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  مف نحف

ىى بىشر تع الكتركىية هحكهة ، تصدر شٍريا  الهجمة العربية لمعمكـ االىساىية كاالجتهاعية هجمة عمهية
البحكث كالدراسات ، كهمخصات رسائؿ الهاجستير كالدكتكراي ، كىشر فصكؿ هف الرسائؿ العمهية ، 
كهراجعة الكتب ، كىشر التقارير كالىدكات كالهؤتهرات العمهية ، كالحكارات كالمقاءات العمهية في 

، كعمـ االجتهاع ، كالفمسفة ، هجاالت العمكـ االىساىية كاالجتهاعية بجهيع فركعٍا : التاريخ ، كالتربية 
الجريهة كاألدياف ، كعمـ الىفس ، كالقاىكف كالعمكـ السياسية ، كالعمكـ االدارية ، كالتىهية البشرية ، كعمـ 

 المغة العربية كآدابٍا ،الجغرافيا  اآلثار، اإلعبلـ كالصحافة الهكتبات كالهعمكهات.، ، كعمـ االىثربكلكجيا

 :األىداؼ 

 مة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية لتحقيؽ األٌداؼ التالية :تسعى الهج - 

ىشر البحكث الهبتكرة التي يقدهٍا الباحثكف في الهجاالت العمهية الهتعمقة باآلداب كالعمـك  - 
 . عد عرضٍا عمى الهحكهيف،كذلؾ ب اإلىساىية

 الهعاٌد العمهية ، كهراكز البحكث .ىشر تقارير الىدكات كالهؤتهرات العمهية بالجاهعات العربية ، ك  -
تكثيؽ كىشر الثقافة العمهية بيف الباحثيف، كالتكاصؿ العمهي فى هختمؼ هجاالت العمكـ االىساىية  -

 كاالجتهاعية .

 التعاكف العمهي بيف الهجمة كالباحثيف كالعمهاء العرب في هجاالت تخٌصص الهجمة. -

 الهبتكرة. تشجيع الباحثيف العرب عمى إىجاز بحكثٍـ -

 خطوات النشر

 بتىسيؽ البحث حسب الشركط  التي تعتهدٌا الهجمة  أدىاي: الباحث يقـك –

 يجب أف تككف الهادة الهرسمة لمىشر أصيمة كلـ ترسؿ لمىشر في أم جٍة أخرل. -

 يمتـز الباحث باألصكؿ العمهية الهتعارؼ عميٍا في اعداد ككتابة البحكث . -

كهات كتكثيؽ االقتباس كاحتراـ األهاىة العمهية في االحاالت كالهراجع يجب اثبات هصادر الهعم -
 كالهصادر.
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البريد اإللكتركىي  ، إلىwordالبحث الهىسؽ عمى شكؿ همؼ هايكركسكفت  بأرساؿيقـك الباحث  –
(، بحيث يككف ىكع كحجـ الخط عمى الىحك التالي:ىكع الخط A4)قياس  لمهجمة  يتـ تىسيؽ الكرقة عمى

 ُْغاهؽ لمعىاكيف الفرعية،  ُْغاهؽ لمعىكاف الرئيس،  ُٔ، حجـ الخط  Arabic Simplifiedٌك
 .ُٓ.ُعادم لباقي الىصكص هع ترقيـ الصفحات ك الهسافة بيف االسطر يجب اف ال تقؿ عف 

 يجب أف يككف البحث هكتكبان بمغة سميهة. –

ـٌ تقكيـ البحث هف هحٌكهيف. –  يت

 لتحكيـ خبلؿ أسبكع، بالقبكؿ لمبحث أك الرفض أك اجراء التعديبلت.يتـ اببلغ الباحث بىتائج ا –
يقكـ الباحث بالتعديبلت الهطمكبة ثـ  يتـ هتابعة التعديبلت هف قيؿ لجاف التحكيـ . يتـ ارساؿ  –

 البحث هع تقرير بقبكؿ البحث بشكؿ ىٍائي هف لجاف التحكيـ .

 ر.يتـ ارساؿ خطاب رسهي هف الهجمة بقبكؿ البحث لمىش-

 كالتحكيـ .كيرسؿ ذلؾ عبر البريد االلكتركىي ، أك الكاتسب  يقـك الباحث بدفع رسـك الىشر-

ىجاز  - يتـ إببلغ الباحث بايهيؿ رسهي بإتهاـ عهمية الىشر في حاؿ إكهاؿ كافة اإلجراءات السابقة كا 
 .عهمية الىشر الفعمي في عدد الهجمة

 تواصؿ معنا :

 معمـك االىساىية كاالجتهاعية ، يهكف االتصاؿ هع سكرتير التحرير عمىلمتكاصؿ هع الهجمة العربية ل 
 69ٕ96ٕٓ9ٓٔ69 :  الخمكم رقـ
 69ٕ96ٕٓ9ٓٔ69 :        الكاتسب

 ahmed@arabjhs.com :  البريد االلكتركىي
 editor@arabjhs.com : االجتهاعيةأك البريد االلكتركىي لمهجمة العربية لمعمـك االىساىية ك 

 

 

 

mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:editor@arabjhs.com


 ََِِشباط  َّ (ُالعدد )      الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية

 

4 
 

 المحتويات

دراسة تقكيهية: آلثار شبكات التكاصؿ االجتهاعي لمهستخدهيف العرب لٍا في ضكء البحكث كالدراسات 
 العربية الحديثة

. Evaluation  study: the effects of social networks for Arab users in the 

light of modern Arab research and studies. 

هدل تحقؽ األٌداؼ العاهة لمتربية الكطىية كاالجتهاعية: دراسة كصفية في هراحؿ االتعميـ في الكطف 
 العربي.

The Extent to Which the Objectives of National Education  

and Social are achieved - Descriptive Study in Levels of Education in the 
Arab World. 

 العكاهؿ  الهؤثرة في أىهاط  التحاؽ الطمبة بجاهعة اليرهكؾ              

Factors affecting the enrollment of students at the University of Yarmouk. 

 االجراءات الهستعجمة  في التحكيـ ،

 Summary proceedings in arbitration  

 رثاء األب عىد شاعرات العرب في العصر الجاٌمي

Lamentation the father in the poets of the arabs in the pre-Islamic era 

 

 كممة رئيس التحرير 

 



 ََِِشباط  َّ (ُالعدد )      الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية

 

5 
 

  



 ََِِشباط  َّ (ُالعدد )      الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية

 

6 
 

 كمهة رئيس التحرير 

ي  بسـ اهلل كعمى بركة اهلل ىطمؽ العدد األكؿ هف الهجمة العربية لمعمكـ االىساىية كاالجتهاعية  ٌك
عمهية الكتركىية هحكهة شٍرية) الكتركىية ( ،  تعىى بىشر البحكث كالدراسات ، كهمخصات ةهجم

رسائؿ الهاجستير كالدكتكراي ، كىشر فصكؿ هف الرسائؿ العمهية ، كهراجعة الكتب ، كىشر التقارير 
كاالجتهاعية  كالىدكات كالهؤتهرات العمهية ، كالحكارات كالمقاءات العمهية في هجاالت العمكـ االىساىية

بجهيع فركعٍا : التاريخ ، كالتربية ، كعمـ االجتهاع  كالفمسفة ، كاألدياف ، كعمـ الىفس ، كالقاىكف 
المغة ، ك الجريهة ، كعمـ االىثربكلكجياكالعمكـ السياسية ، كالعمكـ االدارية ، كالتىهية البشرية ، كعمـ 

 بلـ كالصحافة كالهكتبات كالهعمكهات.العربية كآدابٍا ،كالجغرافيا اآلثار، كالسياحةكاالع

ىشر البحكث الهبتكرة التي يقدهٍا الباحثكف في كتسعى الهجمة لتحقيؽ األٌداؼ التالية كهىٍا : 
،كذلؾ بعد عرضٍا عمى الهحكهيف.ك ىشر تقارير  الهجاالت العمهية الهتعمقة باآلداب كالعمكـ اإلىساىية

عربية ، كالهعاٌد العمهية ، كهراكز البحكث .ك تكثيؽ كىشر الىدكات كالهؤتهرات العمهية بالجاهعات ال
الثقافة العمهية بيف الباحثيف، كالتكاصؿ العمهي فى هختمؼ هجاالت العمكـ االىساىية كاالجتهاعية، 
كالتعاكف العمهي بيف الهجمة كالباحثيف كالعمهاء العرب في هجاالت تخٌصص الهجمة، كتشجيع الباحثيف 

 حكثٍـ الهبتكرة.العرب عمى إىجاز ب

كتضـ الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية ىخبة طيبة هف الباحثيف كالعاهميف في الجاهعات 
األردىية كالعربية ، كأعضاء في الٍيئة االستشارية ، كهحكهيف الثراء كاالرتقاء بالحث العمهي كتطكير 

السياسية كاالقتصادية كاالجتهاعية كالتعميهية هخرجاتً لخدهة جٍكد التىهية العربية في جهيع الهجاالت 
كالتىهكية ، هف خبلؿ تكجيً البحكث كالدراسات لٍذي القضايا التي تٍـ الهجتهعات العربية ، كسبؿ 
ايجاد الحمكؿ لٍا بهكضكعية عمهية ، كببحكث كدراسات جادة تسعى لمتطكيمر كالتغيير كالتحديث لخمؽ 

 الىٍضة الشاهمة .

كة أعضاء الٍيئات التدريسية في الجاهعات العربية ، كالهعاٌد العمهية العربية ، كهراكز كها كىدعك األخ
البحكث كالدراسات ، كالباحثيف العرب  بالهساٌهة بجٍكدٌـ العمهية هف خبلؿ ارساؿ البحكث كالدراسات 

ا في الهجمة ، كىسأؿ اهلل العمي القدير أف يككف ٌذا الجٍد خال صا لكجً الكريـ ، الجادة كالرصيىة لىشٌر
هكـ األهة العربية ، هف خبلؿ  كال ىبتغي بً اال طمب هرضاتً ، كسعيا هىا لمهساٌهة في حؿ هشاكؿ ٌك

 دعكة الباحثيف العرب لمكتابة كالىشر في الهجمة .

يد الجٍىي رئيس التحرير  الدكتكر عارؼ السٌر
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ب لٍا في ضكء البحكث كالدراسات دراسة تقكيهية: آلثار شبكات التكاصؿ االجتهاعي لمهستخدهيف العر 
 العربية الحديثة

. Evaluation  study: the effects of social networks for Arab users in the 

light of modern Arab research and studies. 
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  لعربي.ا
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دراسة تقكيهية: آلثار شبكات التكاصؿ االجتهاعي لمهستخدهيف العرب لٍا في ضكء البحكث كالدراسات 
 العربية الحديثة 

. Evaluation  study: the effects of social networks for Arab users in the 

 light of modern Arab research and studies. 

Kaledha Muhammed Mefleh AL- srheed – Jordan         

Abstract:                                                                                       

 The current study aimed to identify the effects of the social network and its impact on the 
political, economic, social, cultural, educational and psychological aspects on Its Arab 
users. To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive method, 
and the sample of the study consisted of (40) research and study, and the results of the 
study found: 58% use communication sites at home, that 36.4% use communication sites 
at night, and that 45.7% use communication sites for the purposes of: obtaining 
information, Entertainment, entertainment, leisure, making friends with the same type, 
82.6% became addicted to sites using social networks, poor social networking, impaired 
ability to communicate directly, lead to weak habits and traditions and lead to loneliness 
and isolation, and lead to problems In the family, being able to have illegal relations with 
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the other party, and neglect in religious rituals, the study came up with recommendations 
such as: working with educational institutions to achieve the safe use of social networks, 
supporting and supporting active groups on social networks and organizing Her work is 
particularly interested in spreading social, humanitarian and national issues, using social 
networks in the humanitarian sector, maximizing their use in crisis and disaster 
management, including the  

concept of information security, maintaining privacy, and confidential data and protecting 
them. 

