المعنى وضوح

 ذهنه.

الرمز أحد ه وما يلج بداخلــــــه وعن تجربتـــه، و يلجأ الشاعر إلى وسائط عدة لكي يعبر عن مشاعر  مزية:الصورة الر  -3
عراء هذه الوسائط وهو يعد من أبرز الظواهر الفنية التي يستعين بها الشاعر في تشكيل صوره الشعرية، وقد أدرك الش

ا  ارئ معصوبة، وما فيه من طاقة في أن يفتح أمام الشاعر والقالمعاصرون أكثر من سابقيهم "ما في الرمز من امتالء، وخ
نها مفيضا من اإليحاءات التي ال تنتهي إذا أحسن الشاعر استعماله، فقد تعددت المجاالت التي أصبح استخراج الرمز 

رمز فال، (549 ، صفحة2006)ناصر،  ممكنا، مما أضفى على العمل الشعري ثراء في أبعاد الصورة الشعرية و اتجاهاتها"
رهم عادة يتسم بالغموض والخفاء، ولعل السبب األساسي الذي جعل الشعراء المعاصرين يعتمدون عليه في صورهم وتعابي
غته هو قناعتهم بأن "لغة الشعر يجب أن تبتعد قدر اإلمكان عن الوضوح والتحديد، والرمز وحده هو الذي يضفي على ل

وهو ما ، (550،549، صفحة 2006)ناصر، لصورة لئال تكون تشابها بين شيئين" مسحة من العمق، واإليحاء، ويعين ا
ألطفال أما إذا اتجهنا إلى الرمز في أدب ا يتطلب متلقي من نوع خاص له  ثقافة متنوعة، ودراية كبيرة واطالع واسع.

 ن وتمحيصتمعّ  د دراسة ووباألخص في الشعر الموجه لهم، نجده يأخذ منحى آخر حساسا، فال يستخدمه الشاعر إال بع
ما بزيــة مراعيا في ذلك مراحل نموهم ومستوى إدراكهم "فمن الضروري بالنسبة لألطفال أن نحذر اإلغراق في الغموض والرم

ن مفكلما كانت الرموز المستعملة قريبة   ،(79، صفحة 1979)نجيب،  "هو فوق مستواهم ... من حيث الفكرة واألسلوب
 نفاذها إلى الذهــن أكبر وأسرع. همها أسرع وعوالم الطفل، كان ف

. -األطفال-وكباقي الشعراء المعاصرين نجد شاعرنا يوظف في ديوانه بعض الرموز، مراعيا في ذلك خصوصية متلقيه  
ن كانت تختلف نسبة فهم وفك هذه الرموز باختالف نمو ا  ألطفالففي قصيدة "علم بالدي" نجد فيها العديد من الرموز، وا 

 رجة إدراكهم، فكل متلقي يكّون داللة معينة في ذهنه وفق مستويات النمو اللغوي والعقلي له.ود
 علم بالدي أبيض، أخضرْ    :(12، صفحة 2004)معماش، يقول شاعرنا في وصفه وتغنيه بعلم بالده 

 فيه هالل، نجـم أحمـــــــرْ                                                         
ثنايـــاه العديـد من الرموز والدالالت، فالعلم الوطني مثل النشيد  يحمل فيفالعلم الجزائري هو ككل عبارة عن رمز و هو  

الوطني والعملة الوطنية، رمز لوحدة األمة وتعبير عن وحــدة الشعور والمطامح والقيم الخالدة للشعب الجزائري وتضحياته. 
المبــــادئ واألسس التي يقوم  أداة تعميق اصل بين مختلف األجيال الجزائرية من جهة، وكما أن العلم الوطني ظل رمز تو 

ذا حاولنا تفكيك الرموز المكونة للعلم الوطني الجزائري، فإننا نجدها تتنوع و  عليها المجتمع الجزائري من جهة أخرى. ا 
د منها داللته الخاصة والمميزة، فاألبيض هو نجم(، ولكل واح هالل،وتختلف بين ألوان )أبيض، أخضر، أحمر( وأشكال )

لون الطهارة والصفاء والنقاء والحق والعدالــــة والخيـر والسالم والمحبة بين أفراد الشعب الجزائري، أما اللـون األخضر فهو 
لنماء واألمل والسالم والتفاؤل السرور، ألنه يهدئ النفس ويسرها، فهو رمز للحيــــاة والخصب وا الحركة و لون الحيـــــــــــــاة و

والحرية. أما اللون األحمر فهو يحمل دالالت متنوعة، فهو لون القوة والقدرة والحركة وهو رمز لدماء الشهداء التى ارتوت 
بها أرض الجزائر الطاهرة. أما إذا تناولنا األشكال المرسومة على العلم الجزائري فنجد بأن الهالل يرمز إلى الدين 
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في قصيدة "زهرة الربيع" فنجد شاعرنا و مي، أما النجمة الخماسية التي تتوسط العلم في رمز ألركان اإلسالم الخمسة. اإلسال 
قد استعمل كلمة "ياسمين" كرمز يحمل عدة دالالت، وقد احتل هذا الرمز مساحة ال بأس بها في الشعر العربي عموما و 

هري عطري زكي الرائحة، جميل الشكل واللون، وقد تحدث عنه الكثير خاصة في الشعر المعاصر، والياسمين هو نبات ز 
      :(17، صفحة 2004)معماش،  يقول في قصيدته من الشعراء في أشعارهم، تحدثوا عن رائحته الطيبة الفواحة.

 أنا زهرة الربيع         أسمى ياسمين
 بشكلي البديـــع          أحيا بال أنــين

 روائح الحنيـن     أحمل للجميــع     
 بكلمة فمن خالل عنوان القصيدة يتبادر إلى ذهن القارئ أنه سيقرأ قصيدة ذات رائحة ولون شاعري وبخاصة عندما يلتقي 

ع هناء م"الياسمين" وقد وظفها شاعرنا كرمز يحمل في ثناياه دالالت عدة من بينها أنه اسم علم لفتاة تعيش في سعادة و 
 دقكما . المحبة بين أفرادها. أو كرمز للجزائر، جزائر تعيش في فرح وسعادة من غير حزن وال ألم أسرتـــها في جو ملؤه

اءة وهم ل والبر و سر سعادة الناس، فاألطفال هم األم زهرة الحياةترمز لفظة "الياسمين" إلى فئة األطفال هذه الفئة التي هي 
 ل الخير، تسوده المحبة وتملئه السعادة والفرح.الغد الجميل الزاهر المشرق هذا الغد الذي يحمل معه ك

  :(13، صفحة 2004)معماش،  أما في قصيدة " وطني لن أرحل عنك" يقول 
 عربي األصل أنا يا أبي            ديني اإلسالم وال أخجــــــلْ 

 ــــْل م يبخـــل أمجد كــــل دٍم            من أجل بالدي لـــــسأظــــ                              
الرفعة  الثبات، ورمز يحيل إلى للشموخ ولقد وظف شاعرنا "األوراس" كرمز يحمل في طياتــــه دالالت مختلفة، فهو رمز 

كل  مع علىوالسمو والعال، فشاعرنا وعلى لسان األطفال ال يريد التخلي وال مفارقة وطنه، فهو متمسك به وكيف ال وقد اجت
تها احتضن الجزائري يذوب في حبه وفي جماله. كما يرتبط رمز "األوراس" بثورة نوفمبر المجيد التي األسباب التي تجعل من

اس رنون األور ئما يقهذه الجبـــــــال، فإذا ذكرت "تبادر إلى الذهن معنى البطولة و التضحية و الفداء، ومن هنا نجد الشعراء دا
أجل  بيعي فقيمة األوراس تكمن في معاني البطولة وروعة القتال منبالبطولة واألبطال وبالجهاد والنضال وهذا شيء ط

 .(15، صفحة 1982)ركيبي،  المبدأ وتحرير األرض واإلنسان"
عر الشال وأما قصيدة "محمد جمال الّدرة" فقد حوت العديد من الرموز، وأول رمز نجده في البيت األول وهو "ّدرة" في قو 

 يد األوطان             يا درة العرْب يا س  :  (27، صفحة 2004)معماش، 

ن أجل فالّدرة تحمل دالالت شتى، فقد يقصد بها الشاعر اسم ملهمه و بطل قصته الطفل محمد جمال الدرة، فباستشهاده م
ين نة فلسطأو ربما يريد الشاعر بتوظيفه "درة العرب" إبراز قيمة ومكا تحرير وطنه فلسطين كان بمثابة الدرة بين العرب.

ها لى أرضبالنسبة للعرب، فهي سيدة األوطان ورمز للمقاومة والكفاح، ورمز لإلرادة والعزيمة من أجل النصر، كما تحمل ع
ن في المسجد األقصى وهو واحد من أكبر المعالم قدسية عند المسلمين، حيث يعد أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفي

بياء قبل أن يعرج به إلى السماء، فحق لفلسطين أن إماما باألن -يه وسلملصلى اهلل ع-اإلسالم، وفيه صلى النبي محمد 
     :(28، صفحة 2004)معماش،  أما في قول الشاعر في القصيدة نفسها تكون سيدة األوطان و لؤلؤة العرب.

 فإننــــــي سعيد     أماه ال تنوحــــــــي                       
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 حكي             حكايــــة الشهيددعي التاريخ ي              
 فهذا اليــوم عيد   وضّمني إليـــــــك                           
  بكحلك الجديـــــد      وكّحلي عينيــــــك                      

ى ثي دال علفقد استخدم ناصر معماش "الكحل" كرمز، ومن المعروف أن للكحل عند العرب حيــــــز ومكانة كعنصر ترا
لي الفرح والسعادة. وما يزيد تأكيدا على ذلك هو استعمال لفظة "الكحل" مرتين في بيت واحد، ففي صدر البيت " كح

ا أن ل عليهعينيك" نجد بأنها ترمز للفرح، فالشـــاعر وعلى لسان الطفل الشهيد يطلب من أمه أن تمسح عينيها وال تحزن، ب
فضل ى غد أـاء والشهداء في جنات النعيم. أما في عجز البيت "بكحلك الجديد" فهو يرمز إلتفرح باستشهاده فهو مع األنبيـ

ألخير مقطع امشرق لفلسطين وشعبـــــــها، وهذا ال يكون إال بعد تحريرها من أيادي االحتالل الصهيوني. ويقول كذلك في ال
 :(29، صفحة 2004)معماش،  من قصيدة "محمد جمال الدرة"

 ائـــــــي              من جنتي الســـــالمْ إليكم أصدق
 الكـالمْ  و في الفعل    أريدكم أبطــــــــاال              

 لوطن الحمــــــــامْ       فحققوا األمانـــــي          
 فالقدس في حماكم             سيروا إلى األمــامْ 

 ى منهجهموقد سار شاعرنا عل، القدماء أو المحدثين وحتى المعاصرينلقد استخدم "الحمام" كرمز بكثرة سواء لدى الشعراء 
يته ووظف "الحمام" كرمز لسالم، وكذلك كرمز لفلسطين، فالشاعر وعلى لسان الطفل الشهيد دائما، يأمل في تحقيق أمن

 لتضحيةيكون إال با وأمنية كل عربي مسلم وهي أن تعيش فلسطين وشعبها بسالم ويسود أرضها األمن واالستقرار، وهذا ال
 والمقاومة والكفاح، فما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة.  

 خاتمة:
تؤدي الصورة الشعرية دورا هاما في العمل اإلبداعي، كونها وثيقة الصلة بين نفسية الشاعر وبين نفسية المتلقي، فهي 

صيدة والدعامة التي يتكئ عليها المبدع إلعادة رسم ز القميّ تعتبر القوة التي ت  ؛ و الجسر الذي يربط بين المبدع والمتلقي
، الواقع، فهي لم تعد أداة تزيين أو جزء يمكن االستغناء عنه، بل تحولت إلى عنصر رئيس ال يقوم العمل اإلبداعي بدونها

ترجمان صادق  من أهم أدوات التشكيل الشعري التي يتوسل بها الشاعر للتعبير عن رؤاه ومشاعره وانفعاالته، فهي فالصورة
حساسات دفينة.  من الصورة  وأدب الطفل كأدب الكبار ال يخلفودقيق عما يجري في أعماق الشاعر من خلجات وخواطر وا 

استطاع ناصر معماش التوفيق ؛ ولقد الشعرية فهو غني بها، ولكنها تتميز بمراعاة خصائص األطفال وقدراتهم االستيعابية
المضمون في إطار نظرة تكاملية في عمله األدبي، وكان الهدف من و مز مع الشكل مع في محاولته العمل على تناسب الر 

مستخدما في ذلك رموزا مألوفة تقع  ،ذلك زرع بعض القيم الدينية واألخالقية والتربوية والوطنية والتاريخية في نفوس الناشئة
ضافة بعض ا لمفردات الجديدة قصد إثراء قاموسهم اللغوي داخل دائرة االستعمال الشائع بما يالئم مدارك األطفال، وا 

ف في ديوانه بعض الرموز المستقاة من محيط الطفـــل والقريبة قد  وظّ  الشاعروبذلك يكون ؛ وتنشيط الجانب اإلدراكي لديهم
ا إلى من مدركاته، مستخدما لغة سهلة بسيطة في متناول متلقيه الخاص، فلم ينزل بها إلى مستوى العامية، ولم يرتق به
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 الجامعي التعليم في جودة وأثره اإللكتروني دمج التعليم إمكانية

  الزاوية جامعة في ميدانية دراسة
The possibility of integrating e-learning and its impact on the 

quality of university education  

A field study at Al-Zawia University 

  (ليبيا) ،الزاويةجامعة  ،االقتصاد كلية ،أبوسريويل ميدعبدالح ياسين.أ

  )ليبيا( ،الزاوية جامعة االقتصاد، كلية ،إمبارك فتحي ابراهيم.أ
  )ليبيا( ،الزاوية جامعة االقتصاد، كلية ،الكايخ الطاهر فيصل.أ

 2020 أوت 05 النشر:تاريخ 
  

  ملخص:     

هدفت   و  معي؟التعليم الجا االلكتروني في تعزيز جودة دمج التعليم ما دور تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي االتي:
خدام واست ،الدراسة الى تبيان عالقة دمج التعليم االلكتروني  في  جودة التعليم الجامعي في جامعة الزاوية محل الدراسة

وزيع تالمعاينة االحصائية عن طريق واعتمدت الدراسة أسلوب ، المنهج الوصفي التحليلي في الوصول الى نتائج الدراسة
قد تم و    ضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية،) من أع177، وكانت عينة الدراسة ( الستبيان على مجتمع الدراسةاستمارة ا

) للعلوم االجتماعية لغرض تحليل بيانات أداة الدراسة والحصول على SPSSاستخدام برنامج التحليل االحصائي ( 
 لتعليماي الدراسة ( وجود عالقة ذات داللة معنوية بين متغير وتوصلت الدراسة إلى  ،الئمة لطبيعة الدراسةالمخرجات الم

اخل جامعة د االلكتروني بالتعليم للنهوض التحتية توفر البنية عدم إلى باإلضافة االلكتروني وجودة التعليم الجامعي ). 
  الجامعية.ن االستفادة من التعليم االلكتروني داخل البيئة جاهدًة م الجامعة تحاولن الزاوية على الرغم من أ

 

.ا0/@5?: ا0/<=,+، ا>0;/:و78، ا560دة،ا0/.-,+  المفتاحية:الكلمات    

Abstract : 
 

The main study problem was the following main question: What is the role of e-learning in 

enhancing the quality of university education? The study aimed to show the relationship of e-

learning in the quality of university education at the undergraduate university under study, 

and to use the descriptive analytical approach in reaching the results of the study, and the 

study adopted a statistical sampling method by distributing the questionnaire to the study 

community, and the study sample was (177) from members The faculty of Al-Zawiya 

University, and the Statistical Analysis Program (SPSS) for the social sciences was used for 

the purpose of analyzing the data of the study instrument and obtaining the appropriate 

outputs for the nature of the study, and the study found a significant relationship between the 

two variables of study (parent education) Rooney, the quality of university education), in 
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addition to the lack of infrastructure for the advancement of e-learning within the University 

corner although the university is trying hard to take advantage of e-learning within the 

university environment. 

Keywords : E-learning, Quality, Design, Development, 

 

  المبحث األول: اإلطار العام للدراسة

   :المقدمة - 1

لعصر اطلبات عد ظهور العولمة واالنفتاح على االخرين تبين وجود كم هائل من المتغيرات التي تتأقلم بسرعة كبيرة مع متيُ  
ناء ومات وبعصرا يتسم بتدفق المعل شم يعيالن العال، هي أكثر ما يميز هذه الظاهرة ةر و الحديث , ولعل التكنولوجيا المتط

 ،لثقافيةا ،تقنيةمن التغيرات والتحديات (الفتواجه المؤسسات التعليمية الليبية حملة  ،ات والنظم المعلوماتية المفتوحةالشبك
 الدارةايم االخدة بمفاه...الخ ) مما يحتم على هذه المؤسسات مواجهة هذه التحديات من خالل اتخاد الترتيبات الالزمة 

ن سسات موتبني مداخل مختلفة ترفع من مستوى أداء هذا المؤ  ،يةالها من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعوالتي تمكن ،الحديثة
لكثير أعين اخالل التعامل االيجابي مع االزمات الراهنة ومن هذه االزمات مثال (أزمة جائحة كورونا ) التي فتحت اعيننا و 

طرح  والتي اجبرت هذا المؤسسات على ايقاف الدراسة دون ،تنا التعليمية الجامعيةا مؤسساهعن جوانب القصور التي من
 فلعل أحد ،روني )التعليم (التعليم االلكت أفكار بديلة تسهم ولو جزئيا من استمرار العملية التعليمية وهي التحول الرقمي نحو

من تصنيف جودة التعليم  الصادر من المنتدى  أسباب عدم التحول الرقمي هي ذات األسباب التي أخرجت ليبيا
 ،لمؤسساتا ،لجودة التعليم ( البنية التحتية) معيارًا أساسيًا 16فيعتمد التصنيف ( ،)2019 ،ي ( دافوساالقتصادي العالم

 الخاصة الجودة ،الجودة الخاصة بالسلع ،التعليم الجامعي ،التدريب، الصحة ،التعليم االساسي ،قتصاد الكلياال ،البيئة
 نبثقا ما سبقتطور االعمال ). ومن خالل  ،حجم السوق ،التكنولوجيا ،تطورهسوق المال و  ،كفاءة سوق العمل باألسواق،

   الدراسة.موضوع ومشكلة 

  التالي:تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي  الدراسة:مشكلة  -2

امعي؟الججودة التعليم  في تعزيزااللكتروني  التعليمدمج  ما دور  

التالية: التساؤالت الفرعيةبرز نومن خالل التساؤل الرئيس يمكن أن   

  الجامعي؟التعليم  في جودة ما هو دور التحليل  .أ
  الجامعي؟التعليم  التصميم في جودةدور  ما هو  .ب
  الجامعي؟التعليم  في جودة ما هو دور التطوير  .ج
  الجامعي؟التعليم  التنفيذ في جودةما هو دور   .د
  الجامعي؟التعليم  في جودة قويملتما هو دور ا  .ه

  



 

56 

 

www.knowledge.upei-uoi.mg 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: II 

Date of Publication: 05/08/2020 

 مجلة املعرفة

 متعددة التخصصات اإللكرتونية
 2708ـ3527 لكرتو�:اإلالرتقيم الدويل املعياري 

 2العدد: 

  05/08/2020تاريخ اإلصدار: 

  

   التالية:تتمثل أهداف الدراسة في النقاط  الدراسة:أهداف  -3

  .جودة التعليم الجامعي االلكتروني فيالتعرف على مدى دور دمج التعليم   .أ
  الجامعي.التعليم  االلكتروني جودةالتعرف على أثر أبعاد دمج التعليم   .ب
  الجامعي.التعليم  لكتروني جودةاالالتعرف على أثر أبعاد دمج التعليم   .ج
  تبيان العالقة بين أبعاد دمج التعليم االلكتروني جودة التعليم الجامعي.  .د

  االلكتروني.محاولة الوصول إلى نتائج وتوصيات تخدم الجامعات للتحول الرقمي نحو التعليم   .ه
 

   يلي: فيماتكمن أهمية الدراسة في جانبها النظري والعملي  :أهمية الدراسة -4

امعات محل اهتمام الج التعليم االلكتروني والجودة والتي تتناول مواضيع دمج ن خالل متغيرات الدراسة المتمثلة فيم
ل وفي ظل جائحة كورونا والتي  اظهرت جوانب قصور أحالت دون التحو  في فترة حساسة،فالدراسة  أجريت  العالمية،

خضعون امعة الزاوية من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس  والذين يالدراسة تجرى على ج الرقمي نحو التعليم بشكل فعال،
ددت حدراسة لبرامج تدريبية في التعليم االلكتروني  وكيفية تصميمه وتنفيذه ومتابعته وفق معايير وضوابط الجودة لذلك ال

  . ة من الناحية النظرية والتطبيقيةاالبعاد والمعايير وخطوات التنفيذ لهذه العملي
 

   :)الباحثين تعريفات إجرائية من(الدراسة ت مصطلحا -5

 يقة متزامنة او غير متزامنة اوبطر  المعلومات في التعليم وتوظيف تكنولوجياهو استخدام  :االلكترونيالتعليم  -5-1
  مدمجة.

يغطي  جديداً تعليميًا  ليكٍون نمطاً ية هو ادخال التعليم االلكتروني في العملية التعليم :االلكترونيدمج التعليم  -5-2
   والمعرفة.احتياجات عصر التكنولوجيا والعولمة 

    مومراكز منظماتهها لتحسين أداء المنظمات لتحقيقها وتنفيذ المعايير والمتطلبات التي تسعىهي مجموعة  الجودة: -5-3
 االجامعية لتحقيقهات التعليمية مجموعة من المتطلبات والمعايير التي تسعى المؤسس هي الجامعي:جودة التعليم  -5-4

  والعالمي.وتنفيذها من اجل رفع قيمة الجامعات وجعلها قادرة على المنافسة على الصعيدين المحلي 

 التالي: تتكون منهجية الدراسة على النحو :منهجية الدراسة -6

اة ة باستخدام أداعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات والمعلومات األساسيلمنهج المتبع وأدواته البحثية :ا– 6-1 
ارات الدراسة المتمثلة في استبيان الكتروني  تم نشره في منصات ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة وتم تطوير عب

اسب مع االستبيان باالعتماد على دراسات سابقة مع إعادة تكييف بعض العبارات وحذف بعضها لتتماشى مع وبما يتن
افية ديموغر ت الاألول يتكون من البيانا حيث كان المحور ،أداة الدراسة من  ثالث محاورونت فتك ،متطلبات الدراسة الحالية

الثالث  المحوروالمحور الثاني فقد تضمن عبارات متعلقة بمتغير الدراسة المستقل (التعليم االلكتروني ) و  ،عن عينة الدراسة
  معي ) .فقد تكون من عبارات متعلقة بالمتغير التابع (جودة التعليم الجا
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مــع الدراســة المتمثــل فــي (اعضــاء هيئــة التــدريس نظــرًا لكبــر حجــم مجت المختــارة:مجتمــع الدراســة الميــداني والعينــة  -6-2
لـذين قـاموا بتعبئـة االسـتبيان المنشـور عبـر ا)   177العينـة (أخد عينة عشـوائية بسـيطة   وكانـت  ليبيا) تم  -بجامعة الزاوية

  عي.التواصل االجتما منصات ووسائل

االلكترونـي يـل أداة الدراسـة المتمثلـة فـي االسـتبيان البـاحثون بتحل قـامالتحليـل: األساليب اإلحصائية المستخدمة في  -6-3
  الدراسة.) لنتائج تحدد العالقة بين متغيري SPSSبرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( باستخدام

  التالي:ة في تمثلت الدراسات السابق :السابقةالدراسات  -7

تعزيز جودة التعليم  )  دراسة بعنوان "دور التعليم اإللكتروني في 2015 ،نوال ،و عزيزي ،الهام ،أجرت  (شيلي-7-1

 5-2 عن بعد، تعليملكتروني والالمؤتمر الدولي الرابع للتعلم اال  ،الجامعية (التجربة اإلماراتية) العالي في المؤسسات

 . 2015مارس 

ية من الجامع الدراسة إلى تحديد الدور الذي يلعبه التعليم اإللكتروني في تحسين جودة التعليم العالي بالمؤسساتت هذه هدف
وكيف  لجامعية؟ا إللكتروني في المؤسساتما هي أهم االستراتيجيات المعتمدة لتطبيق التعليم ا :خالل األسئلة الفرعية التالية

عات وٕالى أي مدى تعتمد الجام ليم العالي بالمؤسسات الجامعية؟يمكن أن يضمن التعليم اإللكتروني تحقيق جودة التع
لية اإلشكا ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أجل تحسين جودة التعليم العالي؟اإلماراتية على التعليم اإللكتروني من 

قائم على وصف الظاهرة محل الدراسة الستخالص النتائج، وذلك من خالل جمع أكبر قدر استخدم المنهج الوصفي ال
لعالي في عليم اممكن من المعلومات والبيانات التي تساعد في معرفة مختلف المفاهيم المتعلقة بالتعليم اإللكتروني وجودة الت

تضمن هيكل الدراسة ثالثة محاور أساسية  ،الجامعات اإلماراتية بصفة خاصة المؤسسات الجامعية بصفة عامة، وفي
دافها الجزء المنهجي للدراسة فيه يتم توضيح إشكالية الدراسة ومبررات اختيارها ومنهجية بحثها، وأهميتها وأه :وهي

ن ضما إبراز والخلفية النظرية لكل من المفاهيم التعليم اإللكتروني وجودة التعليم العالي، مع ،والفرضيات التي صيغت لها
ماتي إن التعليم اإللكتروني مظهر من مظاهر التطور المعلو  :وتوصلت الدراسة ألهم النتائج وهي ،تحقيق هذه األخيرة

ق تحقيم وٕان للتعليم اإللكتروني دور في دع ،التصاالت في المنظومة التعليميةوالناتج عن دمج تكنولوجيا المعلومات وا
ظومة ي المنإلمارات من الدول العربية الرائدة في مجال استخدام التكنولوجيا فوتعتبر دولة ا ،الجودة في التعليم العالي

صيات وكان ت التو وبناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج صيغ ،دة والريادةالتعليمية، ويتميز التعليم العالي فيها بالجو 
ة ية , وزيادالتعليم على التعليم اإللكتروني في العمليات زيادة االعتماد ،تمام بتصميم التعليم اإللكترونيزيادة االه :من أهمها

ريب ص التدوضرورة توفير فر  ،روني في العملية التعليميةالمخصصات المالية للمؤسسات الجامعية التي تطبق التعليم اإللكت
  .لألساتذة على استخدام وتطبيق التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية
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تقـويم جـودة الـتعلم االلكترونـي فـي جامعـة القـدس المفتوحـة دراسـة بعنـوان " )2018،ميرس أجرى (النجدي، -7-2

  .6عدد ،3مجلد والمفتوح،المجلة الفلسطينية للتعليم االلكتروني  ،"للجودةفي ضوء المعايير العالمية 

فــي جامعــة القــدس  هــدفت هــذه الدراســة إلــى الوقــوف علــى مــدى مطابقــة جــودة معــايير الــتعلم اإللكترونــي المعمــول بهــا 
سـة اسـتخدم وتحقيقـا ألهـداف الدرا، المفتوحـة: ( التربويـة والفنيـة واإلداريـة) لمعـايير الجـودة العالميـة فـي المجـاالت نفسـها

) مشــرفًا ومشــرفة فــي جامعــة القــدس المفتوحــة مــن الــذين 84المــنهج الوصــفي التحليلــي ، وتكونــت عينــة الدراســة مــن (
) دارسـًا ودارسـة مـن 1554عة اإللكترونيـة، وعينـة أخـرى مـن دارسـي الجامعـة قوامهـا (أشرفوا على بعض مقررات الجام

الــــذين مارســــوا الــــتعلم اإللكترونــــي فــــي الجامعــــة، وقــــد وزعــــت اســــتبانتان بشــــكل إلكترونــــي واحــــدة لكــــل مجموعــــة لجمــــع 
الدارســـين والخـــدمات المعلومـــات حـــول جـــودة المحتـــوى والتصـــميم التعليمـــي للمقـــرر اإللكترونـــي، ومســـاندة المشـــرفين و 

صـائية اإلدارية ودعمهم للتعلم اإللكتروني في الجامعة , تم تحليل بيانات االستبيانات  عن طريـق اسـتخدام الحزمـة اإلح
ي توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن معايير جودة المحتوى والتصميم التعليم و ،)SPSSللدراسات االجتماعية (

ـــتعلم اإللكترونـــي فـــي الجامعـــة  فـــيللمقـــرر اإللكترونـــي، ومســـان  دة المشـــرفين والدارســـين والخـــدمات اإلداريـــة ودعمهـــم لل
ــــة إحصــــائية فــــي تقــــديرات المشــــرفين  ،ربويــــة والفنيــــة واإلداريــــة موجــــودةالمجــــاالت الت وانــــه ال يوجــــد فروقــــات ذات دالل

ت للتقــديرا، إال أنــه وجــدت فروقــات لمتوســطات جــودة معــايير الــتعلم اإللكترونــي تعــزى إلــى الجــنس أو الرتبــة األكاديميــة
وبنــاء علــى هــذه النتــائج، توصــي الدراســة بــإقرار معــايير الــتعلم اإللكترونــي ونشــرها فــي ، تعــزى إلــى تخصــص المشــرف

 ج.ق.م بشكل رسمي، وبتوجيه الجهود لنشر ثقافة الجودة في التعلم اإللكترونـي فـي ضـوء تنـامي المنافسـة فـي تطبيقـات
جامعـة محـل إقليميـًا ودوليـًا، وضـرورة إيجـاد آليـة لتقـويم معـايير الجـودة فـي الـتعلم اإللكترونـي فـي الهذا النوع مـن الـتعلم 

ا الدراســة  بشــكل مســتمر حتــى يتســنى لهــذه المؤسســة أن تقــدم بــرامج تعليميــة إلكترونيــة، تنــافس فــي كفاءتهــا ونوعيتهــا مــ
  تقدمه نظيراتها العالمية .

توجد عالقة ذات دالة صياغة الفرضية الرئيسية التالية:  الدراسة يمكنلة على مشك بناءالدراسة:  اتفرضي  -8

:ةة تنبثق الفرضيات الفرعية التاليمن خالل هذه الفرضي و الجامعيالتعليم  جودةو االلكتروني التعليم دمج إحصائية بين   

  جودة التعليم الجامعي.  والتحليل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين   .أ
 ذات داللة إحصائية بين التصميم و جودة التعليم الجامعي. توجد عالقة  .ب
 جودة التعليم الجامعي. التطوير وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين   .ج
  .جودة التعليم الجامعي التنفيذ وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين   .د

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التقويم و جودة التعليم الجامعي.  .ه

التعليم دمج متغير مستقل المتمثل في  أساسيين،تنقسم متغيرات هذه الدراسة إلى متغيرين  الدراسة:ذج نمو  -9

 (جودةوالمتمثل في  ،متغير مستقل التقويم) و التنفيذ، التصميم، التطوير، (التحليل،االلكتروني والمرتكز على أربع محاور 
الجامعي):التعليم   
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 شكل 1: نموذج الدراسة من إعداد الباحثين

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد الباحثين  من المصدر:

التعليم االلكترونيدمج المبحث الثاني:   

  اإللكترونّي: التعليمدمج مفهوم  -1

 التصالمع انتشار وسائل االتصال الحديثة انتشر مفهوم التعليم اإللكترونّي، والذي يعني: التعليم باستخدام وسائل ا
عليم ت، ووسائط، مثل: الصوت، والصورة، والفيديو، سواء كان ذلك في الفصل، أو التالحديثة، من حاسوب، وشبكة إنترن

ن المعلم، ععيدٍة عن بعد، وذلك بأقّل وقٍت وجهٍد، وأكبر فائدة، وفي الكثير من األحيان يكون التعليم اإللكترونّي في بيئٍة ب
إللكتروني االتعليم دمج يمكن اعتبار  و ،)2018(عباس, مّما أتاح فرصًة أكبر لعدٍد أكبر لتلقي التعليم بكّل يسٍر وسهولة

ومات و المعل أسلوبا من أساليب التعليم يعتمد في تقديم المحتوى التعليمي وٕايصال المهارات والمفاهيم للمتعلم على تقنيات
و أبصورة متزامنة  لطالب التفاعل النشيط مع المحتوى و االستاذ والزمالءل االتصاالت و وسائطهما المتعددة بشكل يتيح

ية لتعليمغير متزامنة في الوقت والمكان والسرعة التي تناسب ظروف المتعلم وقدرته، و إدارة كافة الفعاليات العلمية ا
  ) .2020 (أبوسريويل، ومتطلباتها بشكل إلكتروني من خالل األنظمة اإللكترونية المخصصة لذلك

  االلكتروني: دمج التعليم مراحل وأبعاد - 2

ن الدراسة فإ االلكتروني،وتقويم التعليم  وتنفيذ و تطويرتحليل وتصميم الواسع هو "  بمعناهااللكتروني  التعليممج دإن 
لبيئة افي  دمجه االلكتروني والعام ألسلوب النظم في تصميم او اإلطار العملي لنظام التعليم  النموذج الحالية تقترح

   التالي:النحو  العام علىراحل التعليم العالي و الجامعية، والتي يمكن تعميمها على جميع م

 

 

 التحليل 

التطوير   

التصميم      

 التنفيذ

  التقويم  

 المتغير المستقل
 دمج التعليم االلكتروني 

 

 عالقة معنوية

 

 

 

 

جودة التعليم الجامعي 
  

 المتغير التابع
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لتخطيط االستراتيجي، وتسمى مرحلة تبدأ عملية التخطيط بعد تشكيل لجنة ا ):Analysis( مرحلة التحليل -2-1

ية رئيسهام التقدير الحاجات، وهي مرحلة بالغة األهمية ألن مخرجاتها تمثل أساسا للقرارات في المرحلة التالية، وتشمل الم
  ):2018 (عباس، التالية

لكتروني عليم االوتمثل جمع البيانات حول الحالة الراهنة لمتطلبات دمج نظام التتحليل الحالة الراهنة للبيئة:   .أ
محتوى رية والمن الحالة الراهنة للخطط واالدارة والسياسات والبنية التقنية والمصادر التعليمية والمصادر البش

 قيم واالتجاهات في البيئة الثقافية فيما يتعلق بالنظام الجديد.وخدمات الدعم ومنظومة ال

م معرفة من المه يتأثر التعليم االلكتروني بالمتغيرات الخارجية، لذاتحليل الحالة الراهنة للبيئة الخارجية:   .ب
 والسكانية واالقتصادية والسياسية والتقنية. أهمية وتأثير العوامل االجتماعية

يقصد بها وصف تفصيلي لما ينبغي أن تكون عليه المؤسسة عندما يطبق نظام ة: وصف الحالة المرغوب  .ج
 التعليم االلكتروني ويتم ذلك من خالل تحديد السياسات والرؤى والرسالة.

ة بين حيث يتم تحديد مستوى الجاهزية للتعليم االلكتروني من خالل تحليل الفجو  تحديد مستوى الجاهزية:  .د
ل أسباب كدمج التعليم االلكتروني في المؤسسة والحالة المرغوبة لتلك المتطلبات و  الحالة الراهنة لمتطلبات

 فجوة.

ة، وفي ) للمراحل الالحقRoad Mapتمثل مرحلة التصميم خريطة الطريق ( ):Designمرحلة التصميم( -2-2

ميم ، وخطة عمل، وثيقة تصالحاجات والرؤى والرسالة) إلى خطة استراتيجية(التحليل هذه المرحلة يتم تحويل مخرجات 
لخطة عداد اإ: يأتيللمكونات التقنية والتعليمية لنظام التعليم االلكتروني. وتشمل المهام الرئيسية في مرحلة التصميم ما 

  .)2016 (لموشي، االستراتيجية، اعداد خطة العمل، تحديد المواصفات التقنية والتعليمية

ات التقنية والتعليمية لنظام التعليم ذه المرحلة يتم تحويل المواصففي ه): Developmentمرحلة التطوير( -2-3

  ).2012 ،(الزاجي االلكتروني إلى نظام تعليمي ملموس

علية، وتتضمن المهام هذه المرحلة استخدام النظام في بيئته الف :)Implementationمرحلة التنفيذ( -2-4

، معةالجا ، ولدعم الفني والتعليمي على مستويات عدة: أقسام، والكلياتجمع بيانات التقويم االجمالي وتوفير اهي الرئيسية 
اسبة، ي المنتنفيذ خطة إدارة التغيير التي تشمل برامج التوعية والنشر والتبني باستخدام نظريات أو نموذج النشر والتبنو 

 .)2016(لموشي , اإلجماليوتتمثل مخرجات هذه المرحلة التطبيق الفعلي للنظام، وجمع بيانات التقويم 

يتم خالل هذه المرحلة نوعين من التقويم بحيث يتم تجريب النظام بصورة  ):Evaluationمرحلة التقويم( -2-5

) هو حلقة من التنقيح والتعديل Formative Evolutionمبدئية بعد كل مرحلة من مراحل االنتاج ويسمى التقويم التكويني(
) فيتم بعد االنتهاء من اإلعدادات في Summative Evolutionأما التقويم اإلجمالي( في كل مرحلة وبين المراحل ذاتها , 

صورتها النهائية، والذي يحدد من خالله مدى كفاءة وجدارة األداء وتتم عملية القبول بشكل نهائي، إال في حال ثبوت ما 
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ئل وأدوات القياس الدقيقة والمناسبة ، حيث تعد عملية تحديد واختيار وسا (resenberg,2001 )يخالف ذلك فيما بعد
لفحص العملية التعليمية ذات أهمية قصوى من حيث تأكيد نظام الجودة في مخرجات التعليم سواء كانت هذه األدوات 
والوسائل تستخدم في قياس وتحديد مستوى هيئة التدريس أو االختيارات المتعلقة بتحديد أو متابعة مستوى الطالب خالل 

  . )2019( الكوني، سياالعام الدر 

  وأبعاد التعليم االلكتروني مراحل :2الشكل 

  

  اعداد الباحثين استنادًا لألدبيات السابقة من المصدر:

  جودة التعليم العالي الثالث:المبحث 

  جودة التعليم العالي: - 1

  :سنتطرق الى مفهوم الجودة ومفهوم جودة التعليم العالي كال على حده على النحو التالي

 أن المعايير من التحققب الخاصة العملية تلك التعليم العالي يقصد بجودة مفهوم الجودة في التعليم العالي: -1-2

 عاييرالم مع يتوافق الذي النحو على حددت وحققت وعرفت قد التعليمية التي  المؤسسة رسالة مع المتوافقة األكاديمية
 ا جملةوأيضًا عرفت جودة التعليم العالي على انه ،)2012، مي(إدريسالعال أو القومي المستوى سواء على لها المناظرة
 المستفيد اترغب مع يتناسب وبما التعليمية، الخدمة نوعية وتحسين لرفع مجال التعليم في العاملين قبل من المبذولة الجهود

 ) جودة التعليم الجامعي2013العربية عام ( الجامعات ويعرف اتحاد  ،التعليمي المنتج وخصائص قدرات وسمات ومع
 نشطةومختلف األ التدريس هيئة وأعضاء وطلبة ومرافق مناهج من التعليمية العملية عناصر لجميع الجودة استيفاء بأنها
 لمستمر واألداءليم تعني التطور اان الجودة في التع (Ball)ويشير  ،وفق معايير محددة وذلك التعليمية، بالعملية ترتبط التي

 ،ن(مرجي سسات التعليم العالي لكسب ثقة المجتمع في خريجها على أساس الية تقييم معترف بها محليًا وعالمياً الكفء لمؤ 
2012.(  

 جال التعليم العالي ومنلمتعلقة بالجودة في متوجد العديد من المعايير االعالي:  التعليم في الجودة معايير -1-3

  :) ويمكن تلخيصها على النحو التالي2017 (االبراهيمي،و  )2012 ،ادريس(من كما أشار كال  أهم تلك المعايير

فيا تتمثل معيار الجودة هنا في تأهيل األساتذة عمليا وسلوكيا وثقا :عايير جودة عضو هيئة التدريسم -1-3-1

 في مساهمتهمو  هموكفايت التدريسية الهيئة حجم االعتبار بعين األخذ ليتمكن من إثراء العملية وفق العملية التعليمية ويجب
  خدمة المجتمع.

 التحليل
 

 التصميم  التطوير  التنفيذ التقويم
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 مع المعرفة، دقائق استيعاب ليمكن وثقافيا واجتماعيا علميا طلبةال تأهيل :الطالب جودة رييمعا -1-3-2 

  .للتعلم واستعداداتهم ودافعيتهم له المقدمة والخدمات الطالب تكلفة ومتوسط عدد الطلبة نسبة مراعاة

س أن الطالب هو محور العملية التعليمية، تمكن تقوم على أسا معايير جودة المناهج الدراسية:-1-3-3

غييرها توبحوثه، وتكوين شخصيته وتدعيم اتجاهاتهم أو  دراستهجودة المناهج من مساعدة الطالب على توجيه ذاته في 
 أسلوبهاها و مهاراتهم وتحصيلهم الدراسي. ويتمثل قياس جودة المناهج في مستواها ومحتوا إلثراءوخلق مهارات جديدة 

  وطريقتها وامكانية تعبيرها عن الواقع، وتتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والتطورات المعرفية. 