         Key word ; Facebook, users, influence ,social network,  

يد   األردف –خالدي هحهد هفمح السٌر

 الهمخص

ا عمى  الجكاىب  استٍدفت الدراسة الحالية التعرؼ عمى آثار  شبكة التكاصؿ االجتهاعي كتأثيٌر
السياسية كاالقتصادية كاالجتهاعية كالثقافية كالتربكية كالىفسية عمى الهستخدهيف العرب لٍا. كلتحقيؽ 

( بحثا كدراسة ، َْأٌداؼ الدراسة استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي،كتككىت عيىة الدراسة هف )
%يستخدهكف 6ّْٔ%يستخدهكف هكاقع التكاصؿ في الهىزؿ ، كأف ٖٓأف كتكصمت ىتائج الدراسة الى :
%يستخدهكف هكاقع التكاصؿ ألغراض : الحصكؿ عمى هعمكهات ، 6ْٕٓهكاقع التكاصؿ ليبل ، كأف 

% أصبحكا 6ِٖٔكالتسمية ، كالترفيً ، كشغؿ أكقات الفراغ ، كتككيف صداقات هع ىفس الىكع ، ك 
، كتضعؼ القدرة عمى كضعؼ التكاصؿ االجتهاعي جتهاعية ،هدهىيف لهكاقع استخداـ الشبكات اال

التكاصؿ الهباشر، كتؤدم إلى ضعؼ العادات كالتقاليد كتؤدم إلى الشعكر بالكحدة كالعزلة، كتؤدم إلى 
كالتهكف هف اجراء عبلقات غير شرعية هع الطرؼ اآلخر ، كاالٌهاؿ في الشعائر  هشاكؿ في األسرة،

العهؿ هع الهؤسسات التربكية عمى تحقيؽ االستخداـ اآلهف تكصيات هىٍا : الديىية،كخرجت الدراسة ب
دعـ كهساىدة الهجهكعات الىاشطة عمى شبكات التكاصؿ االجتهاعي  لشبكات التكاصؿ االجتهاعي، ك

استخداـ شبكات التكاصؿ ، ك كتىظيـ عهمٍا خاصة الهٍتهة بىشر القضايا االجتهاعية كاإلىساىية كالكطىية
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في قطاع العهؿ اإلىساىي، كتعظيـ االستفادة هىٍا في إدارة األزهات كالككارث،كتضهيف  االجتهاعي
 هفٍـك أهف الهعمكهات، كالحفاظ عمى الخصكصية، كسرية البياىات كحهايتٍا.

 الفيسبكؾ ، التأثير ، الهستخدهيف ، شبكات التكاصؿ االجتهاعي .الكمهات الهفتاحية : 

 المقدمة 

ىكلكجية الحديثة في هىتصؼ عقد التسعيىيات هف القرف الهاضي ، ىقمة ىكعية ، أحدثت التطكرات التك
كثكرة في عالـ االتصاؿ ، حيث  أىتشرت شبكة األىترىت في أرجاء الهعهكرة ،كافة ، كربطت أجزاء 
العالـ الهتراهية بفضائٍا الكاسع ، كهٍدت الطريؽ لمهجتهعات كافة لمتقارب كالتعارؼ، كتبادؿ اآلراء 

فكار ، كالرغبات ، كاستفاد كؿ هتصفح لٍذي الشبكة هف الكسائط الهتعددة الهتاحة فيٍا، كأصبحت كاأل
، كالهدكىات  اإللكتركىيةأفضؿ كسيمة لتحقيؽ التكاصؿ بيف األفراد كالجهاعات ، ثـ ظٍرت الهكاقع 

بيف ؿ ههضهكىة ، كخمقت ىكعا هف التزاك الشخصية  كشبكات الهحادثة ، التي غيرت االعبلـ 
 ، كهستخدهيٍا هف جٍة ، كالهستخدهيف أىفسٍـ هف جٍة أخرل .أصحابٍا

كبدأت ظاٌرة الهكاقع االجتهاعية حيث أتاحت ٌذي الهكاقع بكضع همفات شخصية لمهستخدهيف عمى 
الهكقع ، ككذلؾ اهكاىية التعميؽ عمى األخبار الهكجكدة ، كتبادؿ الرسائؿ هع باقي الهشتركيف ، لذا فاف  

التكاصؿ االجتهاعي باتت أٌـ ها يقصدي الشباب عمى الشبكة العىكبكتية هىذ تأسيسٍا ، كأحدثت هكاقع 
ا في  ثكرة كطفرة  كبيرة في عالـ االتصاؿ عمى الصعيد الهجتهعي كالتكاصؿ الفكرم، حيث ظٍرت آثاٌر

ىتج عف ٌذي  هختمؼ جكاىب الحياة ، االجتهاعية كاالقتصادية كالسياسية كالتعميهية كالصىاعية ، كقد
الثكرة  هكاقع عديدة لمتكاصؿ االجتهاعي  ساعدت عمى تطكير  هىظكهة العبلقات  االجتهاعية بيف 
األفراد ، كالجهاعات ، كالشعكب دكف التقيد بالحكاجز الهكاىية كالزهاىية ، كأتاحت كذلؾ التكاصؿ 

عمٍا أدكات أساسية ال يهكف الفكرم الهباشر كتداكؿ الهعمكهات بأقؿ جٍد ، كتكاليؼ ههكىة  ، هها ج
االستغىاء عىٍا أك تجاٌمٍا ، فقد ىتج عف التزاكج بيف تكىكلكجيا االعبلـ كاالتصاالت ظٍكر ها يسهى ) 

االلكتركىي( الذم أحدث ثكرة في عهمية االتصاالت ، حيث أف الفرد في الهجتهع أصبح  باإلعبلـ
مؽ بكؿ حرية كبسرعة فائقة ، أتاحت الفرصة باستطاعتً أف يرسؿ كستقبؿ كيتفاعؿ كيعقب كيتفسر كيع

،   Blogلمهستخدـ الىتاج الهضهكف كالرسائؿ ك البياىات ، باستخداـ أشكاؿ تعبيرية هختمفة كالهدكىات 
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ا هف األشكاؿ االجتهاعية عمى شبكة  youtype، ك اليكتيكب Facebookكالفيس بكؾ  ، كغيٌر
اب،  االىترىت التي أتاحت هساحة كبيرة لمتعبير عف  (.ََُِالرأم ) رضكاف ، رهضاف ، عبد الٌك

فقد كجدت شبكات التكاصؿ االجتهاعي اقباال كبيرا هف جهيع فئات الهجتهع خاصة ) الشباب ( فٍي 
خدهات تسهح لٍـ بتىاكؿ اآلراء كاألفكار هع اآلخريف لهىاقشة القضايا االجتهاعية ، كتسهح لؤلفراد 

ذي الهزايا  بالتعاهؿ هع اآلخريف ا  هف خبلؿ  كسائط االتصاؿ التقميدية ٌك      ال يهكف تكفيٌر
jain,&Annad 2013) . ) 

كفيها يخص هجاالت التكاصؿ التي تستخدهٍا شبكة األىترىت لتسٍيؿ عهمية التكاصؿ بيف األشخاص 
هىٍا : الكتابة الىصية ،  ( ، عمى تىكع ٌذي  الهجاالت كأختبلفٍا كذكرََُِأكد ) القاعكد ، 

ة الهرتبة ، كها تكفر أغمب كسائؿ الراحة كالترفيً كالتسمية ، كهف ىاحية أخرل تفتح آفاقا جديدة كالصكتي
لتهىح األفراد الفرص لمتعبير عف أرآئٍـ كاتجاٌاتٍـ بكؿ حرية كديهقراطية بعيدا عف الهساءالت 

 االجتهاعية كالسياسية .

هٍها كبيرا في صىع صحكة " حرية  كفي اآلكىة األخيرة ، لعبت شبكات التكاصؿ االجتهاعي دكرا
التعبير" التي دخمت في الجسـ الساسي ، كالتي خمقت ساحة هفتكحة لمهطالبات الشعبية الهستهرة 
باالصبلح السياسي ، ككسرت القبضة الخاىقة عمى كسائؿ االعبلـ  هف قبؿ الدكؿ ، اضافة الى تعبئة 

، هها جعؿ الحككهات تكافح لهكاجٍتٍا ، هرة  الرأم العاـ ، كهحاسبة الحككهات بطرائؽ غير هتكقعة
بشف حهبلت كاسعة الىطاؽ عمى الهدكىييف ، كالصحفييف ، كالهجتهع الهدىي ، كأخرل باالصبلحات 
ا . كغير الفتيف الىظر لمهىافسة الهتزايدة بيف هكاقع التكاصؿ االجتهاعي ،  السياسية كاالقتصادية كغيٌر

ؿ ها تقدهً هف خدهات اجتهاعية كتعميهية كسياسية كترفيٍية ، بأدكاتً عمى استقطاب الىاس هف خبل
 هكجٍة الى الهجتهع بجهيع شرائحً كخاصة ) الشباب( بهختمؼ هراحمً العهرية .

كصا هكقع كعمى الرغـ هف االىتقادات الشديدة التي تتعرض لٍا الشبكات االجتهاعية عمى الدكاـ كخص
(Facebookكالتي تتٍهً تمؾ   اال ، ) ، ىتقادات بالتأثير السمبي كالهباشر عمى الهجتهع األسرم

كالهساٌهة في اىفراط عقدي ، كأىٍياري ، فاف ٌىاؾ هف يرل فيً كسيمة هٍهة لمتىاهي كااللتحاـ بيف 
الهجتهعات ، كتقريب الهفاٌيـ كالرؤل هع اآلخر كاالطبلع كالتعرؼ عمى ثقافة  الشعكب الهختمفة ، 
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الههيز ككسيمة اتصاؿ ىاجحة في االىقبلبات كاالىتفاضات الشعبية ) الهىصكر ، اضافة لدكري الفاعؿ ك 
%  هف َٓ(. كها أكدت الدراسات ازدياد هستخدهي الفيسبكؾ في العالـ العربي ، كاف َُِِ

 سىة أم في سىكات الجاهعة أك الهدرسة . ِٓالهستخدهيف دكف سف 

داـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي في جهيع أىحاء كدلت االحصاءات العالهية تزايد االقباؿ عمى استخ
العالـ ، كبحسب ٌذي األرقاـ ، فقد أحتؿ األردف عمى سبيؿ الهثاؿ هرتبة هتقدهة عمى الهستكييف العربي 
كالعالهي في قائهة الدكؿ األكثر استخداها  لشبكة الفيسبكؾ  االجتهاعية ، حيث سجمت األرقاـ لكجكد  

، كفي تقرير االعبلـ العربي ، احتؿ االردف الهرتبة الثاىية عربيا ،  َُُِهميكف حساب هع ىٍاية  ِ
%( ٖٓعالهيا ، كيشكؿ فئة الذككر الىسبة األكبر هف حسابات الفيسبكؾ  حيث بمغت )  َٔكترتيب 
% ِْالؼ حساب لبلىاث كبىسبة  ُٓ.ْٖٔ( هميكف حساب هف األردف ، هقارىة بكاقع 6ُُٗبكاقع ) 

( ِْ-ُٖ%لمذككر ، كها كيىتشر الفيسبكؾ بيف الفئة العهرية ) ْٕ، هع ىسبة هف اجهالي الحسابات 
الؼ  َّْٖٗ( عاها بهجهكع ّْ -ِٓالؼ حساب ، كبيف الفئة العهرية ) َْٕٖٖعاها بهجهكع 

 ( . www.talabanews.net (حساب    

األخيرة كبكافة أىكاعٍا الى أداة لمتأثير عمى الشباب بشكؿ خاص الهكاقع في اآلكىة  كقد تحكلت ٌذي 
كعمى الهجتهع بشكؿ عاـ ، هف الىكاحي االجتهاعية كالسياسية كاالقتصادية كالديىية كاالخبلقية كالقيهية 
ي تعهؿ بشكؿ أك بآخر عمى التأثير سمبا أك أيجابا ، كهف ٌىا فف استخداـ  كالهعرفية كالسمككية ، ٌك

ا يهكف اف هكاقع ا لتكاصؿ االجتهاعي الفيسبكؾ ، كاليكتكب ، كالتكيتر ، كالبريد االلكتركىي ، كغيٌر
تعطيٍـ خبرات كهعمكهات كتكسبٍـ اتجاٌات ليست هبلئهة لهراحمٍـ العهرية اك أىضهاهٍـ في 
هجهكعات هجٍكلة األٌداؼ الحقيقة ، هها يعد هضيعة لمكقت كالجٍد ، كها يعرضٍـ الضطرابات 