لى عفير المباني وقاعات ومدرجات والتجهيزات وقدرته يقوم على تو معيار جودة اإلمكانات المادية: -1-3-4

ة اتب وفضاء االنترنت، ألن ذلك يؤثر على جودتحقيق األهداف ومدى استفادة الطلبة من بنوك المعلومات والمك
  الّتعليم من حيث تنفيذ الخطط التي تم وضعها أو البرامج التي تم إعدادها.

 والمرونة العمق،و  والتكامل بالشمولية البرامج تتميز أن يجب: التعليمية البرامج جودة معايير-1-3-5

 وحشو قينكالتل الّتعليم في الّتقليدية الطرق والغاء جاالت،الم جميع في اليوم الحاصلة التطورات السريعة لتستوعب
 يةالعمل محور هو المتعلم وجعل وحماسة إثارة أكثر الدراسية الحصص جعل على والعمل الطلبة بالمعلومات أذهان

  .وتقديمها المعلومات عن البحث على لتحفيزه الدروس تقديم فيإشراكه  والتعليمية، 

 طبيقـيوالت النظـري التـدريس عمليـة فـي التكامـل تحقيـق ضـرورة وهـي :التـدريس طرق جودة معايير -1-3-6

  .حياته تجارب في وتطبيقها وفهمها استيعابها من الطالب ليتمكن ،) البيئية المشاكل (وربطها بالواقع

 لّتعليميـةا المؤسسـة تكـون أن يجـب : والمجتمـع الّتعليميـة المؤسسـة بـين العالقـة جـودة معيار-1-3-7

 بوضـع وذلـك مشـاكله، حـل علـى وقـادرة حاجاتـه وتلبـي والخدميـة، اإلنتاجيـة قطاعاتـه المجتمـع بجميـع مـع تفاعلـةم
  .سوق العمل تخدم تخصصات

 الّتعلـيم جـودة للضـمان ة،السـابق المعـايير كـل تقيـيم خـالل مـن يتحقـق :األداء تقيـيم جـودة معيـار -3-4-8

  التقدم والتمّيز. وتحقيق
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  معايير جودة التعليم الجامعي :3الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  .السابقة لألدبيات استناداً  الباحثين إعداد من المصدر:

  العملي للدراسة الرابع: الجانبالمبحث 

نية، سة الميداتتمثل منهجية الدراسة في معرفة الخطوات التي اتبعها الباحث في سبيل إجراء الدرا الدراسة:منهجية  -1

  خطوات في اآلتي:وقد تم تحديد هذه ال

طبيعة لمنهج الدراسة هو الطريق أو المسلك الدى يسير به الباحث للوصول الى المعرفة ونتيجة  منهج الدراسة: -2

  األهداف.

 )177(م البالغ عدده الزاوية،التدريس بكليات جامعة  هيئةأعضاء  جميع تمثل مجتمع الدراسة في مجتمع الدراسة: -3

   عضو هيأة التدريس.

 اتوالكلي بالجامعةتم توزيع االستبيان االلكتروني عبر (المجموعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  سة:عينة الدرا -4

نات د االستبيافكان عد ،الواتس آب  ) الفايبر , و و التيليجرام، في:االلكترونية المتمثلة  التطبيقاتلها عبر  التابعة
ومن تم الى برنامج   لاالكسيحليل تم تحويلها الى وهي التي خضعت الى الت استبان) 177عليها (  المتحصلة
SPSS).اختصار الى الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية (  

  العينة وحركة االستبانة توزيع :1جدول 

  

  

  

  

  

 المتحصل عليهااالستبانات  البيان
 االستبانات الخاضعة للتحليل

 النسبة العدد
 %100 177 177 االجمالي

ة ��و ھ��� ا	�در�س�ود  

 �ودة ا	���ھ� ا	درا���

 �ودة ا������ت ا	��د��

 ا	������� ا	�را�� �ودة

 ا	�در�س طرق �ودة

 وا	����# ا	ّ������� ا	�ؤ��� ��ن ا	���� �ودة

 ا'داء �%��م �ودة

 �ودة ا	ط�	ب



 

64 

 

www.knowledge.upei-uoi.mg 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: II 

Date of Publication: 05/08/2020 

 مجلة املعرفة

 متعددة التخصصات اإللكرتونية
 2708ـ3527 لكرتو�:اإلالرتقيم الدويل املعياري 

 2العدد: 

  05/08/2020تاريخ اإلصدار: 

  

   المعتمد:سة مقياس الدرا -5

  مقياس اداة الدراسة :2جدول 
  ال أوافق  أوافق إلى حد ما  أوافق  الرأي

  3  2  1  الدرجة

تي قيمتها المتوسطات الحسابية ال باعتبار أن 1.5الوسط الحسابي االفتراضي يساوي  ) اعتبر4-2(الجدول رقم وبناء على 
ة تعبر عن درج 1.5طات الحسابية التي قيمتها تساوي والمتوس أوافق)( مرتفعةتعبر عن درجة الموافقة  1.5أقل من 

  ).ال أوافق( منخفضهتعبر عن درجة الموافقة  1.5الموافقة متوسطة والمتوسطات الحسابية التي قيمتها أكبر من 

واسطة بالبيانات األولية المتحصل عليها  استخدام لتحليلتم  ألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:ا-6

كرو نباخ ألفا  ختبارا - : (النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي األتيةة، األدوات اإلحصائية االستبان
Cronbach's   Alpha- اختبار )T) في حالة عينة واحدة (T-Test (- دار البسيط).تحليل االنح 

الثبـات  عامالتم ) يبين 4-3 جدول ( : Alafa grobagدراسة: معامل ألف كرونباخ صدق أداة ال -6-1 

  .خنباكرو  ألفا طريقةالتعليم االلكتروني وجودة التعليم الجامعي باستخدام  لعباراتلالستبانة 

  نتائج معامل الفا كرونباخ : يبين3جدول رقم 

  معامل الثبات عدد الفقرات البند ت
  0.918 3  التحليل  1
 0.872 3  التصميم  2
 0.949 3  التطوير  3
 0.956 3  التنفيذ  4
  9.37 3  التقويم  5
  9.75 11  جودة التعليم الجامعي  6

  0.989 26 ــلـــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــكــــــــــــ
 أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة لجميــع المتغيــرات وتعتبــر قيمــة ألفــا )4-3( الجــدوليتضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي 

 جدًا في العرف اإلحصائي.   )، وهي قيمة ثبات عالية0.989(الكلي 
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  الدراسة:تائج تحليل البيانات الشخصية لعينة ن -4-2-2

  يوضح البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة :4جدول رقم 
  % النسبة  العدد  فئات المتغير  المتغير

  
  الجنس

  37.3  66  ذكر
  62.7  111  أنثى

  100  177  المجموع

  
  العمر

  

  64.4  114  سنة 30الى  20من 
  18.6  33  سنة 40الى  31من 
  14.7  26  سنة 50إلى  41من 
  2.3  4  سنة فأكثر 50

  100  177  المجموع

  
  الدرجة العلمية

  

  52.5  93  محاضر مساعد
  35.0  62  محاضر

  8.5  15  ـأستاذ مساعد
  2.8  5  أستاذ مشارك

  1.1  2  أستاذ
  100  177  المجموع

  
  الدرجة األكاديمية 

  75.1  133  ماجستير
  24.9  44  دكتوراه

  100  177  المجموع

  
  التخصص

  29.9  53  علوم تطبيقيه
  70.1  124  علوم إنسانية

  100  177  المجموع
  100  177  اإلجمالــــــــــــــــــــــــــــــي

 نسبةالتدريس بعضو هيئة ) 66بالنظر في الجدول السابق يتضح أن عدد الذكور في عينة الدراسة (التوزيع حسب الجنس: 
%)، وهذا 100وبنسبة ( )177%) من جملة عينة الدراسة التي تبلغ (62.2) بنسبة (111)، وعدد اإلناث (%37.3(

ر عدد فكان اكب  30الى  20بالنسبة للعمر من سن  ، أماعينة الدراسة الجامعةيؤكد وجود المرأة إلى جانب الرجل في 
مية الدرجة العل األكبر في عينة الدراسة من كأن الدرجة العلميةاسة حسب توزيع عينة الدر  و%)، 64.4) بنسبة( 144(

ان من حملة الماجستير ك  الدرجة االكاديميةتوزيع عينة الدراسة حسب  ) ـأما52.5( إذا بلغت نسبتهم محاضر مساعد
 .راسةمن أفراد عينة الد%) 24.5) ونسبتهم (44%) يلى ذلك حملة دكتوراه البالغ عددهم (75.1) وبالنسبة (133عددهم( 

%) وهي أعلى نسبة، بينما بلغت 70.1بلغت (التدريس وفقا للتخصص علوم إنسانية  هيئةأعضاء نسبة العينة من أما 
  .من عينة الدراسة هي نسبة معقولةو  ،وفقا للتخصص علوم تطبيقية ) من العينة29.9%(
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  للدراسة:المستقل  T للمتغير واختبار الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  -6-2

مج التعليم (العام) ألبعاد المتغير المستقل (د Tونتائج اختبار  الحسابي واالنحراف المعياري : الوسط5الجدول 

  الجامعي)االلكتروني) ومتوسط المتغير التابع العام (جودة التعليم 

  الفقرات
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

احصاء 
  االختبار

الداللة 
  ةالمحسوب

اتجاه أفراد 
  العينة

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
  الدراسة على العبارات التحليل

  منخفض  0.000  22. 088  0.624  1.96

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
  الدراسة على العبارات التصميم 

 منخفض  0.000  33.999  0.733  1.87

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
  ى العبارات التطويرالدراسة عل

 منخفض  0.000  34.690  0.684  1.78

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
  الدراسة على العبارات التنفيذ

 منخفض  0.000  36.984  0.659  1.83

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
  الدراسة على العبارات التقويم

 منخفض  0.000  33.531  0.679  1.71

غير التابع جودة المتوسط العام للمت
  التعليم الجامعي

 منخفض  0.000  40.918  0.680  2.09

بداللة معنوية محسوبة  )- 22.088( للُبعد التحليلالعام  نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار السابقمن خالل الجدول 
ت مفردات عينة وحيث أن المتوسط العام إلجابا )،0.05( المعتمد في الدراسة وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000(

، وهذا يدل على أن غير موافقة عينة الدراسة على العبارات )1.5المتوسط المفترض ( من أكبروهو  )1.96(الدراسة 
بداللة معنوية محسوبة  )-33.999العام( قيمة إحصائي االختبارالعام  ٌبعد التصميمفي هذا المجال، أما بتحليل المتعلقة 

وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  )،0.05( المعتمد في الدراسة عنويةوهي أقل من مستوى الم )0.000(
، وهذا يدل على أن غير موافقة عينة الدراسة على العبارات )1.5المتوسط المفترض ( من أكبروهو  )1.87(الدراسة 

 أن قيمة إحصائي االختبار التطويرُبعد أما  .المتعلقة بتحليل في هذا المجال لدى أعضاء هيأة التدريس بجامعة الزاوية
وحيث أن  )،0.05( المعتمد في الدراسة وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000(بداللة معنوية محسوبة  )34.690(العام 

، وهذا يدل على أن غير )1.5المتوسط المفترض ( من أكبروهو  )1.78(المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة 
أما بنسبة   .التدريس بجامعة الزاوية هيئةراسة على العبارات المتعلقة بتطوير في هذا المجال لدى أعضاء موافقة عينة الد

 وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000(بداللة معنوية محسوبة  )36.984(العام  أن قيمة إحصائي االختبار التنفيذ لُبعد
المتوسط  من أكبروهو  )1.83(جابات مفردات عينة الدراسة وحيث أن المتوسط العام إل )،0.05( المعتمد في الدراسة

، وهذا يدل على أن غير موافقة عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بتنفيذ في هذا المجال لدى أعضاء )1.5المفترض (
بداللة معنوية محسوبة  )33.531(العام  أن قيمة إحصائي االختبار لُبعد التقويمأما بالنسبة  .التدريس بجامعة الزاوية هيئة
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وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  )،0.05( المعتمد في الدراسة وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000(
، وهذا يدل على أن غير موافقة عينة الدراسة على العبارات )1.5المتوسط المفترض ( من أكبروهو  )1.71(الدراسة 

أن قيمة  أما بنسبة لمتوسط المتغير التابع .التدريس بجامعة الزاوية هيئةلدى أعضاء  المتعلقة بتقويم في هذا المجال
 المعتمد في الدراسة وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000(بداللة معنوية محسوبة  )40.918(العام  إحصائي االختبار

، وهذا )1.5المتوسط المفترض ( من برأكوهو  )2.09(وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة  )،0.05(
التدريس بجامعة  هيئةيدل على أن غير موافقة عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بتنفيذ في هذا المجال لدى أعضاء 

   .الزاوية

 اختبار الفرضيات: -7

غيرات لمتل رتباط واألثراالالبسيط الختبار  الخطي نحدارالالغرض صحة فرضيات الدراسة فقد تم استخدام نموذج تحليل  
  : يأتي كما الفرضية الرئيسيةالمستقلة في المتغير التابع وكانت 

-التحليــل(التعلــيم االلكترونيدمــج داللــة إحصــائية بــين أبعــاد  أثــر ذو(هنــاك  الرئيســية:الفرضــية إختبــار -7-1

  وجودة التعليم الجامعي) التقويم-التنفيذ-التطوير-التصميم

 أنها:ها في صورة احصائية بحيث فقد تم اعادة صياغت
-نفيــذالت-التطــوير-التصــميم التحليــل( التعلــيم االلكترونــيداللــة إحصــائية بــين أبعــاد  يوجــد أثــر ذو ال 0Hالفرضــية العــدم 

 . جودة التعليم الجامعي) و التقويم
 -نفيـذالت-التطـوير-لتصـميما التحليـل( التعلـيم االلكترونـيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بـين أبعـاد  :1Hفرضية البديل 

  . وجودة التعليم الجامعي) التقويم
  عيالجاموجودة التعليم  االلكتروني أبعاد التعليمتحليل االنحدار الخطي الختبار العالقة بين  :6جدول 

 المتغير المستقل
معامل 
  Rاالرتباط 

معامل 
 2Rالتحديد 

معامل 
 B االنحدار 

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.000 5.891  0.943 0.89 +0.943  اد التعليم االلكترونيأبع
  )0.05(دال إحصائيًا عند مستوى معنوية            

 (كمتغير تابع) جودة التعليم الجامعي في (كمتغير مستقل)   مجال التعليم االلكتروني أثر) دراسة 4- 6يوضح الجدول (
) بداللة إحصائية 5.891) المحسوبة والتي بلغت ( Tل أن قيمة ( حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي المدونة بالجدو 

)، بذلك نرفض فرض العدم 0.05وقيمة مستوى الداللة أصغر من مستوى المعنوية  0.000 )0: 10 =βH  ونقبل

)الفرض البديل  )0: 11 ≠βH  جودة التعليم (كمتغير مستقل) للتعليم االلكترونيدمج  وجود تأثير معنوي"على أساس

وعليه توجد عالقة +) 0.943وتساوي (بنسبة قويه  موجبة  Rوحيث أن إشارة معامل االرتباط " (كمتغير تابع) الجامعي 
، والعكس صحيح " جودة التعليم الجامعي ارتفعت قيم "" التعليم االلكتروني دمجأبعاد أي أنه كلما ارتفعت قيم  طرديا

% من التغير 89يفسر )   التعليم االلكترونيدمج ابعاد أن التغير في المتغير المستقل ( 2Rوتبين قيمة معامل التحديد 
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), وهذا يعني أن التغير 0.943تساوي (  B), كما أن قيمة معامل االنحدار جودة التعليم االلكترونيفي المتغير التابع (
جودة التعليم ( ) يؤدي إلى التغير في المتغير التابعأبعاد التعليم االلكترونيبمقدار وحدة واحدة في قيم المتغير المستقل (

  ).0.943) بمقدار(الجامعي

  االولى:لفرعية الفرضية اختبار ا -7-1-1

  وجودة التعليم الجامعي ُبعد التحليلتحليل االنحدار الخطي الختبار العالقة بين  :7جدول 

المتغير 

 المستقل

معامل 

  Rاالرتباط 

معامل 

 2Rالتحديد 

معامل 

 B االنحدار 

  Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 لةالدال 

 0.000 1.758  0.924 0.85 +0.924  ُبعد التحليل
  )0.05(دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 

حيــث  ابع)تــ(كمتغيــر  جــودة التعلــيم الجــامعي فــي (كمتغيــر مســتقل)   ُبعــد التحليــل أثــر ) دراســة  4-7 يوضــح الجــدول (
ـــائج التحليـــل اإلحصـــائي المدونـــة بالجـــدول أن قيمـــة (  ـــة إحصـــائية 5.891ة والتـــي بلغـــت () المحســـوب Tأظهـــرت نت ) بدالل

)، بـــذلك نـــرفض فـــرض العـــدم 0.05وقيمـــة مســـتوى الداللـــة أصـــغر مـــن مســـتوى المعنويـــة  0.000 )0: 10 =βH  ونقبـــل

)الفــرض البــديل  )0: 11 ≠βH  ــأثير معنــوي"علــى أســاس  جــودة التعلــيم الجــامعي (كمتغيــر مســتقل) ٌبعــد التحليــل وجــود ت

  ).(كمتغير تابع

  لثانية:لفرعية االفرضية اختبار ا -7-1-2

  وجودة التعليم الجامعي ُبعد التصميمتحليل االنحدار الخطي الختبار العالقة بين  :8جدول 

المتغير 

 المستقل

معامل 

  Rاالرتباط 

معامل 

 2Rالتحديد 

معامل 

 B االنحدار 

  Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.000 8.643  0.905 0.81 +0.905  ُبعد التصميم

  )0.05(مستوى معنوية دال إحصائيًا عند   

حيــث  ابع)(كمتغيــر تــ جــودة التعلــيم الجــامعي فــي (كمتغيــر مســتقل)   ُبعــد التصــميم أثــر) دراســة  4-8 يوضــح الجــدول (
ـــائج التحليـــل اإلحصـــائي المدونـــة بالجـــدول أن قيمـــة (  ـــة إحصـــائية 8.643) المحســـوبة والتـــي بلغـــت ( Tأظهـــرت نت ) بدالل

)، بـــذلك نـــرفض فـــرض العـــدم 0.05ن مســـتوى المعنويـــة وقيمـــة مســـتوى الداللـــة أصـــغر مـــ 0.000 )0: 10 =βH  ونقبـــل

)الفــرض البــديل  )0: 11 ≠βH  جــودة التعلــيم الجــامعي (كمتغيــر مســتقل)  لُبعــد التصــميم وجــود تــأثير معنــوي"علــى أســاس 

 ).(كمتغير تابع
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  الثالثة: الفرعيةالفرضية -7-1-3

  جودة التعليم الجامعيو  ُبعد التحليلتحليل االنحدار الخطي الختبار العالقة بين  :9جدول 

المتغير 
 المستقل

معامل 
  Rاالرتباط 

معامل 
 2Rالتحديد 

معامل 
 B االنحدار 

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.000 8.001  0.907 0.82 +0.907  ُبعد التطوير
  ) 0.05دال إحصائيًا عند مستوى معنوية (  

حيــث  ابع)(كمتغيــر تــ جــودة التعلــيم الجــامعي فــي ر مســتقل) (كمتغيــ  ُبعــد التطــوير أثــر) دراســة  4-9 يوضــح الجــدول (
ـــائج التحليـــل اإلحصـــائي المدونـــة بالجـــدول أن قيمـــة (  ـــة إحصـــائية 8.001) المحســـوبة والتـــي بلغـــت ( Tأظهـــرت نت ) بدالل

)، بـــذلك نـــرفض فـــرض العـــدم 0.05وقيمـــة مســـتوى الداللـــة أصـــغر مـــن مســـتوى المعنويـــة  0.000 )0: 10 =βH  ونقبـــل

)الفــرض البــديل  )0: 11 ≠βH  ــيم الجــامعي (كمتغيــر مســتقل) لُبعــد التطــوير وجــود تــأثير معنــوي"أســاس علــى  جــودة التعل

  ).(كمتغير تابع

  الفرعية الرابعة:الفرضية  -7-1-4

  وجودة التعليم الجامعي ُبعد التنفيذتحليل االنحدار الخطي الختبار العالقة بين  :10جدول 

 المتغير المستقل
معامل 
  Rاالرتباط 

معامل 
 2Rالتحديد 

عامل م
 B االنحدار 

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.000 5.994  0.932 0.86 +0.932  ُبعد التنفيذ
  )0.05(دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 

ــد التنفيــذ أثــر) دراســة   4-10يوضــح الجــدول ( ــ(كمتغيــر  جــودة التعلــيم الجــامعي فــي (كمتغيــر مســتقل)  ُبع حيــث  ابع)ت
ـــة بالجـــدول أن قيمـــة ( أظهـــرت نتـــائج التحليـــل اإل ـــي بلغـــت ( Tحصـــائي المدون ) بداللـــة إحصـــائية 5.994) المحســـوبة والت

)، بـــذلك نـــرفض فـــرض العـــدم 0.05وقيمـــة مســـتوى الداللـــة أصـــغر مـــن مســـتوى المعنويـــة  0.000 )0: 10 =βH  ونقبـــل

)الفــرض البــديل  )0: 11 ≠βH  ــأثير معنــوي"علــى أســاس ــذ وجــود ت ــد التنفي ــيم الجــامعي (كمتغيــر مســتقل)  لُبع  جــودة التعل

  ).كمتغير تابع(

  الخامسة: الفرعيةالفرضية -7-1-5

  وجودة التعليم الجامعي التقويمُبعد تحليل االنحدار الخطي الختبار العالقة بين  :11جدول 

 المتغير المستقل
معامل 

  Rاالرتباط 

معامل 

 2Rالتحديد 

معامل 

 B االنحدار 

  Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.000 9.202  0.910 0.82 +0.910  ُبعد التقويم
  )0.05(دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 
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حيث  متغير تابع)(ك جودة التعليم الجامعي في (كمتغير مستقل)  ُبعد التقويم أثر) دراسة  4-11 يوضح الجدول (
ئية ) بداللة إحصا8.001) المحسوبة والتي بلغت ( Tأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي المدونة بالجدول أن قيمة ( 

)، بذلك نرفض فرض العدم 0.05وقيمة مستوى الداللة أصغر من مستوى المعنوية  0.000 )0: 10 =βH  ونقبل

)الفرض البديل  )0: 11 ≠βH  جودة التعليم الجامعي (كمتغير مستقل)  لُبعد التقويم وجود تأثير معنوي"على أساس 

  ).(كمتغير تابع

  االستنتاجات:

  الجامعي). وجودة التعليم االلكتروني،التعليم  (دمجري الدراسة متغي إحصائية بينداللة عالقة أثر وارتباط ذو وجود  - 1
كان  ويم)التق التنفيذ، التطوير، التصميم،التعليم االلكتروني (التحليل،  دمج بينت الدراسة أن مستوى تطبيق أبعاد - 2

ظر نة من وجهة منخفض وهذا يدل على تدني مستوى الجامعة بتحليل وتحديد االحتياجات التقنية والمصادر التعليمي
 بالجامعة.اعضاء هيئة التدريس 

اهدًة من ج الجامعة تحاولالرغم من ان  الزاوية علىداخل جامعة  االلكتروني التعليملدمج  التحتية توفر البنية عدم - 3
 .االستفادة من التعليم االلكتروني داخل البيئة الجامعية

  تروني.االلكللتعليم  مستقلة للجامعةعدم وجود منصة الكترونية  - 4
 .ني للجامعةعدم وجود فريق عمل خاص للنظام االلكترو  - 5

  :التوصيات

نيـــة المعامـــل االلكترو  االفتراضـــية، (المعامـــلحيـــث  االلكترونـــي مـــن المحفـــزة للتعلـــيمتطـــوير البنيـــة التحتيـــة العمـــل علـــى  - 1
  دائم.بشكل  باألنترنتوتوفير اجهزة حديثة موصولة 

 لة للتنفيذ. العمل على وضع استراتيجيات واضحة قاب - 2
االلكترونــي، وتــدريب اعضــاء هيئــة التــدريس علــى تصــميم منصــة خاصــة ومســتقلة للجامعــة تعنــى بــالتعليم العمــل علــى  - 3

التقليديـــة الـــى الكترونيـــة ضـــمن هـــذه  المحاضـــرات رقميـــة وية الـــى م المنصـــة وتحويـــل المقـــررات المســـتندكيفيـــة اســـتخدا
  للجامعة.المنصة المصممة خصيصًا 

  المستمر.قيح وتعديل كل مراحل التعليم االلكتروني والقدرة على التحديث العمل على تن - 4
والمعنيــــة بــــالتعليم يعنــــي بكــــل البــــرامج التــــي تقــــدم  االلكترونيــــة و لألنظمــــةتكليــــف فريــــق جــــودة خــــاص   العمــــل علــــى  -5

  االلكتروني.

  الخاتمة:

ن  التعليم االلكتروني وابعاده ومراحله من حاولت الدراسة  في جانبها النظري بشكل مختصر التطرق الى مفاهيم عامة ع
خالل التجارب والدراسات واالدبيات السابقة  وايضا  مفاهيم عن الجودة وجودة التعليم الجامعي  وحاولنا االحاطة بأهم 

وتنفيذه مقترح إلمكانية دمج التعليم االلكتروني وفق مراحل انشاءه الدراسة معايير ومتطلبات الجودة الجامعية فلقد قدمت 
وتقويمه   ومحاولة مطابقته لمعايير الجودة الجامعية حسب االدبيات والدراسات والتجارب السابقة في الدول االخرى  حيث  
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تشريعات  من حيث  ال دمج التعليم االلكتروني في العملية التعليمية الزال طور التجربة والتدريب  ولم ُتسن له قوانين  و
السياسية واالقتصادية  وآليات معايير جودته   خصوصًا والبالد تعاني أزمات  من  الناحية  آليات عمله وال متابعته 

التي اثرت على العملية التعليمية بشكل مباشر حيث توقفت الدراسة  19-والصحية ,ولعل أخرها جائحة كورونا كوفيد
وهي أهمها دمج التعليم االلكتروني في  وانقطع التواصل المباشر مع الطالب   فكان لزامًا البحث عن خيارات بديلة

من نتائج وتوصيات هذه إلمكانية دمج التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم الجامعي  االستفادة وباإلمكانمؤسساتنا 
  الليبية  .

 المراجع و المصادر

  المراجع العربية 

i. ،يدائية على دراسة م االلكتروني،في التعليم ) المهارات البشرية والثقافة الرقمية ودورها 2020(ياسين  ابوسريويل
 ليبيا. سبها،جامعة  االول،المؤتمر الدولي االفتراضي  الزاوية،الكوادر االكاديمية بجامعة 

ii. ،ليبيا. بنغازي، الوطنية،دار الكتب  الحديثة،االدارة االلكترونية  )،2019نوري ( الكوني  

iii.  رجى. التعليم االلكتروني في العراق وابعاده حمد جاسم محمد الخز  )2018(علي عباس سلمان محمد
 العراق. بابل، )،8(عدد  )،1مجلد (,  2018مجلة مركز بابل للدراسات االنسانية,  .القانونية

iv. الدراسات مجلة ،العالميةرض لبعض الّنماذج ع- معايير ضمان جودة الّتعليم العالي )،2017( مهري، اإلبراهيمي 
 .5-2ص.ص  العدد،الوادي، -لخضر حمة شهيدال جامعة ،االجتماعية والبحوث

v. ،لوجيا ظل تكنو  الجامعات فيتفعيل نظام التعليم االلكتروني كآلية لرفع مستوى االداء في  )،2016هبة ( لموشي
 لبنان. طرابلس، ،المؤتمر الدولي الحادي عشر "التعليم في عصر التكنولوجيا الرقمية " المعلومات،

vi. ) :د )، المجل205التعلم اإللكتروني مجلة األستاذ، العدد ( تقنياتاسة وتحليل ). در 2013صالح، منى هادي
  األول، العراق.

vii.  و عوائق جسيد التعليم اإللكتروني بالجامعة الجزائرية مقومات الت .بن السبتي عبد المالك ،)2012( الزاحي حليمة 
 .قسنطينةجامعة منتوري  ،التطبيق

viii.  ،الي من إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على خدمات التعليم الع )،2012( األختر عبد الرحمنجعفر إدريس
بية أجل التحسين المستمر وضمان جودة المخرجات والحصول على االعتمادية، مجلة األكاديمية االمريكية العر 

 .62-39ص.ص  )،3(للعوم والتكنولوجيا، العدد 

ix. ة ا في الجامعات الليبية؟، المؤتمر الرابع للمنظمهل نحن بحاجة إلى الجودة وضمانه )،2012( حسين مرجين
 .16 - 1 )، ص.ص4(العدد العربية لضمان الجودة في التعليم، مصر، القاهرة، 



 

72 

 

www.knowledge.upei-uoi.mg 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: II 

Date of Publication: 05/08/2020 

 مجلة املعرفة

 متعددة التخصصات اإللكرتونية
 2708ـ3527 لكرتو�:اإلالرتقيم الدويل املعياري 

 2العدد: 

  05/08/2020تاريخ اإلصدار: 

  

x. ،لعالي ، إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على خدمات التعليم ا)2012( األختر، عبد الرحمن إدريس، جعفر
ات والحصول على االعتمادية، مجلة األكاديمية االمريكية من أجل التحسين المستمر وضمان جودة المخرج

 عمان، االردن. ،62- 39العربية للعوم والتكنولوجيا، العدد الثالث، ص.ص 

    االجنبية:المراجع 

xi. Resenberg,M,J,(2001), E-Learning strategies for delivering knowledge in the digital 
age , MC,Hill, new York. 



 

73 

 

www.knowledge.upei-uoi.mg 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: II 

Date of Publication: 05/08/2020 

  2020للجزائر العامة للموازنة قراءة ،للدولة العامة الموازنة 
The state budget, a reading of the Algerian public budget 2020  

 (الجزائر، )الجلفة ،الجامعية الخدمات مديرية ،علية بن مريني
abila7575@gmail.com 

 2020 أوت 05 النشر:تاريخ 
 

 ملخص:     
 المعنى بها أخذت التي االقتصادية السياسة أهداف لتحقيق الدولة إليها تلجا المالية السياسة أدوات من اةأد الميزانية أصبحت
 في المستمر اداالزدي ظاهرة وراء تكمن التي والمبررات واألسباب,  المالية الوظيفة ظل وفي المتقدمة الرأسماليات في الواسع
 لعامةا األمور مختلف في المستمر الدولة تدخل مسار اتجاه في ويوازيه هيقابل أصبح الذي الواقع وهو العامة النفقات

 يستأثر ام أصبح بل السنوية الميزانية في والمصروفات اإليرادات جانبي توازن على الحفاظ المهم يعد فلم وهكذا والخاصة
 هي فما. انيةللميز  والحسابي المالي زنالتوا وليس ككل القومي لالقتصاد واالجتماعي االقتصادي العام التوازن هو باالهتمام
 المالية؟ سياستها في العامة الموازنة على الدولة تعتمد ولماذا ؟ الميزانية

.اإليرادات العامة، النفقات الميزانية، المفتاحية:الكلمات   

Abstract : 

 

The budget has become one of the financial policy instruments used by the state to achieve 

the objectives of the economic policy, which takes into account the broad meaning in 

advanced capitals and in light of the financial function, and the reasons and justifications 

behind the phenomenon of continuous increase in public expenditures, a reality that has 

become counterbalanced and paralleled in the direction of continuous state intervention. Thus, 

it is no longer important to maintain the balance of the income and expenditure sides of the 

annual budget. My Account budget. So what is the budget? Why does the state rely on the 

public budget in its fiscal policy? 

Keywords : Budget, Overhead, Revenue. 

 

 المقدمة:
العامة  واإليرادات للنفقات كونها بيان عن تخرج ال والميزانية العامة، ميزانيتها في المتجسدة الدولة مالية هي العامة المالية
 وسيلة العامة الميزانية تعتبر حيث ، سياسية ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، كانت سواء عامة الدولة أهداف تحقيقل الالزمة

 و االجتماعية و واالقتصادية المالية أهدافها لتحقيق الدولة تستخدمها المالية السياسة أدوات من و أداة عنها غنى ال
 أصبحت بالتالي و االجتماعية و االقتصادية القطاعات شتى في توازنيةال أهدافها التنموية تحقيق ثم من و السياسية
 تحتاج بالتالي و أهدافها إلى المستندة مبرراتها لها أصبحت و االقتصاد القومي توجيه في المؤثرة العوامل أهم من الميزانية

 ،و المفاجئ المالي العجز في الوقوع لتالفي معينة مدة زمنية ضمن نفقاتها و إيراداتها معدل لتقدير مؤسسة أو دولة كل
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 األمثل الحل هي رسمية وثيقة في توثيقها المعلومات و هذه جدولة فكانت عنها، تنتج التي االقتصادية االضطرابات تجنب 
 الدولة دور تطور كما معلومة، غير زمنية لفترات االقتصادية العجلة دوران يعرقل قد طارئ  اقتصادي ظرف لتجنب
 من للمجتمع والتأكد العامة المنافع تحقيق إلى تهدف التي االقتصادية نشاطاتها جانب إلى ذلك المجتمع في مهما وأصبح

 إيرادات على تقتصر التي للدولة العامة الميزانية خالل من تأكدها يكون الصحيح النحو على تسير النشاطات هذه أن
دقيقة فما هي تعريفات الموازنة العامة للدولة ؟ وما  بصورة سويا اونفقاته إيراداتها توازن يكون أن ويجب الدولة ونفقاتها،

 العامة؟أهميتها بالنسبة للدولة؟ ماهي مبادئ ومراحل الميزانية 
 :التالية النقاط العامة الموازنة لموضوع دراستنا تشمل وسوف

 .العامة لميزانية حول أساسية مفاهيم 
 .للميزانية األساسيةالمبادئ  
 .العامة الميزانية تنفيذ و إعداد 
 .العامة الموازنة تنفيذ مراقبة 

 و ما جاء فيها من قرارات. 2020لسنة الجزائرية باإلضافة الى قراءة في الموازنة العامة للدولة 

 العامة الميزانية حول أساسية مفاهيم :أوال
 في أهميتها ذاوك العامة الميزانية وطبيعة مفهوم توضيح ويمكن المعاصرة، المالية التنظيمات أهم من العامة الميزانية تعتبر

 :التالية العناصر

 بوتقة في كلها صبت تعريفات بعدة العامة الميزانية الحديث المالي الفكر يعرف : للدولة العامة الميزانية ( تعريف1
 : نجدالتعريفات  هذه ومن ، واألفكار متشابهة وموضوعات، عناصر، وتشمل واحدة،
 "يرادات لنفقات، معتمد تقديري بيان عن عبارة مةالعا الميزانية أن   بسنة تقدر ما عادة مستقبلية مدة عن الدولة وا 
 "واحدة سنة خالل تجبيه أو تنفقه، أن للحكومة يمكن ال مالي تقديري بيان أنها "  
 "تعرض قةوثي في ترصد بسنة، تقدر ما غالبا محددة زمنية مدة عن اإيراداته و الدولة، لنفقات تقديري بيان أنها 

 ."إلجازتها التشريعية السلطة على
 "يراداتها نفقاتها، وتتضمن الحكومة، تعدها وثيقة أنها   " ةالتشريعي السلطة قبل من وتعتمد سنة، مدة عم وا 
 "تحصلو  الحكومة، تعدها بسنة، تقدر ما عادة مدة عن اإيراداته و الدولة، نفقات تتضمن وثيقة عن عبارة أنها 

 ) 1994محمد،  " .(التشريعية السلطة قبل من إجازتها على
 "معينة، ةفتر  خالل المختلفة النشطة على إلنفاقها الحكومة تخطط التي للموارد رسمي تقدير هي العامة الميزانية 

 ".الموارد هذه عل الحصول وكيفية ، واحدة مالية سنة العادة في هي
 ي لنفقات تفصيلي تقدير" بأنها اآلخر البعض وعرفها التنفيذية  طةالسل قبل من إعدادها يتم سنة، لمدة الدولة راداتوا 

 ".العامة والمالية االقتصادية األهداف عن وتعبر التشريعية السلطة طرف من واعتمادها
 اتنفق تتضمن مالية خطة خالل من االقتصادية الدولة لنشطات تتعرض العمة الميزانية أن نجد التعاريف هذه وبتحليل
 .بسنة تقدر ما غالبا مستقبلية، زمنية مدة خالل تنفيذها المنتظر من والتي المالية، اراداتهإي و الدولة،
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 : التالية بالخصائص الميزانية تتميز : للدولة العامة الميزانية ( خصائص2 

يراداتها الدولة، لنفقات احتمالية تقديرات: عن عبارة العامة الميزانية - أ  نفقاتها، جملح قمسب تقدير أي المالية، وا 
يراداته  .عليها لحصولا المنتظر من وايرادية إنفاقية، لمبالغ أرقام عن عبارة فهي وتنفيذها وتحصيلها، وكيفية تنظيمها، ،اوا 
نفاقها ال تعداها،ت ال حدود ضمن ولكن تنقص أو تزيد أن فيمكن احتمالية تقديرية األرقام هذه أن وبما .واحدة سنة خالل وا   وا 
 .إعدادها دقيقة في غير ةالميزاني كانت

 وتنظمها تعدها، أن بعد التشريعية السلطة قبل من تعتمد معتمدة، وثيقة عن عبارة العامة الميزانية -ب
 تقدم أن ةضرور  على بريطانيا ومنها الدول، بعض دساتير تنص العامة الميزانية دور لخطورة ونظرا :التنفيذية السلطة
 عدادإ أن على المالي الفكر درج ولقد اهذ .عليها البريطاني العموم مجلس موافقة لىتحصل ع لم أن استقالتها الحكومة
 ويمثل اإلنفاقي، يهابشق الميزانية بنود بتنفيذ والمكلفة الحكومة، أنها على اعتبار التنفيذية السلطة قبل من يتم إنما الميزانية
 ويجب ن،بقانو  صدرت أنها البرلمان قبل من الميزانية قرارا ويعتبر هذا .الحكومة رئيس أو المالية، وزير عادة الحكومة
 شكالواأل الحدود، ضمن يتم وهذا بإنفاقها، أي األمة، بالتصرف بأموال للحكومة صريحا إذنا يعني فاالعتماد تنفيذه،

 بإعطائه، يادستور  ةالمخول التشريعية السلطة تتمتع بها التي الحقوق أقوى من اإلذن هذا ويعتبر الميزانية، لخطة المرسومة
 .المرسومة اإلنفاق وطبقا ألوجه للميزانية، تنفيذها في التنفيذية السلطة المراقبة حق اإلذن هذا يخول وبحيث
 أما .كلها ضهاترف أو كلها، ترفضها أو كلها، فتجيزها واالتفاقية، اإليرادية، الميزانية بنود التشريعية السلطة حق ويتناول

 ثم ومن يرادات،اإل لبنود بنسبة الخيار هذا لها ليس ولكن بعضها، أو كلها، النفقات بنود بتنفيذ الخيار افله السلط التنفيذية
ال كلها، تقوم بتحصيلها أن فعليها  .الميزانية إجازة لشروط مخالفة كانت وا 

 عمومية هيئات على العمومية المحاسبة نظام يعرفها التي للشكليات تخضع الميزانية أن أي :محاسبية وثيقة - ت
 راآلخ و باإليرادات خاص قسم إلى الميزانية تقسيم على محاسبتها مسك في والتي تعتمد ربحي، غير إداري طابع ذات

 .بنود ثم مواد إلى باب وكل أبواب إلى وكل فصل فصول إلى مقسم جانب وكل ،بالنفقات خاص

 في يعتمد حيث ،لمؤسساتا لمسؤولية بالنسبة القرار خاذالت قاعدة الميزانية تعتبر :القرار التخاذ مساعدة وثيقة - ث
 التعبيرب تسمح التي و تتضمنها التي المعلومات مميزات لطبيعة نظرا معطيات الميزانية على أساسية بصفة قراراتهم اتخاذ
 .التحليلسهلة  و مبسطة بطريقة الموارد و اإلمكانيات كل عن

 كأداة تعتبر لتاليبا و محددة زمنية لفترة للمؤسسة عمل خطة أو برنامج عن تعبر فهي :األداء لمراقبة قاعدة - ج
 تحقيقه تم ام و مقررا كان ما بين المقارنة و المسطرة البرامج من تحقيقه تم ما و نسبة حجم قياس خالل من ،األداء لمراقبة
 ) 1996الواحد،  :(يلي ما منها نذكر أخرى خصائص توجد كما .فعال

 التشريعية السلطة لموافقة تخضع وثيقة امةالع الميزانية.  
 الالزمة اإليرادات و الدولة تنفقه سوف لما مفصلة بيانات الميزانية تتضمن. 
 سنة تكون ما عادة محددة زمنية بفترة الميزانية تتعلق. 
 فعلية ليست و تقديرية ميزانية هي الدولة ميزانية. 
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 و الدولة، نفقاتل إحصائي تقديري بيان مجرد العامة الميزانية تعتبر ال أن يجب : للدولة العامة الميزانية ( أهمية3 
 أو بايتهاج أو تنفيذها يجري وخصوم أصول، بنود على موزعة مالية أرقام بمبالغ فيها تدّون وثيقة ليست فهي فقط إيراداتها
 ماليةال السياسة أدوات من وأداة عنها، غنى ال وسيلة العامة الميزانية أصبحت فقد .محددة زمنية فترة خالل إنفاقها