كعزلة اجتهاعية، كها  تساٌـ في تغيير األفكار كاالتجاٌات العديدة كالقيـ ، كأكدت دراسات كثيرة   ىفسية
ا هف جكاىب : الغزك الفكرم ، كاعاقة التكاصؿ بيف األزكاج ، كبيف الكالديف كاألبىاء ،  عمى تأثيٌر

باب بالهحتكيات كأىتشار كثير هف الشائعات كالهعمكهات الخاطئة ، كاضاعة الكقت ، كتأثير الش
الهتداكلة  عبر تمؾ الهكاقع كالبراهج ، كأصبح الشباب ال يهيز بيف السمكؾ االخبلقي الهقبكؿ ، كالسمكؾ 

 (.َُِِغير االخبلقي ) العربية االخبارم، 

http://www.talabanews.net/
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أها عف  تأثير شبكات التكاصؿ االجتهاعي عمى األهف الفكرم لمهجتهع بقضاياي الهختمفة كالهتىكعة : 
قتصادية كاالجتهاعية كالقيهية كالديىية كاالخبلقية كالثقافية كالهعرفية كالىفسية ، فقد أكدت السياسية كاال

( ، كدراسة رضكاف ََُِكثير هف الدراسات الى ذلؾ كهىٍا : دراسة الشرعة ،  كدراسة الغاهدم )
اب)  ا هََِٖ(، كدراسة عبداهلل )َُُِ(، كدراسة األسطؿ )ََُِكرهضاف كعبد الٌك ف (، كغيٌر

الدراسات التي تىاكلت هخاطر كأضرار شبكات التكاصؿ االجتهاعي عمى فئات الهجتهع بشكؿ عاـ ، 
كعمى فئة الشباب بشكؿ خاص ، كتحاكؿ ٌذي الدراسة التكجً ىحك الهجتهع كالتعرؼ عمى  أتجاٌاتً  

يكتب ىحك  شبكات التكاصؿ االجتهاعي ، االعبلـ الجديد كالذم أصبح  كؿ هكاطف هراسؿ صحفي ، 
كيعمؽ ، كيشارؾ في الهعمكهات كاالخبار ، كلكف الى أم درجة تساٌـ ٌذي الهعمكهات  كالهعارؼ 
كاالخبار في الحهاية الفكرية لؤلفراد  بشكؿ عاـ ، كالشباب الجاهعي بشكؿ خاص ، كالذم يحتاج الى 

هكهً كهشاكؿ ، كىقمً هف اليأس كاالحباط ، الى االهؿ كالعهؿ  الهزيد هف الدراسات لتمهس احتياجاتً ٌك
 ، كبىاء الكطف . 

 مشكمة الدراسة واسئمتيا:

ىتج عف التزكاج بيف تكىكلكجيا االعبلـ كاالتصاالت ظٍكر ها يسهى باالعبلـ االلكتركىي ، الذم 
أحدثت ثكرة في عهمية االتصاالت ، حيث اف الفرد في الهجتهع أصبح باستطاعتً أف يرسؿ كيستقبؿ 

ر كيعمؽ بكؿ حرية كبسرعة فائقة ، أتاحت الفرصة لمهستخدـ الىتاج الهضهكف كيتفاعؿ كيعقب كيستفس
ك Youtypeك اليكتيكب Blogsكالرسائؿ كالبياىات باستخداـ أشكاؿ عبيرية هختمفة : كالهدكىات 

Facebook  ك تكيترTiwetter  ا هف األشكاؿ االجتهاعيةعمى شبكة األىترىت التي أتاحت كغيٌر
قباال كبيرا هف فئات الهجتهع ، فٍي خدهات تسهح لٍـ بتبادؿ اآلراء كاألفكار هع التكاصؿ االجتهاعي ا

ا هف خبلؿ كسائط االتصاؿ التقميدية . ذي الهزايا  ال يهكف تكفيٌر  اآلخريف ، ٌك

كاضح في األٌداؼ  كىتيجة لمتغيرات الهتسارعة التي يعيشٍا العالـ ، كقع  الهستخدـ العربي في تشتت
أدت التغيرات العالهية الهتسارعة الى عدـ هقدرة الهستخدـ العربي عمى التهييز بيف ها كالغايات ، حيث 

ٌك صكاب  كها ٌك خطأ ، هها أدل الى حدكث أزهة فكرية كاف لٍا أثرا كبيرا في دفع الجهيع لمتهرد 
التكىمكجية ، كالثكرة عمى قيـ الهجتهع ، كاغترابٍـ شبً التاـ عف القيـ التي جاءت بٍا الثكرة العمهية ك 

ا في أعهاؽ الهجتهع ،  ذلؾ ألف هعطيات التقىيات الحديثة كثيرة ، كهجاالتٍا هتعددة ، ضربت جذكٌر
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فأخذت تغير في سمكؾ الفرد ، كالتغير في السمكؾ ال بد  أف يكاكبً شيء هف الحذر ،كها أف الشبكة 
يب ،  االجتهاعية تعرض الهستخدـ  لكثير هف الهخاطر كالتعرض ألفكار غربية ، ككذلؾ التعرض لمتٌر

كيتً كقيهً كهعتقداتً الكطىية العربية كاالسبلهية ، كالتعرض  كالغزك الفكرم ، كلقيـ جديدة عف بيئتً ٌك
لؤلهف الفكرم لدل ٌكالء الهستخدهيف فهىٍا : الحرب العقائدية ، كالعسكرية ، كالسياسية ، كالقيهية ، 

ي تهثؿ تحديات ح قيقية تكاجً األهف الفكرم كخاصة لدل الهستخدـ ، ىظرا لها كالتحديات الثقافية ، ٌك
تعاىيً الكثير هف الدكؿ كهىٍا األردف هف ظكاٌر االىحراؼ كالغزك الفكرم كاالخبلقي ، كالتي تعج بٍا 

 هكاقع التكاصؿ االجتهاعي ، ككىٍا تستقطب شريحة كبيرة هف فئات الهجتهع ، كخاصة الشباب .

حيث  Facebookشكؿ فئة الذككر الىسبة الىسبة األكبر هف حسابات حيث تشير األحصائيات  كت
( الؼ حساب لبلىاث كبىسية ُٓ.ْٖٔ(هميكف حساب هف األردف ، هقارىة )ُٗ.ُ% بكاقع ) ٖٓبمغت 

( عاها بشكؿ أكبر ِْ-ُٖ%( ، هف اجهالي الحسابا ت، كيىتشر فيسبكؾ في الفئة العهرية ) ِْ) 
( الؼ َّْٖٗ( عاها ) ّْ -ِٓحساب ، كبيف الفئة العهرية ) ( الؼ َْٖٖٔكفقا لؤلحصائيات )

عشريف الؼ حساب .ككفقا لهكقع اليكسا  ََِٓفها فكؽ (  – ٓٔحساب ، كفي الفئة العهرية ) 
العالهي يعتبرفيسبكؾ االكثر زيارة في األردف ، هتقدها عمى جكجؿ كيكتيكب كيا ٌك .كاألرقاـ  في 

( شبكات التكاصؿ االجتهاعيلبلقباؿ ىحك هتابعة ٌذي الكسائؿ الحدية ) جهيع الدكؿ العربية هرتفعة ىظرا
 ، بسبب سٍكلة الكصكؿ اليٍا ، كرخص الخدهات ، كالخدهات الهتىكعة لٍا .

كىظرا لآلثار الفكرية السياسية كاالجتهاعية كاالقتصادية كاالخبلقية كالىفسية كالديىية ، التي تقكـ بٍا 
، جاءت الدراسة الحالية لمخكض في الهكضكع ، كالتعرؼ عمى آثار ٌذي  هكاقع التكاصؿ االجتهاعي

الهكاقع عمى الهستخدهيف العرب لٍا ، في الجكاىب االجتهاعية كالىفسية كالديىية كاالخبلقية كالسياسية 
ك :  ها أثر استخداـ هكاقع  كاالقتصادية كالفكرية.هف خبلؿ التساؤؿ التي تحاكؿ الدراسة االجابة عىً ٌك
التكاصؿ االجتهاعي السياسية كاالقتصادية كاالجتهاعية كالثقافية كالتربكية كالىفسية عمى الهستخدهيف 

 العرب لٍا ؟ . كيتفرع عف ٌذ السؤاؿ األسئمة التالية :

ها أثر شبكات التكاصؿ االجتهاعي السياسية كاالقتصادية كاالجتهاعية كالثقافية كالتربكية كالىفسية  -ُ
 ف العرب لٍا في ضكء البحكث كالدراسات العربية الحديثة  ؟عمى الهستخدهي
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ها ٌي التكصيات كالهقترحات التي خرجت بٍا ىتائج البحكث كالدراسات العربية الحديثة في  -ِ
 التعاهؿ هع شبكات التكاصؿ االجتهاعي ؟
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 أىداؼ الدراسة :

 استٍدفت الدراسة الحالية التعرؼ عمى :

 االجتهاعي كاستخداهاتٍا لدل الهستخدهيف العرب.التعرؼ عمى شبكة التكاصؿ -ُ

ا عمى السياسية كاالقتصادية كاالجتهاعية كالثقافية  -ِ التعرؼ دكر شبكة التكاصؿ االجتهاعي كتأثيٌر
 كالتربكية كالىفسية عمى الهستخدهيف العرب لٍا.

ربية الحديثة في التعرؼ عمى التكصيات كالهقترحات التي خرجت بٍا ىتائج البحكث كالدراسات الع-ّ
 التعاهؿ هع شبكات التكاصؿ االجتهاعي.

 أىمية الدراسة :

ٌذي الدراسة هف أٌهية هكضكعكعٍا ، فالعصر الحالي ٌك عصر التغيرات كالتحكالت التي أحدثت  -ُ
زات عىيفة في فكر الهجتهع كثقافتً، كخمقت ضغكطا كتحديات تربكية  كها تزاؿ اىعكاسات كتحديات ٌك

 الهكاجٍة هف قبؿ الهجتهع ككؿ  . ضخهة ، تتطمب

تحديد تأثير استخداـ هكاقع التكاصؿ االجتهاعي بأىكاعٍا عمى هىظكهة القيـ االخبلقية كالديىية  - ِ
 كاالجتهاعية كالسياسية .

ـ هف  -ّ ـ الهتأثركف بالهشكمة بشكؿ هباشر  كأكثر هف غيٌر أىٍا تستٍدؼ الهستخدهيف العرب ٌك
 قطاعات الهجتهع.   

بياف قدرة تكىكلكجيا االتصاالت الهتهثمة بهكاقع التكاصؿ االجتهاعي في احداث التغيير االجتهاعي  -ْ
 لدل الهستخدهيف هف خبلؿ ها تقدهع هف خدهات كتسٍيبلت. 

تحصيف البيئة العربية هف األفكار الهىحرفة، كتعزيز قيـ التساهح كىبذ العىؼ كالتطرؼ، كتعهيؽ  -ٓ
ء الكطىي، كتحقيؽ الرؤية الشرعية كالفكرية الهؤصمة كالهتزىة، كتشجيع الهبادرات االىتهاء الديىي كالكال

 البحثية في القضايا الفكرية كاالجتهاعية الهعاصرة.
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تعزيز األهف الفكرم في الهجتهع بشكؿ عاـ ،كفي أكساط الشباب بشكؿ خاص، في إطار  -ٔ
 الفكرية. االستفادة هف أٌؿ العمـ ،كذكم الخبرة في هجاالت التكعية

دم السمؼ الصالح لهىٍج الكسطية كاالعتداؿ . التأصيؿ-ٕ  الشرعي الهبىي عمى الكتاب كالسىة، ٌك

تكعية الهستخدهيف العرب بجهيع فئاتٍـ  باالتجاٌات الفكرية الهىحرفة، كهكقؼ الديف اإلسبلهي  -ٖ
 الحىيؼ هىٍا .

قؽ بىاء الكعي الذاتي لديٍـ ،ليككىكا    تحقيؽ األهاف الىفسي كالشخصي لمهستخدهيف العرب بها يح -ٗ
 قادريف عمى تهييز األفكار كتقكيهٍا .

تفعيؿ دكر هؤسسات كهىظهات الهجتهع الهدىي ، في ىشر الكعي الفكرم حكؿ اآلثار السمبية  -َُ
 كااليجابية .

، هف خبلؿ ىشر الكسطية كاالعتداؿ في البيئة العربية، كتعزيز التساهح كتقبؿ الرأم كالرأم اآلخر-ُُ
 براهج كأىشطة كفعاليات هتىكعة.

 منيجية الدراسة :

لتحقيؽ أٌداؼ الدراسة استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي الذم يعد أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العمهي 
ا كهيا ،عف طريؽ جهع بياىات كهعمكهات هقىىىة  الهىظـ لكصؼ ظاٌرة ، أك هشكمة  هحددة ، كتصكيٌر

الهشكمة، بكصفٍا خطكات تهٍيدية لتحكالت تعد ضركرية ىحك األفضؿ.ثـ تفسير عف كاقع الظاٌرة أك 
 كتحميؿ ٌذي الهعمكهات كالبياىات لمكصكؿ الى اجابة عف أسئمة الدراسة كهىاقشتٍا .

( بحثا كدراسة عمهية هحكهة هىشكرة في هجبلت َْتككىت عيىة الدراسة هف )أداة الدراسة الميدانية : 
لبحث بتحميمٍا كدراستٍا كالكصكؿ الى االستىتاجات لبلجابة عمى تساؤالت الدراسة عمهية هحكهة  قاـ ا

 هف خبلؿ الرصد كالتصىيؼ كالتحميؿ .

 والدراسات السابقة : النظرياالطار 

يشير هصطمح كسائؿ اإلعبلـ االجتهاعية إلى استخداـ تكىكلكجيات اإلىترىت كالتقىيات الهتىقمة 
 إلى حكار تفاعمي.  )الٍاتؼ( لتحكيؿ االتصاالت
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بأىٍا "هجهكعة هف تطبيقات اإلىترىت  أىدرياس كاببلف كهايكؿ ٌاىميف كسائؿ اإلعبلـ االجتهاعية عٌرؼ
ح بإىشاء كتبادؿ الهحتكل الذم ، كالتي تسهِالكيب التي تبىي عمى أسس أيديكلكجية كالتكىكلكجية هف 

 يىشئٍا الهستخدهكف.

كراء  : ٌي كسائؿ إعبلـ لمتكاصؿ االجتهاعي كهجهكعة شاهمة كسائؿ اإلعبلـ االجتهاعية 
 الهىظهات.) كيكبيديا (. االجتهاعي. غٌيرت كسائؿ اإلعبلـ االجتهاعية طريقة تكاصؿ التكاصؿ

هجهكعة هف األجٍزة الهحهكلة ككسائؿ اإلعبلـ  كتشير كسائؿ اإلعبلـ االجتهاعية الهتىقمة إلى
ك هجهكعة هف التطبيقات التسكيقية الهتىقمة التي تتيح إىشاء كتبادؿ الهحتكل الهقدـ هف  االجتهاعية. ٌك

 .الهستخدهيف

( عمى هجهكعة Social Mediaالتكاصؿ االجتهاعي أك الشبكات االجتهاعية ) هكاقعطمؽ هصطمح 
ي تطبيقات تسهح لمهستخدهيف بالتفاعؿ هع بعضٍـ البعض عمى  هتىكعة هف تطبيقات اإلىترىت، ٌك

لهكاقع، بحيث يهكف لمهستخدهيف هف خبلؿ ٌذي الهكاقع العهؿ عمى هشاركة الركابط التي تحتكم عمى ا
 .هحتكل هعيف، كهشاركة الصكر، كهقاطع الفيديك، كالتعميؽ عميٍا هف قبؿ هستخدهيف آخريف

https://mawdoo3.com 

 ي:استخداـ شبكات التواصؿ االجتماع

 أها غايات كدكافع استخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي فيكـ بها يمي :

غايات ديىية كأخبلقية : كتتضح هف خبلؿ الدعكة كتبادؿ الىصيحة كالهكاد الديىية الهسهكعة  -ُ
 كالهرئية كالهكتبكبة .

 غايات تجارية : هف خبلؿ التسكيؽ كاالعبلف كالتركيج. -ِ

الدعاية كالتحريص كالتجييش ، كقد عايف الكطف العربي ها كاف  غايات سياسية : هف خبلؿ -  ّ
لهكاقع التكاصؿ االجتهاعي هثؿ : الفيسبكؾ ، كتكيتر ، هف تأثير بالغ في اىتقاؿ الثكرات العربية هف 

 بمد الى بمد عربي آخر ، كهف هديىة الى أخرل.

لهكاد التعميهية ، كتبادؿ األخبار غايات تعميهية : كتتضح ٌذي الغايات هف خبلؿ تبادؿ األفكار كا -ْ
 كالهعمكهات كالخبرات.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8_2.0
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://mawdoo3.com/
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غايات ترفيٍية : كتتضح ٌذي الغايات هف خبلؿ تبادؿ الهكسيفى كالصكر كالهقاطع الهصكرة كها  -ٓ
 الى ذلؾ.

 غايات أدبية : كتتضح ٌذي الغايات هف خبلؿ تبادؿ الكتابات األدبية ، كتبادؿ اآلراء حكلٍا . -ٔ

كاجتهاعية : خركجا هف العزلة ، كسعيا الى بىاء عبلقات اجتهاعية تشبع حاجات غايات ىفسية  -ٕ
 البشر بكصفٍـ كائىات اجتهاعية .

عبلقات عاطفية : كقد تىتٍي تمؾ الهكاقع الى التأسيس لعبلقات عاطفية هىٍا ها يىتٍي بالزكاج في  -ٖ
 ( ، ) هكسكعة كيكبيديا الحرة (.ََِٗالكاقع ) آهىة ، 

 ات التواصؿ االجتماعي :أنواع شبك

ك هكقع كيب لمتكاص االجتهاعي يهكف الدخكؿ اليً هجاىا ، كىديري  Facebookالفيسبكؾ  -ُ ٌك
 شركة فيسبكؾ هحدكدة الهسؤكلية بهمكية خاصة لٍا.

ك هكقع شبكات اجتهاعية يقدـ خدهة تدكيف هصغر تسهح لهستخدهيً  Twitterالتكتير  -ِ : ٌك
 حرؼ لمرسالة الكاحدة. َُْف حالتٍـ بحد أقصى ع Tweetsبارساؿ تحديثات 

ا  JOHN Bargerعمى يد  ُٕٗٗ: ظٍرت الهدكىات في عاـ  Bloggerالهدكىة  -ّ اال اف اىتشاٌر
، الكدكىات كسيمة ٌائمة لمتكاصؿ بيف فريؽ العهؿ كأفراد  ُٗٗٗعمى ىطاؽ كاسع لـ يبدأ اال بعد عاـ 

 افة الركابط كالهمفات كالتعميقات .الشركة الكاحدة ، تسهح ألفراد الفريؽ باض

: ٌي احدل خدهات شبكة األىترىت التي أىتشرت في الفترة األخيرة أىتشارا  Forumsالهىتديات  -ْ
 (.َُِْغير هسبكؽ كيسهح بتبادؿ األفكار كالهمفات بيف االشخاص ) أبك حطكة ، كالباز ، 

 :دراسة دكافع استخداـ األفراد لشبكات التكاصؿ االجتهاعي 

( ، الى أف الكثير هف الباحثيف قد أٌتهكا بدراسة دكافع استخداـ ََُِأشار هكاكم كالسيد )      
 :األفراد لهكاقع االعبلـ كشبكة األىترىت ، ككذلؾ باالشباعات التي يحصمكف عميٍا كخمصكا الى ها يمي

دفٍا اكساب   ( instrumental Motiveأكال : الدكافع الىفعية الهعرفية )  الهعارؼ كالهعمكهاتٌك

 كالخبرات هف خبلؿ ىشرات األخبار ، كالبراهج التعميهية كالثقافية .
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دفٍا اضاعة الكقت  Ritualized Motiveثاىيا : الدكافع الطقكسية ) ي سمككات تغمبٍا التكرار ٌك (ٌك
البراهج  كالتسمية ، كاالسترخاء ، كالصداقة كاأللفة هع الكسيمة ، كالٍركب هف الهشكبلت ، هف خبلؿ

 الترفيٍية هثؿ الهسمسبلت كالهىكعات ، كبراهج الترفيً الهختمفة .

 : 2ٕٔٓاحصائيات مواقع التواصؿ االجتماعي لعاـ 
هستخدـ يكهيا  6ُْهميار هستخدـ شٍريا ، ك 6ِِبمغ عدد هستخدهي الفيسبكؾ الهستخدهيف الىشطيف  

هميكف هستخدـ  ََٖهميكف ،استغراـ  َّ زيارة كؿ شٍر ، عدد الهستخدهيف شٍريا 6ُٓ، كاليكتكيكب 
هميكف  ََٕهستخدـ ىشط شٍريا ،كاتساب  ََِهميكف ،بىترست  ََٓشٍريا ،كعدد الهستخدهيف يكهيا 

هميار هستخدـ عمى  ِهميكـ هستخدـ شٍريا ، ّٓٗهميكف يكهيا ،كجكجؿ  َِّهستخدـ شٍريا ،ك
 ٔ هميكف شٍريا . َُّيا ، سىا بشات هميكف هستخدـ شٍر  َّّهستخدـ ، 6ُّهستكل العالـ ، تكيتر 

هميكف شخص يستخدهكف إحدل كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي في الدكؿ العربية. في هصر هثبل، كاحد 
تشير  هف كؿ ثبلثة يهمككف حسابا في فيسبكؾ، كفي السعكدية يكجد قرابة هميكىي هستخدـ لتكيتر.

إلى تصدر هصر البمداف العربية هف حيث استخداـ اإلىترىت. كىاٌز عدد هستعهمي  إحصائيات حديثة
ك ها يعادؿ ىصؼ سكاف  َٓاإلىترىت في الببلد  هميكف شخص في ىٍاية العاـ الهاضي، ٌك

ثبلثة أرباع هميكف هستخدـ، أم قرابة  ِْهصر.كأتت الههمكة العربية السعكدية في الهرتبة الثاىية بػ
هميكىا. كيستخدـ ستة هغاربة هف كؿ  ِِهميكف ىسهة. كحؿ الهغرب ثالثا بػ ّّالسكاف البالغ عددٌـ 

ألكلى في ىسبة الكلكج ، ذات الكثافة السكاىية الهىخفضة، الهراتب ادكؿ الخميجاإلىترىت.كاحتمت  َُ
بالهئة هف سكاف قطر كاإلهارات إلى اإلىترىت، يميٍـ سكاف الككيت كالبحريف  ٗٗإلى اإلىترىت. كيمج 

ؿ االجتهاعي في كؿ ثاىية يضافكف لهستخدهي كسائؿ التكاص هستخدها جديدا ُُفي الهئة. ٖٗبىسبة 
في العالـ. عربيا، الههمكة العربية السعكدية ٌي صاحبة أسرع ىهك في استخداـ كسائؿ التكاصؿ 
االجتهاعي.كيبقى هكقع فيسبكؾ هتربعا عمى عرش أكثر الهىصات االجتهاعية استخداها في الدكؿ 

 هميكف هستخدـ. ُٔٓىاٌزت  الهىطقة العربيةفي ربكع  بشعبية عارهةالعربية، كيحظى الهكقع األزرؽ 

 ُٗهميكف هستخدـ، تميٍا الجزائر بػ ّٓكتتربع هصر عمى ٌـر الدكؿ األكثر استخداها لمهكقع بىسبة 
هميكىا(.كرغـ هزاحهتً هف طرؼ  ُْهميكىا(، كالعراؽ ) ُٓهميكىا(، كالهغرب ) ُٖهميكىا، ثـ السعكدية )

رل، إال أف فيسبكؾ يحظى بقاعدة هستخدهيف ىشطيف في هختمؼ البمداف العربية، خصكصا هىصات أخ

https://www.internetworldstats.com/stats1.htm
https://www.internetworldstats.com/stats1.htm
https://wearesocial.com/fr/blog/2018/01/global-digital-report-2018
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
http://vincos.it/world-map-of-social-networks/
https://weedoo.tech/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2017/
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بعد استحكاذي عمى تطبيقي "كاتساب" ك"إىستغراـ"."كاتساب"، تطبيؽ الرسائؿ القصيرة، استطاع في هدة 
 كجيزة هف إطبلقً أف يجذب إليً أزيد هف هميار كىصؼ الهميار هستخدـ. 