 التوازنية نمويةالت أهدافها لتحقيق ثم ومن والسياسية، واالجتماعية واالقتصادية أهدافها المالية، لتحقيق الحكومات تستخدمها
 تصاداالق توجيه في المؤثرة العوامل أهم من أصبحت العامة إن الميزانية .واالجتماعية االقتصادية القطاعات شتى في

 :يلي نلخصها فيما والتي أهدافها إلى المستندة مبرراتها لها وأصبحت القومي،

 التي بأنواعها اليةالم الموارد تفصل للدولة، المالي الوضع تعكس مرآة تعتبر العامة فالميزانية :المالية الناحية من - أ
 تهامشروعا من نقدية ودخول صعبة وعملة وأرباح جديدة ورقية ونقود ورسوم، ضرائب، من مقبلة سنة توفيرها خالل سيتم

  .المالية الموارد من والتجارية وغيرها والصناعية الزراعية،

 التنموية ظاهرهم على بالتأثير القومي االقتصاد أوجه على التأثير في الميزانية تستخدم :االقتصادية الناحية من - ب
نما تحقيقه، يجب الذي ىاألسم الهدف الميزانية توازن يعد ولم ومؤشراته النقدية،  على ازنالتو  تحقيق في يتمثل أصبح وا 

 نواتس عدة مدتها تستغرق قد التي االقتصادية الدورة مدار على التوازن أصبح ثم ومن القومي بأكمله، االقتصاد مستوى
 في اءسو  الحكومة ميزانية في المقصود التوازن خلل أصبح وكذلك ، للميزانية الحكومية السنوي التوازن تحقيق من أولى
  القومي االقتصاد في التوازن تحقيق وسائل من ووسيلة بل أمرا مقبوال الخلل هذا وأصبح مقبوال، أمرا فائض أو عجز صورة

 ول،المتدا النقد كثرة بسبب مرتفعة األسعار تكون ورواج انتعاش، حالة في القومي االقتصاد كان فإذا لذلك تفصيل و
 الكلي ضالعر  عن النقدي الكلي الطلب ارتفاع بسبب أي السلع، على النقدي طلبهم ارتفاع سبب أي األفراد والمتوفر بأيدي

 .السلعي

 تحقيق في دولةلل المالية السياسة أدوات من كأداة العامة الميزانية تستخدم حيث : االجتماعية الناحية من - ت
 .الواحد المجتمع فئات بين الدخول في التفاوت لةبإزا االجتماعي التوازن وتحقيق االجتماعية األهداف واألغراض

 الفوارق حدةب يشعرون فال ونفسيا، ونقديا ماليا الفقراء يساعد االجتماعية األغراض تحقيق في العامة الميزانية استخدام إن
 ثم ومن د،واح آن في واجتماعيا اقتصاديا تنمويا هدفا يعتبر الدخول في التفاوت تقليل إن .األغنياء وبين المالية بينهم

قرارها العامة الميزانية إلعداد مبررا هاما يعتبر أن يصلح  .وا 

 :منها عديدة سياسية وأهداف أغراض لتحقيق العام الميزانية تستخدم ة:السياسي الناحية من - ث
 الخ...الشعب سلمج النواب، مجلس األمة، مجلس البرلمان، – التشريعية السلطة تباشرها .الحكومة على الرقابة تحقيق -

 الميزانية، لىع الرقابة تكون وقد .األمة ممثلي قبل من واعتمادها الميزانية خطة بنود مناقشة أثناء التنفيذية، على السلطة
 بها، قانون وروصد اعتمادها وبعد تنفيذها أثناء الحقة تكون وقد الخطة، مناقشة أثناء آنية رقابة وقد تكون وتنفيذا، إعدادا
 .الميزانية قانون وهو
 أو االقتصادية أو المالية أو السياسية أو اإلدارية األغراض لبعض تحقيقا وذلك ة:الحكوم على الضغوط تحقيق -

 .يالخارج أو الداخلي المستوى على سواء معين إصالحي أو سياسي برنامج إتباع على الحكومة إلجبار االجتماعية، أو
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 تقره والذي الثالث السلطات بين الفصل نظام إلى أصال مستندة الميزانية نونقا إصدار في التشريعية السلطة أحقية إن 
 مما قتراح،اال أو التعديل أو الرفض أو بالقبول العام الميزانية مناقشة في الحق التشريعية السلطة تعطي الدساتير، والتي

 ناسبا،م يرونه بما النواب هؤالء مطالب إلى لالستجابة وزرائها أو الحكومة، على الضغط ألن يمارسوا األمة نواب يؤهل
 مقترحاتال لبعض االستجابة أو االنفاقية، أو اإليرادية بنودها بعض إلغاء عليها أو تعديل كإدخال :بالميزانية ويتعلق
 ى،أخر  بأمور المتعلقة القوانين بعض على التشريعات والموافقة بعض كتمرير بالميزانية تتعلق ال قد والتي األخرى

 لحصولل الوزراء على ضغط الميزانية كورقة على النواب موافقة استخدام ثم ومن مالية أو سياسية، اجتماعية، صادية،اقت
 .تبينها أو المقترحة القوانين تلك على موافقتهم على

 في تضع أن الميزانية، تحضير بصدد هي و ،التنفيذية السلطة على يتعين :للميزانية األساسية المبادئ: ثانيا
 .الميزانية توازن و عمومية، وحدة سنوية، :يلي فيما تتمثلالتي  و .الميزانية تحكم التي العامةئ المباد من عدد اعتبارها

 منتظمة دورية بصفة الدولة إيرادات و لنفقات الترخيص و التوقع يتم أن المبدأ هذا يعني : الميزانية سنوية ( مبدأ1
 .التشريعية السلطة من سنوي باعتماد تقرر أن يجب ميزانيةأن ال أيضا المبدأ هذا ويعني عام كل
 دوام يضمن الميزانية مبدأ أن في فتتمثل السياسية االعتبارات اأم :معينة مالية و سياسية اعتبارات إلى المبدأ هذا يرجع و

 موافقتها على الحصول و إليها الرجوع على مضطرة نفسها تجد التي التنفيذية السلطة أنشطة على التشريعية رقابة السلطة
 السلطة نشاط تفاصيل على تقف التشريعية السلطة تجعل الدولة لميزانية السنوية المناقشة إن عام ثم كل دورية بصفة

 األنشطة اغلب خاللها تمارس التي الفترة هي السنة فترة أن فتتمثل المالية االعتبارات أما .حدوده رسم و رقابته و التنفيذية
 و القريب، الماضي في اتجاهاتها أساس على خاصة، بصفة نفقاتها و الدولة تقدير إيرادات دقة تضمن أنها كما.االقتصادية

 مدة تكون عندما النفقات، فتقدير.أخطاء من بذلك يقترن ما و أطول، في فترة النفقات و اإليرادات هذه تقدير لصعوبة ذلك
 الالزمة الفترة هذه خالل محسوس بشكل األجور و تغير األسعار لالحتما نظرا صعبا سيكون سنة، من أطول الميزانية
 في تؤثر التي االقتصادية العوامل تغير نظرا الحتمال صعوبة اقل بدوره، يكون، لن اإليرادات تقدير أن كما الميزانية، لتنفيذ
 المستقبل في العوامل هذهبتطور  فالتنبؤ عامة، بصورة العامة اإليرادات الضرائب حصيلة في ثم من القومي، الدخل

 في و اتجاهاته التطور هذا بدراسة باالستعانة ذلك و ميسورا، و سهال العادة في و سنة، مدة في يتمثل الذي القريب،
 ,J.BURKHEAD)سنة من أكثر لمدة لتستمر الميزانية وضعت متى صعبا أمرا سيصبح انه غير.القريب الماضي

Government Budgeting, 133-135) 

 واحدة وثيقة يف إيراداتها جميع و الدولة نفقات جميع تدرج أن الميزانية وحدة بمبدأ يقصد :الميزانية  وحدة مبدأ (2
 بقتهامطا و المالية الدولة تصرفات مراقبة من المختلفة الرقابة أجهزة تتمكن و حتى المالي، مركزها معرفة يسهل حتى

 .)ظاهر، دون سنة(  التشريعي السلطة عليها وافقت لموازنة كماا في الواردة االعتمادات و المحددة لألهداف

 هناك فان فوائد من الميزانية وحدة مبدأ عليه تضمن ما رغم : الميزانية وحدة مبدأ على الواردة الستثناءات ا-
 ذهه حصر كنيم و .المالية احتياجاتها و تعدد للدولة الحديثة المالية تبررها عليه ترد التي االستثناءات هذه بعض

 :التالي النحو على أربعة نقاط في االستثناءات
 الملحقة. الميزانيات 
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 للخزينة الخاصة الحسابات. 
 التسليفات_    _ حساباتالخزينة تسبيقات الخاص_ حسابات التخصيص حسابات) التجارة حسابات 

 (األجنبية الحكومات مع التسوية حسابات
 عادية. الغير الميزانيات  
 المستقلة الميزانيات. 

 كافة و لنفقاتا تقديرات كافة الميزانية وثيقة في تظهر أن يعني الميزانية عمومية مبدأ : الميزانية عمومية ( مبدأ3
 يهدف لميزانيةا وحدة مبدأ كان فإذا الميزانية، وحدة مبدأ يكمل المبدأ هذا و .بين االثنين مقاصة أي دون اإليرادات تقديرات

 عن اإلطار ذاه مال إلى يهدف العمومية مبدأ فان للميزانية، الخارجي يمثل اإلطار و الدولة لميزانية ةواحد وثيقة إعداد إلى
 ميةعمو  مبدأ أن أي .التقديرين بين مقاصة إجراء دون تقدير بإيراد لكل و بنفقة تقدير لكل التفصيلي التسجيل طريق

 .للميزانية الخارجي اإلطار هو ذكره سبق ما و على األخير، هذا أن الميزانية وحدة لمبدأ الداخلي المضمون يمثل الميزانية
 في لنقدا هذا إيجاز يمكن . والبعضجانب  من كبير لنقد تعرض انه إال فوائد من الميزانية عمومية مبدأ يحققه ما رغم و

 :ثالثة نقاط

 ضغط على عامال المرفق بإدارة ئمينالقا لدى الحافز إضعاف شانه من الميزانية عمومية مبدأ إن :األولى لنقطةا- أ 
 و الدولة نيةميزا إلى سيذهب المرفق يحققه فائض أي أن و خاصة الحديثة اإلدارة بإتباع أساليب إيراداتهم زيادة أو نفقاتهم

 .عملهم تحسين ظروف أو ،به العاملين لمكافأة يوجه لن

 .لعاما المرفق إدارة في التجارية اليباألس استخدام على يشجع ال المبدأ هذا إن :الثانية النقطة - ب

 .أدائه حسن و ءتهكفا و الحكومي العمل مرونة على التأثير شانه من العمومية مبدأ إتباع إن :الثالثة النقطة - ت

 : حديث مفهوم و تقليدي مفهوم : مفهومان على الميزانية توازن ييحتو  : الميزانية توازن ( مبدأ4

 إيراداتها مع الدولة فقاتن جملة تساوي التقليدي المفهوم المبدأ هذا يعني :الميزانية دألمب التقليدي المفهوم - أ
 هذا و بحتة حسابية نظرة إذن إليه ينظر المفهوم هذا فالمبدأ من .نقصان أو زيادة دون العادية المصادر من المستمدة
 طريق عن تغطية تمت إذا التزايد عته علىبطبي يتجه عجز حدوث خشية ذلك و. الخاصة المشروعات و اإلفراد موازنة

 و اإلسراف على فائض يدفع حدوث أو النقدي اإلصدار طريق عن العجز تغطية تم ما إذا تضخم حدوث إلى و االقتراض
 األموال تناقص إلى يؤدي أن شانه من القروض إلى االلتجاء طريق عن العجز تغطية فان أخرى ناحية من و .التبذير

 في يةاإلنتاج األموال رؤوس نقص إلى يؤدي مما االستثمار على الغالب في ستوجه كانت و التي األفراد دي في الموجودة
 نفا استثماري غير إنفاق في أي العجز سد في القروض حصيلة بإنفاق قيام الحكومة يعوضه ال نقصا القومي االقتصاد

 قطري عن العجز سد أن ذلك إلى أضف .البطالة زيادة إلى مما يؤدي المجتمع أفراد أمام العمل فرص تناقص يعني ذلك
 دتهااستفا عدم و العام الدين خدمة في في االقتراض تتمثل إضافية بأعباء القادمة األجيال تحميل شانه من االقتراض
 .المقترضة باألموال
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 في العجز على تنظر تعد مفل العامة المالية في الحديثة النظرية أما :الميزانية توازن لمبدأ الحديث المفهوم - ب 
 ليس لكن و .الحالي القرن تميز التي االقتصادية المالية و التطورات ضوء في ذلك و محققة مالية كارثة انه على الميزانية
 فكرة لماليا التوازن بفكرة يستبدل أن يميل على انه هنالك ما كل التوازن فكرة يستبعد المعاصر المالي الفكر أن ذلك معنى
 الميزانية مؤقت في عجز حدوث إلى هذا أدى لو و حتى العام االقتصادي التوازن فكرة هي نهام أوسع

 الجهات تختلف ماك ، أخرى إلى دولة من العامة الموازنة إعداد طرق تختلف :العامة الميزانية تنفيذ و إعداد: ثالثا
 .واالقتصادي المتبع السياسي للنظام تبعا بإعدادها تقوم التي

 الموازنة ادإعد استناد على العالم دول معظم في التقاليد جرت :العامة  الموازنة بإعداد المختصة طة( السل1
 :التالية لألسباب طبيعيا أمرا الموازنة العامة بإعداد الحكومة قيام أن شك وال التنفيذية، السلطة إلى العامة

 اإلنفاق على ئمةوالقا العامة لإليرادات جبايتها إلى افةباإلض العامة، المرافق تسيير عن المسئولة هي الحكومة كون - أ
 .يراداتإ من تدره أن ينتظر وما نفقات من المرافق هذه احتياجات معرفة غيرها من أقدر يجعلها مما العامة، على المرافق

ألنها  العامة وازنةالم دإعدا أيضا تتولى أن الطبيعي فمن ولذلك الموازنة تنفيذ عن المسئولة هي التنفيذية السلطة كون - ب
 .صعاب أو معوقات دون تنفيذها يمكن حتى ودقيقة واقعية تكون أن قطعا ستحاول

 تشرف التي ائيةاإلحص األجهزة بفضل وذلك الوطني لالقتصاد المالية بالمقدرة معرفة السلطات أكثر التنفيذية السلطة - ت
 .الضرورية والتقديرات اناتالبي توفر والتي بأكملها البالد في عليها والمتغلغلة

 السنة خالل نةالمواز  إعداد للحكومة واالجتماعي واالقتصادي السياسي البرنامج بمثابة تعتبر العامة الموازنة كون - ث
 العامة وازنةالم تحتاج الحكومة، هذه برنامج عن معبرة تكون حتى الموازنة إعداد للحكومة يترك أن الطبيعي لذا فمن القادمة

 متشبعة اريةإد أجهزة من تملكه لما إعدادها الحكومة تولت إذا إال يتحقق ال أمر وهو المختلفة بنودها كبير بين نسيقت إلى
 التجربة ثبتهأ ما وهذا التنسيق، يتحقق فلن التشريعية السلطة إلى المهمة هذه أسندت لو لكن إقليم الدولة، كامل في ومنتشرة

 معه يحصل الذي األمر الناخبين إرضاء على حرصها بمقدار المال تدابير على صال تحر  البرلمانية المجالس أن من
 ممالئ نحو على الميزانية وتحضير إعداد التنفيذية السلطة إلى يعهد أن المنطقي من أنه يتضح سبق، ومما .مخاطرة
 . عناية و دقة لبك المهمة بهذه ستقوم أنها المؤكد من ويكون ،دولة كل بها تمر االقتصادية التي للظروف

 لقواعدا عدد مراعاة الموازنة، وتحضير إعداد يتطلب :الميزانية  تحضير في بها يسترشد التي ( القواعد2
 المبادل، هذه لىإ أشرنا أن سبق ولقد مبدأ التوازن، الشمولية مبدأ الوحدة مبدأ السنوية، مبدأ في والمتمثلة العامة والمبادل
 دعن التجريبية القواعد مراعاة بعض على العمل جرى المتطورة أو التقليدية صورتها يف سواء المبادل هذه عن فصال

 ت(-)السيد، د .أهمها من الميزانية تحضير

 جديدة ميزانية يف واإليرادات النفقات وتقدير دقة على يساعد ما أفضل ألن :السابقة الوقائع بأحدث االسترشاد -أ
 .سابقةال السنوات ونفقات إيرادات أرقام هي

 كان التنفيذو  التحضير بين الزمن قصر كلما ألنه المالية، السنة لبداية يكون ما أقرب يكون :الميزانية تحضير -ب
 .الدقة إلى أقرب التقدير
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 في وذلك عامة،ال المنفعة من ممكن قدر أكبر تحقق بصورة :االجتماعية واألولويات العامة الحاجات ترتيب -ت 
 .تناقضات بداخلها إحداث عدم ويضمن وحدتها المالية اسةللسي يحفظ الذي اإلطار

 بالبيانات مةمدع الواقع من تنبع عليها اعتمد التي المعطيات تكون بأن :التقديرات إقامة في الدقة مراعاة -ث
 .الثبوتية والوثائق الدقيقة اإلحصائية

 القيام تضمنت ديمقراطيا مجتمعا تمثل ومةحك أي في الميزانية عملية إن :الموازنة  إلعداد الفنية ( اإلجراءات3
 يمكن باإلعداد المتعلقة فاإلجراءات التنفيذ مراقبة وأخيرا والتنفيذ، اإلعداد واالعتماد وهي عام، كل في تتكرر آلية بخطوات
 : هي مراحل خمس في حصرها

 يتولى التنفيذية لسلطةل مثال تبارهباع المالية وزير أن على العادة جرت لقد : العامة الموازنة مشروع إطار إعداد -أ
مكانيات السياسة المالية، اتجاهات يتضمن والذي اإلطار هذا إعداد  داخليةال التمويل مصادر ضوء في العامة الخزينة وا 

 . واالجتماعية االقتصادية العامة للتنمية بالخطة ذلك ربط مع العام، اإلنفاق متطلبات و ، والخارجية

رساله المنشور هذا إصدار المالية وزارة تتولى :العامة وازنةالم منشور إصدار -ب  والهيئات زاراتالو  جميع إلى وا 
 مع لةالمقب للسنة المالية السياسة عناصر عن بيانات مع الموازنة إلعداد مشروع العريضة الخطوط يتضمن الذي العامة،
 يتسنى لكي اليةالم وزير يحدده موعد في المقبلة المالية نةعن الس ونفقاتها إليراداتها تقديراتها بإرسال الجهات هذه مطالبة

 .المحدد الوقت في الدولة ميزانية مشروع إلعداد الالزم الوقت له

 دائرة يكون ما وغالبا اإلدارية األجهزة على المسؤولية هذه تقع : والهيئات الوزارات موازنات مشروعات إعداد -ت
 مشروع إعداد تتولى التي الميزانية، دائرة مثل في مسؤوليتها األخرى الدوائر باقي عن مستقلة تكون العمل لهذا مختصة
 .لحكومةا تستهدفها التي االقتصادية نطاق السياسة وفي عامة إرشادات ضمن المعنية الهيئة أو بالوزارة الخاصة الموازنة

 المختلفة لوزاراتا تقديرات كافة تصل أن بعد: العامة والهيئات الوزارات موازنات مشروعات ومناقشة بحث -ث
 باإلضافة نفقاتها، راتتقدي بإضافة المالية تقوم وزارة ثم والمحاسبية، الفنية الناحية من مراجعتها فتتم للدولة، التابعة والهيئات

 .لها التابعة المصالح تحصلها التي الدولة إيرادات تقديرات إلى

 سابقا إليها المشار التقديرات كافة جمع المالية بوزارة الميزانية إدارة تتولى العامة: للموازنة النهائي اإلطار إعداد -خ
 كونوي ومستندات، بيانات من إليه يحتاجون ما وطلب لذلك الحاجة إن دعت المختلفة بالوزارات تتصل أن بعد وتنسيقها
 على لكذ بعد عرضه ويتم الميزانية، عمشرو  اللجنة وتعد هذه بالوزارة، المالية اللجنة إلى يرسل الذي الميزانية مشروع
 افةك مثل روتيني نحو على يتم الموازنة إعداد عملية أن سبق مما يتضح .قانونا المحدد الموعد في التشريعية السلطة
 فقاتالن من احتياجاتها بتحديد سنة كل نهاية قبل الدولة من إلدارات إدارة كل تقوم حيث األخرى، الحكومية األعمال
 .القادمة السنة عن داتواإليرا
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 : العامة واإليرادات النفقات ( تقدير4 
يراداتها الدولة لنفقات المعتمد التقدير العامة الموازنة عرفنا وأنه سبق  معدي يواجه أن الطبيعي ومن مقبلة، مدة خالل وا 

 لواردةا واإليرادات لنفقاتا تقدير شكل هو تثير ما أول الموازنة إعداد عملية أن كما الصعوبات، من الموازنة العديد
 .موجزة بصورة المشكل هذا لدراسة يلي سنتعرض فيما ولهذا بالموازنة،

 النفقات تقدر .قاصاد يكون أن إال يتطلب وال كثيرة فنية صعوبات يثير ال المعتاد في النفقات تقدير :النفقات تقدير -أ
 بمعنى لدقةمراعاة ا مع المنتظرة للحاجات تبعا المختلفة يئاتاله في المختصين الموظفين قبل من المباشر، التقدير بطريقة

 المقترحة المبالغ على ويطلق الواقع أرض في تطبيقه يمكن حتى المغاالة عن وبعيد واقعي التقدير هذا يكون أن
ن الفعلي، التنفيذ أثناء تتجاوزها أن التنفيذية للسلطة يجوز وال "اعتمادات"للنفقات  االعتمادات ذهه اوزلتج الضرورة دعت وا 
 .التشريعية السلطة من مسبقة موافقة الحصول على عليها

 :اإليرادات تقدير -ب
 النشاطب الضرائب حصيلة ارتباط عن ناشئة فنية صعوبات يثير اإليرادات تقدير إن :النسبي النقص أو الزيادة طريقة

 تقدير انك دقيقة الدراسة هذه كانت وكلما توقعاته، لفبمخت النشاط هذا دراسة ولهذا يجب القادمة، السنة خالل االقتصادي
 حجم في مؤثرةال االقتصادية المتغيرات بكافة اإللمام يقتضي بدقة تقدير اإليرادات إن .الواقع إلى يكون ما أقرب اإليرادات
 .الدولة المحصلة لحساب الضرائب حصيلة ثم ومن الوطني، الدخل
 لعامةا اإليرادات مصادر من مصدر كل باتجاهات التنبؤ إلى أساسية بصفة لطريقةا هذه ترمي :المباشر التقدير طريقة
 .المباشرة الدراسة هذه على حصيلته حدة وتقدير على
 باشرم تحليل إجراء أساس على تحصيلها المنتظر اإليرادات تقدير في الميزانية لمحضري الحرية تترك الطريقة هذه وفي

 .المقبل العام خالل والسياسية جتماعيةواال االقتصادية لواقع الحياة
 قبل السنة راداتإي أساس على الجديدة للموازنة العامة اإليرادات تقدير يتم الطريقة هذه بمقتضى :األخيرة قبل السنة طريقة

 إجراء دون ها،ئجنتا عرفت التي األخيرة السنة إيرادات على ستعتمد) ن (السنة موازنة إيرادات تقدير أردنا إذا فمثال األخيرة،
 .)مثال جديدة ضريبة فرض( االستثنائية الحاالت في إال أي تغيير

 فعال حققةالمت اإليرادات متوسط أساس على الجديدة للميزانية اإليرادات تقدير يتم الطريقة هذه حسب :المتوسطات طريقة
 .)عادة سنوات ثالث(  سابقة فترة خالل

 يرتبط الوضوح مبدأ أن إال العامة، للموازنة األساسية المبادل من والوضوح قةالد تعتبر : العامة الموازنة ( تبويب5
 البحث كان هنا ومن .الكل االقتصادي التحليل عملية معها تسهل صورة في تطهر الموازنة أن هو آخر بشرط وثيقا ارتباطا

 الموازنة على ربط يساعد العامة ازنةللمو  السليم التبويب أن كما الميزانية إعداد خطوات أهم من المناسب التبويب عن
 إلى باإلضافة هذا بينهما، التعارض وعدم تناسق يكون بحيث العامة بالخطة الموازنة ربط أي االقتصادية، بالسياسة العامة
 اتالقرار  اتخاذ وتيسير بالمستهدف، مقارنته مع تنفيذ من يتم ما ومتابعة المالية الرقابة وأحكام الموازنة تنفيذ تسيير

)العكشة، الطبعة  :وهي العامة للموازنة عليها المتعارف التبويبات أهم استعراض سنحاول يلي والسياسية وفيما االقتصادية
 (181ص1997االول 
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 تؤديها التي الخدمة أو النشاط حسب الدولة عمليات )ترتيب( بتبويب يتم أن النوع بهذا يقصد : الوظيفي التبويب -أ 
 للنشاط اإلدارية التبعية عن النظر بغض وذلك الخ،...والتعليم والدفاع وظائف كاألمن من به تقوم ما أساس على الدولة

 في تظهر أن يجب عملياته ولكن العسكري، للقطاع تابع يكون مستشفى قد فمثال ،)باإلنفاق يقوم الذي الحكومي الجهاز(
 .وهكذا الصحة على اإلنفاق جانب

 في الحكومية حداتللو  وفقا العامة واإليرادات النفقات تصنيف اإلداري )التقسيم(  بويببالت يقصد :اإلداري التبويب -ب
 . العامة للسلطات اإلداري التنظيم هيكل يعكس بذلك فهو ، ) الخ... المصالح، والهيئات، الوزارة،( الدولة

 شكل في وعرضها تصادية،االق طبيعتها حسب الدولة عمليات أساس على النوع هذا يقوم :االقتصادي التبويب -ت
 طبيعة حسب التبويب هذا يتم وبالتالي االقتصادية، القطاعات كل عمليات أوسع يشمل نظام من جزء وكأنها به تظهر
 .القطاع وحسب حسب العملية يتم أي العمليات بهذه يقوم من وحسب العملية

 نيويورك والية يف وبالتحديد األمريكية المتحدة تالواليا في تطبيقها إلى الموازنة هذه ظهور يرجع : األداء موازنة -ث
 يعطي بحيث ،العامة الموازنة بيانات تبويب إلى أداة بأنها األداء موازنة الكتاب بعض الثانية، ويعرف العالمية الحرب بعد

 . وخدمات سلع من تشتريه وليس لما أعمال من الدولة تقوم لما االهتمام

 الموازنة وتنفيذ ( اعتماد6
 األقدر باعتبارها ةالتنفيذي السلطة إلى أسندت قد والتحضير اإلعداد مرحلة كانت إذا :باالعتماد المختصة لسلطة ا- أ

 في كومةالح مراجعة تتولى التي االختصاص جهة أنها باعتبار التشريعية به السلطة فتنفرد االعتماد مرحلة أما ذلك، على
 .الديمقراطية النظم في السلطات كل بوصفه مصدر لشعبا ممثلة كونها إلى باإلضافة أعمالها، جميع

 السلطة على عرضهب تقوم الموازنة مشروع بإعداد التنفيذية السلطة تقوم أن بعد: الموازنة اعتماد إجراءات - ب
 اإلنفاق تغطيةل ةالالزم المالية األعباء يتحمل الذي الشعب يمثل ألنه على البرلمان بإلقائه المالية وزير يقوم حيث التشريعية

 وازنةالم مشروع عرض يتعين حيث حينها في بحثها من االنتهاء تستهدف دستورية إلجراءات الموازنة اعتماد يخضع .العام
 وثيقة نةالمواز  أصبحت االقتصادي، النشاط في الدولة تدخل لزيادة نظرا المالية السنة بداية قبل التشريعية على السلطة

 حوله يدور ما ومعظم الميزانية، مشروع لمناقشة مختصة لجان هناك يكون ما غالبا .عامةال فهمها لدى يصعب معقدة
 للجانا تجريها التي التعديالت بعد الميزانية مشروع في المقترحة التغيرات األخص على وعلى النفقات جانب هو النقاش

 :الثالث النتائج من واحد يكون والتداول المناقشة وبعد .المختصة
  .الموازنة قانون عليه يطلق وبعدها الموازنة مشروع داعتما- 
 أوحل الحكومة استقالة مثل سياسي تغيير إلى يؤدي الديمقراطية المجتمعات في اإلجراء وهذا الموازنة مشروع فضر  -

  .البرلمان
 صدور أو يةميزانال قانون بصدور تنتهي المرحلة هذه فإن عليه التعديالت بعض إدخال بعد الموازنة مشروع اعتماد -

 .للتنفيذ قابلة قانونية كوثيقة الميزانية العامة
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 الجهات تباشر حيث خطورة وأكثرها مرحلة أهم للدولة العامة الميزانية تنفيذ مرحلة تعتبر :العامة الموازنة تنفيذ - ت 
 وكذلك لعامة،ا الميزانية في مخصصال لالعتماد وفقا القانونية الحدود في إلى مستحقيها ودفعها وصرفها النفقة بعقد المعنية

 قوانين أو سهنف الميزانية قانون حددها سواء قانونية وقواعد معايير وفق هذه اإلجراءات وتتم اإليرادات، تحصيل عملية تبدأ
 (2001 )الحكومية، .التنفيذ مهمة التنفيذية السلطة أعضاء عضوا من باعتبارها المالية وزارة وتتولى األخرى، المالية
 حيث يتم مة،العا والمؤسسات والهيئات الوزارات خالل من به وتقوم التنفيذ، مسؤولية وحدها التنفيذية السلطة عاتق على يقع
 تالوحدا خالل من اإلنفاق ويتم دائرة، لكل المخصص االعتماد حسب النفقات وصرف اإليرادات جباية المرحلة هذه في

 :التالية المراحل خالل من مختصر وبشكل التنفيذ عملية توضيح ويمكن .قانونا لها مخول هو لما اإلدارية وفقا

 نع لها التابعة الحكومية والمصالح األجهزة جميع في الصرف عمليات على المالية وزارة تهيمن :الصرف عمليات-
  : يلي فيما تلخيصها يمكن متتالية مراحل بأربعة الصرف عملية وتمر عنها، يتوب طريق من
 يجب ةالدول ذمة في دين عنه ينتج قرار التنفيذية السلطة تتخذ عندما االرتباط هذا ويحصل :النفقةب االرتباط 

 .الخ... سلعة شراء على التوقيع سداده
 من وخصمه للدائن المستحق المبلغ بتقدير)التنفيذية السلطة( المختصة الجهة تصدره قرار وهو :النفقة تحديد 

 . الموازنة في المقرر االعتمادات
 ما لشخص المال من مبلغ يدفع المعنية الدوائر في الصندوق أمين إلى الموجه األمر وهو :بالصرف إلذن ا) 

 .لذلك مفوضة رسمية جهة من يصدر األمر هذا أن علما) الدائن
 الدفع( الصرف عملية تكون وقد العالقة، صاحب للشخص سابقا المحددة النفقة قيمة صرف أي :النفقة صرف( 

 . نوعه كان مهما شيكا أو نقدا

 الموازنة في ورد ما بتحصيل االختصاص صاحبة وذات المختلفة الحكومية الجهات تقوم  :العامة اإليرادات تحصيل -
 المخولة صالحياتها تتجاوز أن كانت جهة ألي يجوز وال بها المعمول واألنظمة للقوانين طبقا ،وهذا)العامة اإليرادات بنود(

 الخزانة تحصلها التي اإليرادات جميع تختلط أن تعني وهي )العامة اإليرادات تخصيص عدم( هي ةقانونيا والقاعد لها
 في مصدره، حسب وآخر إيراد بين تمييز دون للدولة العامة النفقات كافة تمول بحيث واحدة في مجموعة الدولة لحساب
 .فعال المحصلة واإليرادات توقعةالم اإليرادات بين اختالف العملية في الحياة يحدث ما كثيرا انه حين
تحويل  تمي الحالة هذه في العامة الخزانة في فائض هناك أن أي متوقع هو ما من أكبر فعال المحصلة اإليرادات كانت فإذا

 تصبح أي فعال المحصلة اإليرادات من أكثر المتوقعة اإليرادات كانت إذا أما . االحتياطي المال إلى )الفائض(  الزيادة
 الخزانة(  الموازنة في عجز ظهور وبالتالي اإليرادات من أكبر النفقات أي تصبح فعال المحصلة اإليرادات من أكبر فقاتالن

 :طريق عن وذلك العجز هذا تغطي أن الدولة وعلى ،)العامة
 القائمة الضرائب معدالت زيادة أو جديدة ضرائب فرض.  
 الجديد اإلصدار النقدي 
  ضاالقترا إلى تلجأ كما 
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 لتقديرا في خطأ نتيجة ذلك كان سواء كافي غير ما لغرض المخصص االعتماد أن الميزانية تنفيذ عملية خالل تبين إذا أما 
 :ملتش والتي إضافية اعتمادات فتح على للموافقة التشريعية السلطة إلى الحكومة تلجأ فعندئذ طارئة ظروف أو نتيجة

 . كفايتها عدم فيذالتن أثناء يتضح ولكن الموازنة في واردة إعتمادات لتكملة تقرر التي وهي : التكميلية االعتمادات -

 غير الوازنة في أصال واردة تكن لم جديدة نفقات لمواجهة تقرر التي االعتمادات وهي : العادية غير االعتمادات -
 .الموازنة إعداد أثناء متوقعة غير كانت ظروف حدوث بسبب ومهمة ضرورية أنها تكون

 التأكد بغية متعددة ةأجهز  بها تقوم التي األساسية الوظائف إحدى الرقابة تعتبر العامة الموازنة تنفيذ مراقبة : ارابع
 يرس حسن على حفاظا إخالل أو إسراف دون العامة الميزانية في حسبما تحدد غاياته، للدولة المالي النشاط تحقيق من

 المالية نظمةاأل مختلف في المالية التشريعات ،حيث تتفق )شامية، د.ت( العام األموال على وحفاظا ماليا، الحكومية اإلدارة
 والتقيد اللتزاما من للتأكد وذلك أإليرادي، واإلنفاقي، بقسميها للدولة، العامة الميزانية بنود تنفيذ على الرقابة ضرورة على

 نفيذت من المرجوة والمصلحة العامة للعدالة قاتحقي الخطة، في مرسوم هو لما طبقا التنفيذ، وشروط االعتماد، بقواعد
 األنظمةو القانونية  القواعد عن خروجهم وبعدم الدولة، لموظفي اإليجابي والسلوك الحسن السير لضمان ثم ومن الميزانية،
 . العامة لألموال اإلنفاقي و المالي، التحصيل عمليات تحكم التي المالية،

 األموال لمراقبة عالةالف الوسيلة بأنها الموازنة تنفيذ مراقبة تعريف يمكن : لعامةا الموازنة تنفيذ مراقبة ( مفهوم1
 .واإليرادات النفقات من كل تشمل المراقبة هنا أن يتضح هنا ومن وتحصيال، إنفاقا العامة

 إزالة عم العامة الموازنة في عليها المنصوص اإليرادات أنواع كل تحصيل من التأكد هو الهدف يكون لإليرادات فبالنسبة
 الذي الشكلب يتم اإلنفاق أن من التأكد هو الهدف يكون النفقات تنفيذ مراقبة أما .التحصيل عملية تعيق التي كل العراقيل

 رادأف دخول من جزء هو ضرائب من يدفعه وما للدولة، األصلي الممول للشعب باعتباره الممثل لكونه البرلمان ارتضاه
 نفيذت مراقبة أن القول يمكن لذلك وسياسية، اجتماعية أهداف اقتصادية، تحقيق إلى تهدف ازنةالمو  كانت ولما الشعب،
 قتصاديةاال للموارد األمثل االستغالل ضمان ثم ومن)المجتمع أهداف(  األهداف هذه لتحقيق الحقيقي الضمان هي الموازنة
 المالية السنة انتهاء بعد تستمر الموازنة تنفيذ قبةمرا إن . وتالقيها الضعف نقاط على التعرف الوقت نفس وفي المتاحة
 .الموازنة الواردة في بالتقديرات ومقارنتها الختامية الحسابات دراسة خالل من وذلك

 أجهزة طريق عن ستمار  والتي الميزانية، تنفيذ على الرقابة أهمية تأتي هنا ومن : الميزانية مراقبة طرق و ( أنواع2
دارية، سلوكية، يتمتعون بكفاءات خبراء هافي يعمل متخصصة فنية  ألنظمةا لتعدد تبعا الرقابة وتتعدد عالية، ورقابية وا 

 لمستقلةا الرقابة البرلمانية، الرقابة اإلدارية، الرقابة : هي أنواع ثالثة في يكمن أشهرها أن إال المطبقة، المالية

 2020الموازنة العامة للجزائر 
%  7،7بة الذي أقره مجلس الحكومة انخفاضا بنس 2020مشروع قانون المالية  توقع 2019من سنة  أكتوبرفي شهر  -

لي الناتج الداخ من % 7،2يزانية يعادل نفقات الميزانية و هو ما يعني عجزا في الم في % 9،2 و الميزانيةفي مداخيل 
 الناتج الداخلي الخام. من %11،4الخام و عجزا في الخزينة يعادل 

 مشروع قانون المالية وفق المعطيات التي كانت تحكم تلك الفترةوتم إعداد 
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 .ارة الماليةالمقدمة من طرف وز  2020وفيما يلي أهم أرقام مشروع قانون المالية   
 تم وضع اإلطار االقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية على أساس: 
 .دوالر 35وخفضه الى  2020ة التكميلي قانون الماليتم مراجعته في  دوالر الذي 45سعر مرجعي لبرميل النفط يعادل  -
 %.4،10سبة تضخم مقدرة ب ن -دوالر.  1دج/ 123ب سعر الصرف  -
 (2019ة الرسمية ، )الجريد (.2019توقعات  في %2،6% )مقابل 1،9نسبة نمو مقدرة ب  -

 .%(7،7-) 2020مليار دج سنة  6.239،7ترتفع ايرادات الميزانية إلى س - اإليرادات:
 (.2019مليار دج سنة  2،714مليار دج )مقابل  2.200،3ترتفع مداخيل الجباية النفطية المسجلة في الميزانية إلى س -
مليار دج سنة  2.790،5مليار دج مقابل  3.029،9% أي ما يعادل 8،6ستعرف مداخيل الجباية ارتفاعا بنسبة  و -

 (2019)الجريدة الرسمية ،  .2019
مليار  799،5%( و 72،2مليار دج لتمويل برامج االستثمار ) 2.080،2 :كان نجد أنهالمالية  2019 ومقارنة بالسنة

 %(.27،8دج لعمليات رأس المال )
مج الجديد دج للبرنا مليار 290،19 منهليار دج خصص م 569،88مبلغ  2020و سجل مشروع قانون المالية -
 الحالي. تقييم المشروع إعادة إطارمليار دج في  279،69و
% مقارنة بالناتج الداخلي  7،2مليار دج اي انخفاضا بنسبة  1.533،4عجزا في الميزانية ب  2020تتوقع ميزانية  و -

 (.2019% من الناتج الداخلي الخام لسنة  6،9-مليار دج ) 1.438،1-الخام مقابل 
 )مقابل(ة بالمائ 11،4 -دج، أي ما يعادل  مليار 2.435،6عجز الخزينة يقدر بـ  -
 (.2019بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة  11،5-
 بالمائة بالنسبة للخدمات. 16بالمائة بالنسبة للسلع و 12، بمعدل 2019اجع قيمة الواردات مقارنة بسنة تر  -

انون قفي مليار دج  6289،7مليار مقابل  5395،8الى يتوقع انخفاض االيرادات  2020بينما في قانون المالية التكميلي 
 المالية االولي.

من الناتج المحلي الخام مقابل  بالمائة 10،4-مليار دج اي ما يمثل  1976،9ب و سيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية 
 بالمائة من الناتج المحلي الخام(. 7،2-مليار في قانون المالية االولي ) 1533،4عجز ب 

ت البترولية ، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجا2020 المالية التكميلي نونقا و من أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص
بع( المطبق على و رفع قيمة الرسم )الطا لللغاز أويدينار/اللتر بالنسبة  5دينار/للتر بالنسبة لفئات البنزين الثالث و  3ب 

ي ليها فديد قصد تلبية الطلب المتزايد عمعامالت السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكالء من استيرادها من ج
انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية. و تضمن نص القانون استبدال الضريبة على األمالك بالضريبة على الثروة مع 

ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية  إعادةتوسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي و 
 (2020)الجريدة الرسمية،  التجارية.غاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير ( مع إلIFUالوحيدة)

مسجلة  2019مليار دج سنة  8.557،2مليار دج مقابل  7.773،1حدود  في الميزانيةستستقر نفقات  - النفقات:
 %.9،2انخفاضا ب 
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 .2019% مقارنة بسنة  1،2مليار دج مسجلة انخفاضا ب  4.893،4و ستستقر نفقات التسيير في حدود  - 
منصب جديد من شأنها  16.117منصبا ماليا من بينها  33.179ما يعادل  2020سيغطي مشروع قانون المالية  و-

وين مؤسسة سيتم استالمها من طرف قطاعات الصحة و التربية الوطنية و التعليم العالي و التك 1.353التكفل بتسيير 
 المهني.

ليار دج م 1.798،4حيث استقرت في حدود  2019يالت االجتماعية التي لم تتغير مقارنة بسنة على التحو  اإلبقاءتم  -
 الناتج الداخلي الخام. من % 8،4أي بنسبة 

 رخص البرامج. من % 39،7لدفع و % من اعتمادات ا20،1و ستنخفض نفقات التجهيز ب -
 مليار دج 3.602،7يار دج مقابل مل 2.879،7و ستستقر اعتمادات الدفع في حدود  -

مليار دج مقابل  7372،7تضمن نص القانون خفض نفقات الميزانية الى  2020لكنه في قانون المالية التكميلي 
 (2020)الجريدة الرسمية،  2020مليار دج في قانون المالية االولي لـ  7823،1
 بسيطظف الكون خطوة إيجابية لصالح المو من شأنها ان ت التيجاء قانون المالية التكميلي بعدة إجراءات  األخيرو في 

ج د ألف 30الكلي من الضريبة على الدخل االجمالي الذي ال يتجاوز اإلعفاءوالمؤسسات بأنواعها حيث نص القانون عن 
و  2020يونيو  1دج بداية من  20.000دج الى  18.000المضمون من  األدنىشهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني 

نتجات و باستثناء أنشطة شـراء و بيع الم ةبالمائ 49/51مار، أقر النص إلغـاء قاعدة توزيع رأس المال في مجال االستث
ن طرف تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن األسهم أو الحصص االجتماعية المنجزة م

 جاء نص رات األجنبية باللجوء إلى التمويالت المحلية. كماإلزامية تمويل االستثما إلغاءأجانب أو لصالحهم الى جانب 
يبية ة و ضر القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و االلكترونية والكهربائية من خالل إعفاءات جمركي

يمة لرسم على القمن الحقوق الجمركية و ا اإلعفاءمع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي" مع 
 مناولين.ولين الالمستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقا األوليةالمضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات و المواد 

 (2020)الجريدة الرسمية، 

 الخاتمة والتوصيـــــــــــــــــــــات:
لذي أصبحت الدولة تلعبه في الوقت الحاضر في إدارة الحياة لقد ازدادت أهمية الميزانية العامة بازدياد الدور ا          

 االقتصادية،فالتطور الذي حدث في طبيعة الدولة انعكس على وظيفتها المالية وعلى أهدافها  النظم،االقتصادية في جميع 
ة النفقات الواجبة إلشباع و بما أن للدولة عدة وظائف و مهام يتحتم عليها القيام بها فهي تحتاج إلى إيرادات و موارد لتغطي

للموازنة العامة للدولة أهمية كبرى ألنها تعبر عن برنامج العمل، السياسي واالقتصادي  .المطلوبتلك الوظائف على الوجه 
واالجتماعي، للحكومة خالل الفترة المالية. للموازنة العامة للدولة أهمية كبرى ألنها تعبر عن برنامج العمل، السياسي 

دي واالجتماعي، للحكومة خالل الفترة المالية. وبعبارة أخرى، فإن الموازنة العامة للدولة لها داللة اجتماعية و واالقتصا
اإليرادات العامة، والنفقات  تحليل أرقامإذ يمكن الكشف عن مختلف أغراض الدولة، عن طريق  و سياسية،اقتصادية 

و باختصار، يمكن القول إن الموازنة العامة للدولة ليست  للدولة،العامة العامة، التي تجمعهما وثيقة واحدة، هي الميزانية 
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نما هي، كذلك وثيقة   القومي، واألداة الرئيسية،  الصلة باالقتصادمجرد بيان يتضمن اإليرادات العامة و النفقات العامة، وا 
 .االجتماعية االقتصادية والتي يمكن من طريقها تحقيق أهداف الدولة، السياسية و 

 له لما ياضرور  يعتبر منهما كال أن إال أنوع الرقابة من نوع لكل العيوب بعض وجود من الرغم على أنه إلى اإلشارة وتجدر
 وعليه: البعض، بعضها تكمل للرقابة المختلفة األنواع أن وباعتبار مزايا، من

 للدولة. النفقات العامة والعامة  تاإليرادابين  مراعاة التوازنيجب  -
 ترشيدها. وعداد الموازنة العامة يجب التزام بالواقعية في تحديد النفقات عند إ -
 الدائمة والمتغيرة والواقع االقتصادي و المتغيرات المالية العالمية. تاإليراداوضع في الحسبان  -
 تطويرها.تحديث آليات الرقابة و  -
 . .الخ(.. الصناعة، السياحة، المعادن ،) قطاع الفالحةالبحث عن موارد جديدة -

  المراجــــــــــــــــــــــــع: المصادر و

 المراجع العربية 
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 بينالنظرية والتطبيق. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
ii.  الجزائر.2020(. قانون المالية2019بر, ديسم 81الجريدة الرسمية . )رقم . 
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 "-19كوفيد -كورونا" جائحة ظل في التمريض ممتهني يعيشها التي األوضاع 
Nurses conditions in Algeria under the COVID pandemic 

(الجزائر) الجلفة عاشور زيان أ، جامعة محاضر أستاذ صبرا، إيمان بلقاسم بن. د األستاذة  

، )ماليزيا(ليزيالما العالمية اإلسالمية الجامعة ،فدوى فرح بلقاسم بن. د  
 2020أوت  05 النشر:تاريخ 

 

 ملخص:     
 المتقدمة الدول وخاصة العالم أذهل والذي كورونا فيروس فيروس ظهور الخصوص وجه على والجزائر عامة العالم عرف
 لجائحةا ههذ ظل في كبيرا دورا لعبت التي الفئات ومن. النواحي جميع ومن القطاعات كل على أثر مما باإلنسانية، وهتك

 الضوء تسليط الدراسة هذه خالل من فأردنا... وغيرهم المخابر وعمال وأطباء ممرضين من الصحي القطاع مستخدمين
 اوهذ مهنتهم حول المنتج والخطاب 19 كوفيد أزمة ظل في يعايشونها التي والظروف الجزائر في التمريض ممتهني على

 اتمستشفي من مستشفى في الممرضين من مجموعة على ميدانية دراسة وهي ضالتمري مهنة تكتسيها التي البالغة لألهمية
 .العاصمة الجزائر

 .كورونا فيروس جائحة المهنية، الضغوطات التمريض، مهنة المفتاحية:الكلمات 

Abstract : 

 

The world and Algeria specifically has faced the appearance of corona virus which has 

impressed all the world including developed countries and which had harmed humanity and 

consequently had affected all the sectors. From the sectors which have played a crucial role is 

the medical sector, nurses, doctors, biologists and more... Thus, the aim of this study is to 

spotlight the nurses in Algeria and the conditions that they are living and the consequences 

behind and this is due to their great importance of this profession. This is an empirical study 

done on a group of nurses in of Algerian hospitals. 

Keywords : Corona virus, Nursing profession, Work stress. 

 المقدمة واشكالية الدراسة
والذي تسبب في كوارث كبيرة على عدة أصعدة أولها  19يشهد العالم بأسره انتشار كبير لفيروس كورونا كفيد 
" وفاة 1111لى مستوى الجزائر ""وفاة عالمًيا، وع939317الخسائر البشرية، حيث بلغت الوفيات لحد الساعة إلى "

أما على األصعدة األخرى نلتمس انهيارات على المستوى االقتصادي والتجاري  .(2020 جويلية 22)اإلحصائيات بتاريخ 
والخدماتي الذي مّس جميع الدول، ناهيك على الضغوطات التي يعيشها العمال في جميع القطاعات ضغوطات نفسية 

من الموظفين  41 %نيه بعض القطاعات، حيث أظهرت دراسة قامت بها كاثرين ماير: "أن وأخرى مادية جراء ما يعا
والعاملين يشعرون بأن أصحاب العمل والمنظمات التي يعملون لديها ال يقدمون مزايا لدعمهم عند اإلصابة بفيروس 

خرى، من بين هذه القطاعات التي كورونا". في الحقيقة نتائج هذه الدراسة ال تنطبق على بعض القطاعات وتنطبق على أ
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ال تنطبق عليها والتي وفرت لها الدولة الجزائرية كل الظروف الالئقة والمالئمة لكي ال يتفشى فيها الفيروس مثال قطاع  
التعليم، فمنذ تفشي الظاهرة في بالدنا طبقت الجهات الوصية جملة من التدابير والتعليمات والتي حمت بها كل المستخدمين 

مكونين لهذا القطاع الجد حساس لتفادي تفشي الفيروس خاصة أنه فيروس جديد وأذهل العالم بأسره، التعليم وغيره من وال
القطاعات مع صدور المرسوم الرئاسي بإعالن حالة الطوارئ هناك من اإلدارات التي زادت من التواصل اإللكتروني مع 

المستجدة لتفادي انتشار الوباء ولحماية مستخدميها. حتى أن الجانب قواهم الفاعلة لترتيب أمور العمل في ظل الظروف 
المادي لهؤالء العمال بقي على حاله وكل مستحقاتهم المالية لم ينقص منها شيء، ولم يقتطع منها دينار واحد بالرغم من 

مراد التحدث عليه ودراسته هو أنهم في عطلة ابتداًء من أواخر شهر مارس. أعطينا مثال على قطاع التعليم، أما القطاع ال
 قطاع الصحة ومستخدميه من أطباء وممرضين، إنهم الجيش األبيض كما أطلق عليهم.

في خطر مستمر وضغوطات غير متناهية، إنه فيروس لعين أخذ العديد من البشر حتى  الوباء يعيشونمع ظهور 
ق ى التطر نريد التطرق إلى الظروف التي يعايشونها وحتأنه فتك بالعديد من األطباء والممرضين، نعم إنه الجيش األبيض. 

م إلى الغضب االجتماعي على هذه الفئة، حيث يواجهون من حين إلى آخر كل أنواع العنف فأصبح الجانب األمني منعد
وفي تدهور كبير وفي مناطق متعددة من الوطن، مما أدى إلى تحرك الجهات الوصية واتخاذ قرارات صارمة من طرف 

ث س الجمهورية لحماية األطقم الطبية من االعتداءات، حيث شّدد هذا األخير على التطبيق الصارم للقانون، حيرئي
أصدرت تعليمة وزارية بخصوص حماية مستخدمين السلك الطبي والشبه طبي ومسيري المؤسسات الصحية على إثر تفشي 

 ظاهرة االعتداءات.
يوليو  15وم)الموقع الرسمي لوزارة العدل للجزائر، ي 2020يوليو  14يوم حيث وجه السيد وزير العدل حافظ األختام 

خطورة بتعليمة إلى السادة النواب العاملين لدى المجالس القضائية، ترمي من جهة إلى تحسيسهم  ،(سا 19، الساعة2020
.. لبالد.صحية التي تمر بها اهذه الظاهرة ومن جهة أخرى لدعوتهم إلى التعامل معها بالصرامة التي تستدعيها الظروف ال

ى هي وغيرها من اإلجراءات، التي من جهة ترد االعتبار لهذا الجيش األبيض، لكن من جهة أخرى تبقى النقائص ويبق
كن لهمة لاالعنف قائم وبكل أنواعه على هذه الفئة التي تمتهن أرقى المهن إنها مهنة اإلنسانية. فصحيح أن األزمة تولد 

 روس أظهرت عّدة أمور كانت متخفية وراء سياسات قهرت هاته الفئة المهمشة نخص بالذكر الممرضينأزمة كورونا في
 مالئكة الرحمة.

 ي الجزائر؟ف - 19كوفيد–فما هي الظروف التي يعايشها السلك الشبه طبي في ظل جائحة كورونا 

 :التعريف بالمفاهيم األساسية والكلمات المفتاحية للدراسة 
 ته.اؤالت الدراسة، نحاول التطرق والتعرف أكثر على المفاهيم األساسية للموضوع المراد دراسانطالقا من تس

 :مهنة التمريض وخصائصها 
ة تتصف مهنة التمريض بأنها مهنة إنسانية، وهي عبارة عن فن وعلم ينتهجه الممرض لتقديم الخدمات العالجي

فق قوده على سرير الشفاء والحد من المضاعفات التي قد تراللمجتمع والحفاظ على صحة الفرد وبقائه سليًما خالل ر 
 .(201، ص 1999)د. علي مكاوي، المرض. تتخذ مهنة التمريض جانبان أحدهما فني واآلخر معنوي 
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حالته يمكن تعريف التمريض أيًضا بأنه تقديم خدمة بشكل مباشر إلنسان يعاني من مشكلة صحية معينة لالرتقاء ب 
لى إعلى استعادتها، ويركز على جميع الجوانب الجسدية والعقلية والروحية. كما قد يهدف التمريض الصحية ومساعدته 

 الوقاية من مرض أو مّد يد العون لتشخيص مرض معّين وعالجه والوقاية منه.
صبح ى أيعود تاريخ التمريض إلى عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وبدأ يتطّور شيًئا فشيًئا مع مرور الزمن حت

 .(203، ص 1999)د. علي مكاوي،  الممرض جزًءا ال يجزأ من كوادر المستشفيات وال يمكن ألي مستشفى االستغناء عنه

 :نظريات التمريض 

 ركزت نظريات التمريض الناشئة في منصف القرن العشرين على أربعة محاور أساسية تمثلت في الفرد والبيئة
ريات تي طرأت على نظريات العلوم اإلنسانية دوًرا مهًما في التأثير على نظوالمجتمع والتمريض، ولعبت التطورات ال

ف الختالاالتمريض، وتعتبر المحاور األربعة اآلنفة الذكر قاسًما مشترًكا بين جميع النظريات في التمريض. وتكمن نقطة 
نتهجها اه التي مّر بها كل منظر ومدى خبرتفيما بينها في أسلوب تحليل المحاور األربعة والعالقة بينها، وفقا للتجربة التي 

ا ر عليهفي الطرح النظري. وتلعب هذه النظريات دوًرا مهًما في المهنة، إذ يستمد منها المبادئ والخطى التي يجب السي
 .(204، ص 1999)د. علي مكاوي، خالل ممارسة المهنة وتطبيقها 

ل البحوث العلمية، كما عملت على رسم أطر خاصة تسعى هذه النظريات للتوصل إلى فرضيات تجريبية من خال
 هنتهم.دارة ملإلدارة من الناحية الفلسفية في أمور التمريض. فتقدم لإلداريين القدرة على استخالص الرؤى الخاصة بهم في إ

 :منهجية التمريض 
ورة العلمية تتمثل منهجية التمريض بالدور الذي يؤديه الممرض ويقدمه المجتمع، وبالتزامن مع عصر الث

نب والتكنولوجية في القطاع الصحي اتسع الدور الذي يؤديه الممرض، ليمتد ويتشعب ويشمل عدًدا من األدوار إلى جا
 الرعاية الجسدية المقدمة للمريض وهي كالتالي:

 ان ذلككتقديم الرعاية الشاملة ألفراد المجتمع من خالل الرعاية الروحية والجسدية واالجتماعية، سواء  -
 خالل مرض الفرد أو كان بصحته.

 صحية.إرشاد المريض وأفراد عائلته وتعليمهم أساليب الوقاية من األمراض والسعي لالرتقاء بحالتهم ال -

 تدريب الفئات األخرى من هيئة التمريض وتعليمها. -

 .يساهم في رسم أبعاد خطة شاملة ومتكاملة تضمن تقديم الرعاية الصحية المثالية ألفراد المجتمع -

 تحفز مهنة التمريض الممرض على المشاركة بإجراء البحوث العلمية الخاصة بالرعاية الصحية. -

هم تنسيق ما يقدمه من خدمات صحية بمشاركته بوضع المناهج المتعلقة بتطوير العاملين وتنمية قدرات -
 باإلضافة إلى تعليمهم أسلوب تقييم العناية.

 :تعريف ضغوط المهنية 
عموًما بأنه استجابة لكيفية تتأثر بالفوارق الشخصية بين األفراد، وهو نتيجة ألي فعل أو حالة أو Stressيعرف الضغط 

ويشير المعجم الوجيز إلى  (211،ص2007)جمعة سيد مصطفى،حدث تضع على كاهل الشخص المتعرض لها متطلبات خاصة 
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ه وعليه شدد وضيق، والضغط في الطب هو ضغط أن األصل اللغوي لكلمة الضغط هو ضغطه / ضغًطا والكالم بالغ في إيجاز  
الدم الذي يحدثه تيار الدم، على جدران األوعية الدموية، وفي الهندسة القوة الواقعة على وحدة المساحات في االتجاه العمودي 

ويؤثر عليها في  عليها، وفي الطبيعة الضغط الذي يرتكز على نقطة معينة بفعل الثقل الذي يحدثه عمود الهواء على هذه النقطة
نفسية غير مريحة  بأنه عملية (16، ص1996)فائق فوزي حسن،  عرفه. كما (16،ص 2005)الكتبي محسن،  جميع االتجاهات

أن ضغوط العمل هي الضغوط التي ترتبط بطبيعة  (8، ص 1991)سيد مصطفى، تحدث كاستجابة لتأثيرات بيئية. كما يرى 
رسها العاملون في عملهم، ولذلك أطلق عليها أيضا ضغوط الوظيفة أو الضغوط المهنية والتي األعمال والمهام واألنشطة التي يما

 غالبا ما تستخدم بالتناوب على أنها الشيء نفسه.
حدد تعددت مفاهيم ضغوط العمل واختلفت وفقا التجاهات ومدارس الباحثين والكتاب، فال يوجد هناك تعريف م

 ناولهمتفهوم، وذلك بحكم تباين التخصصات وتنوع األفكار واآلراء واختالف طريقة ودقيق يتفق عليه الجميع لهذا الم
 ودراستهم لموضوع ضغوط العمل، فمنهم من عرفها على أساس البيئة الخارجية المحيطة بالفرد، ومنهم من عرفها

اج أن الضغوط هي نت على أساس مدى استجابة الفرد للمؤثرات والقوى الخارجية المسببة للضغوط، فيما رأى آخرون
 .(71، ص 2008بن طالب سامية، ) بهالتفاعل بين الفرد والبيئة المحيطة 

 مفهوم ضغوط العمل يتضمن ثالثة معاني على النحو التالي: أن (2004) حسنترى 
لتي ويعني استجابة الجسم لمجموعة من المواقف والمتغيرات البيئية وا المفهوم الذاتي للضغوط: -1

 لعديد من االنحرافات واآلثار السلوكية والفيزيولوجية والنفسية للعاملين في المنظمة.يترتب عليها ا

حيث ينظر إلى الضغوط من خالل هذا التعريف على أنها مجموعة من  المفهوم البيئي للضغوط: -2
 بيئيةامل الالعناصر والمثيرات والقوى، وبالتالي فالضغوط من خالل هذا المفهوم يعبر عنها بأنها مجموعة من العو 

 السلبية مثل غموض الدور وصراع الدور وظروف العمل وعبء العمل الزائد والتي لها عالقة بأداء عمل معين.

وينظر إلى ضغوط العمل من هذا المنظور على أنه يحدث نتيجة  المفهوم المتكامل للضغوط: -3
نها وبالتالي تعرف ضغوط العمل على أ لتفاعل الخصائص الذاتية للفرد مع الظروف البيئية الخارجية المحيطة به،

عبارة عن حالة تنتج من التفاعل الظروف الموجودة في العمل وخصائص العامل ويترتب عليها خلل في االتزان 
 .(400-399، ص 2004)الكتبي محسن، الفيزيولوجي النفسي لذلك الفرد 

 :عناصر ضغوط العمل 
 مة وهي:يمكن تحديد ثالث عناصر رئيسية للضغوط في المنظ

ويحتوي هذا العنصر على المثيرات األولية الناتجة عن مشاعر الضغوط وقد يكون  عنصر مثير: -1
 مصدر هذا العنصر البيئة أو المنظمة أو الفرد.

ثل لفرد ميمثل هذا العنصر ردود الفعل الجسدية والنفسية والسلوكية التي يبديها ا عنصر االستجابة: -2
 .القلق والتوتر واإلحباط وغيرها

، ص 2008)بن طالب سامية، وهو التفاعل بين العوامل المثيرة والعوامل المستجيبة  عنصر التفاعل: -3
112). 
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 :مراحل ضغوط العمل 

 إلى أن للضغوط أربع مراحل هي: (44ص  1991سيد مصطفى،يشير )
طر، يطلق عليها البعض مرحلة اإلنذار المبكر أو مرحلة اإلحساس بوجود الخ مرحلة التعرض للضغوط: -1

دوث إلى ح وتبدأ هذه المرحلة بتعرض الفرد لمثير معين، سواء كان داخلًيا أو خارجًيا، ويمكن القول بأن هذا المثير أدى
ضغوط معينة عندما تفرز الغدد الصماء هرمونات معينة يترتب عليها بعض المظاهر التي يمكن أن تستدل منها على 

 هر:تعرض الفرد لهذه الضغوط ومن أهم هذه المظا

 زيادة ضربات القلب. -

 توتر األعصاب. -

 الهستيري. -

 سوء استغالل الوقت. -

 التعرض للحوادث. -

 الحساسية للنقد. -
ى ؤدي إلتتبدأ هذه المرحلة فور حدوث التغيرات السابقة حيث  مرحلة رد الفعل أو التعامل مع الضغوط: -2

الهروب  جهة أوأخذ رد الفعل أحد اتجاهين: إما بالمواإثارة العمليات الدفاعية في الجسم في مرحلة التعامل مع التغيرات، وي
ذا لم ينجح في ذلك إلى  ينتقل وذلك في محاولة للتغلب عليها والتخلص منها بسرعة وبذلك يعود الفرد إلى حالة التوازن، وا 

 التالية حيث يكون قد تعرض بالفعل إلى الضغوط.

بة الجسم بإفراز الهرمونات من أجل رفع نس عند التنبيه يستجيب مرحلة المقاومة ومحاوالت التكيف: -3
التي  ج آثارالكوليسترول في الدم لتوفير الطاقة التي يحتاجها الجسم من أجل االستجابة، حيث يحاول الفرد في هذه المرحلة عال
لك قد ح في ذحدثت بالفعل ومقاومة أي تدهور أو تطورات إضافية، باإلضافة إلى محاولة التكيف مع ما يحدث فعاًل، فإذا نج

 لتالية.يستقر األمر عند هذا الحد، وتزداد فرص العودة إلى حالة التوازن، أما في حالة الفشل ينتقل الفرد إلى الحالة ا

لفترة و ينتقل الفرد إلى هذه المرحلة عندما يتعرض لمصادر الضغوط باستمرار  مرحلة التعب واإلنهاك: -4
ذه هرار المقاومة ومحاوالت التكيف، ويمكن االستدالل على الوصول إلى زمنية طويلة، حيث يصاب باإلجهاد نتيجة لتك

 المرحلة من خالل بعض المظاهر واآلثار ومن أهمها:

 االستياء من جو العمل. -

 انخفاض معدالت اإلنجاز. -

 التفكير في ترك الوظيفة. -

 اإلصابة بأمراض نفسية مثل النسيان المتكرر والسلبية والالمباالة واالكتئاب. -

 صابة باألمراض العضوية مثل قرحة المعدة والسكري وارتفاع ضغط الدم.اإل -
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 :أنواع ضغوط العمل 

قسيم هذه تإلى أن الباحثين في موضوع الضغوط حاولوا  (308-309، ص. 2007)جمعة سيد مصطفى،يشير 
 األخيرة إلى أنواع وذلك حسب معايير تصنيف معينة:

ار نيف على أساس اآلثار المترتبة على الضغوط هو المعيويعتبر التص حسب اآلثار المترتب عليها: -1
 األكثر شيوعا حيث يصنف الضغوط إلى نوعين وهما ضغوط إيجابية وأخرى سلبية.

األداء  فرد نحويساعد المرء على اإلبداع وتنمية الثقة بالنفس، وهذا الضغط يعد حافًزا ينفع ال الضغط اإليجابي: .أ
 األفضل.

 رة المدمرة للضغوط، ويؤدي إلى اختالل وظيفي حيث يؤثر في حالة المرءيعد الصو  الضغط السلبي: .ب
ي ى ضعف فالجسدية والنفسية، وهذا ما يؤدي إلى اختالل في االستجابة سواء المعرفية أو النفسية، األمر الذي يؤدي إل

 األداء.

 نذكر منها:  حسب معيار السبب: -2
 الوفاة والفقر.مثل التنافر األسري واالنفصال و  الضغوط األسرية: .أ

 مثل نقص الممتلكات ونقص األصدقاء. ضغوط النقص: .ب

 مثل سوء المعاملة من العائلة واألقران واألصدقاء. ضغوط العدوان: .ج

 مثل التأديب والعقاب القاسي. ضغوط السيطرة: .د
 وتضم: حسب شدة الضغوط: -3

ه فهوم الذي يعطيكالعصاب وهذا النوع مرتبط بشكل وثيق بالم ضغط ناتج عن الصراعات الداخلية: .أ
 الطب العقلي للقلق.

 أي صادر من بيئة الفرد كمواجهته لعراقيل خالل سعيه لتحقيق أهداف معينة، ضغط ذو أصل خارجي: .ب
 فيريد اجتيازها وتخطيها ليشعر بالراحة والرضا.

قاته فالمبدع في حاجة ألن يعيش في بيئة تحفزه على استغالل طا جهد مرتبط بالحاجة إلى اإلبداع: .ج
 اإلبداعية بتطوير وظائفه الطبيعية.

 وهي: من حيث الفترة الزمنية: -4
وتستمر من ثوان معدودة إلى ساعات طويلة، وتكون ناجمة عن مضايقات صادرة  الضغوط البسيطة: .أ

 عن أشخاص تافهين أو أحداث قليلة األهمية في الحياة.

 كفترة عمل إضافية أو زيارة وتمتد من ساعات إلى أيام وتنجم عن بعض األمور الضغوط المتوسطة: .ب
 شخص مسؤول أو غير مرغوب فيه.

و وهي التي تستمر ألسابيع أو أشهر وتنجم عن أحداث كبيرة كالنقل من العمل أ الضغوط المضاعفة: .ج
 اإليقاف عن العمل أو موت شخص عزيز.
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 من حيث المصادر: -5

 ه ومهامأثناء ممارسة مسؤوليات يتعرض لها الفرد داخل المنظمة الضغوط الناتجة عن البيئة المادية: .أ
 وظيفته، وتتضمن مصادر متنوعة قد تكون نفسية أو اجتماعية أو تقنية.

 لعمل.اتظهر لدى األفراد الذين يتفاعلون مًعا في مجاالت  الضغوط الناتجة عن البيئة االجتماعية: .ب

 بة.ثة أو المكتستعزى إلى الخصائص الشخصية المتوار  الضغوط الناتجة عن النظام الشخصي للفرد: .ج
 :نتائج وآثار ضغوط العمل 

بسبب المصادر المختلفة والعديدة لضغوط العمل، فإن األفراد يتعرضون لها بشكل أو بآخر، ونظًرا لوجود 
 االختالفات الفردية فإنهم يتباينون في مواجهتها، ويمكن تصنيف نتائج أو آثار ضغوط العمل كالتالي:

صابات المعدة  الحالة الصحية: - تسمى الضغوط بالقاتل الصامت وتكون وراء مشكالت الصداع وا 
وأمراض القلب والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم وغيرها من األمراض العضوية األخرى التي يطلق عليها أمراض 

 التكيف ألنها ال تنشأ عن طريق العدوى.

لي أو جسمي من شأنه التأثير على الجانب العقنظرا لكون الجسم متكامل فإن أي خلل  الحالة النفسية: -
غير النفسي، فالفرد الواقع تحت الضغوط يوصف بأنه سريع التحول في مزاجه وانفعاالته ولديه تقدير منخفض للذات، و 

 راض عن عمله ويتبنى اتجاهات سلبية نحو عمله.

 وتظهر اآلثار السلوكية على النحو التالي: اآلثار السلوكية: -
 الكالم، حيث يبدو على اإلنسان مظاهر االضطراب في الكالم مثل التلعثم والتأتأة. اضطراب في .أ

 نقص الميل أو الحماس وذلك بتخلي اإلنسان عن أهدافه الحياتية. .ب

ة )جمعيزداد التغيب عن العمل من خالل ميل الفرد إلى التأخر عن العمل وشيئا فشيئا يتغيب نهائيا  .ج
 .(204-203ص  ،2007سيد مصطفى،

 دراساتتشير نتائج الدراسات التي أجريت بهذا الصدد إلى اتجاهات مختلفة، فبعض ال ألداء في العمل:ا -
لفرد اتشير إلى وجود عالقة سلبية بين ضغوط العمل واألداء، حيث تقف هذه الضغوط كمعيقات للفرد في العمل، إذ يلجأ 

دليس ة عليها وقد يلجأ إلى بعض الحيل في العمل كالتإلى لمواجهة هذه المعيقات إلى إنفاق وقت كبير من أجل السيطر 
ما رحة. كوالتحايل، أو قد يمتد تأثير هذه الضغوط إلى األداء الجسمي فيصاب الفرد بأمراض القلب، اضطرابات الهضم والق

لفرد لجأ ايو قد أن األداء العقلي للفرد يتأثر أيضا، فالعمليات العقلية من تذكر وربط للمعلومات واستدالل تصبح ضعيفة أ
لللعدوانية مع الزمالء والمرؤوسين والرؤساء ألن كافة حواسه وطاقاته العقلية والنفسية موجهة إلى مصادر الضغ ى وط وا 
ذي باط الالسعي للتكيف معها مما يؤدي إلى قيامه بعمله بدرجة انتباه منخفضة. تخلق الضغوط كذلك نوعا من التوتر واإلح

 لشعور بالدافعية لعمله، فينخفض مستوى األداء عن المستوى المطلوب أو المتوقع. يقود العامل إلى عدم ا
يشير باحثون آخرون في المقابل إلى أن وجود ضغوط منخفضة ال يولد لدى الفرد تحديات تحثه على العمل، بل 

داء، فكل ما يتعرض له إن ارتفاع حجم ضغوط العمل يزيد حجم التحدي الذي يواجه الفرد مما يقوده إلى رفع مستوى األ
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الفرد من مشكالت في العمل أو صعوبات جميعها ما هي إال تحديات تقود بالضرورة إلى أنماط بناءة في السلوك تقود  
 (200، ص2008)بن طالب سامية،بدورها إلى أداء أفضل 

خفض من يرى بعض الباحثين أن هنالك عالقة خطية منحنية بين ضغوط العمل واألداء. فوجود مستوى من
ن الضغط لن يؤدي إلى تحفيز األفراد للعمل وسيشعرون بالضجر وتناقص الدافعية وكثرة التغيب عن العمل؛ كما أ

وجود مستوى عال من الضغط سوف يؤدي إلى امتصاص قدرات األفراد في محاولة منهم لمكافحة ذلك الضغط، 
 رون أنياذ القرارات. ولذلك فإن أصحاب هذا االتجاه وبالتالي استنفاذ قدراتهم فيصاب الفرد باألرق ويتردد في اتخ

 إنجاز وجود مستوى متوسط من الضغوط يساعد الفرد على إيجاد نوع من التوازن في قواه وقدراته فيقوم بتوزيعها بين
ن العمل ومكافحة تلك الضغوط، فيكتسب دافعية عالية للعمل وتصبح لديه طاقة عالية ومالحظة حادة مما يؤهله أل

 .(220، ص 2005)الكتبي محسن علي، كون قادًرا على تحمل المسؤولية وهو الوضع األمثل ي

 التعريف بفيروس كورونا: 
ا هي فيروسات كورون ،19كوفيد خباركثر مصداقية ألن المصدر األنقال عن منظمة الصحة العالمية التي تعتبر اآل
ل دًة، مثحتتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد  أمراضاً فصيلة فيروسات واسعة االنتشار ُيعرف أنها تسبب 

مستجد الوخيم )السارس(. وفيروس كورونا الومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد  (MERS) متالزمة الشرق األوسط التنفسية
(Cov)  نتقل بين نشأ، أي أنها تالفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشر. وفيروسات كورونا حيوانية المهو ساللة جديدة من

قد انتقل  (SARS-COV) خلصت التحريات المفصلة إلى أن فيروس كورونا المسبب لمرض سارسالحيوانات والبشر. وقد 
قد انتقل من اإلبل (MERS-COV) المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية من قطط الزباد إلى البشر وأن فيروس كورونا 

آلن. الحيوانات دون أن تصيب عدواها البشر حتى اأنواع معروفة من فيروسات كورونا تسري بين إلى البشر. وهناك عدة 
 وضيق النفس وصعوبات التنفس. وتشمل عالمات العدوى الشائعة: األعراض التنفسية والحمى والسعال 

 الصورة: أطباء و ممرضين فارقوا الحياة بسبب جائحة كورونا

 

 

www.addustour.com ،7 2020 يوليو 
وحتى الكلوي  العدوى االلتهاب الرئوي والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشلوفي الحاالت األشد وطأة قد تسبب 

 )الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للصحة(. .الوفاة
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 :الجانب الميداني للدراسة 

ج هج الوصفي لتناسبه الكبير مع موضوع دراستنا باعتباره أحد أكثر المناهاستخدمنا المن المنهج: -
ة من استخداما في البحوث االجتماعية والنفسية والتربوية، حيث يعرف هذا المنهج بأنه: "كل استفتاء ينصب على ظاهر 

صرها يد العالقات بين عناالظواهر التعليمية أو النفسية كما هي قائمة في الحاضر يقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحد
 ى أبعدأو بينها وبين ظواهر اجتماعية أخرى. وال يقف هذا المنهج عند حدود الوصف للظاهرة موضوع البحث لكنه يذهب إل

 من ذلك فنريد في دراستنا التعرف على الظروف التي يعايشها ممتهني مهنة التمريض.

هم فئة الممرضين وعلى الخطاب المنتج من طرفأردنا من خالل بحثنا تسليط الضوء على  عينة البحث: -
ية حول مهنتهم وحول ما يعايشونه من صعوبات وخاصة في أزمة كورونا، فاختبرنا مجموعة من الممرضين وبطريقة عشوائ

منها فقط، نظًرا لظروف عمل  22استمارة لكن تم استرجاع  30في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة، حيث تم تقسيم 
 مشددة ساعات المناوبة الطويلة والتي لم تتناسب مع ظروفنا ومع ساعات زيارتنا للمستشفى حيث أن الزياراتالممرضين و 

 نظرا للظروف الوبائية التي يعيشها العالم والجزائر على وجه الخصوص.

لمعرفة اتشكل أدوات جمع المعلومات للباحث آليات وتقنيات إلنتاج  أدوات جمع البيانات والمعلومات: -
مية وات أهلتي نعمل بواسطتها على دراسة الواقع وفهمه فهما علميا دقيقا وليس فهم حدثي تخميني ومن ثّم تحتل هذه األدا

قا احث وفكبيرة. استخدمنا في بحثنا أداة االستبيان وهي عبارة عن نموذج يشتمل على مجموعة من األسئلة التي يضعها الب
راسة. عة الدرقمية أو الوصفية عن عينة من األفراد يقوم الباحث باختيارها حسب طبيلرؤيته. هادفا بذلك لجمع المعلومات ال

 سؤال لإلجابة على التساؤل الرئيسي للبحث. (13) عشرشمل االستبيان ثالثة 

أزمة كورونا فيروس أذهلت العالم بأسره وأظهرت عدة أمور في بالدنا وعدة  تحليل وتفسير النتائج: -
-ض قطاع الصحة الجّد حساس والجد مهم في مثل هذه األزمات، وخاصة في ظل أزمة نقائص وخاصة أبرزت مر 

والذي لم يسبق للعالم أن شهد مثله. فأظهر هذا األخير عدة أمور كانت مختبئة وراء سياسات قهرت مثل هاته  - 19كوفيد
من  90%ئقة، حيث أن الكوادر خاصة منها الممرضين مالئكة الرحمة، ظروف عمل غير مناسبة إطالقا وغير ال

قالوا بأن أول 75%الممرضين المستجوبين أجابوا بأنهم يعملون في ظروف جّد صعبة خاصة مع تفشي الوباء ونسبة 
الصعوبات التي واجهتهم مع األزمة هي نقص في المعلومات وكيفية التعامل مع الفيروس، وطبًعا هذا راجع إلى عدم توفر 

جديد معارفهم و هذا من مظاهر النقص  طبعا  كذلك نقص العتاد وخاصة منه البدالت التكوين والدورات التعليمية لت
المخصصة للوقاية ضد الوباء والكمامات والقفازات وغيرها، خاصة هذا الوباء الذي لم يسبق لهم وأن تعاملوا مع حاالت 

مبرر إطالقا كيف لقطاع مهم كقطاع من اإلجابات، وهذا النقص غير  85%مصابة بهذا الفيروس من قبل وهذا كان بنسبة 
الصحة أن يجعل هذه الفئة والتي هي في الواجهة تعاني مثل هذه األمور الضرورية وهي أبسط األمور التي من المفروض 
توفرها وهي  الجانب الوقائي للممرض. فعندما ال يشعر أنه آمن ضد الوباء كيف له أن يقوم بالمهام المنوطة به إنها 

على الجانب النفسي للعامل، وهنا إن دل على شيء إنما يدل على عدم وجود إستراتيجيات وال إدارة أزمات  ضغوطات تأثر
بـ ال... ال يملك قطاع الصحة  90%قادرة على مواجهة مثل هذه األزمات. وهو السؤال الذي أجاب عليه الممرضين بنسبة 

مات... فمستخدميها يموتون يوما بعد يوم وعدد اصاباتهم في إستراتيجيات لحل مثل هذه المشاكل ولمواجهة مثل هذه األز 
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ازدياد مستمر. هذا من الناحية الوقائية، أما بالنسبة للناحية األمنية فما يتلقاه السلك الطبي والسلك الشبه الطبي من عنف  
الممارس على  داخل التنظيم الذي يعملون به هو كارثي، عنف من عدة جوانب سواًء من ناحية المسيرين والضغط

من الطريقة التي يتعاملون معهم بها، ناهيك عن المشاكل التي  65%الممرضين، فقد اشتكى أغلب المستخدمين وبنسبة 
من  47%يتلقونها تارة من المرضى نفسهم وتارة أخرى من طرف أهاليهم تصل في بعض األحيان إلى العنف الجسدي، فـ 

له سواء عنف رمزي أو جسدي بالرغم من تحرك الدولة بقوانينها لحماية المستجوبين تعرضوا إلى العنف بكل أشكا
 مستخدمين الصحة إال أن تطبيقها على أرض الواقع مازال بعيد.