 ىستغراـكبير هف طرؼ سكاف العالـ العربي، خصكصا بمداف شهاؿ أفريقيا.تطبيؽ ا بإقباؿكيحظى 
ات كالتكاصؿ السريع الههمكؾ لشركة فيسبكؾ، يحظى بدكري بشعبية  الهخصص لتبادؿ الصكر كالفيديٌك

ا في دكؿ الخميج، في كؿ هف السعكدية بأزيد هف هتفاكتة في البمداف العربية.كيشٍد التطبيؽ حضكر 
هميكىي هستخدـ، كاإلهارات بهميكىيف، ثـ هصر كلبىاف كباقي الدكؿ العربية بأقؿ هف هميكف هستخدـ، 

الخميج، ال يكاد يخمك أم ٌاتؼ هف  هميكف.في دكؿ ََٖ هستخدهيً عبر العالـفيها يتجاكز عدد 
تطبيؽ سىاب شات الهتخصص في التراسؿ عبر الفيديك. في السعكدية يعتبر التطبيؽ األكثر اىتشارا. 

هاعي الهكجٍة لمهٍىييف "ليىكد إف" هىصة التكاصؿ االجتحكالي سبعة هبلييف شخص.يستخدهً حاليا 
هستخدهيً العرب كالباحثيف عف عهؿ تحظى باىتشار ال بأس بً في الهىطقة العربية. كيتجاكز عدد 

ىا.تحتؿ اإلهارات الصدارة بأزيد هف ثبلثة هبلييف هستخدـ، تميٍا السعكدية كهصر بأزيد هميك  ُٕحاجز 
هف هميكىيف كىصؼ، ثـ الهغرب كالجزائر بهميكف كىصؼ هستخدـ.أها هكقع التدكيف الهصغر "تكيتر" 

 ٕ.ُيحظى بىسبة إقباؿ ضعيفة عربيا. فعدا السعكدية كهصر، حيث يتجاكز عدد هستخدهي الهكقع ف
هميكف هستخدـ، فإف الهستعهميف في باقي الدكؿ العربية ال يفضمكف استعهاؿ ٌذا الهكقع الذم يصؿ 

 هميكىا عبر العالـ َّّعدد هستخدهيً إلى أزيد هف 

 :فوائد مواقع التواصؿ االجتماعي 

هكاقع التكاصؿ االجتهاعي هف أسرع الكسائؿ لمحصكؿ عمى الهعمكهات، كاألخبار، كها أٌىٍا تساعد  تعدٌ 
 الصحفييف في الحصكؿ عمى األخبار، كتسكيؽ هىتجاتٍـ.

 تساعد طبلب العمـ، كالباحثيف، كها أىٍا تساعد في البحث عف فرص عهؿ.

ا، أك ساعدت في ظٍكر صحافة الهكاطف، فصار الشخص الذم يعيش األ حداث يهكف أف يصٌكٌر
يكتب عىٍا، كيرسؿ ها يصكر، أك يكتب إلى كسائؿ اإلعبلـ، في الهىاطؽ التي لـ يستطع الهراسمكف 

 دخكلٍا.

https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview
https://weedoo.tech/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2017/
https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/
http://www.aleqt.com/2017/05/02/article_1180391.html
https://weedoo.tech/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2017/
https://weedoo.tech/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2017/
https://weedoo.tech/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2017/
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ساٌهت كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي في الثكرات، حيث يستخدهٍا الىاس لعقد االجتهاعات، كتىظيـ 
 الهظاٌرات، كأعهاؿ االحتجاج.

 جتهاعي كسيمة لمدعكة إلى اهلل، ككذلؾ الهساعدة في األعهاؿ التطكعٌية كالخيرٌية.تعٌد هكاقع التكاصؿ اال

سهحت هكاقع التكاصؿ االجتهاعي بالههارسة الديهقراطية، كها أتاحت فرصان عديدة هىٍا التشارؾ 
بالهعمكهات بيف جهيع هشتركي الشبكة هع إهكاىيات التفاعؿ عمى الهكاقع االجتهاعية عىد ىٍاية كؿ 

ر، أك هقاؿ، كها أتاح الفرصة لمهتمٌقيف أف يصىعكا براهجٍـ اإلذاعية أك التمفزيكىية التي يحبكىٍا، خب
 كيتابعكىٍا، كذلؾ بطرح هقترحات لهعٌد البرىاهج.

 (.(mawdoo3.com تستخدـ كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي لتشكيؿ الصداقات، كتكثيؽ الذكريات.

 أضرار مواقع التواصؿ االجتماعي:

لهكاقع اإلباحية، كالسمككيات الجىسية، كالهشاٌد غير األخبلقية، كقد تيعرض عمى األطفاؿ عرض ا
 صكر التبغ كالكحكؿ.

 ىشر الشائعات، كاألكاذيب، كاألفكار الٌٍداهة، كالتزكير كاىتحاؿ الشخصيات. 

 غياب الهصادرالهكثكقة، كاىتٍاؾ الحقكؽ الخاٌصة، كالعاهة، كبخاٌصة الحقكؽ الفكرية.

العبلقات اإلىساىية كقمة التفاعؿ كجٍان لكجً هٌها يؤدم إلى االىعزاؿ عف الكاقع، كها أٌف هكاقع  ضعؼ
ثارة الهشاكؿ الزكجية.  التكاصؿ ساعدت في التفكؾ األسرم كا 

االستخداـ السيء لهكاقع التكاصؿ االجتهاعي يؤٌدم إلى ٌدر الكقت، كها أٌف االستخداـ الزائد لٍا يؤٌدم 
 (.(mawdoo3.com ىترىت، كتقميؿ هٍارات فٌف الهحاثة.إلى إدهاف اإل

 اآلثار السمبية وااليجابية الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في ضوء الدراسات العربية واألجنبية :

( أحدث التطكرات التي Social Mediaكسائط أك كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي أك اإلعبلـ االجتهاعي )
بشكؿ عاـ يشير العديد ك . َ.ِكيب  تكىكلكجياكالتي صاحبٍا ظٍكر العديد هف  اإلىترىتطرأت عمى 

الشبكة بأف اإلعبلـ االجتهاعي يهثؿ قفزة كبيرة لمتكاصؿ هف خبلؿ  اإلىترىت عمـهف الهختصيف في 
بشكؿ تفاعمي أكبر هف السابؽ بكثير عىدها كاف التكاصؿ هحدكدا بهشاركة كهيات قميمة جدا  العىكبكتية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8_2.0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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. كها أتاح اإلعبلـ االجتهاعي فرصان عديدة هىٍا قد البياىاتكسيطرة أكبر هف هديرم  الهعمكهاتهف 
تككف هكاىا لمهتاجرة لبعض الشركات كبداية لكؿ الهشاريع كقد يدعـ بعضٍا الهشاريع الصغيرة ايضا 

بيف جهيع هشتركي الشبكة هع إهكاىيات التفاعؿ الهباشر كالحر عمي الهكاقع  التشارؾ بالهعمكهات
االجتهاعية كعىد ىٍاية كؿ هقاؿ أك خبر، كها أتاح الفرصة لمهتمقيف بأف يصىعكا براهجٍـ اإلذاعية أك 
التمفزيكىية التي يحبكىٍا كيتابعكىٍا كذلؾ بطرح هقترحات لهعد البرىاهج، أك الهشاركة بطرح أسئمة 
لمضيؼ الذم ستتـ استضافتً بالبرىاهج، كؿ ٌذا كها صىعً اإلعبلـ االجتهاعي هع الثكرات التي 

التي عهت العديد هف الدكؿ األكركبية كأهريكا يعتبر كاالحتجاجات  الشرؽ األكسطاجتاحت هىطقة 
الذم يعيش ، فصار الشخص بالهكاطف الصحفيإضافة جديدة إذ صىعت ٌذي األحداث ها يسهى 

ا أك يكتب عىٍا كيرسؿ ها يصكر أك يكتب إلى كسائؿ اإلعبلـ الهتمٍفة لؤلخبار  األحداث أف يصكٌر
 العالـ هعرفةلخكفً هف  الىظاـ الحاكـهف هىاطؽ لـ يستطع هراسمك تمؾ الكسائؿ هف دخكلٍا إها بسبب 

كصكؿ لمحدث الذم قد يتعدل كقتً دقائؽ فقط فها كاف هف الههكف ىقمً لمعالـ بها يحدث أك لصعكبة ال
 (.https://ar.wikipedia.org/wikiإال هف خبلؿ الذيف عايشكي ككثقكي )

كيشير هصطمح كسائؿ اإلعبلـ االجتهاعية إلى استخداـ تكىكلكجيات اإلىترىت كالتقىيات الهتىقمة 
أىدرياس كاببلف كهايكؿ ٌاىميف كسائؿ اإلعبلـ  ر تفاعمي. عٌرؼإلى حكا )الٍاتؼ( لتحكيؿ االتصاالت

بأىٍا "هجهكعة هف تطبيقات اإلىترىت التي تبىي عمى أسس أيديكلكجية كالتكىكلكجية هف  االجتهاعية
كتبادؿ الهحتكل الذم يىشئٍا الهستخدهكف. كسائؿ اإلعبلـ  ، كالتي تسهح بإىشاءِالكيب 

االجتهاعي. غٌيرت  كراء التكاصؿ ٌي كسائؿ إعبلـ لمتكاصؿ االجتهاعي كهجهكعة شاهمة  االجتهاعية
الهىظهات ،كتأخذ تكىكلكجيا كسائؿ األعبلـ االجتهاعية  كسائؿ اإلعبلـ االجتهاعية طريقة تكاصؿ

كالهدكىات  كالهدكىات االجتهاعية كهىتديات االىترىت الهجبلتذلؾ العديد هف األشكاؿ بها في 
، كالصكر، كالفيديك، كتصىيؼ ارتباطؾ الهدكىات الصكتية، الشبكات االجتهاعية، الكيكي، الصغيرة

، كتبادؿ الهكسيقى هدكىات فيديكاالجتهاعي. كتشهؿ التكىكلكجيا عمى التدكيف، كتبادؿ الصكر، 
، عمى سبيؿ الهثاؿ ال الحصر. الشبكات االجتهاعية يهكف أف تقـك كالصكت عبر بركتكككؿ اإلىترىت
 (https://ar.wikipedia.org/wiki)بربط العديد هف البراهج الهستخدهة 

ا   كها كأصبحت كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي جزءان ال يتجزأ هف حياة الكثير هىا هف بعد ظٍكٌر
ا السريع في الهجتهع، كال يقتصر استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي عمى فئة عهرية أك  كاىتشاٌر

صؿ االجتهاعي أصبحت أيضان كسيمة فكرية هعيىة بؿ إف األهر هتاح لمجهيع، كها أف كسائؿ التكا
 جذابة ال تقؼ عىد حد هعيف، كدائهان في تجدد، كتشد إليٍا كؿ هف يطالعٍا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8_2.0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
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كلكف هع ٌذا التطكر الكبير ٌؿ تصبح كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي هصدر لكسب الثقافة كتطكير 
ا السمبية ستصبح ذات الطابع ا لغالب عمى ٌذا الذات كتحسيف العبلقات االجتهاعية؟ أـ أف آثاٌر

ؿ تصبح كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي عمى غير هسهى كتقطع صمة أقرب العبلقات  الظٍكر؟، ٌك
هية هتخفيان كراء شاشة  ببعضٍا ليىعزؿ اإلىساف داخؿ الشبكة العىكبكتية ليككف عبلقات أخرل جديدة ٌك

ؿ يصبح كجكد الشخص ههسكان بٍاتفً كهتابعان  لكسائؿ التكاصؿ  الحاسكب أك الٍاتؼ الهحهكؿ؟، ٌك
 االجتهاعي إدهاىان؟

ا عمى الهجتهع“أسئمة كثيرة تطرح ىفسٍا عف  كها ذكرىا أف “.كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي كأثٌر
التكىكلكجيا الحديثة ك كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي سبلح ذك حديف، يستطيع البعض أف يبحث عف 

تىهية الفكرية كالهجتهعية، كلكف يظٍر أيضان كيفية االستفادة الهثمى هىً، كاستخداهً كطريؽ إيجابي لم
ا السمبي عمى الهجتهع.حيث لكحظ أف كسائؿ التكاصؿ  الكجً السيء لكسائؿ التكاصؿ االجتهاعي كأثٌر
ـ في  االجتهاعي قد تغىي بعض األشخاص عف التكاصؿ الحقيقي كالهباشر هع الىاس، كيحصٌر

بة هف غرفٍـ، كقد أشار بعض الباحثيف في ٌذا األهر أف ا الىدهاج في العالـ االفتراضي قد يسبب الٌر
الهكاجٍة كالتعايش هع الهجتهع الحقيقي، كها أف االىشغاؿ الدائـ بهطالعة التحديثات عمى كسائؿ 
ذا أهر  التكاصؿ االجتهاعي قد تقمؿ هف الكفاءة كاإلىتاجية لدل الهكظفيف كالعاهميف داخؿ الٍيئات ٌك

لبلشهئزاز ٌك أىؾ قد تتعرض لمخداع كالهساكهة كالصحبة السيئة  أيضان الهثير .في غاية الخطكرة
ذا األهر تحاكؿ  كاالستغبلؿ هف أشخاص آخريف يجيدكف أهكر الىصب كالخداع عبر الشبكات، ٌك
الٍيئات كالحككهات السيطرة عميً كلكف هازاؿ األهر ال يتـ السيطرة عميً كها يجب.) ابراٌيـ العريىي ، 

ا عمى الهجتهع ، هكقع هقاؿ ،) كسائؿ التكاصؿ االجت  (.maqqal.comهاعي كأثٌر

بحث أجرم  ازدادت األدلة حكؿ إيجابيات كسمبيات استخداـ هكاقع التكاصؿ االجتهاعي. كأثبت كها ك
في جاهعة جكرجيا، أٌف هبلييف األشخاص، الذيف يسٌجمكف دخكلٍـ إلى هكاقع  َُِِفي يكىيك عاـ 

ـ لذاتٍـ. فالتكاصؿ هع اآلخريف كالسيطرة عمى ىظرتٍـ التكاصؿ االجتهاعي يكهيان، يعز  زكف بذلؾ تقديٌر
 َُِّالدراسة التي أجريت في يكىيك عاـ  إليؾ، تؤثر إيجابان في ىظرتؾ إلى ىفسؾ كبالهقابؿ، أثبتت

في جاهعة هيشيجاف، أف الطبلب الذيف يعاىكف ىزعة ىرجسية ٌـ أصحاب أعمى ىسبة هف الهىشكرات 
ـ كالسيطرة عمى ىظرة اآلخريف إليٍـ، ها قد يترؾ أثران عمى هكاقع التكا صؿ االجتهاعي، لتغذية غركٌر

جاهعة فبليىدرز في أستراليا، عبلقة تربط الكقت  ككجدت دراسة أخرل أجرتٍا خطيران عمى الفتيات،
الذم تهضيً الفتاة عمى شبكة اإلىترىت بضعؼ تقدير ذاتٍا، كعدـ رضاٌا عمى صكرة جسهٍا )هع أف 

فتاة في  6َََُبلقة بيف السبب كالىتيجة ال يهكف إثباتٍا(. كبعد إجراء هقاببلت هع أكثر هف الع
الهرحمة الثاىكية، كجد الباحثكف أيضان أٌف هكاقع التكاصؿ االجتهاعي ساٌهت في زيادة الهحادثات حكؿ 

ف بكزف % هف الفتيات الهشاركات في االستطبلع يتهتعَٖكعمى الرغـ هف أٌف  الهظٍر الخارجي،
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%( لـ يكف راضيان عف جسهً. كتشير ٌذي األرقاـ إلى أٌف هخاكؼ ْٔطبيعي، إاٌل أٌف الىصؼ تقريبان )
العديد هف الشابات حكؿ صكرة جسهٌٍف ال يرتبط فعبلن بهكضكع الكزف الزائد، بؿ بهقارىة أىفسٌٍف 

عد ها يككف عف الهعايير غير الكاقعية التي حددٌا الهشاٌير، كالتي ٌي في الكاقع أب« بالهعايير»بػ
 (.www.dov.com ) الطبيعية

ا أىؾ حر   ىستجراـ كغيٌر كهف أٌـ اآلثار اإليجابية لكسائؿ التكاصؿ االجتهاعي كالفيس بكؾ كتكيتر كا 
يصاؿ كجٍة ىظرؾ كالتىاقش هع الغير في األهكر الهشتركة، كها  في التعبير عف رأيؾ كطرح أفكارؾ كا 

ذا ها حاكؿ بعض الىاس استغبللً كتككيف هجهكعات يهكىؾ تككيف هجهكعات هتشا بٍة في الٍدؼ، ٌك
طبية تىاقش كيفية فٍـ األهراض هف بداية ظٍكر األعراض ككيفية التصرؼ الصحيح كالتعاهؿ السريع 
هع الهرض.كذلؾ استغؿ رجاؿ األعهاؿ كأصحاب الهشركعات الكبيرة كالصغيرة لمتركيج عف 

عبلىات عمى ٌذي الهكاقع لجذب األىظار إليٍـ، كها يهكىؾ البحث عف  هشركعاتٍـ كعهؿ دعاية كا 
كظائؼ لمعهؿ تطرحٍا الشركات التي تحتاج إلى عهالة، كيتـ التفاٌـ حكؿ األجر كهعرفة ىظاـ العهؿ 
كها إف كاف ٌذا العهؿ يىاسبؾ أـ ال كأىت جالس أهاـ شاشة الحاسب أك الٍاتؼ، أيضان يهكىؾ 

ؽ كهعرفة كحجز الهكاعيد التي تىاسبؾ.كها أف هف لـ يٍهٍـ كؿ األهكر التكاصؿ هع األطباء كالفىاد
ـ اليكهية  السابقة فهجرد إضافتٍـ لؤلٌؿ كاألقارب كاألصدقاء، كهطالعة صفحاتٍـ الشخصية كأخباٌر
حساسؾ باالٌتهاـ كاالىتهاء إليٍـ يجعمؾ سعيدان  أهر يدخؿ السركر إلى قمكبٍـ، فسهاع أخبار العائمة كا 

ا عمى الهجتهع ، هكقع هقاؿ ، . )كهتحهسان  ابراٌيـ العريىي ، كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي كأثٌر
maqqal.com.) 

البحكث التي أجريت في جاهعة ستاىفكرد، فربطت بيف الساعات الطكيمة التي تهضيٍا الفتاة أهاـ  أها
شاعر كتجارب الشاشة، كالتىقؿ الهتكاصؿ بيف صفحات هكاقع التكاصؿ االجتهاعي، كبيف اختبار ه

سمبية. كاعتبرت الدراسة أيضان أف الفتاة التي تستخدـ أكثر هف كسيمة تكاصؿ اجتهاعي، تفتقر إلى 
ا أٌمٍا هىاسبة كلٍا تأثير سمبي عمى  الهٍارات االجتهاعية كأكثر عرضة إلقاهة صداقات ال يعتبٌر

 .ابىتٍـ

ا ، كعميٍـ استعهالٍا بطريقة كاقعية ال أف عمى األٌؿ أف يدرككا أف لهكاقع التكاصؿ إيجابياتٍا كهخاطٌر
يخافكا هىٍا. بهعىى آخر، عميىا أف ىطرح األسئمة الهىاسبة عمى أطفالىا، لهساعدتٍـ في تصٌفح شبكات 

 التكاصؿ االجتهاعي، كأف ىثؽ بحدسىا عىدها تخرج األهكر عف طبيعتٍا

ات اليكهية األكثر أٌهية هف كيعتبر البعض أف االطبلع عمى هكاقع التكاصؿ االجتهاعي هف الضركر 
قراءة الصحؼ أك هشاٌدة التمفزيكف. كتكفر أجٍزة الٍاتؼ الذكية كاألجٍزة المكحية كالككهبيكتر كسائؿ 
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اتصاؿ سريع بالهكاقع اإللكتركىية. كيتصفح البعض ٌذي الهكاقع قبؿ الىكـ هباشرة كيعاكدكف التصفح 
ٌك في الكاقع سبلح ذك حديف: يفيد البعض صباحان فكر االستيقاظ.التكاصؿ هع ٌذي الهكاقع 

بالهعمكهات كاألخبار كالتكاصؿ هع األصدقاء، كيضر البعض اآلخر في جكاىب اإلدهاف كالهتاعب 
الصحية لكثرة الكجكد عمى ٌذي الهكاقع كالتىهر ضد األطفاؿ كاألرؽ لهف ال يستطيع االفتراؽ عف ٌذي 

ي هكاقع تكلد لمبعض ضغطان عصبيان  ، خصكصان في حاالت البحث عف حمكؿ لهشاكؿ الهكاقع. ٌك
هعيىة أك الىقاش الحاد هع آخريف.الفئة األكثر تعرضان لهشاكؿ االستغراؽ في االطبلع عمى هكاقع 

  التكاصؿ ٌي فئة الهراٌقيف الذيف شبكا عمى االرتباط باإلىترىت.

يان في عالـ البحث العمهي، ظاٌرة التأثيرات الضارة عمى الهستخدهيف لهكاقع التكاصؿ تبدك جديدة ىسب
كلكف األبحاث التي أجريت حتى اآلف ترصد العديد هف األضرار أٌهٍا اإلدهاف. الهؤشرات السمبية لٍذا 
اإلدهاف تشهؿ ظكاٌر عديدة هىٍا الشعكر باإلحباط كالكآبة. كالعديد هف الهستخدهات يكتسبف صكرة 

يستخدـ البعض اإلىترىت بشكؿ عاـ كهكاقع  سمبية عف أجساهٍف كيشعرف بالكحدة كعدـ الثقة.كفيها
التكاصؿ بشكؿ خاص لمتكاصؿ كاالطبلع، فإف البعض اآلخر يستخدهٍا لمهقارىة بيف أىفسٍـ كاآلخريف 
سكاء في شكؿ الجسـ، أك في الهىاسبات االجتهاعية، هثؿ كجٍات السفر لمعطبلت، أك دائرة 

  (aawsat.com)الىتيجة ٌي اإلحباط كالكآبة.األصدقاء، أك الهستكل االجتهاعي، كهبلهح الثراء ك 

ىشر  َُِٔ( دراسة عاـ The University of Pittsburghأجرت جاهعة بيتسبرغ )كها كأجرت 
( كهكاقع هتخصصة أخرل، أشارت إلى أف العبلقة بيف ازدياد كقت استخداـ forbesىتائجٍا هكقع )

احتهاؿ التعرض لبلكتئاب هف جٍة أخرل ٌي فيسبكؾ ككسائؿ التكاصؿ االجتهاعي األخرل هف جٍة ك 
عبلقة تىاسب طردم، أم أف التعرض لبلكتئاب يزداد هع ازدياد ساعات استخداـ الهكاقع االفتراضية، 
كتعتبر ٌذي الدراسة هف أحدث كأكسع الدراسات التي أجريت بٍدؼ تحديد االرتباط بيف استخداـ كسائؿ 

لكصكؿ إلى ٌذي الىتائج هف خبلؿ إجراء استبياف بهشاركة التكاصؿ االجتهاعي كاالكتئاب، حيث تـ ا
ـ بيف ُٕٖٕ  عاهان.ّٗك ُٗشخص في الكاليات الهتحدة األهريكية تتراكح أعهاٌر

كرؤية ىشاطات اآلخريف، تتككف « فيسبكؾ»ك« سىابتشات»ك« إىستغراـ»كعىد فتح هكاقع التكاصؿ هثؿ 
ذي الىشاطات. كتشير األبحاث الهتاحة أف اىعكاسات سمبية عف حياة الهطمع غير الهشارؾ في ٌ

الهراٌقيف الذيف يقضكف أكثر هف ساعتيف يكهيان عمى هكاقع التكاصؿ ٌـ أكثر عرضة لؤلهراض الىفسية 
بها في ذلؾ التكتر كالكآبة. كيعاىي ٌؤالء هف الىكـ الهتقطع، خصكصان في حاالت استخداـ األجٍزة 

.األفكار السمبية عف شكؿ الجسـ أصبحت ظاٌرة تصيب الهراٌقيف هف الجىسيف  الجكالة في غرفة الىـك
بىسبة أكبر هف ٌؤالء الذيف ال يطمعكف عمى هكاقع التكاصؿ. كيتعرض ٌؤالء إلى خطر التىهر هف 
آخريف هها يؤثر عمى العبلقات االجتهاعية كالتعميـ كالصحة. كتبقى آثار ٌذي األضرار لسىكات طكيمة 
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عة ككبىٍاغف إلى أف العديد هف هستخدهي هكاقع التكاصؿ يعاىكف هف بعد كقكعٍا.كتشير أبحاث جاه
« فيسبكؾ»هف هطالعة هكاقع اآلخريف. كعىدها اهتىع ٌؤالء هف تصفح « غيرة )فيسبكؾ(»ظاٌرة 

تحسىت أحكالٍـ كأصبحكا راضيف عف حياتٍـ. كباإلضافة إلى تكفير الكقت في االطبلع عمى أحكاؿ 
مى الحياة الفعمية ثقة أكثر بالىفس. كذلؾ تضيؼ عبلقات التكاصؿ أشخاص آخريف أضاؼ التركيز ع

 الحقيقي كجٍان لكجً إلى الثقة بالىفس بدالن هف العبلقات عبر شاشات األجٍزة اإللكتركىية.
aawast.com).) 