هة، جوفي تطرقنا إلى الجانب المادي لمستخدمي قطاع الصحة والراتب الشهري الزهيد مقارنة بما يقومون به من 
مة ر القيمهنة الطب من المهن التي ال ينتظر منها ممتهنيها القيمة المادية بقد فبالرغم من أن علم االجتماع اعتبر أن

أن  . إال(Pierre Tripier, Claude Dubar, 1989, p 67)المعنوية التي يتلقاها عند خدمته للمريض وشفائه من األسقام 
أدت  ها الجزائر والزالت تعيشهاالظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الممرض في ظل الغالء واألزمات التي عاشت

تهم بهذه الفئة إلى امتهان مهن أخرى عند االنتهاء من ساعات العمل المتعبة والشاقة من أجل التمكن لسد حاجيا
هم وبنسبة من المستجوبين. ومن الممرضين الذين يريدون تغيير مهنت 35%العائلية الضرورية والتزاماتهم، وهذا بنسبة 

ون بأن مهنة التمريض أرهقت قواهم ويريدون تغييرها إطالقا... خاصة مع ظهور الوباء المستجوبين ير  %20
والضغوطات النفسية التي يعيشونها كل يوم من ظروف غير مالئمة وكذلك من بين األسباب األعداد الهائلة من 

ى من ة إليه كل مريض يشفالوفيات يشاهدونها أمامهم يوم بعد يوم، وهو ما يؤثر على نفسياتهم ألن الممرض بالنسب
 من مستجوبينا اختاروا المهنة عن حب وعن اقتناع إال أن 95%مرضه هو المكسب بالنسبة إليه. بالرغم من أن 

 ي خارجالظروف التي اصطدموا بها أرغمتهم على التفكير لتغييرها وأجبرتهم إلى إرهاق أنفسهم أكثرفأكثر وبالعمل ف
م، بمستواهم. إنها فئة مهمشة ال تحتاج قوانين وحبر على ورق بل تحتاج الدع ساعات الدوام بمهن أخرى ال ترقى

ن فحسب اإلحصائيات في الجزائر وفيات كثيرة في السلك الطبي والشبه الطبي جراء الوباء، وكان ما خفي أعظم أ
رة تجاجات المتكر أغلب ممتهنيها يريدون الهروب منها... وأول ردات فعلهم ازاء هذه الظروف والضغوطات هي االح

ه أمام الوزارة الوصية للمطالبة بحقوقهم ولكن بدون جدوى، هذه الخرجات االحتجاجية جاءت مع ظهور الوباء إن
الفيروس الذي أذهل العالم وأخرج كل ما كان في الخفاء مختبئ وراء سياسات قهرت عدة قطاعات وجعلتها تظهر 

ا داخلها يحمل العديد من النقائص والمشاكل والصراعات، وكل م متطورة راقية لكن هي عبارة عن بنايات فقط  و
 استطعنا أن نقوم به هو أن نطلق عليهم  تسمية الجيش األبيض أو أن نعطي لهم مصاحف القرآن.... فبالرغم من

لى عرتاح يقدسية هذا الكتاب إاّل أّن الممرض يحتاج الدعم والعتاد الطبي والوسائل الوقائية، يحتاج للدعم المادي ل
اء ا الوباألقل من مستلزمات أوالده وعائلته الذين ال يتمكننون من رايتهم في الشهر مرة أو مرتين خاصة مع تفشي هذ

ذا تمكن من زيارتهم يزورهم كذلك في ظروف جد صعبة خوًفا من أن ينقل لهم الفيروس.   وا 
عملهم في مكافحة كورونا فيروس، كما  أنهم لم يتلقوا وال دينار واحد من 100%أجاب المستجوبين وبنسبة 

منهم يمتنعون عن  70%عن خوفهم الكبير من أن يكونوا مصابين بالفيروس، حيث أن  65%أجاب الممرضين بـ 
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زيارة عائالتهم لخوفهم الشديد من انتقال العدوى، إذ أنهم كل يوم في شك ألنه في أي وقت يمكن اإلصابة في ظل  
 .الظروف الغير مالئمة للعمل

 :الخالصة

لتمريض لقد تبين لدينا في من خالل الدراسة العديد من األمور التي تبز الظروف الصعبة التي يعايشها ممتهني ا
ط هذه الظروف القاسية ليست بالجديدة عليهم ولم تظهر فقط بظهور الوباء، لكن فيروس كورونا جاء فق ،في الجزائر

 وهذا ما أشكالهالعنف وبكل  إلىيتعرض مستخدمين الصحة  أنف جدا ليكشف الستار على الواقع المعاش، من المؤس
 أمامو المستشفيات  أمامعوان األمن فهناك غياب تام أل األخيرة، شهده القطاع الصحي وفي عدة مناطق خاصة في الشهور 

مرافقين مشادات كالمية وحتى جسدية مع  مور وانجر على ذلك فوضى وزم األأت إلىدى أقاعات الفحص وهذا ما 
لوقائية والمستشفيات من نقص فادح للعتاد الطبي والوسائل اوارية تعانيه مراكز الصحة الج المرضى... باإلضافة إلى ما

ن وضاع تجعل الممرض والذي اختار مهنته عأ ،والحالة الكارثة لقاعات العالج وغرف المرضى  واألوبئةمراض ضد األ
هذا لى شخص يفكر كل يوم في الطريقة التي تمكنه من توفير قوته اليومي، و إنسانية نسان واإلوحب لخدمة اإل هاحب ل

 -نازمة كورو أراجع طبعا للراتب الشهري الزهيد مقارنة بالمجهود الذي يبذله وساعات المناوبة الطويلة خاصة في ظل 
 ها القيمة الماديةر منها ممتهنينتظ نها من المهن التي الأن مهنة الطب في علم االجتماع صنفت أفبالرغم من  .-19كوفيد

علت روف االقتصادية الصعبة جظن الأال إجاء به الوظيفيون...  يقدر ما يتلقاه من قيمة معنوية روحية وهذا حسب ما
كما  ةمهنينها ضغوطات الإنعم  ،ها ويعيشهاهلى االستغناء على المهنة نظرا للضغوطات التي يواجإالممرض يصل بتفكيره 

بالرغم ف .لى عنصر االستجابة ثم عنصر التفاعل بينهماإفي بداية البحث بعناصره الثالثة من عنصر المثير سبق وذكرناها 
 من الضغط لن ضفوجود مستوى منخف ،داءن هناك عالقة خطية بين الضغوط المهنية واألأغلب الباحثين يرون بأن أمن 

لى امتصاص إدي ؤ ن وجود مستوى عالي من الضغط سيأو  ،فراد للعمل ويشعرون بتناقص الدافعيةلى تحفيز األإيؤدي 
لمهني فراد في محاولة منهم لمكافحة هذا الضغط، وبالتالي استنفاذ قدراتهم فيصاب الفرد في وسطه اقدرات وطاقات األ

هذه نا ظر متتن يواجه ممتهني التمريض في الجزائر... ال وهذا ما ،كمل وجهأكمال مهامه على إبالفشل وبعدم قدرته على 
واء في سمور التي تخلصه من كل الضغوط بسط األأكان أو معنويا على األقل  ماديالقاب بل تنتظر الدعم أالفئة تسميات و 
لنا ما  ظهرأن نشكره ألنه بالفعل أن نهرب من الكورونا كفيروس بل يجب أيجب  ال ،و حتى الوسط العائليأالوسط المهنية 

ة وية مهنيجل استرجاع قواها والتمكن في بناء هأن تحصل على االلتفاتة الطيبة من أ تعانيه مثل هذه الكوادر التي والبد
نه أاعنا بنه القطاع الجد حساس والذي زاد اقتنأسره أقوية تمكنهم من محاربة مختلف الصعاب التي تواجه الوطن والعالم ب

 .سفنه قطاع الصحة لألإلى عالج إمريض ويحتاج 
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  األسباب واآلثار اإلقتصادية للهجرة غير النظامية وأليات التصدي لها 
The economic causes and effects of irregular migration and the 

mechanisms to address it 

 ئر(، )الجزا-سمسيلتت –جامعة أحمد بن يحي الونشريسي ،أحمد مبخوتة
ahmedmebkhouta78@gmail.com 

 )الجزائر( - -لجلفةا-جامعة زيان عاشور ،قويدر بورقبة
  )الجزائر( -جلفةال-جامعة زيان عاشور ،كمال رعاش

 2020 أوت 05 النشر:تاريخ 
 

 ملخص:      
سبب أصبحت الهجرة غير النظامية من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في التحليل األخير للعالقات الدولية ، ب

ي ، رة، حيث تجاوزت آثارها معظم حدود البلدان ، وخاصة في الجانب االقتصادالتطور السريع في أشكال ممارسة الظاه
في  حيث تنظم الجماعات المهربة الجريمة التي يهددون فيها االقتصاد اإلقليمي والعالمي من خالل التدخل بشكل خاص

حصول ل أموالهم التي تم الالبلدان التي تمر بمراحل تحول اقتصادها إلى اقتصاد السوق بطريقة إيجابية تتمثل في غس
 ،عليها من تجارتهم غير المشروعة ، وتضاعفت أسبابها إلى تصبح ظاهرة تعني مستقبل جميع أعضاء المجتمع الدولي 

 وعملت الدول للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 ة.النظامي الهجرة غير ،تجارة الغير المشروعة ،حدود الدول ،المهاجرين ،الهجرة الكلمات المفتاحية:
Abstract : 

Irregular migration has become one of the most controversial topics in recent analysis 

of international relations, due to the rapid development in forms of practicing the 

phenomenon, as its effects have exceeded most of the borders of countries, especially in 

economic side, where smuggled groups organize crime where they threaten the regional and 

global economy by interfering especially in countries that pass through the stages of 

transformation of their economy to a market economy in a positive way represented in the 

laundering of their money obtained from their illicit trade, and its reasons multiplied to 

become a phenomenon that means the future of all members of the international community, 

and the countries worked to limit the phenomenon of irregular migration. 

Keywords : Immigration, Immigrants, Countries borders, Illegal trade, Irregular migration. 

 مقّدمة 
و جماعية االهجرة هي عملية انتقال فردية او جماعية من مكان إلى آخر سواء بصورة مؤقتة او دائمة، وبصورة فردية      

من  األصل نظامية إذا كانت هذه الهجرة عابرة للحدود الوطنية ومخالفة لقوانين الدول المصدرة، أي بلدتصبح هجرة غير ال
 جهة وبلد اإلستقبال من جهة أخرى.
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 رة بحدفالهجرة غير النظامية ظاهرة اجتماعية عرفها المجتمع حديثا، وبشكل مقلق خصوصا في السنوات األخيرة فالهج    
وضعت و هي قديمة، ولكنها تحولت إلى هجرة غير النظامية بعد أن قيد االنتقال من بلد إلى آخر ذاتها ليست حديثة، بل 

رة التأشيرات وأذونات يجب احترامها للدخول إلى دول االستقبال؛ األمر الذي يصعب على الكثير من الحالمين بالهج
 دود خفية؛ ما يجعل صفة الشخص الموجودالحصول على هذه التأشيرات، مما يضطرهم إلى التزوير أو التسلل عبر الح

هدد توتعد الهجرة غير الشرعية من أهم المشاكل الشائكة والمتشابكة التي باتت  .في بلد االستقبال صفة غير نظامية
 تي عرفتتية الاستقرار دول الضفة الشمالية للبحر االبيض المتوسط فبعد استفادتها من ابناء دول جنوبه في بناء بنيتها التح

ليه، دخول إالدمار بعد الحرب العالمية الثانية اصبحت تحاول أن تَضيق الخناق بتشديد الحراسة وتعقيد اإلجراءات لمنع ال
لك من وذلك بخلق آليات تسعى في طياتها الى تجفيف منابع الزحف البشري القادم نحو أقاليمها بصورة غير قانونية و ذ

 ح جماح المهاجرين لها بدون استئذان.خالل استحداث ترسانة قانونية قوية تكب
وهناااااااك عواماااااال طاااااارد كبياااااارة تاااااادفع بالشااااااخص إلااااااى السااااااعي للهجاااااارة غياااااار الشاااااارعية أهمهااااااا العواماااااال االقتصااااااادية،      

نقااااص فاااارص العماااال والعواماااال االجتماعيااااة، وعاااادم قاااادرة الشااااخص علااااى تلبيااااة حاجاتااااه، وعواماااال سياسااااية والمتمثلااااة فااااي 
لقاااارب ويااااة ناجعااااة باإلضااااافة إلااااى العواماااال المحفاااازة األخاااارى ماااان تااااأثير اإلعااااالم وافشاااال الحكومااااات فااااي إعااااداد باااارام  تنم

 حيااااث ماااان العواماااال السااااابقة ياااارى الشااااخص الراغااااب فااااي« الجغرافااااي، وكمااااا لعااااب اإلغااااراء دورا كبياااارا فااااي هااااذه الظاااااهرة
 الهجرة والمهاجر أن الضفة األخرى هي الجنة المنتظرة.

 ؟صادية للهجرة غير النظامية وأليات التصدي لهااألسباب واآلثار اإلقت ما هياإلشكالية:  
تمثل فيما تفرعية  وحتى يتسنى لنا اإللمام بجوانب البحث ارتأينا تجزئة اإلشكالية المطروحة إلى عدة أسئلةاألسئلة الفرعية: 

 يلي:
  الهجرة؟ما هو مفهوم 
 ماذا يقصد بالهجرة غير النظامية؟ 
  النظامية؟ما هي األسباب اإلقتصادية للهجرة غير 

 التالية: الفرضيات بصياغة قمنا السابقة التساؤالت ولمعالجة: فرضيات البحث
 لي أن إن الهجرة تعتبر مفهوما لصيقا بحياة اإلنسان منذ بروز الجماعات البشرية المنظمة. ويشير قاموس المورد إ

 معنى الهجرة يتراوح من النزوح إلي االرتحال من مكان إلي آخر.
  وقد وعةمشر  غير بطريقة أخرى دولة في واإلقامة والبحرية البرية الحدود عبر التسلل هي النظامية العامالهجرة غير 

 غير الهجرة وتتضمن .الشرعية غير باإلقامة يعرف ما وهو شرعية غير الى بعد مافي تتحول ثم قانونية اساسها في تكون
 .للدولة الوطني التراب من خروجا أو دخوال للحدود القانوني غير االجتياز مضمونها في الشرعية
 غرافي.من أسباب الهجرة الغير نظامية البطالة وعدم توفر مناصب الشغل واسباب توفير الحياة واالنفجار الديم 

ير النظامية غالهجرة غير نظامية في االقتصاد الن الهجرة تلعبه  الذي الهام الدور من الدراسة أهمية تأتي: أهمية البحث
لما تحله  جتماعية لها ابعاد خطيرة على مستوى الوطني )دول المصدرة( وعلى المستوى الخارجي )الدول المستقبلة(،ظاهرة إ

 من تداعيات خطيرة وآثار سلبية على المجتمعات المستقبلة والمصدرة على حد سواء.
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براز األسباب واآلثار اإلقتصادية لله :أهداف البحث  لها  ت التصديجرة غير النظامية وألياتسعى هذه الدراسة إلى تحديد وا 
 من خالل مجموعة األهداف الفرعية المتمثلة في:

 اإلجابة عن التساؤالت والتحقق من الفرضيات المطروحة. .1
 تحديد مفهوم الهجرة غير نظامية. .2
     تحديد األسباب واآلثار اإلقتصادية للهجرة الغير النظامية وأليات التصدي لها. .3

 المبحث األول
 ة الهجرة غير النظاميةماهي

ص تعرف للهجرة بأنها االنتقال من مكان إلى آخر، وبظهور فكرة الدولة ورسم المعالم والحدود وسن النصو  
سبغها جرة وأوالتشريعات وتقنينها وبروز سيادة الدولة على إقليمها سواء كان بريا أو بحريا أو جوي أعطى مفاهيم أخرى لله

؛ ة شرعيةحسب الطريقة التي تمت بها إما تتم حسب قوانين الدخول إلى اإلقليم للدولة فتكون هجر بأنواع مختلفة وكل ذلك 
 وما بمخالفة تلك القوانين فتسمى هجرة غير شرعية.

 المطلب األول: ماهية الهجرة
لة تعرف الهجرة الشرعية بأن تلك التي تتم بموافقة دولتين عن انتقال المهاجر من موطنه األصلي إلى الدو 

ي دول الالمستقبلية والتي ال تضع قيودا أو قوانين تضع عملية الهجرة وتمنح الحصول على تأشيرات الدخول، وتحدث في ال
جراءاتها وحاجاتها للمهاجرين، فتمنح تلك الدول تأ خول دشيرات تسمح قوانينها للمهاجرين بالقدوم إليها وفقا ألنظمتها وا 

 (15، صفحة 2008)مبارك، المهاجرين. نظامية لمن ترغب في إستقبالهم من 
 الفرع األول: مفهوم الهجرة

ي أن ورد إلإن الهجرة تعتبر مفهوما لصيقا بحياة اإلنسان منذ بروز الجماعات البشرية المنظمة. ويشير قاموس الم        
مة ني لكلوره إلى ثالثة معامعنى الهجرة يتراوح من النزوح إلي االرتحال من مكان إلي آخر. أما قاموس ويبستر فيشير بد

بعرض  الهجرة، وهي: الحركة من دولة أو مكان أو محلة إلي أخرى، المرور أو السور الدوري من منطقة أو مناخ إلي أخر
اللغة البحث عن الطعام أو التزاوج؛ تغيير المكانة أو مستوى المعيشة كما يالحظ في هذا السياق. أن مفهوم الهجرة ب

 (34-33فحات ، الص2012-2011)كمال، ثالثة معاني: اإلنجليزية يعني 
  :الهجرة من منظور الدول المستقبلةThe receiving countries  حيث يطلق على مفهوم الهجرة في هذه الحالة

 . "Immigration"مصطلح التوطين 
 أهداف ؤقتة أو دائمة، ذاتفالهجرة بالنسبة للدول المستقبلة تختلف بطبيعة الحال من كونها شرعية أو غير شرعية. م  

تم ما ته اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية؛ وبالتالي فإن الدول المستقبلة ال تهتم باألسباب المؤدية إلي الهجرة بقدر
 باألهداف من الهجرة والمهاجرين.

  :الهجرة من منظور الدول المرسلة أو المصدرةThe sending countries  في هذه حيث يطلق على مفهوم الهجرة
. ويشير هذا المصطلح عموما إلي الهجرة القسرية التي تحدث نتيجة emigrationالحالة مصطلح االرتحال أو النزوح 

. فالدول المرسلة أو المصدرة Refugeesكوارث طبيعية أو حروب. وبالتالي تعتبر مرادفة أيضا لمفهوم الالجئين 
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إلي النزوح أو تدفق الالجئين، وبالتالي فهي تعمل على تذليل الصعاب للمهاجرين تهتم بشكل ملحوظ باألسباب التي تؤدي  
 المؤدية إلي النزوح أو الهجرة.

  الهجرة من منظور الدول األخرى أو العالم ككل: حيث يطلق عليها مصطلح الهجرةmigration والذي يعني في ،
لح . ويعتبر هذا المصطvoluntary displacementهذه الحالة الهجرة التطوعية من مكان إلي أخر أو من بلد إلي أخر 

 من أكثر المفاهيم استخداما في أدبيات اللغة اإلنجليزية.
ذا معينة وا يعرف الهجرة بأنها: التغير الدائم او شبه الدائم لمكان االقامة دون تقيدها بمسافة E.Leeحسب االستاذ إ.لي 

 .(19صفحة  ،1999)قاضي، كانت حرة او اجبارية داخلية او خارجية. 
يث يعرف يقيم تعريفه للهجرة على اساس التمييز بين الهجرة الداخلية والهجرة الدولية ح J.Boyleحسب االستاذ ج. بويل 

، هي لمدينةاالهجرة بأنها: عبور حدود مجموعة سياسية او ادارية لمدة معينة وبالتالي فان الهجرة الداخلية من الريف الى 
احدة الى لة الو الى اخرى داخل حدود الدولة الواحدة، أما الهجرة الدولية فتستدعي تجاوز حدود الدو  التنقل من مقاطعة ادارية

يرى ان المفاهيم المقدمة للهجرة  M.Tribalatاذ م. تريباال حسب االست (07، صفحة 2017-2016)ليندة، دولة أخرى. 
ير غدولة  ني : الحركة او الفعل اآلني في االنتقال الىتحمل تناقضات، وحسبه فان للهجرة الدولية مفهومين أحدها عام يع

 ،2010)مخادمي، الدولة األصل، واآلخر خاص يعني دخول أشخاص يقيمون لفترة معينة فوق إقليم دولة غير دولتهم. 
 (22صفحة 

إلاااااى  الجغرافياااااة مشااااايرا  فقاااااد جااااااء فاااااي معجااااام المصاااااطلحات  المعااااااجم،وقاااااد ورد مفهاااااوم الهجااااارة فاااااي العدياااااد مااااان 
لصااااادر كمااااا ورد فااااي المعجاااام الااااديمغرافي ا مؤقتااااة،قااااال األفااااراد ماااان مكااااان إلااااى آخاااار لالسااااتقرار فيااااه بصاااافة دائمااااة أو انت

أرض  عاااان قساااام الشاااائون االقتصااااادية واالجتماعيااااة باااااألمم المتحاااادة تعريفهااااا  بأنهااااا شااااكل ماااان أشااااكال انتقااااال السااااكان ماااان
أو المكااااااان المقصااااااود، ويتبااااااع ذلااااااك  الوصااااااول،تاااااادعى المكااااااان األصاااااالي، أو مكااااااان المغااااااادرة إلااااااى أخاااااارى تاااااادعى مكااااااان 

 (07، صفحة 2006)مشكور، تبدل في محل اإلقامة. 
وكانت الهجرة على مختلف الشرائع السماوية والوضعية مباحة ومشروعة الن انتقال اإلنسان من مكان إلى أخر 

توجهات، بحثا عن ظروف عيش ساهم في  اعمار الكون باالكتشافات وتالقي المجموعات البشرية مختلفة الثقافات وال
أفضل له ولمن حوله، ولقد ازدادت معالم الهجرة تتبلور أكثر خاصة مع بروز العولمة وتطور وسائل االتصال والمواصالت 
وتزايد الرغبة لدى شعوب الدول الفقيرة في الهجرة إلى الدولة الغنية لحاجتها لليد العاملة لبناء نفسها خاصة مع انهيارها إبان 

رب العالمية الثانية، إال أن هذا االزدياد المضطرد واالنتقال المتسارع أصبح عبئا ثقيال على دول االستقطاب اُستقبل  الح
برفض التأشيرات وسّد الثغرات وتشديد اإلجراءات ومعاقبة كل من يدخل إليها دون احترام القواعد القانونية المنظمة لعملية 

حلول أخرى الستمرار الحياة بوتيرة تتالءم مع مقتضيات الحاجة البشرية أهمها معانقة االنتقال  مما أدى إلى البحث عن 
وهذا ما يسمى  (01، صفحة  2017-2016)حجاج، المجهول بامتطاء قوارب وشاحنات اغلبها التصل إلى البلد المعلوم 

خص موطنا غير موطنه أو يسافر بالهجرة غير الشرعية  أطلق عليها هذا المصطلح وعرفها الفقه على أنها )دخول الش
، 2009)فهمي، أو بإقامته(  لإلقامة في وطن أجنبي بدون حيازته الوثائق الالزمة أو المرخصة التي تسمح باستقباله

وهو مصطلح شائع استعماله في بلدان المغرب الكبير ويعني )أولئك ڤ وهناك من أطلق عليه مصطلح الحرا (192صفحة 
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بيض المتوسط  متجهين إلى الجنوب األوربي في قوارب الموت، وعندما يصلوا يقوموا بحرق الذين يقطعون البحر األ 
ولقد أطلق عليها المكتب الدولي  (288، صفحة 2009أفريل  20-19)عتيق، وثائقهم التي تربطهم ببلدهم األصلي(. 

اقيات الدولية أو القوانين الوطنية وهم المهاجرين الشروط التي تحددها االتف )مخالفةللعمل الهجرة السرية معرفا إياها 
 (09، صفحة 2011)صايش، األشخاص الذين يعبرون الحدود خلسة عن الرقابة المفروضة.  

عني تالهجرة السرية  واحد أنوهذه التعاريف على الرغم من اختالفها من حيث التسمية إال أنها تحوي مدلول  
ة من لمستقبلاما الحصول على موافقتها لفترة ما، أو دخوله إلى إقليم الدولة دون خروج الفرد من إقليم دولته أو دولة أخرى

 .وليامنفذ غير شرعي حامال  مستندات غير حقيقية مخالفا بذلك لوائح أنظمتها الداخلية و القواعد المتعارف عليها د

 الفرع الثاني: انواع الهجرة 
و ألهجرة ما بالمهاجر نفسه أو بنطاق الهجرة أو بالمدة الزمنية لهناك تصنيفات عديدة للهجرة. وهذه التصنيفات تتعلق إ

 (37-36ت ، الصفحا2012-2011كمال، الهجرة: )بالوضع القانوني للهجرة؛ وبناء على ذلك ينت  لدينا عدة أنواع من 
 هجرة طوعية: وتحدث بإرادة المهاجر ورغبته دون إكراه. .1
انات؛ الفيض لهجرة نتيجة حروب أو كوارث طبيعية كالزالزل أو البراكين أوهجرة إجبارية: وفيها يتم إجبار الفرد على ا .2

 كما قد تجبر السلطات األفراد أو الجماعات على الهجرة ألسباب عديدة.
 هجرة محلية: ويقصد بها هجرة من إقليم إلى آخر داخل نفس الدولة كالهجرة من الريف إلى المدينة وبالعكس. .3
 صل هذا النوع من الهجرة عندما يهاجر األفراد او الجماعات من دولة إلى أخرى.هجرة خارجية او دولية: ويح .4
ي فلمكان هجرة دائمة: ويهدف المهاجر من ورائها إلى اإلقامة الدائمة في المكان الذي يهاجر إليه؛ سواء كان هذا ا .5

 الداخل او خارج الدولة.
طنه اإلقامة الدائمة في المهجر. حيث يعود إلى مو  هجرة مؤقتة: وهي عكس النوع السابق؛ فالمهاجر ال يهدف إلى .6

 .األصلي بعد مدة الهجرة التي قد تطول وقد تقصر
 هجرة فردية: وهي تلك الهجرة التي تتم بشكل فردي: يقوم بها أفراد ألسباب مختلفة. .7
اب مختلفة؛ هجرة جماعية: وهذا النوع من الهجرة يحصل بشكل جماعي. حيث تقوم جماعات بكاملها بالهجرة ألسب .8

 .كالهروب من ويالت الحرب والكوارث الطبيعية والمجاعات وغيرها
ر أو زات سفهجرة شرعية: وهي ذلك النوع من الهجرة المرتبط بسالمة اإلجراءات القانونية لعملية الهجرة. حيث تتم بجوا .9

 .وثائق معتمدة من قبل الدولة المهاجر إليها وموافقتها
فر سة التي تتم بطرق غير قانونية؛ حيث يقوم المهاجر بدخول دولة اخرى دون وثائق هجرة غير شرعية: وهي الهجر  .10

 او موافقات وعبر طرق ووسائل غير قانونية؛ وهذا النوع من الهجرة هو موضوع الدراسة التي بين أيدينا.

 الهجرة غير النظامية الثاني: مفهومالمطلب 
إلى انتقال األفراد من  الجغرافية مشيرا  اء في معجم المصطلحات فقد ج المعاجم،ورد مفهوم الهجرة في العديد من 

كما ورد في المعجم الديمغرافي الصادر عن قسم الشئون االقتصادية  مؤقتة،مكان إلى آخر لالستقرار فيه بصفة دائمة أو 
أو مكان المغادرة  األصلي، واالجتماعية باألمم المتحدة تعريفها  بأنها شكل من أشكال انتقال السكان من أرض تدعى المكان
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ويتبع ذلك تبدل في محل اإلقامة. وهو ما سيتم توضيحه أكثر فيما  المقصود،أو المكان  الوصول،إلى أخرى تدعى مكان  
 يلي:

 الفرع األول: تعريف الهجرة غير النظامية
 مرتباةال فاي تصانف إذ مياةعال ظااهرة النظامياة غيار أو الشارعية غيار أو القانونياة غيار أو السارية الهجارة تعاد     
 بسابب ةالباارد الحارب بعاد ماا فتارة فاي تفاقمات وقاد واألسالحة بالمخادرات المتااجرة بعاد اإلجرامياة لخطورتهاا الثالثاة
 ويصاعب الا ....األساباب  مان وغيرهاا العرقياة النقال، النزاعاات ووساائل االتصاال ميادان فاي التكنولاوجي التطاور
 مان متباينااة أصاانافا يشامل السااري المهااجر وضاع ولكااون لطبيعتهاا، رانظا الشاارعية غيار الهجارة حجاام تحدياد

 (15-14 ، الصفحات2017-2016)ليندة،  :فمنهم المهاجرين
 القانوني وضعهم يسوون وال االستقبال دول قانونية غير بطريقة يدخلون الذين األشخاص.  
 القانونية اإلقامة مدة انقضاء عدب هناك ويمكثون قانونية بطريقة االستقبال دول يدخلون الذين األشخاص. 

 في كونت وقد مشروعة غير بطريقة أخرى دولة في واإلقامة والبحرية البرية الحدود عبر التسلل هي العام معناها ففي    
 في رعيةالش غير الهجرة وتتضمن .الشرعية غير باإلقامة يعرف ما وهو شرعية غير الى بعد مافي تتحول ثم قانونية اساسها
 .للدولة الوطني التراب من خروجا أو دخوال للحدود القانوني غير االجتياز ونهامضم
 غير هاجرالم وهو أن وحيد فرق بوجود الشرعية الهجرة تعريفات نفس عليها تنطبق السرية أو الشرعية غير فالهجرة إذن    

 المهاجر سميهن وبالتالي الدولية، الساحة في خرآ إلى مكان من لالنتقال القانونية والوثائق القانوني اإلذن يملك ال الشرعي
 (34، صفحة 2008)مبارك،  .الشرعي غير
 عان إماا وذلاك شارعية وغيار قانونياة غيار بطارق تاتم التاي الهجارة انهابأ الشارعية غيار الهجارة تعرياف ويمكان   

 لكان تأشايرة صاالحةب األمار أول تكاون أن يمكان كماا والجريماة، التهرياب شابكات بمسااعدة أو مازورة وثاائق طرياق
، 2008)العاقال، السالطات.  موافقاة علاى الحصاول ودون التأشايرة صاالحية انتهااء بعاد حتاى يبقاى المهااجر هاذا

 (18صفحة 
لحقوق تلك ا ويعد حق التنقل من حقوق اإلنسان المهمة، لما يحققه من منافع عدة، ولكن البد ان تقيد بقيود، التي تنظم    

ن ممنية واالنسانية فال يترك صاحب الحق يتصرف من غير ضوابط، ألنه قد يضر بحقوق غيره من الناحية الشرعية واأل
 يجب أن يستغل اإلنسان حقه على وجه غير مشروع، لذا قد توضع قيود على استعمال اإلنسان حقه فيال الناس، كما 

 (135، صفحة 1978)الشرنوبي، للتنقل من أجل مصلحته، والصالح العام على حد سواء. 

 الفرع الثاني: أركان الهجرة غير النظامية: 
 تبنى جريمة الهجرة الغير نظامية على توافر ثالثة أركان:

 د حمايةيقصد بالركن الشرعي تلك النصوص القانونية التي وضعها المشرع بغية تجريم واقعة ما بصد الركن الشرعي: .1
 ر معاقبة المدانين بمخالفتها.الفرد والمجتمع ومتى تمت مخالفة هذه النصوص استوجب األم

الصادر سنة  01 - 09الركن الشرعي لجريمة الهجرة غير الشرعية نص عليه المشرع الجزائري بموجب قانون العقوبات 
دون اإلخالل باألحكام التشريعية األخرى السارية المفعول، يعاقب » مكررا التي تقول:  175وذلك بنص المادة  2009
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دج أو بإحدى هاتين العقوبتين،  60.000دج إلى  20.000( أشهر وبغرامة من 06( إلى ستة )02بالحبس من شهرين ) 
كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر اإلقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو 

لة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة، أو أي وسي
 .الالزمة، أو من القيام باإلجراءات التي توجبها القوانين واألنظمة

«. دالسارية المفعول. وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر اإلقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدو 
 (364، صفحة 2009)صقر، 

وتحدد  وعيتها،إَن تعيين الحدود الدولية يحتاج بالضرورة إلى وجود قواعد قانونية تفرر أمر مشر  :اإلقليم السياسي .أ
قد مجرد ما يعتاآلثار اإلقليمية في النواحي السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية والحربية، نلك أن الحدود ليس ك

اب لى أسبات أو قرارات التحكيم، أو أحكام القضاء الدولي، أو عخطوط ترسم على الخرائط ولكنها عملية تستند على اتفاقي
ت، عالما تاريخية، كما تقوم على أساس الممارسة القديمة والحيازة األزلية، حيث ال يمكن أن تتم عملية وضع إشارات، أو

جراءات تتخذ من قبل هذه الدولة أو تلك.   (09، صفحة 2003)اهلل، أو معالم طبيعية دون وجود سند من ذلك وا 
ودها اخل حددويقصد باإلقليم السياسي بشكل عام هو األراضي والمياه اإلقليمية الخاضعة لسيادة الدولة، وهو إقليم الدولة 
القوانين ولية و السياسية وفق ا لتحديدها دولّيا، ويشمل ذلك اإلقليم البحر والبر والجو على حد سواء. وتتولى المعاهدات الد

 .الداخلية
ض ن األر لحدود السياسية للدولة، وهي تشمل األراضي اليابسة والمياه اإلقليمية والفضاء الجوي الذي يعلو كال مبيان ا

دي ا. ا حدو والمياه؛ ومن المتعارف عليه دولي ا أن سواحل البحر والحدود الفاصلة بين القطر والبالد المجاورة له تغد خط  
 (365-364، الصفحات 2009)صقر، 

وانئ في الم : هي تلك المنطقة التي توجد بها مكتب الشرطة للجمارك سواء على الحدود البرية أودوديةالمراكز الح .ب
ت وتكون غالب ا محاطة بأسوار لها أبواب تح (174، صفحة 1951)انطاكي، واألرض المحيطة بها، « البحرية أو الجوي

 (365صفحة ، 2009)صقر، حراسة عمال وحراسة الشرطة مع وجود دائرة الجمارك. 
نجد أن المشرع قد جرم المغادرة غير الشرعية بنص واضح وصريح، يجعل مصير  1مكرر  175وبالرجوع لنص المادة 

دج إلى  20.000كل من يغادر اإلقليم الوطني بصفة غير شرعية الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 
 ي، كماكل جزائري أو أجنبي مقيم على التراب الوطني الجزائر دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولقد سوى في ذلك  60.000

رى، لية أخلم يحصر الوسائل االحتيالية المتبعة في ذلك؛ ولكنه ذكرها على سبيل المثال وذلك في قوله أو أي وسيلة احتيا
لشرعي العبور.  غير ومن بين الوسائل االحتيالية يذكر )انتحال هوية، استعمال وثائق مزورة...(، كما لم يحدد مكان ا

نافذ عبر م لتنفيذ العقوبة )مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية(، ولكن عممها حتى على من يغادر اإلقليم الوطني
 أماكن غير مراكز الحدود. 

 مكرر 175ويتمثل الركن المادي في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية من مضمون المادة  : الركن المادي .2
من قانون العقوبات يتبين لنا أنه لقيام تلك الجريمة يجب توفر ركنان أخران وهما المادي لما كان الركن المادي يتكون  1

من ثالثة عناصر هي السلوك اإلجرامي والنتيجة المعاقب عليها، ورابطة السببية المادية التي تربط بين السلوك والنتيجة، 
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للسفر بطريقة غير  شرعية، يتكون بدور، من هذه العناصر الثالثة، فالسلوك اإلجراميللسفر بطريقة غير  فالركن المادي 
ء والنتيجة المعاقب عليها والتي 1مكرر  175المادة  شرعية هو استخدام وسيلة من الوسائل التي أوردها المشرع في

جال تتمثل في أن تكون المغادرة قد تمت هي الضبط ثناء مغادرة البالد، ورابطة السببية في هذا الم« بتحققها تتم الجريمة
وهي وجود شخص جزائري أو أجنبي في أحد المراكز  (366-365، الصفحات 2009)صقر، نتيجة لسلوك الجاني، 

من األمر المتعلق بوثائق السفر والتي  1الحدودية أثناء المغادرة وهو ال يحمل الوثائق الخاصة بالسفر والمحددة في المادة 
ع مراعاة األحكام المنصوص عليها في االتفاقات الدولية المبرمة بين الجزائر والبلدان األخرى، يجب على م»تنص على: 

 كل مواطن جزائري يسافر إلى بلدان أجنبية أن يكون حامال  إحدى وثائق السفر التالية:
 جواز سفر عاد. (1
 جواز سفر دبلوماسي. (2
 جواز سفر المصلحة. (3
 ي المقدسة اإلسالمية.جواز سفر خاص للح  إلى األراض (4
 تذكرة سفر دبلوماسية. (5
 وثيقة طيار دولية بالنسبة لطياري الطيارات التابعة للخدمة الدولية في الخطوط الجوية الجزائرية. (6
 .دفتر بحار (7

 «.سنة في جوال سفر أبويهم أو من يتولى الوصاية عليهم 15ويمكن إدراج القصر الذين تقل أعمارهم عن 
ق ل وثائمة المغادرة بطريقة غير شرعية فيتمثل في التدليس، وهذا عن طريق انتحال هوية أو باستعماأما الوسيلة في جري

لقوانين اوجبها تمزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية الالزمة أو من القيام باإلجراءات التي 
 (366، صفحة 2009)صقر، واألنظمة السارية المفعول. 

ى خروج األشخاص من داخل البالد لخارجها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها للحصول عل الركن المعنوي: .3
ة أو رى بريالتأشيرات الضرورية، وقد تكون هذه المغادرة عبر المنافذ والمراكز الحدودية كما قد تكون من نقاط ومراكز أخ

 (364، صفحة 2009)صقر، بحرية أو جوية. 
حة وتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافكما عرف بر 

 الدخول غير المشروع بعبور الحدود دون تقيد بالشروط الالزمة2000نوفمبر  15الجريمة عبر الوطنية المؤرخة في 
 (111، صفحة 2008)مبارك، للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة. 

 مغادرةجريمة المغادرة بطريقة غير شرعية جريمة عمدية ال تستلزم قصد خاص بل يكفي القصد العام، وهي لرادة الجاني ب
 (367-366، الصفحات 2009)صقر، الجزائر وعلمه أنه لم يأخذ الوثائق الالزمة وخروجه غير شرعي. 
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 المبحث الثاني   
  ليهاالقضاء ع سبلغير النظامية و اللهجرة تداعيات ا

في  مجتمع منها فهي ظاهرة عالمية أحدثت الهجرة غير الشرعية ظاهرة عرفتها المجتمعات حديثا حيث ال يكاد يخلو أي
ها للمؤدية االمصدرة لها والبلدان المستقبلة؛ لذلك يتوجب الوقوف على األسباب  اآلونة األخيرة أزمة سياسية بين البلدان

 للسبل الكفيلة لعالجها. لمعرفة

 مطلب األول: األسباب اإلقتصادية للهجرة غير النظاميةال
لى جرتهم إرغدة من أول الدوافع وأهمها، إذ يؤدي بالمهاجرين إلى ترك أوطانهم وهيعد البحث عن الرزق لتوفير حياة آمنة 

أي من الدول التي يجدون بها فرص العمل لكسب الرزق، ويرتبط إلى حد كبير الوضع االقتصادي في معظم الدول 
 ومي، ماالنمو في الدخل القالمرسلة للمهاجرين بالوضع الديموغرافي فيها، إذ يرتفع معدل النمو السكاني بصورة تواكب 

لى إثيرين يؤدي إلى عجز الدولة عن الوفاء بمتطلبات هذه االعداد السكانية المتزايدة فينخفض مستوى المعيشة ويدفع بالك
إلى تكوين  البحث عن فرص عمل أفضل في مكان أو دول أخرى، وخاصة فئة الشباب المتعطل عن العمل الذي يسعى

 تنامي معدالت البطالة.   ي ظلالحياة األسرية، ف
لنامي العالم اوترتبط العوامل االقتصادية إلى حد كبير بالعوامل االجتماعية والتحوالت المجتمعية التي تمر بها معظم دول  

 تحديدا، حيث تحمل تلك التحوالت من المواطنين وقد أكدت الدراسات العديدة في  مجال الهجرة أن حجم الهجرة في
ت معدال و يتأثر بتقلبات النظام االقتصادي، األمر الذي يطرح عدة تساؤالت أهمها: إلى أي مدى تتزايدالمجتمع يختلف أ

ل الهجرة أو تتناقص خالل فترات النمو االقتصادي وبالعكس أيضا إلى أي مدى تتزايد معدالت الهجرة أو تتناقص خال
هار رتفع معدالتها ويزداد حجمها خالل فترات اإلزدفترات الكساد االقتصادي وانتهت تلك الدراسات إلى أن الهجرة ت

تحدث و ويفسر ذلك بأنه في فترات اإلزدهار االقتصادي تتزايد مشروعات األعمال  .واإلنتعاش االقتصادي والعكس بالعكس
 عمليات توسع صناعي، األمر الذي يتطلب أعدادا متزايدة من األيدي العاملة الجديدة محليا. 

في أنحاء  قراطيةلهجرة والتنمية االقتصادية مترابطتان على نحو وثيق، كما أن االفتقار إلى التنمية والديمويجدر القول بأن ا
طابع من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وكذلك في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وسجلها االقتصادي الهزيل، وال

تم  وق السياسية وعدم احترام حقوق اإلنسان: هي كلها ظواهرالشمولي الذي تتسم به بعض أنظمة الحكم، وانتهاك الحق
ي هذا تحديدها على نطاق واسع بأنها مصادر النعدام االستقرار السياسي والعنف والتطرف، فضال على أن بعض البلدان ف

ة بأن ما لمتحداألمم ا الجزء من العالم تعاني الفساد البنيوي على المستويات االقتصادية والسياسية، وفي الوقت الحالي تقدر
 .من سكان منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا يعيشون على أقل من دوالرين في اليوم  % 23نسبته 

 المطلب الثاني: اآلثار االقتصادية للهجرة غير النظامية
والسلبية لكل من واء مشروعة أو غير مشروعة من الناحية االقتصادية تأثيرات متنوعة بين اإليجابية س –تحدث الهجرة  

 .الدول المصدرة للهجرة أو المستقبلة لها
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 الفرع األول: بالنسبة للدول المستقبلة للهجرة 
فضلها التي بو هناك آثارا إيجابية حيث أصبحت هذه األيدي المهاجرة هي القوة المنتجة والمثمرة في اقتصاديات هااذه الدول، 

ة يق درجقتصادي إلمكانيات والموارد المتاحة لديها، مما ترتب عليه تحقاستطاعت أن تحقق قدرا كبيرا من اإلستغالل اال
 ألمر الاكبيرة من التطور االقتصادي وزيادة في الدخل القومي حقق بالضرورة ازدهار ورفاهية لمجتمعاتها. ومع ذلك فإن 

افر فرص عدم تو لبطالة في هذه الدول ليخلو من آثار سلبية من الناحية االقتصادية للدول المستقبلة متمثلة في تفاقم مشكلة ا
فرص هم بالعمل ألبناء الوطن نفسه، إما لتزايد أعداد المهاجرين، ما لتميزهم وتفوقهم في كثير من األعمال والحرف وتمسك

. إما ينلمهاجر لالتي تتاح لهم. على أنه ينبغي أن نشير إلى أن الدول المستقبلة للهجرة غالبا ما ال تعترف بالدور اإليجابي 
ن فيه، يعيشو  ال تقدم لهم المعاملة والمزايا التي تقدمها لمواطنيها، وال تسعى إلى دم  هؤالء المهاجرين في المجتمع الذي

هم تحولت النظرة إلى هؤالء المهاجرين بوصف 2001سبتمبر 11واألخطر أنه في السنوات األخيرة وال سيما بعد أحداث 
 .(9، صفحة 2003)شعبان، تهم بالرحيل. خطرا على األمن واالستقرار ومطالب

 الفرع الثاني: بالنسبة للدول المصدرة للهجرة
تي تسهم ن، والفإن إيجابيات هذه الظاهرة بالنسبة لها تتمثل في التحويالت المالية التي تتدفق عليها من مواطنيها المهاجري

ات إلى أن وفي هذا المجال تشير البيان .باقي السكانبالتالي في عملية التنامية االقتصادية، وتحسين مستويات المعيشة ل
مليار دوالر، وذلك بخالف غير الرسمية التي تصل إلى 200م نحو 2005تحويالت المهاجرين إلى أوطانهم بلغت عام 

ومع ذلك فإن للهجرة آثار سلبية عديدة على الدول صدرة، يمكن  (50، صفحة 2006)شلبي، يوليو ضعف هذا المبلغ 
 ا فيما يلي:إجماله

  يؤدي إلى حدوث ندرة في الكفاءات والمتميزين في  –وخاصة من الحرفيين والمزارعين  –إن ارتفاع أعداد المهاجرين
  .هذه المجاالت وبالتالي حدوث خلل مهني في الكفاءة االنتاجية لهذه البالد

  لة في معدالت االجور للمتواجدين من هذه ة هائإلى زياد –ن ناحية أخرى م –إما يؤدي هذا النقص في العمالة الماهرة
  .الفئات، األمر الذي يؤثر على هيكل األجور والتكلفة االقتصادية للسلع والمنتجات

 تقدم وتؤدي هذه الهجرة أيضا إلى إحباط العمالة الوطنية التي لم تنجح في الهجرة، وفقدان الحافز لديها على ال
ا طنه ومبعدم الوالء للمؤسسات الوطنية نتيجة للمقارنة بين ما يتقاضاه في و  والتطوير، بل وقد يصل األمر إلى الشعور

 .يتقاضاه أقرانه في دول المهجر
سب ويشير البعض إلى سلبية أخرى تتمثل في أن بعض المهاجرين هجرة غير مشروعة قد يقبلون العمل في أعمال ال تتنا

 جديدة قت إلى فقد هؤالء لمهاراتهم وتوقفهم عن اكتساب مهاراتمع مهاراتهم وقدراتهم المهنية، مما يؤدي مع مرور الو 
أن هذا  ية غير.وأخيرا، فإنه على الرغم مما تجلبه القوة المهاجرة من تحويالت مالية إلى البلد األم تفيد في عمليات التنم

 (10-9، الصفحات 2003)شعبان، األمر ال يخلو من سلبيات تتمثل فيما يلي: 
 ذات  ت ال تذهب بالضرورة إلى قنوات االستثمار االنتاجية، ولكنها غالبا ما تذهب إلى المجاالتأن هذه التحويال

  .الربحية السريعة التي قد تتعارض مع متطلبات التنمية الحقيقية
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 ول ات للدالتقلبات التي قد تحدث في قيمة التحويالت من سنة إلى أخرى، مما يؤدي إلى عدم استقرار في ميزان المدفوع

 المصدرة للعمالة.