« فيسبكؾ»ك« سىابتشات»كيقكؿ هعٍد الصحة الىفسية لؤلطفاؿ إف ىتائج أبحاثً تؤكد أف هكاقع هثؿ 
أدل استخداهٍا إلى شعكر األطفاؿ كالهراٌقيف بالعزلة كالتكتر كالكحدة « إىستغراـ»ك« تكيتر»ك

 كاالىطباع السمبي عف شكؿ الجسـ.

كها تضيؼ ٌيئة اليكىيسيؼ أف االطبلع السمبي عمى هكاقع التكاصؿ، أم هجرد االطبلع عمى ها 
بيف الشعكر بالغيرة كالىقص يكتبً اآلخركف، يهكف أف يؤدم إلى ىتائج غير صحية. كتراكحت الىتائج 

كالفشؿ كها يتبع ذلؾ هف تكتر كاكتئاب كعدـ القدرة عمى الىكـ.كتجهع كؿ الجٍات الطبية كالتعميهية 
عمى أف هسؤكلية الحهاية هف أضرار اإلىترىت بشكؿ عاـ تقع عمى الكالديف الذيف يتعيف عميٍها هىع 

ب أف يككف لؤلطفاؿ هكقع تكاصؿ خاص بٍـ حتى الٍكاتؼ الجكالة كاإلىترىت حتى سف العاشرة. كال يج
 . (aawast.com )عاهان. ُّسف 

كهع كجكد الكثير هف الدراسات التي تتحدث عف االكتئاب كعبلقتً باستخداـ هكاقع التكاصؿ، أصبح 
، كاالكتئاب؟ حاكلت دراسة حديثة في هجمة عمـ Facebookهشكشنا، ها ٌي هكاقع العبلقة، خاصةن 

كخفض  Instagramك Snapchatك Facebookؼ. اكتشؼ الباحثكف رابطنا بيف الىفس حؿ الخبل
هستكل الرفاٌية أك االكتئاب كفقنا لمباحثيف، تحدثت دراسات سابقة عف العبلقة بيف استخداـ كسائؿ 
التكاصؿ االجتهاعي كاالكتئاب كالشعكر بالكحدة لسىكات، لكىٍا لـ تثبت أبدنا كجكد عبلقة سببية هباشرة، 

الرغـ هف الهحاكالت السابقة إلثبات أف استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي يؤثر عمى الرفاي هف  عمى
الهستخدهيف، "لكىىا بدأىا" سعيد هيميسا ج. ٌاىت، أستاذ عمـ الىفس في كمية اآلداب كالعمكـ بجاهعة 

ك هؤلؼ هشارؾ في الدراسة. لذلؾ صهـ الباحثكف تجربتٍـ لتشهؿ الهىص ات الثبلثة األكثر بىسمفاىيا ٌك
شعبية هع هجهكعة هف طبلب الجاهعة، ثـ قاهكا بجهع بياىات االستخداـ الهكضكعي لٍكاتفٍـ تمقائينا، 

طالبنا باستكهاؿ  ُّْهف خبلؿ حساب األكقات الىشطة، كليس فقط تمؾ التي تعهؿ في الخمفية. قاـ 
باإلضافة إلى لقطات شاشة هشتركة  استبياف لتحديد الحالة الهزاجية كالرفاٌية في بداية الدراسة،

لشاشات ٌكاتفٍـ ؛ لهعرفة الهتكسط األسبكعي لبياىات كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي، كجد الباحثكف في 
ىٍاية دراستٍـ أف "استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي أقؿ هف الهعتاد يؤدم إلى اىخفاض كبير في 



 ََِِشباط  َّ (ُالعدد )      الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية

 

28 
 

ذي اآلثار ك  اضحة بشكؿ خاص ألكلئؾ الذيف كاىكا أكثر اكتئابنا كؿ هف االكتئاب كالشعكر بالكحدة، ٌك
عىد دخكلٍـ الدراسة، ٌذي الىتائج ال تعىي أىً يجب إيقاؼ كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي تهاهنا، لكف 

 (https://ar.wikipedia.org/wiki)i الفكرة تكهف في الحد هف كقت الشاشة عمى ٌذي التطبيقات

 Psychology( دراسة ىشر همخص ىتائجٍا هكقع )Brown Universityكأجرت جاهعة بركاف )
Today هف الشباب الهراٌقيف، كالقصد هف الدراسة التعرؼ عمى ِْٔ(، حيث أجريت الدراسة عمى

هدل تعرضٍـ لتجارب سمبية أثىاء استخداـ هكاقع التكاصؿ االجتهاعي كالعبلقة بيف ٌذي التجارب 
الهؤشرات التي هف شأىٍا أف تفيد هكضكع الدراسة، كالصحة الىفسية.كتـ أخذ هجهكعة هف البياىات ك 

هثؿ ساعات استخداـ هكاقع التكاصؿ االجتهاعي، كقياس االكتئاب، هتكسط الدخؿ الشٍرم، التحصيؿ 
العمهي. ، كتتهيز عيىة األشخاص الخاضعيف لمدراسة أىٍَّـ فريؽ هف الهتطكعيف الذيف تتـ دراستٍـ هذ 

ف فرصة التعرؼ عمى تأثير كسائؿ التكاصؿ االجتهاعية عمى صحتٍـ كاىكا أطفاالن، ها أتاح لمباحثي
: % هف الهشاركيف تعرضكا لتجربة سمبية كاحدة ِٖالىفسية فكر تعاهمٍـ هعٍا، كاىتٍت الدراسة إلى أفَّ

% هف الهشاركيف في الدراسة عاىكا هف ِْعمى األقؿ أثىاء استخداهٍـ لهكقع فيس بكؾ،إضافة إلى أفَّ 
إلى شديد،األشخاص الذيف أبمغكا عف أربع تجارب سمبية أك أكثر يكاجٍكف خطران أكبر  اكتئاب هتكسط

هف الذيف تعرضكا لتجارب سمبية أقؿ، كيهكف القكؿ أيضان أفَّ ٌذي الدراسة تؤكد التأثير السمبي لهكقع 
اجة لهزيد هف فيسبكؾ عمى الصحة الىفسية، لكف ها زاؿ الباحثكف الذيف أعدكا الدراسة يعتقدكف أىٍَّـ بح

التجارب كالدراسات لمكصكؿ إلى ىتيجة قطعية إف كاف التكاصؿ االجتهاعي سببان رئيسيان أـ عاهبلن 
 (.(jo.labeb.com هساعدان.

أشار الباحثكف أفَّ هكاقع التكاصؿ االجتهاعي أصبحت بديبلن ال يستٍاف بً عف الحياة الكاقعية، ك  
ا هجرد  ا أك اعتباٌر ىكع هف التسمية قد يؤدم إلى ىتائج كارثية، حيث أف بعض كاالستخفاؼ بتأثيٌر

هستخدهي هكاقع التكاصؿ االجتهاعية يتخمكف تهاهان عف حياتٍـ الكاقعية عف طريؽ إىشاء حياة هكازية 
ذا قد يؤدم إلى الشعكر بالكحدة كالعزلة )عكس الهتكقع( كبالتالي  عبر هكاقع التكاصؿ االجتهاعية، ٌك

كتشير أبحاث جاهعة ككبىٍاغف إلى أف العديد هف هستخدهي هكاقع  االكتئاب.إلى درجات خطيرة هف 
هف هطالعة هكاقع اآلخريف. كعىدها اهتىع ٌؤالء هف « غيرة )فيسبكؾ(»التكاصؿ يعاىكف هف ظاٌرة 

تحسىت أحكالٍـ كأصبحكا راضيف عف حياتٍـ. كباإلضافة إلى تكفير الكقت في « فيسبكؾ»تصفح 
شخاص آخريف أضاؼ التركيز عمى الحياة الفعمية ثقة أكثر بالىفس. كذلؾ االطبلع عمى أحكاؿ أ

تضيؼ عبلقات التكاصؿ الحقيقي كجٍان لكجً إلى الثقة بالىفس بدالن هف العبلقات عبر شاشات األجٍزة 
 اإللكتركىية.

ة، إىٍا تشعر أحياىان بالعزل« إىستغراـ»كتقكؿ عارضة أزياء يتبعٍا أكثر هف هائة ألؼ هشجع عمى 
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ا. كتظٍر دراسات أخرل شهمت  خصكصان حيىها ترل صكر حفبلت اجتهاعية لـ تتهكف هف حضكٌر
لً أضرار عمى ىفسية الهتصفح. « فيسبكؾ»أكثر هف خهسة آالؼ حالة أف االطبلع الهستهر عمى 

كيقضي بعض ٌؤالء الكثير هف الكقت لتسجيؿ صكر هىاسبات يحضركىٍا لعرضٍا عمى هكاقعٍـ بدالن 
 (.aawsat.com ستهتاع الفعمي باألحداث كالهىاسبات التي يحضركىٍا).هف اال

( تشير إلى األخطار التي قد يتعرض American Academy of Pediatricsكفي دراسة أجرتٍا )
% هف ِِلٍا األطفاؿ كالهراٌقكف ىتيجة تعاهمٍـ هع كسائؿ التكاصؿ االجتهاعية، حيث أفَّ أكثر هف 

في اليكـ الكاحد إلى هكاقع التكاصؿ االجتهاعي،   ـ أكثر هف عشر هراتالهراٌقيف يسجمكف دخكلٍ
كتكهف الخطكرة األساسية في استخداهٍـ لٍذي الكسائؿ أىٍَّـ يهركف في هرحمة عهرية حساسة يحدث 
ـ العاطفي كالهعرفي، بالتكازم هع تعرضٍـ لتجارب سمبية كهحتكيات غير  خبللٍا جزء كبيرة هف تطكٌر

ضعة لمرقابة.قد تؤدم الىجرافٍـ إلى تجارب خطيرة كتعاطي الهخدرات أك اإلدهاف، الئقة كغير خا
فضبلن عف تعرضٍـ لهحاكالت االحتياؿ كاالبتزاز، يكفي أف ىتذكر األحداث األخيرة بعد اتاحة خدهة 
البث الهباشر عبر فيسبكؾ، حيث تـ بث العديد هف الهحتكيات الخطيرة كعهميات قتؿ أك اىتحار أك 

ة هعاهمة.كهف بيف األخطار التي ذكرتٍا الدراسة أيضان هعاىاة األطفاؿ كالهراٌقيف الذيف يستخدهكف إساء
التكاصؿ االجتهاعي هف اىخفاض تقدير الذات كالشعكر بالكحدة كالعزلة ىتيجة إحصاء التعميقات 

كسائؿ  تشير البياىات أف الهشاركيف الذيف يستخدهكف كتسجيبلت اإلعجاب كسباؽ عدد األصدقاء.
اإلعبلـ االجتهاعي ها ٌك إال لتمبية احتياجاتٍـ االجتهاعية كها كاف هتصكرا، كلكف عادة ها يصابكف 
ذا يسبب هشاكؿ  بخيبة أهؿ. كيىتهي األفراد الكحيدكف إلى اإلىترىت لمحصكؿ عمى الدعـ العاطفي.ٌك

في هقالة األطمسي الذم ألىٍا تتعارض هع "الحياة االجتهاعية الكاقعية". بعض ٌذي اآلراء تتمخص 
( تحت عىكاف، "ٌؿ جعمىاالفيسبكؾ كحيديف؟" كيقكؿ هاركي Stephen Marcheكتبٍا ستيفف هاركي )

إف كسائؿ اإلعبلـ االجتهاعية تتيح اتساعنا أكثر، كلكف ليس بعهؽ العبلقات التي يحتاج إليٍا 
ـ االجتهاعية ككيفية استبدالٍا البشر.عمى الرغـ هف أىً صىع ىقاط هثيرة لبلٌتهاـ حكؿ كسائؿ اإلعبل

 التفاعؿ كجٍا لكجً،كلكىً فشؿ في االستشٍاد ببعض هصادري. 