 المطلب الثالث: اآلليات اإلقتصادية للتصدي للهجرة غير النظامية
آلليات ال هذه تعود أهمية اآلليات االقتصادية للدور الخطير الذي تمثله الهجرة غير النظامية على االقتصاد األوروبي وتتمث

 (155، صفحة 2008)الشيشيني،  :في

 لجوار والشراكةالفرع األول: اآلليات األوروبية ل
سياسة  ضاء فيتعد هذه اآللية أداة تمويل لسياسة الجوار األوروبية، حيث تمر من خاللها معونات الدعم لفائدة البلدان األع
 ت السياسيةلقراراالجوار األوروبية، وتعد أداة التعاون ويديرها قسم المعونات األوروبية للتنمية والذي يتم من خالله تجسيد ا

ية ة التقنعلى ارض الواقع، فهذه اآللية ضمنت تمويل الشراكة األوروبية المتوسطة، وكذا حلت محل آلية المساعدوترجمتها 
 لفائدة البلدان المستقلة في وسط وشرق أوروبا.

 أهادافها:  
 دعم التحول الديمقراطي وتشجيع حقوق اإلنسان.  
 مةتيسير االنتقال إلى اقتصاد السوق وتشجيع التنمية المستدا.  
 تشجيع التعاون في السياسات ذات المصلحة المشتركة مثال في مجال مكافحة اإلرهاب والهجرة غير النظامية. 

 الفرع الثاني: التعاون من اجل التنمية
على  ة ، أوإن تنمية اقتصاديات الدول المصدرة للهجرة غير النظامية تعد إحدى الطرق الكفيلة بإيقاف الهجرة غير النظامي

زالة الفوارق في األقل شة بينها المعي التقليل منها اعتماد على التنمية باعتبارها العامل المساعد في توفير مناصب الشغل وا 
 تصاديةوبين الدول المستقبلة مما يؤدي إلى إيقاف ضغط الهجرة، وتتم التنمية عن طريق دعم اإلصالحات الهيكلية واالق

 إلى المنطقة المتوسطية وكذا تحرير المبادالت التجارية. وتشجيع دعم االستثمار األجنبي األوروبي

 النصوص القانونية إطارالفرع الثالث: الدور االوربي لمجابهة الهجرة السرية في 
جرين المها سعت الدول االوربية خاصة بعد انتشار الحروب واألزمات الداخلية داخل البلدان الطاردة للهجرة وازدياد جحافل

جسدت في تحاول من خاللها كبح التوجه الى اقليمها من خالل اتباع ترسانة قانية ت ةاستراتيجيالى وضع السريين داخلها 
ن نصوص داخلية تحمي كل دولة اوربية ونصوص قانونية تهدف الى حماية االتحاد االوربي من التهديدات الخارجية وم

 السرية.بينها الهجرة 
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بعد ان استفادت الدول االوربية  االوربي:قانونية لدول االتحاد النصوص ال إطارمواجهة الهجرة السرية في  -أ

من شعوب مستعمراتها خاصة المتواجدة في جنوب البحر االبيض المتوسط اصبحت ترى ان وجودهم يشكل 
تصب في  االستراتيجياتتهديدات على حياة سكنها وتطور اقتصادها وامن اقليميها لذا تبعت العديد من 

 ع كل من يحاول الدخول اليها بطريقة سرية ومن بين هذه الدول نذكر:نصوص قانونية ترد
 يعااااد ساااان أسااااوأ قااااانون ماااارتبط بااااالهجرة فااااي فرنسااااا بتااااولي نيكااااوال (2016)حجاااااج ط.، جااااوان  :التشررررريف الفرنسرررري -1

سااااااااركوزي منصاااااااب وزيااااااار الداخلياااااااة هاااااااذا األخيااااااار توصااااااال لقناعاااااااة مفادهاااااااا أن الهجااااااارة بوضاااااااعها الساااااااابق تمثااااااال عبئاااااااا  
لاااااى إتاااااؤدي إاّل لضااااام بائساااااين جااااادد  كونهاااااا الوأمنياااااا  علاااااى فرنساااااا، وتشاااااكل مصااااادر تاااااوتر وتهدياااااد  ، اجتماعياااااا  اقتصااااااديا  

المهاااااجرين الموجااااودين فااااي البلااااد يعااااانون ماااان أوضاااااع بائسااااة فااااي األساااااس، وهااااذا مااااا دفعااااه إلااااى عاااارض مشااااروع قااااانون 
ن ساااااااركوزي للهجاااااارة وهااااااو ُعاااااارف فيمااااااا بعااااااد بقااااااانو  17/06/2006جديااااااد للهجاااااارة علااااااى مجلااااااس الشاااااايوخ الفرنسااااااي فااااااي 

 (262، صفحة 2011)التميمي، جانفي . 911/2006القانون رقم 
قااااام باسااااتحداث وزارة لاااام تعهاااادها فرنسااااا علااااى ماااادى تاريخهااااا أطلااااق  2007وبمجاااارد وصااااول ساااااركوزي إلااااى الحكاااام ساااانة 

عالقااااة  طااااه بساااااركوزيعليهااااا اساااام وزارة الهجاااارة واالناااادماج والهويااااة الوطنيااااة تااااولى هااااذه الااااوزارة بااااريس هورنغااااو الااااذي ترب
علااااى رأسااااها المنظمااااات المعنياااااة  إعالميااااة وقويااااة جدياااادة فااااي جااااو مشااااحون باالسااااتياء والمعارضااااة ماااان أوساااااط سياسااااية 

 اساااااااتراتيجيةبااااااالهجرة التااااااي ذهااااااب الااااااابعض منهااااااا إلااااااى اتهااااااام الاااااااوزير بأنااااااه وزياااااار التطهياااااار العرقاااااااي وهااااااذا مااااااا تجسااااااده 
 (142، صفحة 2014)يحياوي، ساركوزي المعرفة بالهجرة االنتقائية. 

تعد اسبانيا من أهم دول المقصد التي تعاني من دخول المهاجرين غير الشرعيين إليها بصفة : التشريف اإلسباني -2
الالزمة للتضييق على المهاجرين الشرعيين  2010منظمة وغير منظمة لذا نجدها اتخذت العديد من التدابير عبر قانون 

في السنوات األخيرة بصفة شرعية  بإسبانيااللذين التحقوا  من المهاجرين المغاربةوفاقدي الشرعية مما جعل اآلالف خاصة 
 الشرعية.وغير 
واحلها ستعتبر ايطاليا من أول الدول األوربية وكثرها تضررا من هذه الظاهرة التي أصبحت  :ييطالاإل التشريف -3

س الى ضهور أول قانون خاص للهجرة في مار  هذا ما أدى الشرعيين،هائلة من المهاجرين غير  ألعدادالجنوبية قبلة 
قليم ن خالل معالجة اجراءات الدخول لإلوالذي وضع ألول مرة أنظمة قانونية تخص الهجرة غير الشرعية م 1998

 نقاط رئيسية  أربعااليطالي وتجديد اقامات االجانب وجسد هذا القانون 
ات منح وسبل االقامة بها ، تعقيد اجراء إليطاليال االجانب اعادة برمجة سياسات الهجرة من جديد، النظر في شروط دخو 

مبارك، )الين االقامة و تفعيل االعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين واخيرا   لحفاظ على دعم حقوق المهاجرين القانوني
ان  ي ايطاليا ، إال، ورغم هذه االجراءات التي تعد سابقة جديدة لمكافحة الهجرة غير القانونية ف(24، صفحة 2008

وقت، رور المأطراف عديدة رأت أنها غير كافية لردع هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد ايطاليا خاصة بعد تزايدها الكبير مع 
لعديد أو بقانون بوسي فيني الذي يحوي ا 189يعرف بالقانون رقم  2002االمر الذي مهد لظهور قانون جديد للهجرة سنة 

 (260، صفحة 2011)التميمي، جانفي رمة صد المهاجرين غير الشرعيين من االجراءات الصا
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حاد الوربية على تكوين اتعملت الدول ا :االوربيالنصوص القانونية لالتحاد  إطارمواجهة الهجرة السرية في  -ب  
كة اليد المشتر يحمي مصالحها المشتركة ويقوي عالقات شعوبها ببعضها البعض بحككم الموقع الجغرافي والعادات والتق

طر المخا وحماية اقاليمها من التهديدات والمخاطر التي تهددها كالجريمة المنظمة واإلرهاب وتعد الهجرة السرية من اهم
 الى اتخاذ العديد من االتفاقيات اهمها:  اإلطارالتي تهدد كيانها ولقد سعت في هذا 

  سة مشتركة للتعامل مع الهجرة من أجل التحكم بتدفق : قرر فيها رؤساء دول االتحاد تبني سيا 1999قمة تامبير
الهجرة القائم على الحاجات االقتصادية، والتركيز على سياسات المراقبة لمستوى التدفقات وسياسات اإلدماج في الداخل، 

ضمن مع إصدار تشريعات لتقييد وتقنين الهجرة واللجوء السياسي ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة 
األمن األوربية الجديدة التي أصدرتها المفوضية األوربية، حيث سيتم إضافة هذه التشريعات لدعم سياسة الفيزا  استراتيجية

)يحياوي، أمننة   المشتركة ووثائق السفر األمنية إلدراكهم أن ظاهرة الهجرة تؤثر في التعايش المشترك وأمن دول األعضاء
توسطية) دراسة الهجرة غير الشرعية في المجال األورو مغاربي( مذكرة لنيل شهادة الهجرة في العالقات األورو م

 (93، صفحة 2014الماجستير، 
 لى عبين دول أعضاء االتحاد األوروبي تم فيها االتفاق والتأكيد  2000عقدت قمة نيس في ديسمبر سنة  :قمة نيس

دة ة الوافالخارجية لالتحاد من اجل التخفيف من ضغوطات الهجر ضرورة إزالة الحدود الداخلية وتكثيف الرقابة على الحدود 
 من دول العالم الثالث بحيث تم اقتراح خيار الهجرة صفر الذي وصف بأنه غير واقعي واقترحوا تبني سياسة الحصص
س بحيث تقوم فيه كل دولة عضو بتحديد حجم المهاجرين حسب حاجاتها من أجل التحكم في تدفقات الهجرة على أسا

مغاربي(  )يحياوي، أمننة الهجرة في العالقات األورو متوسطية) دراسة الهجرة غير الشرعية في المجال األوروواقعي.    
                                                                               (95، صفحة 2014مذكرة لنيل شهادة الماجستير، 

  تبنى االتحاد األوربي إجراءات أخرى لمكافحة الهجرة المنظمة وغير المنظمة داخل وربيإنشاء بنك المعلومات األ :
األوساط األوربية أهمها إنشاء بنك المعلومات األوربي يتولى مراقبة تحركات األجانب في أوربا عن كثب، وفي هذا 

تحاد األوربي قريب الشبه بالواليات المتحدة الخصوص أفاد راديو هولندا في تقرير له أن إجراءات مكافحة الهجرة سيجعل اال
األمريكية حيث يتعين على كل من يدخل االتحاد األوربي أن يدلي بمعلومات شخصية ويراقب جيدا إذا كان سيبقى طويال 

 أم ال.
دخلون كان هناك نحو ثمانية ماليين مهاجر غير شرعي في االتحاد األوربي ي 2006ومما تجدر اإلشارة إليه أنه في سنة 

وربي إلى حاد األبصفة قانونية إلى أوربا لمدة محددة ولكنهم ال يعودون إلى بلدانهم األصلية بعد ذلك، وهذا ما دفع بدول االت
ة في تشديد شروط الدخول غير األوربيين عبر نظام يضمن عدة أمور منها تسجيل وقت الدخول والخروج وحفظ فترة اإلقام

ربا. ظ بصمات األصابع وبصمات العين في جهاز الكمبيوتر لجميع من يريد الدخول إلى أو بنك أوربي للمعلومات كما تحف
 (24، صفحة 2011)ليتم، يناير 

 في ظل التطورات السياسية واالندماجية التي انخرط فيها االتحاد األوربي،  هذه القمة: جاء انعقاد قمة سالونيكي
الجديدة واستحقاقات التوسع المستقبلي شرق القارة األوربية، حاولت هذه  بعد التصديق على الدستور الموحد وهياكل االتحاد
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القمة وضع معايير موحدة لدول االتحاد من أجل التصدي للهجرة السرية وتضييق فرص الدخول إلى أوروبا إال وفق شروط  
 (25، صفحة 2011)ليتم، يناير محددة. 

  الكتاب األخضر حول  2005جانفي  11وربي في أصدر المجلس األ :الهجرةإصدار الكتاب األخضر حول
ويعد من أخطر السياسات المعتمدة في مجال الهجرة الدولية عامة وهجرة جنوب وشرق المتوسط بصفة خاصة  الهجرة،

لكونها تهدف في أساسها تبني آلية انتقائية تفتح األبواب أمام المهارات وذوي العقول وتغلقها على غيرهم ، مما يدل على 
غراقه في التخلف  استراتيجية غماتية وبرا السياسة األوربية للهجرة في محاولتها الستنزاف الجنوب من كل موارده البشرية وا 

)يحياوي، أمننة الهجرة في العالقات األورومتوسطية )دراسة الهجرة غير الشرعية والتبعية بحجة الحفاظ على األمن بها . 
 (96، صفحة 2014شهادة الماجستير في العلوم السياسية،  في المجال األورومغاربي( مذكرة لنيل

  فكرة  القائمة على نيكوال ساركوزيفكرة الرئيس  16/10/2008تبنت القمة األوربية ببروكسل في  :بروكسلقمة
سياسة حاث المن مركز أب إليزابيث كولستالزيادة في التشدد والتضييق في سياسات القارة األوربية تجاه الهجرة، وقد علقت 

 الماضي.األوروبية ببروكسل أنها سياسة اشد مكافحة تجاه الهجرة وأكثر صرامة مما كانت عليه في 
 هجرة بهدف : والذي صادق فيه الزعماء األوربيين دون تردد على القواعد المنظمة لل2008 ميثاق الهجرة األوربي

ؤتمر مخالل  ح الرئيس الفرنسي السابق " نيكوال ساركوزي"القضاء على الهجرة السرية للبلدان األوربية. وفي هذا المجال صر 
ة واللجوء الهجر  القمة األوربي المنعقد ببروكسل "إن أوربا لديها اليوم سياسة حقيقية للهجرة." ويتضمن الميثاق األوربي بشأن

واعد ل القرة السرية من خالالسياسي مبادئ توجيهية من خالل قوانين غير إلزامية للتحكم في الهجرة القانونية وخاصة الهج
ن يأتون ة والذيوهي وثيقة تمنح لألجانب من ذوي المؤهالت المهنية العالي الزرقاء،الواردة في الميثاق على ما يسمى البطاقة 

 ألوربيامن دول خارج االتحاد األوربي ألجل العمل حيث تمنحهم وعائالتهم حق اإلقامة لفترات محددة في أراضي االتحاد 
 .(80، صفحة 2014، )بتقة

 خاتمة: 
 ن طريقإن الهجرة غير النظامية باختالف تسمياتها ومفاهيمها فمضمونها واحد وهو التواجد في إقليم دولة االستقبال ع
 تي تعدخرق األنظمة والقوانين، لتقع دول جنوب البحر األبيض المتوسط في دوامة الهجرة غير النظامية هذه األخيرة ال

سليط مس كل الدول إال أنها برزت في حوض البحر األبيض المتوسط بشكل متفاقم وبالغ األهمية نظرا لتظاهرة عالمية ت
، الضوء عليها بشكل كبير من طرف وسائل اإلعالم لما ينت  عنها من كوارث في حق اإلنسانية من غرق في عرض البحر

ة اإلضافبإلنسان وحياد وعنصرية في البلد المستقبل، أو الوقوع في أيدي عصابات المتاجرة باألشخاص، وانتهاكات لحقوق ا
، لعربيةاإلى أنها أخذت أبعادا سياسية حيث خلقت التوترات بين حكومات البلدان المصدرة والمستقبلة لها. وخاصة الدول 
سات م سيامع صعوبة حصر الظاهرة والحد منها، وعلى األقل التخفيف من حدة انتشارها، في ظل الفلتان األمني، وانعدا

ع؛ تنموية شاملة للقضاء عليها خاصة البطالة وانخفاض الدخل الفردي وانعدام منظومة قانونية سليمة تعال  الموضو 
هم جدا لفرد مباإلضافة إلى اإلعالم الغربي وما يصوره من بذخ العيش والتقدم والرفاء في الدول الغربية، ومن ثم فإن وعي ا

 جاالت،ته األصل، وبالتالي فإن درجة وعي الفرد هي معيار نجاحه وتوازنه في جميع المفي قضية الهوية واالنتماء لدول
 .وبذلك قدرته على القيام باألدوار الواجبة عليه بأكمل وجه في بلده األصل
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المهاجر غير الشرعي قبل أن يكون مجرما هو ضحية األوضاع التي يعيشها بإختالفها وكل ذلك ال يعكس سوى عجز  
نما يجب أن يكو النظام ا اء ن انتملسياسي وفشله، فاالنتماء للدولة ليس بالوثائق التي تثبت ذلك فقط بدءا بالجنسية، وا 

 معنوي بأكم معنى
حساسه بهويته الوطنية، وذلك ينبع من ثقته بالنظام السيا ائد في سي السالكلمة، وهو إحساس الفرد باالنتماء إلى المجتمع وا 

 .يرظل نزاهة ونجاعة هذا األخ
قامة متجانسة ومتكاملة تتمحور حول بناء شراكة اقتصادية من خالل إ استراتيجيةولمحاصرة هذه الظاهرة البد من وضع 

 ية بينمنطقة للتبادل الحر وتقديم إعانات مالية لدول الجنوب، وهذا من شأنه أن يقلص الهوة والتفاوت في مجال التنم
 ا.ل دائمة، بتوجيه وتشجيع االستثمارات األجنبية وخاصة األوروبية منهضفتي المتوسط وذلك عن طريق خلق مناصب شغ

 المراجف:و المصادر 
i) ( .الهجرة غير المشروعة الضرورة والحاجة . مصر: مركز االعالم االمني، اكاديمية الشرط2003حمدي شعبان .).ة 
ii) ( .2009خالد فهمي .) تفاقيات واال 2010سنة  64قم النظام القانوني لمكافحة جرائم االتجار بالبشر في ضوء القانون ر

 ، المحرر( اإلسكندرية: دار الفكر العربي.1)ط الدولية و التشريعات العربية، دراسة مقارنة.
iii) ( .2014خديجة بتقة .)لماجستير السياسة األمنية األوربية في مواجهة الهجرة غير الشرعية مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا

ستراتيجية . في العلوم السياسية والعالقات الدولية قوق بسكرة: جامعة محمد خيضر، كلية الح تخصص عالقات دولية وا 
 والعلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية.

iv) ( .التشريع الجمركي. دمشق: مطبعة الجامعة السورية.1951رزق اهلل انطاكي .) 
v)  04 )العدد تشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.الهجرة غير القانونية من خالل ال(. 2011رضا التميمي. )جانفي ،

 المحرر( جامعة قاصدي مرباح ورقلة: مجلة دفاتر السياسة والقانون.
vi) ( .إشكالية األمن والهجرة في غرب المتوسط، مذكرة ماجستير في العالقات الدولية. جامع2008رقية العاقل .) ة

 الجزائر: كلية العلوم السياسية.
vii) ( .سياسا2017-2016زموري ليندة .) اطروحة2014-2000ت معالجة ظاهرة الهجرة غير الش رعية في الجرائر ، 

لوم السياسية والعالقات الدولية، قسم التنظيم : كلية الع3 -الدكتوراه تخصص :رسم السياسات العامة. جامعة الجزائر 
 السياسي و االداري.

viii) ( .2014سهام يحياوي .) ألورو او متوسطية) دراسة الهجرة غير الشرعية في المجال أمننة الهجرة في العالقات األور
لوم تيزي وزو: جامعة مولود معمري،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الع مغاربي( مذكرة لنيل شهادة الماجستير.

 السياسية والعالقات الدولية.
ix) ( .ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالقات االورومغا2012-2011طبيب كمال .) ربية مذكرة ماجستير تخصص

 القات الدولية.: كلية العلوم السياسية واالعالم، قسم العلوم السياسية والع3دراسات استراتيجية ومستقبلية. جامعة الجزائر 
x)  لعدد )ا الهجرة غير الشرعية بين استراتيجية المواجهة و آليات الحماية.(. 2016طعيبة احمد ومليكة حجاج. )جوان

 جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة: مجلة دفاتر السياسة و القانون.، المحرر( 15
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 xi) ( .الهجرة واالغتراب تأسيس فقهي لمشكلة اللجوء والهجرة. لبنان: مؤسسة التعارف للمطبوع1999عادل قاضي .).ات 
xii) ( .الكفاءات المهاجرة بين واقع الغربة وحلم العودة. الجزائر: ديوان الم2010عبد القادر رزيق مخادمي .)وعات طب

 الجامعية.
xiii) ( .2011عبد المالك صايش .) عديل قانون المتضمن ت 01-09مكافحة الهجرة غير المشروعة نضرة على القانون

 لحقوق.، المحرر( بجاية: المجلة األكاديمية للبحث القانوني، جامعة ميرة عبد الرحمان ، كلية ا01)العدد  العقوبات.
xiv) ة الرياض: جامع الهجرة غير المشروعة والجريمة.(. 2008م المبارك. )عثمان الحسن محمد نور وياسر عوض الكري

 نايف للعلوم األمنية.
xv) ( .الهجرة غير مشروعة والجريمة المنظمة. الرياض: 2008عثمان حسين صادق حسن، ياسر عوض الكريم مبارك .)

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
xvi) ( .المعاهدات والصك2008عزت حمد الشيشيني .) :وك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. الرياض، السعودية

 جامعة نايف للعلوم االمنية.
xvii) ( .القانون الدولي للحدود. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.2003عمر سعد اهلل .) 
xviii) ( .2006كريم متقي مشكور .)و  يةالهجرة السرية لألطفال القاصرين نحو أوربا، دراسة في ظل المواثيق الدول

هلل ، ان عبد فاس ، المغرب: جامعة سيد محمد ب التشريعات الوطنية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون.
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية.

xix) ( .جغرافية السكان. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.1978محمد عبد الرحمان الشرنوبي .) 
xx)  ( مصر: مجلة السياسة الدولية.165(. األبعاد اإلقتصدية لهجرة العمالة. )العدد2006شلبي. )يوليو مغاوري 
xxi) ( .2017-2016مليكة حجاج  .) ين بين أحكام القانون الدولي والتشريع الجزائري أطروحة جريمة تهريب المهاجر

 .لحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوقبسكرة: جامعة محمد خيضر ، كلية ا مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم .
xxii)  46مجلد ، ال183)العدد  البعد األمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية.(. 2011نادية ليتيم ، فتيحة ليتم. )يناير ،

 المحرر( مصر: مجلة السياسة.
xxiii) ( .الوسيط في جرائم االشخاص. عين مليلة: دار الهدى.2009نبيل صقر .) 
xxiv) ( .2009يل أفر  20-19نصيرة عتيق .)في ظل الشريعة اإلسالمية، مداخلة مقدمة إلى  الهجرة غير الشرعية

 كلية الحقوق أم البواقي: جامعة العربي بن مهيدي، الملتقى الوطني الرابع حول الهجرة غير الشرعية إشكالية جديدة لقانون.
 والعلوم السياسية.

xxv) دراسة الهجرة غير الشرعية في المجال )سطية أمننة الهجرة في العالقات األورومتو  .(2014) .س ,يحياوي
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 .السياسية
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وأساتذة على طلبة  تأجري دراسة ميدانية: اللغة العربيةتحليل المناهج والمقررات  
 دهوك جامعة ،عقرة والتربية العلوم كلية في العربية اللغة قسمال

 (التربية عقرة، جامعة دهوك، )العراقكلية عبد الرزاق محمود ابراهيم،  الدكتور أ/

 (كلية التربية عقرة، جامعة دهوك، )العراق، منال صالح الدين عزيز أ/ الدكتور
 2020أوت  05 النشر:تاريخ 

 ملخص:     
المناهج والمقررات لقسم اللغة العربية في كلية العلوم والتربية في مستوى الطلبة ومن أجل  سعى البحث إلى تحديد دو

، منها منهج المسح االجتماعي بطريقة العينة، والمنهج المقارن من عتماد عدد من هذه المناهجهداف فقد تم ااألتحقيق 
دوات جمع البيانات فقد استعان الباحثان باالستبيان كأداة خالل مقارنة رأي أفراد العينة بعد تقسيمهم إلى فئات مختلفة، أما أ

رئيسة، وقد أجري اختبار أولي لالستبيان مما تطلب تعديل بعض األسئلة لتكون أكثر وضوحًا للمبحوثين. كما أن الباحثان 
الحصول عليه من استعانا بالمالحظة كأداة ثانية لجمع البيانات من المجتمع المدروس، فضاًل عما استطاع الباحث من 

حصاءات ونشرات ودوريات حول موضوع البحث. أما عينة البحث فقد استخدم الباحثان العينة العشوائية النسبية  بيانات وا 
مع مراعاة أن تكون هذه العينة ممثلة للمجتمع المدروس، وتتوزع هذه العينة على كافة مراحل الدراسة في قسم اللغة العربية 

( 116) ائية من أجل اإلجابة على أسئلة االستبيان، وقد تم تطبيق االستبيان على الطلبة وبلغ عددهاالصباحية منها والمس
( استمارة استبيان على أساتذة القسم. تعرض البحث 16طالبا في المراحل الدراسية الصباحية والمسائية فضال عن توزيع )

دراسات السابقة. وتوصل ابحث إلى عدد من النتائج كان من لعدد من المفاهيم ذات الصلة بالعنوان، واستعراض عدد من ال
أهمها تدني مستوى درجات الطلبة في مادة اللغة العربية في مرحلة البكالوريا، مما يترتب على ذلك ضعف مستواهم في 

ن تسجيلهم آليا وفق ممارسة مهارات اللغة العربية في الجامعة، وأن نسبة كبيرة من الطلبة انتسبوا للقسم دون رغبتهم انما كا
نظام القبول المركزي في االقليم، وأن الطلبة يعانون من زيادة المواد غير التخصصية والتي تأخذ منهم جهدا ووقتا على 
حساب المادة التخصصية وفي الوقت ذاته قد ال تقدم لهم النفع المرجو، وعدم مالئمة المناهج المستخدمة حاليا في 

طل واالحتفاالت التي تضيع خالل العام الدراسي، كما قدم البحث بعض المقترحات والحلول من التدريس، وكثرة أيام الع
 أجل رفع مستوى الطلبة في اللغة العربية.

 قسم اللغة العربية –مقررات دراسية –مناهج –تحليل المفتاحية:الكلمات 
Abstract: 

The research sought to define the role of Curricula and Courses for the Department of Arabic 

Language in the College of Science and Education at the Student Level in order to achieve the 

goals of the research, a number of these approaches have been adopted in this research, 

including the social survey method in the sample method, and the comparative approach by 

comparing opinion The sample members after they were divided into different categories. As 
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 for data collection tools, the two researchers used the questionnaire as a main tool, and a 

preliminary examination of the questionnaire was conducted, which required amending some 

questions to be more clear to the respondents. The researchers also used the note as a second 

tool to collect data from the studied community, in addition to what the researcher was able to 

obtain from data, statistics, bulletins and periodicals on the topic of the research. As for the 

research sample, the two researchers used the relative random sample, bearing in mind that 

this sample is representative of the studied community, and this sample is distributed 

throughout all study stages in the morning and evening Arabic language section in order to 

answer the questionnaire questions. The questionnaire was applied to students and the number 

was (116) A student in the morning and evening study levels, as well as distributing (16) 

questionnaire forms to the department's professors. The research presented a number of 

concepts related to the title, and a review of a number of previous studies. The research 

reached a number of results, the most important of which was the low level of students 

’grades in the Arabic language at the baccalaureate level, which results in their weak level in 

practicing Arabic language skills at the university, and that a large percentage of students 

joined the department without their desire, but their registration was automatic according to a 

system Central acceptance in the region, and that students suffer from increasing non-

specialized subjects that take effort and time from them at the expense of the specialized 

subject and at the same time may not provide them with the desired benefit, the inadequacy of 

the curricula currently used in teaching, and the large number of holidays and celebrations 

that are lost during the school year, The research also presented some suggestions and 

solutions for raising the level of students in the Arabic language. 

Keywords: Analysis - Curricula - Courses - Department of Arabic Language 

 

 مقدمة
ستخدمها وي العالم،انتشارا في فهي اللغة األكثر  المتحدثين،ات السامية من حيث عدد تعد اللغة العربية من أكبر اللغ

فضال  االسالمي،دران االساسيان للتشريع فهي لغة القران الكريم والحديث النبوي الشريف المص العالم،مئات الماليين في 
 .لمتحدة وعدد من الهيئات العالميةعن كونها احدى اللغات الرسمية الست لمنظمة األمم ا

 هما: قسمين المشكالت التي تواجه الدارس الناطق بغير العربية عند تعلمه للغة العربية إلىتقسيم يمكن و
 صرفي، صوتي، نظام من اللغة طبيعة في يتعلق ما كل المشكالت هذه تحت اللغوية: و يندرج المشكالت .1

 .وكتابيوداللي  ونحوي،
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 في تؤثر أنها إال اللغة بطبيعة عالقة لها ليست التي المشكالت هذه تحت ويندرج: اللغوية غير المشكالت .2 
 والمعرفية، النفسية المشكالت الثقافية، المشكالت ،االجتماعية المشكالت منها وفعال مباشر بشكل اللغة تعليم

من منهج متخصص  التربوية المشكالت ضمنها من ويدخل التاريخية، والمشكالت االقتصادية، المشكالت
شكالية تدريس. وطرائق ام بهذه المهمة على الوجه وجود التدريسي المتخصص الذي يتمتع بصفات تؤهله للقي وا 
 .نى لنا معالجة المشكلة بشكل فعالوسنركز في ورقتنا هذه على المنهج فقط كي يتس .األكمل

عملية التدريس أيا كان نوعها أو نمطها أو مادتها فإنها تعتمد اعتمادا كبيرا على الكتاب المنهجي وهو بهذا  شك أن وال
التي  اإلشكاالت أهمومن  ا من عناصرها وركيزة من ركائزها،يعد ركنا أساسيا من أركان العملية التعليمية وعنصرا مهم

  ما يأتي:آكري مدينة في  في قسم اللغة العربية تعليم اللغة العربية تواجهنا في
 .... شرح ابن عقيل مثاال إخراجهاطبيعة المادة المقدمة وطريقة  -1
 .عاما( 20التي درست قبل نفسها  )المناهجمنها الطالب مادته التعليمية محتويات الكتب التي يستمد  -2
 يعتمد الجانب التطبيقي والتدريبات الكافية. الكافية في الكتب المعتمدة فمعظمها نظري العدم وجود التدريبات  -3
 قراءة والكتابة بعد ويدرس الخالفيتقن ال . فالطالب الالمطروحة في الكتب لمستوى الطلبةعدم مالئمة المادة  -4

 وعميقة دقيقة بمعلومات الطالب ودلتز  مناهجها بنيت وقد .شتقاق ومدارس النقد وتحليل النصالنحوي وموضوعات اال
 إلى تعلموه ما إيصال بمهارات طالبها تزود ال أنها على فضالً  العربية متعلمو إليه يحتاج مما بكثير أكبر تكون قد

في ناجحًا  ليكون خاصة ومهارات كفاءات ذا اللغة معلم يكون أن ينبغي أنه القول ويمكن (2000)طعيمة،  اآلخرين،
 المفيد من هذه المناهج. إيصال

 بحد ذاته اوهذ تخصصية،طقين باللغة العربية مواد معظم التدريسيين من المختصين في تدريس الطلبة النا -5
 مشكلة.

 .تين متتاليتينلمدة سن األقلتعطى على  أنافتقاد مناهج الكلية لمواد منهجية مهمة كمهارات اللغة التي يجب  -6
واللغة  ةرن بين اللغة العربيوعلم اللغة المقا .األساسأهمية لخريج التربية  األكثرادة الم ،بيةغة العر وطرائق تعليم الل

 .()الكردية األم
يصلح لطالب حديث على اللغة  معظم المادة المعطاة لغرض التعلم في القسم مكتوبة بمستوى راق جدا ال -7

  .العربية
اللغوية دون االداء  الب على اختبارات جوانب المعرفةيتركز نظام التقويم المتبع لقياس التحصيل اللغوي للط  -8

  .الى حد كبير
 .وقلة عناية المناهج بالتدريبات الشفوية والتحريرية -9

همال بعض مفردات المنهج ،قلة الوقت المخصص لتنفيذ المناهج -10  .وا 
 .اهج للفروق الفردية بين الدارسينعدم مراعاة المن -11
 قلة العناية بمادتي اإلمالء والخط. -12
 . في المدارس ضعف الصلة بين مناهج الكليات التي تعّد المدرسين ومناهج التعليم العام -13
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 .التي تتعلق بكل العملية التربوية هو عدم رغبة الطالب نفسه في تعلم اللغة العربيةوالنقطة المهمة  -14 
على اسس علمية إن عملية تقديم هذه المناهج لم يكن مدروسا من قبل مختصين ولم يتم ترتيبها وتقديمها   -15

نما كان يتحكم فيه ذوق األديب و اجتهاد المؤلف أو توفر النص.  سليمة من حيث الشيوع والتدرج واألهمية، وا 
  ضعف تجاوب الطالب مع المنهج. -16
 جهل الطالب بمصطلحات اللغة العربية واعتمادهم على الحفظ في تعلمها ال الفهم واإلدراك والتحليل. -17
  تعلم اللغة العربية.ضعف دافعية الطالب نحو  -18
 .عبير عن اغراضهم وممارستهم اللغةعدم امتالك غالبية الطالب الجرأة األدبية للت -19
 التربوية وطرائق التدريس الحديثة. التدريسي بالجوانبقلة إلمام  -20
 وغير المؤهلين. والطلبة المؤهلينقلة الدورات التدريبية التي تقام لغرض رفع كفاءة التدريسين  -21
 .مشرفين والمختصين في حقل التربيةوبينهم وبين ال أنفسهم نالتدريسييعدم وجود عالقة مهنية بين  -22

تحليل المناهج لالهتمام بهذا الموضوع ومحاولة دراسته ميدانيا في سبيل  انكل ذلك من أفكار وهواجس دفعت الباحث
 . والمقررات لقسم اللغة العربية في كلية العلوم والتربية

 اإلطار المنهجي والنظري األول:المحور 
تتلخص مشكلة البحث في دراسة وتحليل مناهج ومقررات قسم اللغة العربية التي تددرس حاليدا مشكلة البحث:  (1

في القسم، والتي قد يشوبها بعض الخلل أو القصور وبالتالي ستكون مؤثرة في مستوى تعلم وتعليم اللغة العربية للناقين 
الكددورد، إذ يالحددظ علددى طلبددة القسددم تدددني مسددتواهم فددي تعلددم اللغددة العربيددة واتقانهددا بشددكل جيددد، وقددد بغيرهددا مددن الطلبددة 

يعددود األمددر إلددى عدددد مددن العوامددل منهددا المندداهج والمقددررات الدراسددية، ومنهددا مددا يخددص الخلفيددة االجتماعيددة والتعليميددة 
تلددك المشددكالت والصددعوبات التددي تعتددرض طريددق للطلبددة أنفسددهم، كمددا يسددعى البحددث لوضددع واقتددراح الحلددول المناسددبة ل

  الطلبة.

 أهمية وأهداف البحث (2
  البحثأهمية 

تقدمه هذه البحوث والدراسات من  فيماتكمن أهمية البحوث والدراسات النظرية والميدانية السوسيولوجية  
تضاف للخطوات السابقة التي لبحث تكمن في أنه يمثل خطوة هذا ال فاألهمية العلميةالناحيتين العلمية والعملية، 

في مجال البحوث والدراسات  والتربوي عالجت الموضوع واهتمت به وبالتالي ستمثل إضافة للتراث السوسيولوجي
ستخدم رؤى ومناهج نظرية كما أن البحث ا. عوامل وأسباب تدني مستوى الطلبة في اللغة العربيةالميدانية حول 

 ودراسة الموضوع نظريا وميدانيا في سبيل وصف وتحليل الظاهرة المدروسة. لتحليل ونفسية وتربوية سوسيولوجية
وخطورة التأثير السلبي لتدني مستوى الطلبة في لهذا البحث تأتي من أهمية  األهمية العمليةفضال عن ذلك فإن   

ورفع المستوى العلمية يعد البحث مهما لجميع المؤسسات المسئولة عن دعم وتعزيز  لذا. إتقان مهارات اللغة العربية
مستوى  يالعوامل التي تقف وراء تدنيط الضوء على بعض وتسل الميداني، باعتبار أنه سيقوم باستقراء الواقع للطلبة

لمستوى العلمي للطلبة وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية اتدني ، وكما هو معروف فإن الطلبة في اللغة العربية
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توافر لها البحوث والدراسات الميدانية التي تغطي سيرة ولن يكتب لها النجاح ما لم تباليعملية ليست  يمكن أن تحدث، 
العوامل واألسباب التي م في تحديد بعض . بناء عليه فإن البحث سيسهالعملية التعليمية التربويةفي  المتعددةالجوانب 

، من أجل وضع المقترحات والحلول اللغة العربيةطلبة قسم اللغة العربية في ممارسة مهارات تقف وراء تدني مستوى 
  المناسبة لها.

وترصد المشكالت المتعلقة  دهوك،ربية/آكري التابعة لجامعة وهذه الدراسة تقوم منهج اللغة العربية في قسم اللغة الع
 .لها الحلول المناسبةعد ذلك وضع به وتقوم بتحليلها ثم 

د علمنا في جامعة دهوك في قسم اللغة العربية تحديدا وستكون منطلقا في هذه الدراسة هي األولى من نوعها على ح
ستكون منطلقا وية في القريب العاجل باذن اهلل، كما أنها بناء منهج جديد مناسب لمستوى الطالب وامكاناتهم اللغ

اقليم كوردستان  وض به فيلدراسات أخرى تعاضدها وتساندها من اجل اصالح الواقع التعليمي للغة العربية والنه
 العراق.

 البحثأهداف 
 :ى تحقيق هدف أساس يتمثل في اآلتيإل يسعى هذا البحث

 (الطلبة(المناهج والمقررات لقسم اللغة العربية في كلية العلوم والتربية في مستوى  ))دور
بتفكيكه إلى مجموعة من األهداف الفرعية التي يتناول كدل واحدد منهدا جانبدا  انولغرض تحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث
 من جوانب الموضوع المدروس وكما يأتي:

 ما دور مكان الميالد في استيعاب مهارات اللغة العربية؟ -1
 ما دور مكان السكن الحالي في استيعاب مهارات اللغة العربية؟ -2
 الجامعة في استيعاب مهارات اللغة العربية؟ما دور التعليم باللغة العربية قبل  -3
 في استيعاب مهارات اللغة العربية؟ما دور معدل درجات الطالب في اللغة العربية أو المعدل العام  -4
 ما دور رغبة الطالب بالتسجيل في قسم اللغة العربية في استيعاب مهارات اللغة العربية؟ -5
مددن خددالل طددرح  بيددة فددي قسددم اللغددة العربيددة / آكددريتعلدديم اللغددة العر يجابيددة والسددلبية فددي مددنهج كشددف الجوانددب اال -6

 للمنهج.العديد من االسئلة التقويمية 
 االستبانة.تقديم الحلول عن المشكالت التي رصدها البحث بعد تحليل  -7
 .الطرق أنجعود من اجل الوصول الى تحفيز المهتمين بهذا الجانب على البحث ومضافرة الجه -8

 وأدوات جمع البياناتمنهج البحث  (3
وهدو أحددد  مننهج المسنا اتجتمناعي بطريقنة العيننةقدد تدم اعتمداد عددد مدن هدذه المنداهج فدي هدذا البحدث، منهدا ل  

المناهج الوصفية، ويسعى هذا المنهج لجمدع البياندات والحقدائق مدن النداس فدي بيئدة معيندة، حدول ظداهرة أو مشدكلة مدا، 
 ن طريقدده تددم جمددع البيانددات الالزمددة لهددذا البحددث للتأكددد مددن الواقددع االجتمدداعيفقددد اسددتعان الباحددث باالسددتبيان الددذي عدد

 .ى تساؤالت البحث، ولإلجابة علوالتربوي الذي يعيشه الطلبة

http://www.knowledge.upei-uoi.mg/


 

121 
 

uoi.mg-www.knowledge.upei 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: II 

Date of Publication: 05/08/2020 

من خالل مقارنة رأي أفراد العينة بعد تقسيمهم إلى فئات مختلفة من حيدث  المنهج المقارنكما تم االستفادة من    
...الخ، فضاًل عن مقارنة نتائج هذا البحث مدع نتدائج الدراسدات  كان الميالد ومكان السكنوم العمر والمستوى التعليمي

 المننهج اإلحصنا يالسابقة التي أجريت في مجتمعات أخرى في نفس الموضوع. في الوقدت نفسده فقدد اسدتخدم الباحدث 
لمعددامالت اإلحصددائية المتعددددة مددن خددالل وصددف وتحليددل بيانددات البحددث الميددداني باسددتخدام األرقددام والنسددب المئويددة وا

 . (2)كا ومربع كاي كمعامل االرتباط
، وقدد أجدري اختبدار أولدي لالسدتبيان علدى كدأداة رئيسدة باتسنتبيان انفقد اسدتعان الباحثد أما أدوات جمع البيانات  

للمبحدوثين وبددذلك ( مفدردة، ممدا تطلدب تعدديل بعدض األسدئلة لتكدون أكثدر وضدوحًا 30عيندة مدن المبحدوثين تتكدون مدن )
كدأداة ثانيدة لجمدع البياندات مدن  بالمالحظنة أصبح االستبيان جاهزًا لتطبيقه علدى عيندة البحدث. كمدا أن الباحدث اسدتعان

المجتمددع المدددروس، باعتبارهددا أداة مكملددة للبيانددات التددي يددتم جمعهددا عددن طريددق االسددتبيان، كمددا أنهددا سددتكون معددززة لمددا 
 فضدداًل عمددا اسددتطاع الباحددث مددن الحصددول عليدده مددن بيانددات ،عددن طريددق االسددتبيانيتحصددل عليدده الباحددث مددن بيانددات 
حصاءات ونشرات ودوريات حول   .موضوع البحثوا 

 عينة البحث )طريقة اتختيار والحجم( (4
، وهددذه تتطلددب الطريقننة العشننوا ية)اتحتمالية(يسددتخدم فددي علددم االجتمدداع طددريقتين الختيددار عينددة البحددث، همددا   

الشددروط مددن بددين أهمهددا تددوفر إطددار العينددة الددذي يمثددل سددجاًل أو إحصددائية بأسددماء المجتمددع المدددروس أو الكثيددر مددن 
مدع مراعداة أن تكدون هدذه  العيندة العشدوائية النسدبية انالباحث ستخدمتوفر هذا اإلطار فقد ا رطة لتوزيع أفراده، وبسببخا

مراحددل الدراسددة فددي قسددم اللغددة العربيددة الصددباحية منهددا  علددى كافددةالعينددة ممثلددة للمجتمددع المدددروس، وتتددوزع هددذه العينددة 
 اإلجابة على أسئلة االستبيان.  والمسائية من أجل

طالبدا فدي المراحدل الدراسدية الصدباحية ( 150) ددهالطلبدة وبلدغ عدا قد تم تطبيق االستبيان علىأما حجم العينة ف  
المذكورة في أعاله، وبسبب فقدان أو عددم إعدادة االسدتبيان مدن والمسائية بواقع عشرة استمارات لكل شعبة من المراحل 

( مفدردة 116) قبل عدد من الطالب أو بسبب عدم صالحية بعض األوراق االستبيانية فقد تمت الدراسة الميدانية علدى
( 16ة )( استمارة اسدتبيان علدى أسداتذة القسدم، وبعدد مراجعدة هدذه األوراق فقدد تبدين صدالحي18فقط. فضال عن توزيع )

   استبيان. 

 اإلطار النظري للبحث (5
مخطدط تربددوي يتضدمن عناصدر مكونددة مدن أهددداف ومحتدوى وخبدرات تعليميددة وطدرق تدددريس "يعدرف المدنهج بأندده   

 . (46، 1995، عبد اهلل)جودت سعاد وابراهيم "مشتقة من أسس فلسفية واجتماعية ونفسية وتقويم،
كمدا يعدرف بأنده: "جميدع الخبددرات التدي تقددمها المدرسدة لتالميدذها فددي داخلهدا أو خارجهدا ليكتسدبها التالميدذ تحددت   

المدددتعلم بجوانبهدددا العقليدددة  ةلشخصددديحيدددث يهددددف المدددنهج الدددى تحقيدددق النمدددو المتكامدددل  اهددددافها،اشدددرافها بغيدددة تحقيدددق 
وهددذا التعريددف قريددب جدددا مددن تعريددف حلمددي الوكيددل ومحمددد  .(33، 1995)محمود أحمددد شددوق، والوجدانيددة والنفسددية"

 .(19، 1987حلمي الوكيل، ) أمين
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تقتصدددر علدددى  ( ان المنددداهج والكتدددب المدرسدددية الحاليدددة تواجددده موجدددة مدددن االنتقدددادات ال1998يدددرى الحدددارثي )و    
ابددراهيم بددن ) السدائدةاريددة المحتدوى المعرفددي فحسدب بددل تتعددداها الدى طددرق التددريس و المرافددق والتجهيددزات واالنمداط االد

 .(72، 1998أحمد الحارثي، 
ال شدددك أن عمليدددة التددددريس أيدددا كدددان نوعهدددا أو نمطهدددا أو مادتهدددا أو محتواهدددا فانهدددا تعتمدددد اعتمدددادا كبيدددرا علدددى       
 وركيزة من ركائزها. عناصرها،وهو بهذا المفهوم يعد ركنا من أركان عملية التعليم وعنصرا من  المنهجي،الكتاب 

تبرز الضرورة الملحة لالهتمدام بده وضدرورة  فعالة،وفي ظل هذه التأكيدات على أهمية الكتاب بوصفه أداة تعليمية   
والبد عند تطوير  كفاءتها،تقويمه وتطويره بشكل مستمر لتحقيق الفائدة المرجوة في زيادة انتاجية العملية التعليمية ورفع 

للطالدددب قدددرا مناسددبا مدددن التفاعددل والمشدداركة وبالتدددالي تنميددة التفكيددر. وهدددذه الكتدداب المدرسددي مراعددداة أن يددوفر الكتدداب 
متعلدق باللغدة العربيدة وطبيعتهدا  ومدا هدماهو خاص بدالمتعلم ومنهدا  ومعايير منهاالمناهج البد ان تقوم على عدة أسس 

وغيرهدددا مدددن األسدددس التدددي ينبغدددي أن تراعدددى عندددد تدددأليف المنددداهج  والثقدددافي،خددداص بالجاندددب التربدددوي  ومدددا هدددو منهدددا 
 التعليمية.
فهو يؤثر في باقي عناصر المنهج  التعليمية،مباشرا على العملية  تأثيراويعد تقويم المنهج من العوامل التي تؤثر     

 ،العناصدددرلة لكدددل هدددذه قدددويم تكدددون شدددامألن عمليدددة الت بهدددا،يتددداثر  مدددن أهدددداف ومحتدددوى ونشددداطات التعلددديم المختلفدددة و
فدؤاد ) بدهيخضع للتقويم بصورة دقيقة يكون بمنأى عن التحسين والتجديد ويدؤدي ذلدك الدى االسدتخفاف  والمنهج الذي ال
 .(323، 2002محمد موسى، 

ويعددد إعددداد المندداهج التعليميددة لتعلدديم اللغددة العربيددة للمتعلمددين الندداطقين بغيرهددا مددن أصددعب األمددور التددي تواجدده      
محكمة محدددة األهدداف التدي  مدروسة،والبد أن يعد هذا المنهج وفق خطة تعليمية  العربية،لمسؤولين عن تعليم اللغة ا
 تتحقق اال بالمحتوى المدروس الذي يسهل على المتعلم التمكن منه لتحقيق االهداف المرجوة. ال

تعلديم )بغيرهدا ن بحقدل تعلديم العربيدة للنداطقين و تعد نوعيدة الكتداب وجودتده أبدرز األمدور التدي تشدغل بدال المهتمدي    
( والبد أن يؤلف هذا الكتاب في ضوء خطة تعليمية محكمة, تحدد أهددافها, ويدربط  محتواهدا بتلدك 493عوني  العربية،

األهددداف والبددد مددن أن يكددون الكتدداب انعكاسددا لهددذه األهددداف وسدداعيا إلددى تحقيقهددا, باسددتخدام كددل الوسددائل التددي تسدداعد 
 .(493، 2005)ناصر عبداهلل وأخرون، ذلك.)أسس إعداد الكتب, الغالي(الغاليعلى 
ويبدددو أن عمليددة تقددديم هددذه المندداهج لددم يكددن مدروسددا مددن قبددل مختصددين و لددم يددتم ترتيبهددا و تقددديمها علددى اسددس   

نمددا كددان يددتحكم فيدده ذوق األديددب و اجتهدداد المؤلددف أو تددوفر  علميددة سددليمة مددن حيددث الشدديوع و التدددرج و األهميددة، وا 
ي اللغددة العربيددة، إن المشددكلة التددي تعدداني منهددا الددنص، و هددذا كلدده بسددبب الددنقص فددي الدراسددات و البحددوث التطبيقيددة فدد

برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الوقت الراهن هدي بقداء هدذه المنداهج و المقدررات والكتدب مدن غيدر تعدديل 
حيداة، وال تطوير يواكب التغيرات التي نعيشها اليوم، ال في ميدان تعليم اللغات األجنبية وحسب بل فى معظدم ميدادين ال

 .(36، 2003)وليد العناني، والمعلومات االتصالو بخاصة ميادين 
والشك أن المناهج ترتبط ارتباطا وثيقا بطريقة التدريس وتؤثر الثانية في االولى سلبا أو ايجابا حسب امكانيدة القدائم   

امج تعلدديم اللغددة العربيددة ( ان المشددكلة التددي تعدداني منهددا معظددم بددر 2000علددى تنفيددذ المددنهج )المدددرس ( ويددرى طعيمددة )
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للندداطقين بغيرهددا هددي صددعوبة الددتخلص مددن طريقددة التلقددين رغددم اقتندداع الكثيددر مددن القددائمين علددى هددذه البددرامج بوجددوب  
تغييرهدا و اسددتبدالها بطرائددق تحقددق الهددف المرجددو، وأن الددتخلص مددن هدذه الطريقددة صددعب بددل يبددو مسددتحيل مددا دامددت 

يدددة مدددن مفدددردات و صددديغ و تراكيدددب قدددد اختيدددرت و نظمدددت علدددى أسددداس مدددن هدددذه محتويدددات مقدددررات تعلددديم اللغدددة العرب
 .(3، 2011أحمد طعيمة، رشدي )الطريقة

ومن هنا صار لزاما على القائمين بتدريس اللغة العربية من تغيير نمط التدريس المتبع واعتمادهم الطدرق االكثدر   
ويكون المدرس مجرد موجه للطالب ومراقب وموجده ليتسدنى ايجابية والتي تجعل الطالب هو القائد للحوار داخل القاعة 

للطالب من ممارسة اللغة ولكي تتشكل لديه الجرأة التي يفتقددها معظدم الطلبدة والتدي تجعلهدم يهربدون مدن الحدوار باللغدة 
 العربية خشية الوقوع في الخطأ.

 ان مناهج اللغة العربية تنقسم في أهدافها الى  كوال ش وضعه،والبد للمنهج من أن يحقق األهداف المرجوة من   
الثقافيدددة وتتعلدددق بدددالتعرف علدددى القدددران الكدددريم وطريقدددة نطقددده وتفسددديره  باألهددددافأهدددداف عامدددة يمكدددن تلخيصدددها  (1

 والحديث الشريف وبعض العلوم الشرعية االخرى التي انبثقت منهما، وفهم الدين االسالمي والثقافة العربية.
 لها.تقترب كثيرا من ممارسة أهلها  .بصورة جيدة قراءة وكتابة وحوارا ويقصد بها ممارسة اللغةاالهداف اللغوية  (2
وهذه االهداف تتعلق بالطالب وبقدرته على التمازج مع اللغة والتفاعل معها تفاعال يمكنه مدن  الخاصة:االهداف  (3

احتياجاتده العامدة والخاصدة. وأن يكدون  ه وتلبيدةعليديسدمع والدرد  امتالكه ثروة لغوية كبيرة تجعله قادرا على استيعاب ما
لصددرفية والنحويددة علددى تشددكيل النصددوص مراعيددا كددل القواعددد ا وتحليلدده وقدرتددهقددادرا علددى قددراءة اي نددص لغددوي وفهمدده 

 .والتركيبية
وعلددى هددذا يجددب أن يدددرس محتددوى الكتدداب دراسددة دقيقددة كددي يحقددق هددذه األهددداف لددذا يجددب أن يددتم اختيدداره بطريقددة  
قددة يراعددي االسددس النفسددية والثقافيددة والتعليميددة للمددتعلم ويدددرس الفددروق الفرديددة ليحقددق الغايددة المرجددوة, ولكددي يكددون دقي

ناجحا يجب أن يخضع لعملية تقويم سابق ومالزم ومتابع له للتخلص مدن مشدكالته ومدن ثدم تحقيدق االهدداف المنشدودة 
 منه.

 حدود البحث (6
المكانيددة للبحددث جميددع المراحددل الدراسددية الصددباحية والمسددائية فددي قسددم اللغددة : شددملت الحدددود الحنندود المكانيننة (1

 العربية، وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية من هذه المراحل.
، وتدم االنتهداء مدن جمدع االسدتبيان بعدد م9201 /14/4بتداريخ شرع الباحث بتوزيدع االسدتبيان الحدود الزمنية:  (2

 .م9201 /23/4 تاريخباإلجابة عليه من قبل المبحوثين 
 تمثلت الحدود البشرية للبحث بجميع أساتذة وطالب قسم اللغة العربية.الحدود البشرية:  (3

 اإلحصا ية المستخدمة في التحليل األساليب (7
لكترونيا من خالل استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم إتّم ترميز وتفريغ البيانات الميدانية   

 ية والمعامالت اإلحصائية مثل التكرارات والنسب المئو كافة معالجتها وتحليلها واستخراج (، ثم SPSSاالجتماعية)
 إلخ..( ..2)كا مربع كايو  الحسابي واالنحراف المعياري الواسط
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 تحديد المفاهيم والدراسات السابقة الثاني:المحور  
 تحديد المفاهيم  -1
 العربية:اللغة  (1
)جرجدي زيددان، وهدي مدن أرقدى لغدات العدالم"  وتركيبدا،" وهي إحدى اللغات السامية وأرقاهدا مبندى ومعندى واشدتقاقا    

1999 ،48). 
لدى بقصدد مسداعدتهم ع خارجها،الميذ داخلها أو " مجموعة من الخبرات التربوية التي تهيؤها المدرسة للتالمنهج  (2

الفنيددة( نمددوا يددؤدي الددى  النفسددية، الجسددمية، االجتماعيددة، الدينيددة، الثقافيددة الجوانددب، )العقليددة،النمددو الشددامل فددي جميددع 
 (.19، 1987حلمي الوكيل، ) المنشودةتعديل سلوكهم ويعمل على تحقيق األهداف التربوية 

 بغيرها:منهج تعليم اللغة العربية للناطقين  (3
هددو " تنظدديم معددين يددتم عددن طريددق تزويددد الطددالب بمجموعددة مددن الخبددرات المعرفيددة والوجدانيددة والددنفس الحركيددة التددي 

وتمكددنهم مددن فهددم ثقافتهددا وممارسددة أوجدده النشدداط الالزمددة  لغددتهم،تمكددنهم مددن االتصددال باللغددة العربيددة التددي تختلددف عددن 
 .(60 ،1989)رشدي أحمد طعيمة،  خارجهالمعهد التعليمي أم  داخل
 األهداف: (4
محمدد صدالح ) المدرسدية وهدو المغدزى الدذي ينشدد الوصدول اليده فدي الحيداة التربويدة،محصلة النهائية للعمليدة هي " ال 

 .(21هد، 1421الدين، 
 التقويم: (5

هددو " العمليددة التددي يقددوم بهددا الفددرد أو الجماعددة لمعرفددة مدددى النجدداح او الفشددل فددي تحقيددق األهددداف العامددة يتضددمنها 
حلمدددي الوكيدددل، ) ممكندددةداف المنشدددودة ألحسدددن صدددورة وكدددذلك نقددداط القدددوة والضدددعف حتدددى يمكدددن تحقيدددق األهددد المدددنهج،
1998 ،186). 

 الوسيلة التعليمية  (6
ا أثندداء تفاعلدده مددع المتعلمددين أو ليوضددحها بهدد التعليميددة،م ويقدددم عبرهددا العناصددر وهددي األداة التددي يوظفهددا المعلدد    
، 2009عمداد شداهين، ) التعلديملتحسدين عمليدة  المسدجلة،ة كان ذلك في الصف أو بدالرزم والحقائدب أو باألشدرط سواء
57) .  

  الدراسات السابقة -2
لم نجد فيما اطلعنا عليه من مصادر وبعد بحث متواصل دراسات ميدانية فدي إقلديم كوردسدتان بحثدت فدي منداهج   

التي تنتشر في االقليم وربما جل المناهج المعتمدة في هذه الجامعات هو امتدادا لما اللغة العربية المعدة في الجامعات 
موجددود فددي جامعددات العددراق األخددرى خددارج االقلدديم وهنددا تددأتي أهميددة البحددث ودوره فددي ايضدداح المشددكلة االساسددية التددي 

يصدح تطبيقهدا فدي اقسدام تعلديم  تدي اليحاول البحث معالجتها وهو ان المناهج المتبعة معدة للطالب الناطق بالعربيدة وال
ولكننددا وجدددنا دراسددات أخددرى اهتمددت مددن غيددر الندداطقين باللغددة العربيددة، اللغددة العربيددة فددي االقلدديم ألن معظددم الطلبددة هددم 

 بالمشكلة نفسها في غير االقليم والعراق وكان لها مساس بموضوع البحث رغم اختالف العينة ومنها :
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)يننون أون  اتجتمنناعيمننن وجهننات نظننر علننم اللغننة  -لغننة العربيننة لغيننر الننناطقين بهنناأفضننل منننهج لتعلننيم ال اوال: 
 .(58، 2012كيونغ، 

ت بالدراسددة قضددية االزدواج وتناولدد الحددديث،االجتماعيددة للعددالم العربددي بعددد أن عرضددت الباحثددة الخصددائص اللغويددة 
اللهجدات والطريقة المعتمددة علدى  العصر،مدة على فصحى التراث وفصحى وناقشت طريقة تعليم العربية المعت اللغوي،
 :. توصلت الى االتيواللغة الوسطى العامية،

بانتهددداج الطريقدددة التعليميدددة الشددداملة التدددي تجمدددع بدددين الفصدددحى  لألجاندددب" مدددن المهدددم اجدددراء تعلددديم اللغدددة العربيدددة   
 يمددا يكفددالدراسددة وهددو  ألغددراضة تلبيددة لرغبددات الدارسددين وتحسددبا واللهجددات العاميددة وباسددتخدام المددواد التعليميددة المنوعدد

 .تحسن المهارات اللغوية االربع للدارسين بصورة أكثر فعالية "
، 2005عننوني الفنناعوري، ) نموذجنناالجامعننة اتردنيننة  وحلننول،مشننكالت  –تعلننيم العربيننة للننناطقين بغيرهننا  ثانيننا:

32). 
 والداللية،تية والصرفية والنحوية أربعة محاور تناولت مستويات اللغة العربية الصو وقد قسم الباحثان الدراسة الى    

 اللغويدة،االهدداف  حيدث:لعربيدة مدن وارتباط تلك المستويات بعمليدة تعلدم اللغدة ا ثانية،اللغة العربية بوصفها لغة  وتعليم
 . وطرق التقويم والمناهج، التدريس،وطرائق 

 أهمها:وقد خرج البحث بنتائج   
 .حلقة الوصل بين المنهاج والدارس الوعي بأهمية عملية تعلم العربية وتعليمها باعتبارها -1
سدرعة  ان المميزات االنسانية واللغوية والفكرية والحضارية للدارس لها أثر واضح في العمليدة التعليميدة مدن حيدث -2

 .انيةأو حسن اكتساب اللغة الث تأخره،االستقبال اللغوي أو 
هدو صداحب المنهجيدة وعندده يكمدن سدر ايصدال  سمناسدبة، والمددر ة الفهم التبادلي تتطلب آلية ومنهجية ان عملي -3
 .كان يمتلك أدوات االقناع إذالغة ال

حامنند أشننرف همننداني، بنندون تنناريخ، ) الباكسننتانيةالتجربننة –صننعوبات تعلننيم اللغننة العربيننة للننناطقين بغيرهننا  ثالثننا:
87).  
وكددذلك محاولددة  العربيددة،الجنبددي عنددد دراسددته اللغددة حدداول البحددث تحديددد العقبددات والمشدداكل التددي تواجدده الدددارس ا    

وبعددد أن عددرض البحددث اهددم المشددكالت  بغيرهددا،م اللغددة العربيددة للندداطقين الطددرق وأكثرهددا فائدددة لتعلددي أنجددعالتوصددل الددى 
 منها:والعقبات العامة والخاصة خلص الى عدد من التوصيات 

 انشاء شعب ومراكز متخصصة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في البالد العربية واالسالمية. -1
 بغيرها.دعوة المعاهد والمراكز العربية إلقامة الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية للناطقين  -2
واسدتخدام وصديانة  أوال،االهتمام بتدريب معلمي اللغدة العربيدة للنداطقين بغيرهدا بالتددريس باللغدة العربيدة الفصدحى  -3

 التدريس.التقنيات الحديثة في عملية 
تشجيع الدراسات والبحوث اللغوية الحديثة في الكشف عن خصائص العربية بما في ذلك الدراسدات التقابليدة بدين  -4

 اللغات. العربية وغيرها من
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)موقدع  بإندونيسدياامعدة الحكوميدة مداالنج دراسدة حالدة الج –تقدويم مدنهج اللغدة العربيدة فدي تحقيدق األهدداف التعليميدة  رابعا: 
 .الكتروني(

 في:وكانت مشكلة البحث التي حاول معالجتها تكمن 
 بها.عدم وجود منهج مصمم على االسس والمعايير العلمية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين  -1
 تعليم اللغة العربية بإندونيسيا تدريس اللغة العربية في الجامعة الحكومية ماالنج لم يعد ناجحا حسب ما استهدفه -2
 اللغة.ضعف أداء الطلبة في مهارات  -3
 التعليمية.قلة المتخصصين في إعداد المواد  -4
 العربية.عجز كثير من محتوى المنهج في الجامعة المذكورة عن تحقيق أهداف تعليم اللغة  -5

 اهمها:وقد خرج البحث بتوصيات عدة نذكر 
 االتصالي.أن يكون الهدف من تعليم اللغة العربية هو الهدف  -1
 مناهجها.ان تستند مناهج تعليم اللغة العربية الى صياغة حديثة في بناء وتطوير  -2
 .ةاإلندونيسيية مادتها من الثقافة أن تستمد الكتب االساسية لتعليم العرب -3
 .د على اللغة العربية لغة للتعليمواالعتما التعليمية،توفير الوسائل  -4

واالسدددئلة  المسدددتخدمةوتقتدددرب هدددذه الدراسدددة مدددن دراسدددتنا فدددي انهدددا ركدددزت علدددى تحليدددل المنددداهج مدددع اخدددتالف االدوات 
 الدراسة.المطروحة وعينات 

 .(5، 2011سمية دفع اهلل أحمد، ) بغيرهاالمشكالت اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقين  خامسا:
تواجده الددارس  والدالليدة( التدي الصدوتية والنحويدة والصدرفية) التعرف على المشكالت اللغوية هدفت هذه الدراسة الى 

اللغدة المشدكالت والتحدديات التدي تواجده المعلدم القدائم بتددريس  علدى.  والتعدرف عندد تعلمده للعربيدةالناطق بغيدر العربيدة 
للنددداطقين بغيرهدددا.  ثدددم اقتدددراح  بعدددض  الحلدددول  التدددي  تسددداهم  فدددي  تسدددهيل  تعلددديم  اللغدددة  العربيدددة  للنددداطقين   العربيدددة

العربيددة  للندداطقين  بغيرهددا ليسددت  فقددط هددي  التددي   الدراسددة  ان  المشددكالت  التددي  تواجدده  دراسددة اللغددة  بغيرهددا وتددرى
تواجددده  الددددارس عندددد  تعلمددده  النظدددام  الصدددوتي  والنحدددوي والصدددرفي والدددداللي  للغدددة  العربيدددة  بدددل  هنددداك  مشدددكالت  

سدبة الطريقدة المنا اسدتخدام ىالمعلمين  القدائمين  علدي  تددريس  اللغدة  العربيدة  للنداطقين  بغيرهدا  وتدأهيلهم والقددرة علد
فددي الوقددت المناسددب كمددا انهددم ال يجيدددون اسددتخدام التقنيددات والوسددائل التعليميددة المناسددبة لموضددوع الدددرس وهنددا تحدداول 
الباحثدة الوقدوف علددى أهدم هددذه المشدكالت مددع اقتدراح بعددض الحلدول واالليددات المناسدبة لهددا، وذلدك  مددن  خدالل  دراسددة  

 م  بتدريس  اللغة  العربية.مؤسسات  تعليمية  بماليزيا  تقو   ألربعمسحية  
 وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها:  
إعداد مناهج خاصة بتعليم العربية مبنية على دراسات وتجارب مدن واقدع تعلديم العربيدة ال مدن واقدع تعلديم اللغدات   -1

هج مشدوقة وتعتمدد األخرى وهذا بالطبع ال يلغدي اإلسدتفادة مدن تجدارب اآلخدرين ودراسداتهم علدى أن تكدون تلدك المندا
 األلفاظ الفصحى األكثر استعمااًل بين الناس.

 باللغة العربية للناطقين بغيرها. في تدريسعلم التجويد  من منهج اإلستفادة  -2
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اطدددددالع معلمدددددي اللغدددددة العربيدددددة علدددددى كيفيدددددة االسدددددتفادة مدددددن مصدددددادر البيئدددددة المحليدددددة وتددددددريبهم علدددددى مهدددددارات        - 3     
   االتصال.

واتفقددت معظددم النتددائج والحلددول مددع الدراسددة السددابقة ومددع كثيددر ممددا طرحندداه رغددم أن الدراسددة كانددت نظريددة ولددم تعتمددد  
 الميداني.الجانب 

 خصا ص العينة: المحور الثالث
 الجنس -1
مفددردة بنسددبة  (38)، وبلددغ عدددد اإلندداث (%67) مفددردة بنسددبة (78) تشددير بيانددات العينددة إلددى أن الددذكور بلددغ عددددهم 
 .موزعة بواقع ثلثين للذكور وثلث لإلناث، من هذه البيانات يمكننا القول أن العينة كانت (33%)

 يوضا توزيع مفردات العينة حسب الجنس(: 1)جدول 
 النسبة الم وية % التكرار الجنس

 %        67 78 ذكور
 %       33 38 إناث

 %     100 116 المجموع
 

 العمر -2
، ويبددو ( سدنة29-25( سدنة و )24-20)العمرية الفئة  تركزت فيتبين أن أعمار أفراد العينة  الميدانيةالدراسة من  

وهدذا التوزيدع يعطدي العيندة تمثديال أكبدر  ،تقريبدا ( أن توزيدع أفدراد العيندة يأخدذ شدكل التوزيدع الطبيعدي2)رقم من الجدول 
المعيدداري ( سددنة فددي حددين بلددغ االنحددراف 26)حددوالي لمجتمددع البحددث، وقددد بلددغ المتوسددط الحسددابي ألعمددار المبحددوثين 

 .ة( سن7,82)
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب الف ات العمرية(: 2جدول )

الف ات 
 العمرية

 النسبة الم وية % التكرار
15- 19 

 سنة
6 5,2 

20- 24 
 سنة

63 54,3 
25- 29 

 سنة
19 16,4 

30- 34 
 سنة

 10  8,3 
35- 39 

 سنة
 7  6,0 

40 -44 
 سنة

3  2,6 
45- 49 

 سنة
5  4,3 

50- 54 
 سنة

3   2,6 
 %   100 116 المجموع
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 يمثل توزيع أفراد العينة حسب الف ات العمرية :(1شكل ) 

 
 :مكان الميالد -3
وبنسبة  مبحوثاً  (93) حيث بلغ عددهم إقليم كوردستانأن غالبية أفراد العينة ولدوا في  إلى( 3) يشير الجدول رقم 
ومن بيانات  من مجموع العينة، %(20) مبحوثا بنسبة (23) خارج إقليم كوردستانوكان عدد المولودين %(، 80)

 في عدمأحد العوامل المؤثرة قد يكون  نداخل إقليم كوردستا واالعينة نستطيع القول أن ارتفاع نسبة المبحوثين ممن ولد
 إتقان اللغة العربية.

 يوضا توزيع أفراد العينة حسب مكان الميالد: (3)جدول 
 النسبة الم وية % التكرار منطقة الميالد
 %     80 93 داخل اإلقليم
 %    20 23 خارج اإلقليم

 %  100 116 المجموع
 :مكان السكن الحالي -4
مبحوثًا  (114) ( إلى أن غالبية أفراد العينة يسكنون في إقليم كوردستان حيث بلغ عددهم4) يشير الجدول رقم 

ومن من مجموع العينة،  %(2) مبحوثا بنسبة (2) %(، وكان عدد المولودين خارج إقليم كوردستان98وبنسبة )
ان مهارات اللغة العربية، بسبب الجدول نستطيع القول أن غالبية أفراد العينة ربما يعانون من عدم قدرتهم على إتق

  مما يحد من ممارستهم لمهارات اللغة العربية. ة في اإلقليمحاليإقامتهم ال
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب مكان السكن الحالي: (4جدول )
 النسبة الم وية % التكرار سكنمنطقة ال

 %     98 114 داخل اإلقليم
 %     2 2 خارج اإلقليم

 %  100 116 المجموع
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 المرحلة الدراسية -5
%( مددن أفددراد العينددة، أمددا طددالب 15( مبحوثددا وبنسددبة)17( أن عدددد طددالب المرحلددة األولددى )5يوضددح الجدددول رقددم) 

%( مدددددن العيندددددة، أمدددددا طدددددالب المرحلدددددة الثالثدددددة فقدددددد بلدددددغ 22(مبحوثدددددا بنسدددددبة)26المرحلدددددة الثانيدددددة فقدددددد كدددددان عدددددددهم)
%(مدددن 32( مبحوثدددا ويشدددكلون)37العيندددة، وبلدددغ عددددد طدددالب المرحلدددة الرابعدددة)%( مدددن 31(مبحوثدددا بنسدددبة)36عدددددهم)

العينددة، ويتضددح مددن الجدددول أعدداله أن طددالب الجامعددة يددزداد لددديهم الددوعي بأهميددة البحددث العلمددي كلمددا ارتفددع مسددتواهم 
دمددة فددي الجامعددة العلمددي أو المرحلددة الدراسددية التددي ينتمددون إليهددا، وربمددا يمكددن تفسددير ذلددك بددأن طددالب المراحددل المتق

 يكونون أكثر قدرة على إتقان مهارات اللغة العربية مما تعلموه ورفع مستوى إمكاناتهم اللغوية.
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب المرحلة الدراسية: (5)جدول 

 النسبة الم وية % التكرار المرحلة الدراسية

 %      15  17 المرحلة األولى
 %      22 26 المرحلة الثانية
 %      31 36 المرحلة الثالثة
 %      32 37 المرحلة الرابعة

 %     100 116 المجموع
 لغة التعليم قبل الجامعة -6
 (22%( كددان تعلدديمهم باللغددة العربيددة فقددط، وكددان تعلدديم )35) ( مبحوثددا بنسددبة33( إلددى أن )6) يشددير الجدددول رقددم 

( طالبددا 39الكورديددة، وبلددغ عدددد الطلبددة الددذين درسددوا باللغددة الكورديددة فقددط)%(باللغددة العربيددة واللغددة 23) مبحوثددا وبنسددبة
%( من العينة، ومن الجدول يتضدح أن النسدبة األكبدر فدي العيندة هدم ممدن درسدوا باللغدة الكورديدة 42وهم يمثلون نسبة)

ي قسدم اللغدة العربيدة فقط قبل دخدولهم الجامعدة، وهدذا يشدير إلدى أن هنداك حاجدة ماسدة إلدى تكييدف المنداهج المعتمددة فد
لتتناسدب مدع الطلبدة غيدر الندداطقين بهدا، وهدذا مدا ال نجددده فدي مقدررات القسدم. كمدا أن ذلددك يشدير إلدى مددى الصددعوبات 

، مما يتطلب التدخل وفهم هذه الصعوبات من أجل تذليلها وحلها، وكدل ذلدك التي يواجهها الطلبة في تعلم اللغة العربية
 والكلية والمستوى التعليمي للطلبة. يصب في مصلحة الطالب والقسم
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب لغة التعليم قبل الجامعة: (6جدول )

 النسبة الم وية % التكرار لغة التعليم
 %       35  33 اللغة العربية فقط

اللغة العربية واللغة 
 الكوردية

22 23      % 
 %      42 39 اللغة الكوردية فقط

 %     100 116 المجموع
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 يمثل توزيع أفراد العينة حسب تعليمهم قبل الجامعة: (2شكل ) 

 
 

 ودرجة اللغة العربية المعدل العام في البكالوريا -7
أن المتوسددط الحسددابي لمعدددل درجددات  تبددين (2) الشددكل رقددموحسددب الرسددم البيدداني فددي مددن خددالل الدراسددة الميدانيددة  

رجدددة، وهدددذا يشدددير إلدددى تددددني ( د6,29%( وبلدددغ االنحدددراف المعيددداري للمعددددالت )69,79الطلبدددة فدددي البكالوريدددا قدددد بلدددغ)
 المقبولين في القسم. مستوى معدالت الطلبة

 يمثل توزيع أفراد العينة حسب المعدل في البكالوريا: (3شكل )

 
اللغة العربية للطلبة المقبولين في القسم وكما يشير الرسم البياني اآلتي فقد بلغ المتوسط وفيما يخص درجة مادة  

درجة، وكل ذلك يشير إلى تدني مستوى درجات الطلبة  (8,7) %( وبلغ المتوسط الحسابي حوالي73,5) الحسابي لها
هم في ممارسة مهارات اللغة العربية في في مادة اللغة العربية في مرحلة البكالوريا، مما يترتب على ذلك ضعف مستوا

 الجامعة. 
 
 

http://www.knowledge.upei-uoi.mg/


 

131 
 

uoi.mg-www.knowledge.upei 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: II 

Date of Publication: 05/08/2020 

 يمثل توزيع أفراد العينة حسب درجة اللغة العربية في البكالوريا: (4شكل ) 

 
 العربية قبل الدخول إلى الجامعة المستوى في اللغة -8
اللغة العربية، وبلغ عددد %( كانوا يجيدون القراءة في 13( مبحوثا بنسبة)12من بيانات الدراسة الميدانية يتضح أن ) 

%( مدددن العيندددة، فدددي حدددين بلدددغ مدددن يجيددددون القدددراءة والكتابدددة 28(مبحوثدددا بنسدددبة)26مدددن يجيددددون القدددراءة والكتابدددة فقدددط)
%( فقددط، 3(مبحددوث وبنسددبة)3، وأخيددرا بلددغ عدددد مددن ال يجيدددون شدديئا ممددا سددبق)%(56(مبحوثددا بنسددبة)53ة)اور والمحدد

ة المبحددوثين كددانوا يجيدددون بعددض أو كددل مهددارات اللغددة العربيددة، فددي حددين كددان وكددل تلددك البيانددات تشددير إلددى أن غالبيدد
النسبة األقل هم ممن ال يجيدون هذه المهارات، وربما يفسر ذلك بأن هناك نسبة كبيرة من طالب القسم هم من طدالب 

م فددي المراحددل نددت دراسددتهأن كاة بكددل مهاراتهددا، وذلددك كددونهم سددبق الدراسددة المسددائية، الددذين يجيددد أغلددبهم اللغددة العربيدد
( الذي ظهرت نتيجته معنوية عند مسدتوى أقدل 2غة العربية، ويؤكد هذا التحليل اختبار مربع كاي)كاالسابقة للجامعة بالل

 (.8وكما موضح في الجدول رقم ) (0,05من)
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب المستوى في اللغة العربية قبل دخول الجامعة: (7جدول )

 النسبة الم وية % التكرار المستوى

 %       13  12 أجيد القراءة فقط
 %      28 26 أجيد القراءة والكتابة فقط
أجيد القراءة والكتابة 

 والمحاورة
53 56      % 

 %        3 3 ال أجيد شيئا مما سبق
 %     100 116 المجموع

 
 
 

http://www.knowledge.upei-uoi.mg/


 

132 
 

uoi.mg-www.knowledge.upei 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: II 

Date of Publication: 05/08/2020 

 يمثل توزيع افراد العينة حسب نوع الدراسة موزعين حسب مستواهم في اللغة العربية : (8جدول ) 
 قبل دخولهم إلى الجامعة

توزيع أفراد العينة حسب 
الدراسة صباحية كانت او 

 مسا ية

 مستواك في اللغة العربية قبل الدخول إلى الجامعة

أجيد  المجموع
 القراءة فقط

أجيد 
القراءة 
والكتابة 

 فقط

أجيد 
القراءة 
والكتابة 
 والمحاورة

ت أجيد 
شي ا مما 

 سبق

 89  3  40  33 13 صباحية
 27  0  23  2 2  مسا ية

 116  3  63  35 15  المجموع
 بة التسجيل في قسم اللغة العربيةرغ -9
هددذا الموضددوع، مددن أجددل معرفددة مدددى رغبددة الطلبددة فددي التسددجيل بقسددم اللغددة العربيددة فقددد تددم توجيدده السددؤال لهددم حددول  

قددد سدجلوا فددي قسددم اللغددة العربيدة بددرغبتهم، ولددم يكددن  %(63) ( مدن الطلبددة بنسددبة59( إلددى أن )9) ويشدير الجدددول رقددم
%( كددانوا قددد سددجلوا فددي قسددم اللغددة العربيددة دون رغبددتهم إنمددا كددان ذلددك مددا وضددعهم فيدده 37) طالبددا وبنسددبة (35) سددوى

ن التسدجيل فدي قسدم مدن أقسدام الجامعدة بددون إنظام التسجيل اآللي وحسب معدالتهم في البكالوريا في مرحلة الثانوية. 
افع أو الرغبدددة فدددي الدراسدددة فدددي هدددذا رغبدددة قدددد يدددؤثر سدددلبا علدددى مددددى تقبدددل الطالدددب للمدددواد الدراسدددية، بسدددبب افتقددداده للدددد

  التخصص.  
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب رغبتهم في التسجيل بقسم اللغة العربية: (9جدول )

 اللغة قسم في تسجيلك كان هل
 النسبة الم وية % التكرار رغبتك؟ حسب العربية

 %       63  59 نعم
 %      37 35 ت

 %     100 116 المجموع
 

 الدراسة صباحية / مسا يةنوع  -10
( أن غالبيددة الطددالب مدن المسددجلين فددي الدراسددة 10) مدن خددالل الدراسددة الميدانيدة تبددين كمددا موضدح فددي الجدددول رقدم 

طالبدا  (26) مدن العيندة، وكدان عددد طدالب الدراسدة المسدائية (%72) طالبدا بنسدبة (68) الصباحية، حيث بلدغ عدددهم
 %( من العينة.28) ويمثلون نسبة

 
 
 

http://www.knowledge.upei-uoi.mg/


 

133 
 

uoi.mg-www.knowledge.upei 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: II 

Date of Publication: 05/08/2020 

 يوضا توزيع أفراد العينة حسب دراستهم صباحية/ مسا ية: (10جدول ) 
 النسبة الم وية % التكرار نوع الدراسة
 %       72 68 الدراسة الصباحية
 %      28 26 الدراسة المسا ية

 %     100 116 المجموع
 

 ت وتطبيقها في قسم اللغة العربيةرأي أفراد العينة في المناهج والمقررا -11
لغرض تحليل مناهج ومقررات قسم اللغة العربية ومعرفة رأي أفراد العينة بهذه المناهج، فقد عمد البحث إلى  

 (.11) طرح مجموعة من األسئلة على الطلبة وكانت إجابتهم كما موضحة في الجدول رقم
 يوضا توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في األس لة المطروحة في اتستبيان: (11جدول )

 العبارة ت
 ت ربما نعم

ن ت
ن ت %

% 
ن ت

% 
هل ترى أن من الضروري أن تدرس مادة تهتم   .1

 74 بتعليمك الخط العربي؟

79% 

8 

8% 12 

13% 

هل ترى من الضروري أن تدرس مادة بالكامل   .2
 64 حول طرائق تدريس اللغة العربية؟

68% 

15 

16% 

15 

16% 

التي هل ترى أن من الضروري تكثيف المواد   .3
تهتم بمهارات اللغة العربية) مثل مهارة القراءة 
 والكتابة والتحدث واالستماع( في السنة األولى؟

62 

66% 

15 

16% 

17 

18% 

هل أن المناهج تقليدية وتهدف إلى اإللمام   .4
 46 بجملة من القواعد دون االهتمام بإجادة اللغة.

49% 

30 

%
32 

18 

19% 

الكافية مفردات المناهج ال تعطي الفرصة   .5
 46 للطالب للمشاركة والتفاعل مع الطالب؟

49% 

27 

29% 

21 

22% 

هل المواد التي تدرسها اآلن تساعدك على تعلم   .6
 40 اللغة العربية؟

43% 

31 

33% 

23 

24% 

يتصف المنهج المقرر في قسم اللغة العربية   .7
 36 بالتدرج من السهل إلى الصعب؟

38% 

27 

29% 

31 

33% 

 ت
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التدريسيون الوسائل التعليمية هل يستخدم   .8 
 34 ؟الحديثة في القسم

36% 

33 

35% 

27 

29% 

هل التدريسي في القسم يقدم مادته باللغة   .9
 31 العربية الفصحى ويحثك على التحدث بها؟

33% 

28 

30% 

35 

37% 

مفردات المنهج متسلسلة ومترابطة بطريقة   .10
 29 موضوعية؟

31% 

32 

34% 

33 

35% 

التي درستها قبل دخولك هل ترى أن المواد   .11
قسم اللغة العربية أهلتك ألن تدرس اللغة 

 العربية؟
28 

30% 

23 

24% 

43 

46% 

هل يوجد في الكلية أو القسم مراجع إضافية   .12
 27 تعزز من المنهج؟

29% 

26 

28% 

41 

44% 

هل ترى أن أساتذة القسم ينوعون في استخدام   .13
 طرائق وأساليب التدريس المناسبة لتعليم اللغة

 العربية؟

25 

27% 

34 

36% 

35 

37% 

هل المناهج في قسم اللغة العربية تراعي   .14
 24 الفروق الفردية بين الطلبة.

25% 

29 

31% 

41 

44% 

هل توجد أنشطة تطبيقية للمواد المقررة في   .15
 21 القسم؟

22% 

25 

27% 

48 

51% 

هل درست كل المفردات التي خصصها   .16
 20 بالقسم؟األستاذ في سنوات دراستك السابقة 

21% 

31 

33% 

43 

36% 

هل أهداف المنهج في قسم اللغة العربية   .17
 19 واضحة ومحددة؟

20% 

41 

44% 

34 

36% 

هل ترى أن توزيع المواد في القسم على   .18
المراحل الدراسية منطقي، ويناسب قدراتك 

 اللغوية؟

16 

17% 

31 

33% 

47 

50% 

هل يتوفر في المواد التي تدرسها أنشطة ال   .19
 15 تسهم في تعزيز لغتك العربية؟صفية 

16% 

25 

27% 

54 

57% 
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هل تكفي السنة الدراسية إللمامك بمفردات   .20 
تقانه؟  15 المنهج وا 

16% 

30 

32% 

49 

52% 

مع المستوى  المنهج المقرر أهدافهل تتناسب   .21
 13 اللغوي للطالب؟

14% 

32 

34% 

49 

52% 

 
مدع العبدارة األولدى التدي تدرى أن مدن الضدروري أن يددرس  ( يتضح أن أغلب أفراد العينة يتفقون11) من الجدول 

%( من أفراد العينة، وهذا ما أيده غالبية أعضاء هيئة التدريس في 79) الطالب مادة تهتم بتعليم الخط العربي، وبنسبة
، بنسدبة القسم. يليها في الترتيب عبارة حول ضرورة أن يدرس الطدالب مدادة بالكامدل حدول طرائدق تددريس اللغدة العربيدة

 %( من أفراد العينة، وقد أجمع أساتذة القسم على تأييد هذه الرأي. 64) قبول
مهدارة  )مثدل هل ترى أن من الضروري تكثيف المواد التي تهتم بمهارات اللغدة العربيدة" السؤال حولوفيما يخص   

%( 66) د العينة حيث وصلت نسبتهم إلى، فقد أيدها غالبية أفراالقراءة والكتابة والتحدث واالستماع( في السنة األولى؟
 يع أعضاء هيئة التدريس في القسم.من أفراد العينة، وهذا ما أيده جم

فقد اتفق  "هل أن المناهج تقليدية وتهدف إلى اإللمام بجملة من القواعد دون االهتمام بإجادة اللغة" وحول السؤال 
 %( من أفراد العينة.19) ضها حوالي%( ورف49) معها أغلب أفراد العينة وبنسبة

"هدل مفدردات المنداهج ال تعطدي الفرصدة الكافيدة للطدالب للمشداركة والتفاعدل داخدل قاعدة الددرس" فقدد  أما السدؤال 
%( مددن الطلبددة، وذلددك يؤشددر إلددى أن هندداك خلددل فددي مفددردات المندداهج 22) %( مددن الطلبددة ورفضددها49) اتفددق معهددا

مشاركة والتفاعل داخدل قاعدة الددرس، وهدذا الدرأي اتفدق معده غالبيدة أعضداء كونها ال تعطي الفرصة الكافية للطالب بال
 هيئة التدريس في القسم.

هددل المددواد التددي تدرسددها اآلن تسدداعدك علددى تعلددم اللغددة العربيددة؟" فقددد اتفددق معدده غالبيددة أفددراد العينددة  أمددا السددؤال" 
لددب أعضدداء هيئدددة وهددذا مدددا يتفددق معدده أغ%( مددن العينددة، 24) %( فددي حددين لددم يتفددق مدددع العبددارة حددوالي43) وبنسددبة

 التدريس في القسم.
"يتصددف المددنهج المقددرر فددي قسددم اللغددة العربيددة بالتدددرج مددن السددهل إلددى الصددعب؟" فقددد أجدداب  أمددا العبددارة القائلددة 

%( مدددن العينددة، وهددذا مددا ال يتفددق معدده أغلددب أعضدداء هيئدددة 67) عليهددا أفددراد العينددة بكلمددة نعددم أو كلمددة ربمددا حددوالي
وقدد يعدود هدذا ريس في الكلية، والذين يرون أن المنهج المقرر في القسم يفتقد إلى التدرج مدن السدهل إلدى الصدعب، التد

ة طددالب المرحلددة األولددى االخددتالف إلددى عدددم إلمددام معظددم الطلبددة بددالمواد التددي سيدرسددها خددالل األربددع سددنوات، خاصدد
 والثانية.
%( مددن 36) ئل التعليميددة الحديثددة فددي القسددم؟" فقددد اتفددق حددوالي"هددل يسددتخدم التدريسدديون الوسددا أمددا السددؤال حددول 

 %( من الطلبة ب)أحيانا( يستخدم بعض أساتذة القسم هذه الوسائل، فيما أجاب حوالي35) أفراد العينة، وأجاب حوالي
 .حول هذه المسألة األساتذة إجابات%(من العينة بعدم استخدام األساتذة لهذه الوسائل، وهذا يتفق مع 29)
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فقدد  )هل التدريسيون في القسم يقددمون مدوادهم باللغدة العربيدة الفصدحى ويحثوندك علدى التحددث بهدا؟( أما السؤال  
%( مددن 37) %( فددي حددين أجدداب بددد)ال(حوالي30) %( وبددد)ربما( حددوالي33) أجدداب عليهددا أفددراد العينددة بددد)نعم( حددوالي

أفراد العينة، وهذا يعني انقسام أفراد العينة في اإلجابة على هذا السؤال، فمنهم مدن يتفدق مدع هدذا السدؤال ومدنهم مدن ال 
ما ذكره األساتذة في استبيانهم، حيث انقسموا بدين مدن يسدتخدم لغدة أخدرى غيدر اللغدة مع يتفق معه، وهذا الجواب يتفق 

، وهدذا مدا يؤشدر إلدى وجدود خلدل فدي مدن ال يسدتخدم أيدة لغدة أخدرى فدي تددريس مادتدهالعربية في تددريس مادتده، ومدنهم 
تدددريس اللغددة العربيددة مددن قبددل بعددض أعضدداء هيئددة التدددريس، حيددث مددن المفددروض أن يقدددم أسدداتذة القسددم محاضددراتهم 

 باللغة العربية الفصحى فقط، لكي يكتسب الطلبة أكبر قدر من مهارات هذه اللغة من أساتذتهم.
%( من أفدراد العيندة 31) فقد أجاب "هل مفردات المنهج متسلسلة ومترابطة بطريقة موضوعية؟" حول ما السؤالأ 

%( من أفراد العينة بأن هذه المفدردات ليسدت 35) %( منهم ب)ربما( وأخيرا أجاب حوالي34ب)نعم( في حين أجاب )
وقد كانت إجابات أساتذة القسم بشكل مقارب جدا إلجابات الطلبدة، حيدث يدرى  متسلسلة أو مترابطة بطريقة موضوعية،

 غالبية األساتذة بأن مفردات المنهج غير متسلسلة أو مترابطة بطريقة موضوعية، في حين ذكر قلة منهم عكس ذلك.
تدددرس اللغددة  هددل تددرى أن المددواد التددي درسددتها قبددل دخولددك قسددم اللغددة العربيددة أهلتددك ألن وفيمددا يخددص السددؤال" 
%( بعدددم اسددتفادته مددن تلددك المددواد التددي لددم تأهلدده ألن يدددرس اللغددة 46) فقددد أجدداب أغلددب أفددراد العينددة بنسددبة " العربيددة؟

 %( من الطلبة بأنهم استفادوا من تلك المواد.30) العربية في الجامعة، في حين أجاب حوالي
%( 29تعزز من المنهج؟" فقد أجاب بد)نعم( حوالي ) وحول السؤال "هل يوجد في الكلية أو القسم مراجع إضافية 

%( مدنهم، حيدث يدرون أن هنداك نقصدا بدالمراجع فدي القسدم والكليدة، 44) من الطلبة، فدي حدين يدرى عكدس ذلدك حدوالي
وذلددك يؤشددر إلددى نقطددة غايددة فددي األهميددة، وهددي ضددرورة تددوفر المصددادر والمراجددع اإلضددافية التددي تعددزز مددن المددنهج 

يعتمد طالب الكليدة علدى مصددر واحدد أو ربمدا يعتمدد علدى مدا صدار يسدمى بدد)الملزمة(، التدي تقيدد مدن المقرر، لكي ال 
 تفكيره وتحد من قدرته على ممارسة مهارات اللغة العربية.

)هدل تدرى أن أسداتذة القسدم ينوعدون فدي اسدتخدام طرائدق وأسداليب التددريس  أما السؤال التالي فقد كان ينص على 
%( مددن الطلبددة بالموافقددة علددى هددذا السددؤال، فددي حددين كددان جددواب 27) فقددد أكددد حددوالي اللغددة العربيددة؟( المناسددبة لتعلدديم

%( ال يتفدق مددع هدذا السددؤال، وهدذا يعنددي أن هنداك أكثدر مددن ثلدث أفددراد العيندة يددرون أن بعدض األسدداتذة ال 37) حدوالي
درس، إن اسددتمرار األسددتاذ الجددامعي علددى ينوعددون فددي اسددتخدام طرائددق وأسدداليب التدددريس التددي يعتمدددونها فددي قاعددة الدد

طريقة واحدة في التدريس دون تنويع أو تحديث وتطوير إنما قد يدفع األستاذ إلى الجمود واإلصرار على مبادئ التعليم 
 ، وربما قد تدفع بها إلى التخلف والفشل.التقليدية التي ال تنهض بواقع العملية التربوية والتعليمية

 " فقدد أكدد ربدع أفدراد العيندةهل المناهج في قسم اللغة العربيدة تراعدي الفدروق الفرديدة بدين الطلبدة" أما السؤال حول 
%( من الطلبة بأن هذه المناهج 44) %( بأن هذه المناهج تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، في حين يرى حوالي25)

روق الفرديددة بددين الطلبددة سددتؤثر سددلبا علددى مدددى ال تراعددي الفددروق الفرديددة بددين الطلبددة، إن وجددود مندداهج ال تراعددي الفدد
اسدددتفادة نسدددبة ال يسددددتهان بهدددا مدددن الطلبددددة، كدددون هددددذه المنددداهج ينبغدددي أن تقدددددم تعليمدددا راقيدددا لجميددددع الطلبدددة بمختلددددف 

 مستوياتهم. 
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ن %( من أفراد العيندة بدأ22) )هل توجد أنشطة تطبيقية للمواد المقررة في القسم؟( فقد أتفق حوالي وحول السؤال  
%( من العينة بأنه ال توجد مثل هذه األنشدطة 51) هناك أنشطة تطبيقية للمواد المقررة في القسم، في حين يرى حوالي

في القسم، وهذه النتيجة ال تختلف كثيرا عما قاله أعضاء هيئة التدريس حول هذه النقطة، إن وجود األنشدطة التطبيقيدة 
يتعلمددون لغددة غيددر لغددتهم األم، بددل ربمددا ينبغددي أن يكددون التطبيددق الالصددفية ضددروري جدددا بخاصددة لطددالب  الصددفية و

 العملي أكثر من التدريس النظري.
%(مدن أفدراد العيندة 20) أما السؤال "هل أهداف المنهج في قسم اللغة العربيدة واضدحة ومحدددة؟" فقدد أكدد حدوالي 

بعدم وضوح أهداف المدنهج، وهدذا مدا %( 36) على وضوح أهداف المنهج في قسم اللغة العربية، في حين يرى حوالي
اتفق عليه أعضداء هيئدة التددريس فدي القسدم، بنداء علدى مدا تقددم اتضدح أن بعدض المنداهج المقدررة فدي القسدم تفتقدد إلدى 

 األهداف الواضحة التي من أجلها أقرت هذه المناهج.
ويناسدب قددراتك اللغويدة؟" فقدد  ترى أن توزيع المواد في القسدم علدى المراحدل الدراسدية منطقدي، هل السؤال" وحول 

%( بددأن توزيددع 50) %( مددن العينددة بالموافقددة علددى هددذا السددؤال، فددي حددين أجدداب نصددف أفددراد العينددة17) أجدداب حددوالي
المواد على المراحل الدراسية غير منطقي وال يناسدب قددرات الطلبدة اللغويدة، أمدا أسداتذة القسدم فقدد أكدد أغلدبهم علدى أن 

م على المراحل الدراسدية غيدر موزعدة بشدكل منطقدي، وال تناسدب قددرات الطلبدة اللغويدة، وكدل ذلدك توزيع المواد في القس
يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر فدي توزيدع هدذه المقدررات، طالمدا أنهدا ال تتدوزع علدى المراحدل الدراسدية بشدكل منطقدي وال 

 تناسب قدرات الطلبة اللغوية.
ي تدرسها أنشطة ال صفية تسهم في تعزيز لغتك العربية؟( فقدد أكدد أغلدب )هل يتوفر في المواد الت وحول السؤال 

%( منهم على وجود هدذه 16%( ال توجد مثل هذه األنشطة، في حين أجاب حوالي)57أفراد العينة من الطلبة وبنسبة)
سداتذة بوجدود أنشدطة ال ، أما أساتذة القسم فقد كان جوابهم مغايرا لما ورد على ألسنة الطلبة، إذ يرى غالبيدة األاألنشطة

صفية تسهم في تعزيز اللغة العربية لدى الطالب، إن تناقض اإلجابات بين الطلبة واألساتذة قد يفسر مدن خدالل تحيدز 
بعددض أعضدداء هيئددة التدددريس فددي الجددواب علددى هددذا السددؤال، خاصددة ونحددن نعلددم بعددد وجددود أنشددطة ال صددفية عدددا عددن 

أنشدطة رياضدية تنحصدر فدي فدرق لكدرة القددم تجدري دورة رياضدية مدرة واحدد فدي كدل سفرة ترفيهية سنوية تقيمها الكليدة، و 
سددنة، وربمددا نسددتثني بعددض المددواد التددي تهددتم بشددكل كبيددر باألنشددطة الصددفية مددن خددالل النددزول الميددداني لزيددارة بعددض 

 لمرحلة الثالثة.لطالب ا المدارس في مادة المشاهدة والتطبيق، أو زيارة سنوية للمدارس في مادة طرائق التدريس
تقانه؟" فقدد تبدين مدن الدراسدة الميدانيدة بدأن أكثدر   أما السؤال" هل تكفي السنة الدراسية إللمامك بمفردات المنهج وا 

%( مدن الطلبدة بددد)نعم( 16) %( قددد أجدابوا بدد)ال( علدى هددذا السدؤال، فدي حدين أجدداب حدوالي52مدن نصدف أفدراد العيندة)
الطلبة ال يحصلون على العدد الكاف مدن المحاضدرات فدي المدادة الدراسدية خدالل  على هذا السؤال، وهذا يشير إلى أن

السنة وقد يعود ذلك إلى كثرة العطل والمناسبات التي تستهلك العديد من األيام الدراسية، فقد يؤثر ذلك سلبا على مددى 
تقانده، أمدا أعضداء هيئددة التددريس فقدد اتفددق أغلبيدت هم مدع الطلبدة علددى عددم كفايدة السددنة إلمدام الطلبدة بمفدردات المددنهج وا 

تقانه، وكل ذلك يشير إلى أن عدد المحاضرات التي يحصل عليها الطلبة في  الدراسية إللمام الطلبة بمفردات المنهج وا 
تقان مهارات اللغة العربية.  كل مادة دراسية غير كافية للتمكن من استيعاب وا 

http://www.knowledge.upei-uoi.mg/


 

138 
 

uoi.mg-www.knowledge.upei 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: II 

Date of Publication: 05/08/2020 

لغدددوي للطدددالب؟" فقدددد أجددداب أكثدددر مدددن نصدددف أفدددراد العيندددة هدددل تتناسدددب األهدددداف مدددع المسدددتوى ال أمدددا السدددؤال"  
%( من العينة بأن هناك تناسدب بدين أهدداف المقدررات وبدين 14) %( بعكس ذلك، في حين يرى حوالي52) المدروسة

المسددتوى اللغددوي للطلبددة، ويددرى أغلددب أعضدداء هيئددة التدددريس فددي القسددم أن األهددداف ال تتناسددب مددع المسددتوى اللغددوي 
ذلددك يشددير إلددى أن أهددداف المقددررات الدراسددية ال تراعددي المسددتوى اللغددوي للطلبددة، حيددث أن بعددض هددذه للطددالب، كددل 

بمسددتوى يبعدد كثيددرا عددن مسدتويات الطلبددة اللغويدة، وذلددك يشددير إلدى أن هندداك ضدرورة فددي إعددادة  ااألهدداف تددم صدياغته
 النظر بهذه األهداف، مما يجعلها واقعية ومناسبة لمستويات الطلبة.

  ون أنها تمكنهم من اللغة العربيةالمبحوثين حول أهم مادة ير رأي  -12
ما هي أهم مادة ترى أنها تمكنك من اللغة العربية وعليك أن تدرسها ألربع سنوات؟ فقد  (:11أما عن السؤال رقم ) 

% (  41دتين)أكد معظم الطلبة على حاجتهم الى مادتي النحو والصرف أوال حيث بلغت النسبة التي اختارت هاتين الما
ا %( وأخير 25%(ويليه علوم القران والتجويد بنسبة )17%( واألدب بنسبة )23وتلتها مادة المحادثة والتعبير بنسبة )

%(, وكانت اجابة التدريسين عن هذا السؤال قريبة من هذه االجابات مع اختالف النسب حيث أكد 8ة )بالبالغة بنس
اللغوية  على مادة المحادثة والتعبير أوال ومهارات اللغة ثم مادة النحو التعليمي والمناقشة العلمية والتدريبات ممعظمه

لطالب كن االعملية التي تم التدريبات واخيرا االدب, ونرى أن الفئتين تؤكدان على المناهج التي تمتاز بالجانب التطبيقي و
 .من استيعاب اللغة واتقانها

 ما هي أهم مادة ترى أنها تمكنك من اللغة العربية وعليك أن تدرسها ألربع سنوات؟: (12جدول )
 النسبة التكرار اسم المادة ت
 %     41 94= 22+72 النحو والصرف 1
 %     23 53= 16+37 المحادثة والمناقشة 2
 %      17 40 األدب 3
 %      11 25= 14+11 علوم قران وتجويد 4
 %       8 17 بالغة  5

 %     100 (1)  229  المجموع

 لهم نفعا في تعلم اللغة العربية رأي أفراد العينة حول أهم المواد التي ت تقدم -13
فقد اكد معظم  هي المواد التي تحس أنها ال تقدم لك نفعا في تعلم اللغة العربية؟ (: ما12أما عن السؤال رقم )

%( ثم مادتي علم النفس واإلرشاد   32الكوردولجي بنسبة ) اللغة االنكليزية و :االتيةة على عدم رغبتهم بالمواد الطلب
يرا الحاسوب %( واخ8%(ثم مادة النقد بنسبة )24تليهما مادتا القياس والتقويم واإلدارة وبنسبة ) %(30التربوي بنسبة )

غير تخصصية باستثناء مادة النقد والتي  ان كل المواد التي استبعدها طالب العينة هي مواد %( والمالحظ6بنسبة )
, وقد كانت اجابة التدريسين متفقة مع اجابة الطلبة فيما يخص المواد ها قليلة قياسا الى النسب األخرىكانت نسبت

                                                           
 هذا الرقم ال يعكس حجم العينة وذلك لكون المستجيب كان له الحرية في اختيار أكثر من خيار. 1
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, وهذا يدل على أن الطالب يعاني ثقال في زيادة معظمهم على عدم ضرورة هذه الموادالتربوية جميعها حيث اتفق  
تقدم له النفع  ذاته قد ال لتخصصية والتي تأخذ منه جهدا ووقتا على حساب المادة التخصصية وفي الوقتالمواد غير ا

 .جي وبحث التخرج بنسب متساويةو لو وردوا كذلك على عدم ضرورة مادة الكوأكد .المرجو
 ما هي المواد التي تحس أنها ت تقدم لك نفعا في تعلم اللغة العربية؟: (13جدول )

 النسبة التكرار اسم المادة  ت
 %     32 51= 17+34 انكليزي وكوردولجي 1
رشاد تربوي  2  %      30 49= 21+28 علم نفس وا 
دارة 3  %      24 38= 7+31 قياس وتقويم وا 
 %       8 13 نقد 4
 %        6 10 حاسوب 5

 %    100 161 المجموع
 

 أن من الضروري إضافتها إلى المواد الدراسية:رأي أفراد العينة بالمواد التي يرون  -14
هل تحس بأن هناك مادة من الضروري إضافتها إلى المواد الدراسية لكي تمكنك  (:13وكانت االجابة عن السؤال )

( ثانيا: %25مواد تطبيقية وطرائق تعليم اللغة العربية ) كاالتي: أوال:فقد كانت نسب االجابة  من اللغة العربية؟
مادة تعليم اللغة للناطقين بغيرها  وثالثا: تاما،(, وهنا اتفق معهم التدريسيون اتفاقا %24وقصص ومسرحيات )محادثة 

 %( وأخيرا مادة المعجم والترجمة7,6( ثم مادة علوم القران والتجويد بنسبة )%16مادة االمالء والخط ) (19,8%)
توصل اليه  وهذا السؤال بهذه االجابات يؤكد ما .االمالء والخطذة على اضافة مادة , وقد اتفق معظم االسات%(6,9)

من استيعاب قرتين السابقتين من ضرورة التأكيد على المناهج ذات الطابع التطبيقي التي تمكن الطالب البحث في الف
صيلية وض في خصائصها التفويظهر مدى حاجة الطالب الى اتقان مهارات اللغة قبل الخ .وأدق أسرعاللغة بشكل 

 .الدقيقة
 ؟سية لكي تمكنك من اللغة العربيةهل تحس بأن هناك مادة من الضروري إضافتها إلى المواد الدرا: (14جدول )

 النسبة التكرار اسم المادة ت
 %     25,2 33=11+12 مواد تطبيقية وطرائق تعليم اللغة العربية 1
 %      24,4 32=12+20 محادثة وقصص ومسرحيات 2
 %      19,8 26 مادة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 3
 %      16,1 21 اإلمالء والخط 4
 %       7,6 10 علوم قران وتجويد 5
 %         6,9 9 معاجم وترجمة 6

 %      100 131 المجموع
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 رأي أفراد العينة بالصعوبات التي تواجههم في إستيعاب المناهج الدراسية: -15
ما أهم الصعوبات التي تواجهك في  (:16يشارك الطالب في تشخيص مشكلته وضعنا السؤال األتي ) ولكي 

عديدة تجاوزت االربعين مشكلة حاولنا حصرها في ثمان مشاكل  بإجاباتوخرجنا  استيعاب المناهج الدراسية في القسم؟
 :العينة وهيأفراد أساسية اتفق عليها غالبية 

(وهذه المشكلة ايدهم فيها التدريسون %22وبنسبة ) وغير التخصصية وصعوبة بعضهاكثرة المواد التخصصية   (1
 خصوصا في الشق الثاني من السؤال وهو كثرة المواد غير التخصصية وضرورة تقليصها.

يصال المادة وقلة إلمامهم بطرائق التدريس (2  .%(17,8)بنسبة  ضعف بعض التدريسيين في استيعاب الطالب وا 
 ,%(13,4)بنسبة  الطالب بالمحاورة داخل القاعة واستخدام اللهجة العامية أو اللغة الكردية أثناء الشرحعدم إلزام  (3

 وهنا أكد لنا ربع أعضاء الهيئة التدريسية باستعانتهم باللغة الكردية اثناء القاء المحاضرة.
 .كلة يؤيدها كل التدريسينوهذه مش ,(%13,4)والحفظ ضعف اللغة لطالب قسم اللغة العربية وصعوبة الفهم   (4
هم غير مطلعين على وأكد نصف التدريسيين أن .%(10,1)التربية المناهج المتبعة قديمة وغير مرتبطة بمنهج  (5

 .مناهج التربية
, وهنا اجمع التدريسيون على قلة الوقت %(10,5)أحيانا كثرة العطل وزيادة عدد الطالب داخل القاعة ودمجهم  (6

 .تمام المنهج كافية اليعطي فرصة  المما 
 .%(6,9)األساتذة ه المشكلة أيدها غالبية وهذ التركيز على الحفظ ألجل النجاح فقط وقلة التطبيق. (7
 .%(4,8) عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية (8
يمكن فصلها عن بعضها،  مية التي التتعلق بالمنهج وحده انما بكل ركن من أركان العملية التعلي وهذه المشاكل ال 

يؤثر هدره الذي مهدور القت الو و  ،هناك تدريسي قد يكون غير ملم بطرائق التدريس المشوقة ،فضال عن ضعف المنهج
بتعطيل جزء كبير من عملية التعليم, وعدم اطالع البعض منهم على مناهج التربية التي يساعد االطالع عليها تذليل عدد 
من الصعوبات وحل العديد من المشاكل التي تواجه الطالب وتعطي فرصة للتدريسي بتغيير طرائق التدريس التي يمارسها 

مثل االفتقار إلى الشجاعة األدبية والخوف والخجل والمشاكل األسرية او ية واالقتصادية واخيرا الظروف النفسية واالجتماع
 .الكبير في استيعاب الطالب للمنهجالتي يكون لها التأثير السلبي المادية ...الخ 
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 ما أهم الصعوبات التي تواجهك في استيعاب المناهج الدراسية في القسم ؟: (15جدول ) 
 النسبة التكرار المشكلةنوع  ت
كثرة المواد التخصصية وغير التخصصية  1

 وصعوبة بعضها
36+21 =57 22,1  % 

ضعف بعض التدريسيين في استيعاب  2
يصال المادة وقلة إلمامهم بطرائق  الطالب وا 

 التدريس

16+16+12=44 17,8 % 

عدم إلزام الطالب بالمحاورة داخل القاعة  3
اللغة الكردية  العامية أوواستخدام اللهجة 

 أثناء الشرح

24 +9 =33 13,4  % 

ضعف اللغة لطالب قسم اللغة العربية  4
 وصعوبة الفهم والحفظ

28  +5=33 13,4% 

المناهج المتبعة قديمة وغير مرتبطة بمنهج  5
 التربية

15 +10  =25 10,1% 

كثرة العطل وزيادة عدد الطالب داخل القاعة  6
 ودمجهم أحيانا

16 +6 +4 =26 10,5% 

التركيز على الحفظ ألجل النجاح فقط وقلة  7
 التطبيق

10  +7 =17 6,9% 

 %4,8 12 عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية 8
 %100 247 المجموع

 

تقنان  المقترحات التي قدمها أفراد العينة والتني يمكنن أن تسنهم فني تمكيننهم -16 منن المننهج واق
 اللغة العربية
تقان  :االستبيان السؤال االتيوقد طرح  ما هي أهم المقترحات التي تحس بأنها لو طبقت ستمكنك من المنهج وا 

وكانت المقترحات والحلول  المشكلة،لى رأي العينة التي تعيش اللغة؟ ليتمكن البحث من الخروج بنتائج للمشكلة بناء ع
  كاالتي:

  .%(36,2)بنسبة  أربع سنواتاستخدام منهج تعليم غير الناطقين بالعربية لمدة  -1
ربط منهج الكلية بمنهج التربية المعطى في المراحل االساسية ومد جسور التعاون بين الوزارتين بشكل جماعي  -2

  .%(19,1)بنسبة  فعال
بنسبة  اعادة تقسيم المناهج بطريقة منطقية من السهل الى الصعب ودفع مادة منهج البحث الى المرحلة الثالثة -3

(19,1)%.  
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بنسبة  التأكيد من قبل االساتذة على التطبيق والمشاركة الفعلية للغة عن طريق الحوار واستخدام السبورة -4 
(17,1%). 

 .%(4,3)بنسبة  من قبل الطلبة منذ بداية العام الدراسي ال العكس لألساتذةاجراء عملية تقييم  -5
 . %(2,1)بنسبة  اقامة دورات تقوية للطلبة -6
 وهنا اتفق معظم التدريسين على هذا المقترح. .%(2,1)بنسبة  بولاختبار الطلبة عند الق -7

عده في تعلم وهذه المقترحات تؤكد وعي الطالب بالمشكلة التي طرحها وقدرته على تقديم الحلول والبدائل التي تسا
 .اللغة ورغبته في ذلك

تقان اللغة؟ما هي أهم المقترحات التي تحس بأنها لو طبقت ستمكنك من المنهج : (16جدول )  واق
 النسبة التكرار المقترح ت
استخدام منهج تعليم غير الناطقين بالعربية لمدة أربع  1

 سنوات 
34 36,2% 

ربط منهج الكلية بمنهج التربية المعطى في المراحل  2
االساسية ومد جسور التعاون بين الوزارتين بشكل 

 فعالجماعي 

18 19,1% 

منطقية من السهل الى اعادة تقسيم المناهج بطريقة  3
 ةمنهج البحث الى المرحلة الثالث الصعب ودفع مادة

18 19,1% 

التأكيد من قبل االساتذة على التطبيق والمشاركة الفعلية  4
 للغة عن طريق الحوار واستخدام السبورة 

16 17,1% 

من قبل الطلبة منذ بداية  لألساتذةاجراء عملية تقييم  5
 العام الدراسي ال العكس

4 4,3% 

 %2,1 2 اقامة دورات تقوية للطلبة  6
 %2,1 2 اختبار الطلبة عند القبول 7

 %100 94 المجموع
 

 الفقرات الخاصة بطالب المرحلة الرابعة -17
 التطبيددق،وقددد خصددص االسددتبيان فقددرات ثددالث لطلبددة المرحلددة الرابعددة كددونهم يتميددزون عددن بدداقي المراحددل بممارسددة  

" هدل تدرى أن فتدرة التطبيدق قصديرة وغيدر كافيدة؟": وكاندت االجابدات مناصدفة :االتدياشتملت الفقرة االولى علدى السدؤال 
وتطابقدت اجابدة التدريسديين مدع  كافيدة،وبدين مدن رأى ان المددة التدي اعطيدت لده كاندت  ن من ايد قصر فترة التطبيق،بي

 يد قصر الفترة وبين من يراها مناسبة.اجابة الطلبة باالنقسام بنسبة متساوية بين من يؤ 
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والتدي تحدس  التطبيدق،هي المواد التي سداعدتك فدي تددريس اللغدة العربيدة أثنداء  الثاني: ماوكانت االجابة عن السؤال   
 ،(%29,2مدادة النحدو ) مدادة،بالشكل االتي وبالنسب الموضحة أمام كل  بأنك تحتاجها لتكتمل عملية التطبيق بنجاح؟

علدددم ، (%6,2, عربيدددة عامدددة )%(14,6المحادثدددة ) ،(%14,6المشددداهدة )%(، 14,6س اللغدددة العربيدددة )طرائدددق تددددري
 .(%3,2)األدب ، (%5,2بالغة ) %(،6,2، التجويد )(%6,2النفس )

والتي تحس بأنك تحتاجها  التطبيق، ما هي المواد التي ساعدتك في تدريس اللغة العربية أثناء: (17جدول )
 التطبيق بنجاحلتكتمل عملية 

 النسبة التكرار اسم المادة ت
 %29,2 28 النحو  .1
 %14,6 14 طرائق تدريس اللغة العربية  .2
 %14,6 14 المشاهدة  .3
 %14,6 14 المحادثة  .4
 %6,2 6 عربية  عامة   .5
 %6,2 6 بالغة  .6
 %6,2 6 علم نفس   .7
 %5,2 5 التجويد  .8
 %3,2 3 األدب  .9

 %100 96 المجموع
 

 :والتوصياتالنتا ج 
 ملخص نتا ج البحث

 توصل البحث إلى جملة من النتائج تتمثل في:
 مرحلة في العربية اللغة مادة في الطلبة درجات تدني عن فضال القسم، في المقبولين الطلبة معدالت مستوى تدني -1

 .الثانوية الدراسة
 على بناء جاء إنما برغبتهم، القسم في تسجيلهم يكون لم العربية اللغة قسم في يدرسون الذين الطلبة نسبة ارتفاع -2

 .الوزارة قبل من المعتمد المركزي القبول نظام
 األم لغتهم أن تراع ال كونها وذلك للتدريس، القسم في المعتمدة والمقررات المناهج في قصورا يرون الطلبة غالبية -3

 تعليمهم في تهتم ال الدراسة المقررات من الكثير وان الضرورية، غير المقررات كثرة عن فضال الكوردية، اللغة هي
 .والعملية التطبيقية المقررات في نقص عن فضال إلخ،...والخط واالمالء والتحدث الكتابة في العربية اللغة مهارات

 التي والمناسبات العطل وكثرة العربية، اللغة تدريس طرائق في التدريسيين لبعض كافية معرفة وعدم ضعف هناك  -4
 .الطلبة من المحاضرات من الكثير تأخذ
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 والمناقشة للحوار األدبية الشجاعة امتالكهم في سلبا يؤثر والذي للطلبة، واالقتصادي واالجتماعي النفسي الوضع -5 
 .التدريس قاعة داخل في الطلبة بقية ومشاركة

 الذي اللغوي الخزين امتالكهم على سلبا يؤثر وذلك العربية، باللغة الدرس قاعة في بالتحدث الطلبة الزام عدم -6
 .العربية باللغة الحوار اتقان من يمكنهم

 وبالتالي العربية، للغة التدريس طرائق في الحاصلة التطورات مع تتماشى وال قديمة المناهج أن يرون الطلبة غالبية -7
 .للعربية إلتقان الالزمة للمهارات امتالكهم على سلبا يؤثر ذلك فإن

 المدارس في التدريس في المعتمدة بالمقررات مرتبطة غير العربية، اللغة قسم في للتدريس المقررة المناهج ان -8
 التي التدريس عملية خدمة في القسم في تعلموه ما توظيف الطلبة يستطيع وال الجامعة، قبل والثانوية األساسية
 .التخرج بعد يمارسونها

 على واقتصارها فقط، يما ستون المدة هذه تتجاوز ال إذ الرابعة، السنة في العملي التطبيق في المعتمدة المدة قصر -9
 .مستقبال كمدرسين عملهم في الخريجين مهارات لتطوير كافية غير فهي وبالتالي فقط، الرابعة المرحلة

 التوصيات
في  بعد اكمال البحث نجد من الضروري تقديم بعض التوصيات والمقترحات نأمل أن تسهم في رفع مستوى الطلبة 

 تعلم اللغة العربية ومن هذه التوصيات ما يأتي:
يجيدون اللغة  وال أكرادتغيير منهج الكلية الذي يدرس حاليا بمنهج لغير الناطقين باللغة العربية الن معظم الطلبة هم  -1

 العربية.
انه يدرس مهارات اللغة العربية ويطبقها  أيمواد تعليم اللغة قراءة وكتابة  إاليعطى الطالب  ال األولىفي المرحلة  -2

 دا عن التخصص ومواد غير االختصاص.بعي
أساس الصف التاسع وتبوب على  إلىربط منهج الكلية بمنهج التربية فتجمع كل المواد المنهجية من الصف الرابع  -3

جمعت من ومهارات ويؤلف كتب منهجية تحوي الموضوعات التي  وأدبات التخصصية من نحو وصرف التفرع
 تدريسها.مناهج التربية وطريقة 

المطبق  إليهاوالنقدية واللغوية والبالغية التي وردت في مناهج التربية يعود  األدبيةيؤلف كتاب خاص بالمصطلحات  -4
 .فترة الدراسة في الكلية أثناءوالتدريسي عند الحاجة بعد أن يهضمها 

نماتقتصر على المرحلة الرابعة فقط  ال المشاهدة -5 يخصص زيارتين للطلبة في المرحلة الثانية والثالثة لكي يكونوا  وا 
 .ة يمكن صقلها في المرحلة الرابعةعلى تماس مع التربية ويكونوا خبر 

 إلىتوضع في المرحلة الثالثة وتقسم  أنمادة منهج البحث مادة مهمة للطالب بعيدا عن نوع التخصص ولكن يجب  -6
 درجة للفصل 20لمسؤول عنها وتعطى تطبيقي يكون مدرس المادة هو انظري والثاني  األول فصلين دراسيين

وهو نفسه مادة االمتحان وبذلك نكون قد قللنا  بإعدادهدرجة تكون للبحث التطبيقي الذي يقوم الطالب  80النظري و
منهج البحث  مشاهدة وبحث تخرج , ونكون قد ربطنا مادة نما بيطالب المرحلة الرابعة  يعانيهالجهد والتشتت الذي 
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المرحلة  إلىوعندما يصل  األولىبالبحث وفعلناها بشكل ايجابي وقضينا على الهدر الذي يستهلك الطالب في السنة  
 الرابعة يكون قد نسي تماما هذه المادة مع مالحظة أن يكون التدريسي متمكنا من المادة وطريقة تدريسها.

في تقديم منهج التربية بطريقة فعالة يستعمله الطلبة بمساعدة فتح ورشة عمل للوسائل التعليمية تساعد الطالب  -7
, وهنا نؤكد على ضرورة مد أعضائهابأس من االستعانة بهيئة الوسائل التعليمية التابعة للتربية وبعض  التدريسي وال

ة التعليمية العملي إلنجاحجسور التعاون بشكل جاد بين التربية والكلية بشكل دوري من نشاطات ولقاءات وحوارات 
هذه العملية نمد جسور  إنجاحتهم .ولكي نساهم في رجاتهم مدخالتنا ومخرجاتنا مدخالفي كال المؤسستين ألن مخ

 أهمنصف سنوي يتم فيه البحث في  أوفي لقاء دوري شهري  أوالالتعاون بين الدراستين الصباحية والمسائية 
من خبرة طالب المسائي الذي يعمل في حقل  واإلفادةالتعليم المشكالت والمستجدات والتطورات الحاصلة في عملية 

 .وقد تتجاوز العشرين عاما التعليم لمدة ال تقل عن الخمس سنوات
دراسة الفترة التي تحدث فيها عملية التطبيق والتي تتزامن مع العطلة الربيعية واألعياد القومية فيحرم الطالب من فترة  -8

 .عنها بأيام أخرىهي األهم في حياته العملية لذا نرى إال تحسب العطلة ضمن الفترة التطبيقية للطالب ويعوض 
دة التي تدرس فيها كأن يعطى في كل كورس مادة بشكل مكثف التقليل من المواد غير التخصصية أو تقليل الم -9

 .مكن ان يصرف على المواد التخصصيةبذلك يختصر الوقت والجهد الذي ي
من قيادة الحوار داخل  .التأكيد على المواد التطبيقية والتدريبات العملية الشفوية والتحريرية التي تمكن الطالب -10

  .ة نطقا وكتابةالقاع
الجامعية امتداًدا للتعليم العام وهذا ما يفهم من الدراسة التكاملية. والمفترض أن تكون الدراسة جعل الدراسة  -11

 .الجامعية تخصصية وأن يدخل الجامعة من الطالب من اكتملت لديه المهارات اللغوية المطلوبة

 المصادر
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