(تستكشؼ قضايا ههاثمة في كتابٍا )كحدىا هعا(،كها أىٍا تىاقش Sherry Turkle) شيرم تاركؿأها  
كيؼ يخمط الىاس بيف استخداـ كسائؿ اإلعبلـ االجتهاعية هع التكاصؿ الحقيقي. يهيؿ الىاس إلى 

ـ أقؿ خكفا إليذاء هشاعر اآلخريف، بعض السمككيا ت عبر التصرؼ بشكؿ هختمؼ عمى االىترىت ٌك
اإلىترىت تسبب التكتر كالقمؽ، كالكثير هف ٌذا هرتبط باألصدقاء كاستهرار هعدؿ الهشاركات عمى 
اإلىترىت، كيرتبط ٌذا القمؽ أيضا هع الخكؼ هف التعرض لبلختراؽ أك هف الكميات كأصحاب العهؿ 

ا، يخهف يجاد أشياء تافٍة تـ ىشٌر تاركؿ أيضا بدأ  هف استكشاؼ صفحات كسائؿ اإلعبلـ االجتهاعية كا 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%84&action=edit&redlink=1
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الىاس يفضمكف الرسائؿ الىصية لبلتصاؿ كجٍا لكجً،كالتي يهكف أف تسٍـ في هشاعر الكحدة العزلة 
االجتهاعية، أكبر شكؿ هف العزلة االجتهاعية ٌي الىاجهة عف هكاقع الشبكات االجتهاعية، عىدها 

قيف إلى ٌذي الهكاقع لمحد هف رؤية الهستخدهيف كتطكير  "التسكيؽ الصىاعي". التسكيؽ يىتسب الهسكِّ
الصىاعي ٌك الشيء الذم يحدث بسبب كسائؿ اإلعبلـ االجتهاعية، حيث يهكف لمهسكقيف هتابعة 
ـ يهىحكف هعمكهات لهف لديٍـ  أىشطة الهستخدهيف عمى شبكة اإلىترىت كعهميات البحث الفردية، ٌك

هزيد هف الهعمكهات، كالهىتجات، أك بالفعؿ بعض االٌتهاـ، كبالتالي تمقائيا استخداـ ٌذا إلفادتٍـ 
الهصادر ككمها شابً ذلؾ ٌذا ٌك شكؿ هف أشكاؿ االىعزالية ،ألىً ال يتعرض الىاس إلى هعمكهات 
هختمفة، كباستهرار هحاصركف بالتفكير في أىٍـ بحاجة إلى الهزيد هف الهعمكهات الههاثمة، في بعض 

لفرط التعرض لىفس الىكع هف األشياء. األحياف ال يركف حتى أشياء أخرل قد تحدث، ىظران 
https://ar.wikipedia.org/wiki).) 

إىً تكجد إشكالية في استخداـ Spraggins,A 2009) كأكدت الكثير هف الدراسات كهىٍا دراسة) 
ىً تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية إيجابية  هكاقع التكاصؿ االجتهاعي لدل طبلب الهرحمة الجاهعية كا 

ف بيف القمؽ اال شكالية استخداـ أك )االستخداـ الهشكؿ( لهكاقع التكاصؿ االجتهاعي. كا  ىاؾ ھجتهاعي كا 
ارتباطان بيف زيادة أعراض استخداـ اإلشكالية أك )االستخداـ الهشكؿ(، كاىخفاض تقدير الذات، السعادة 

دراسة  كبيىتالرضا كاالرتياح في الحياة زيادة االكتئاب كالشعكر بالكحدة.
Mecheel,Vansoon,2010))  أف أكثر هف ىصؼ األشخاص البالغيف الذيف يستخدهكف هكاقع

التكاصؿ االجتهاعي قد اعترفكا بأىٍـ يقضكف كقتان أطكؿ عمى شبكة اإلىترىت هف ذلؾ الكقت الذم 
ـ كأصدقائٍـ الحقيقييف هها أفقدٌـ بعض أصدقائٍـ ، كأىٍـ يتحدثكف بصكرة أقؿ  يقضكىً هع أفراد أسٌر

كال يشاٌدكف التمفاز كثيرا، كيمعبكف عددان أقؿ هف ألعاب الكهبيكتر، كيرسمكف كهية هف  عبر الٍاتؼ
تؤدم ٌذي الهكاقع في أخذ هساحة كبيرة  ( َُِّأها دراسة دركيش )  الرسائؿ الىصية ككذلؾ البريدية.

ؿ هف أكقاتٍـ دكف إدراؾ لخطكرة ذلؾ إذ إف اإلفراط في قضاء أكقات كثيرة عمى هكاقع التكاص
االجتهاعي.كتؤدم ٌذي الهكاقع إلى اىعزاؿ الفرد عف أسرتً كالبعد عف الهشاركة الفاعمة هع 
هجتهعً.كتؤدم ٌذي الهكاقع إلى العزلة االجتهاعية كفقداف التفاعؿ االجتهاعي الذم يتـ هف خبلؿ 

الى  كالتي ٌدفت( َُِّدراسة الشٍرم )  ا هف خبلؿ تمؾ الهكاقع،ھهكاقؼ كهشاعر ال يهكف تكافر
إف هف أقكل التعرؼ عمى دكافع االشتراؾ في هكقعي الفيس كتكيتر فقد تكصمت ىتائج الدراسة الى: 

الفيس بكؾ كتكيتر ٌك سٍكلة التعبير عف آرائٍف كاتجاٌاتٍف “األسباب التي تدفع الطالبات الستخداـ 
ذيف الهكقعيف ھف هف الفكرية التي ال يستطعف التعبير عىٍا صراحة في الهجتهع.كأف الطالبات استفد

في تعزيز صداقاتٍف القديهة كالبحث عف صداقات جديدة كالتكاصؿ هع أقاربٍف البعيديف هكاىيا.كأف 
الستخداـ تمؾ الهكاقع العديد هف اآلثار اإلىجابية، أٌهٍا االىفتاح الفكرم كالتبادؿ الثقافي، فيها جاء قمة 
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بلقة ارتباطية عكسية بيف هتغيرم العهر كالهستكل التفاعؿ األسرم أحد أٌـ اآلثار السمببية ،كجكد ع
الدراسي كبيف أسباب االستخداـ كطبيعة العبلقات االجتهاعية كاإليجابيات كالسمبيات ،كتكجد عبلقة 
ارتباطية هكجبة بيف هتغير عدد الساعات كبيف أسباب االستخداـ ،كجكد عبلقة ارتباط طردية بيف 

 ً كطبيعة العبلقات االجتهاعية كاإليجابيات كالسمبيات.هتغير طريقة االستخداـ كبيف أسباب



 ََِِشباط  َّ (ُالعدد )      الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية

 

32 
 

يكجد أثرا ذا داللة إحصائية الستخداـ تقىيات االتصاؿ   (ٖٕٔٓالزيود وفاطمة عثماف ) أػها دراسة 
أما دراسة  الحديثة عمى القيـ االجتهاعية هف خبلؿ التكاصؿ االجتهاعي بيف جيؿ األبىاء كاآلباء.

ف أقؿ هف  ٕ،ٔإف قد بيىت ف (ٕٗٔٓأسماء و الذيب )  سىة،  َِ%هف الطالبات الجاهعيات أعهاٌر
ف  ف  ٗ،ْْكا  %هف الطالبات يتابعف شبكات التكاصؿ االجتهاعي هف ساعة إلى ثبلث ساعات يكهيا.كا 

هتابعة الطالبات الجاهعيات ألغمب هكضكعات هكقعي )اليكتيكب كتكيتر( كاىت هرتفعة أها 
ف قضاء كقت الفراغ ٌك أكثر الدكافع الهكضكعات )التجارية، كالحقكقي ة، كالقاىكىية، كالرياضية(.كا 

اما  الستخداـ الشبكات االجتهاعية، ثـ لمبحث عف التسمية كالترفيً، ثـ االطبلع عمى ثقافات هختمفة.
أعطت الكقت لمحكار بيف أفراد األسرة كتعطي “الكاتس آب “أف رسائؿ    ( ٕٗٔٓدراسة المستنير ) 

ذا التطبيؽ في ھكؿ لمتفكير في الرد الهىاسب كالكصؿ لمقرار الهىاسب، كذلؾ ساعد الفرد كقتا أط
 يؿ عهمية التكاصؿ بيف جيؿ اآلباء كاألهٍاتھتس

كبيىت الدراسات أف االستخداـ الهتكاصؿ لشبكات التكاصؿ االجتهاعي يساٌـ بؿ ٌك  أداة لتركيج الفتف 
تٍاؾ خصكصية األفراد، كتراجع التحصيؿ الدراسي، كسيمة لىشر الحقائؽ الخاطئة ، كاى ،ككاإلشاعات

كتتضيع الكقت هف غير فائدة كاإلصابة باالضطرابات الىفسية ،كسرقة الهكاٌب الفكرية كالتعرض 
لمقرصىة كأداة لتركيج الفتف كاإلشاعات: لؤلسؼ أصبحت هكاقع التكاصؿ االجتهاعي هىبران سٍبلن لكف 

لهجتهع، حيث يتـ يكهيان تحهيؿ الهئات كربها اآلالؼ هف هقاطع هف يريد أف يزرع الفتىة بيف شرائح ا
ذا ها أثر عمى ترابط كتهاسؾ أطياؼ  الفديك كالهقاالت التي تدعك إلى العىؼ كاالقتتاؿ بيف األفراد، ٌك

 https://www.annajah.net )الهجتهع الكاحد).

سائؿ التكاصؿ االجتهاعي،ك إلى كها ٌك كسيمة لىشر الحقائؽ الخاطئة: تسٌبب اىعداـ الرقابة عمى ك 
ىشر األخبار الخاطئة، فكثرت األقاكيؿ كالتحميبلت التي تفتقد لمهصادر، كلؤلسؼ تهكف البعض هف 
ذا ها دفع الىاس لبلقتاؿ فيها بيىٍـ. كاىتٍاؾ  استغبلؿ ذلؾ لتككيف رأم عاـ اتجاي قضايا هصيرية، ٌك

ت حكؿ هكاف السكف كالجاهعة التي يدرسكف بٍا خصكصية األفراد: يقكـ بعض األفراد في ىشر هعمكها
ىاؾ هف يىشر أدؽ التفاصيؿ عف حياتً كجكالت سفري، الحفبلت التي  أك الكظيفة التي يعهمكف بٍا، ٌك

ـ. ذا ها دفع الهحتاليف الستغبللٍـ كابتزاٌز ا ٌك  يحضٌر
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اقع التكاصؿ كتراجع التحصيؿ الدراسي: حيث أٌكدت اإلحصاءات أٌف الطبلب الذيف يستخدهكف هك  
بالهئة هف الطبلب الذيف ال يستخدهكىٍا، ألٌف قضاء  َِاالجتهاعي ٌـ أكثر عرضة لمرسكب بىسبة 

ساعات طكيمة في استخداهٍا يهىع الطالب هف التركيز عمى كاجباتً الهدرسية، ك تضيع الكقت هف 
ت طكيمة في استخداهٍا غير فائدة: تعتبر هكاقع التكاصؿ االجتهاعي هصدران لمتسمية، لكٌف قضاء ساعا

يؤثر عمى إىتاجية الفرد في العهؿ، أها الشباب ال يحصمكف عمى أم فائدة هىٍا ألٌف هعظهٍـ يهيمكف 
إلى إجراء الهحادثات هع الغرباء كالتسمية باأللعاب فيضيعكف بذلؾ كقتٍـ دكف أف يحصمكا عمى أية 

 فائدة. 

راسات العمهية أٌف اإلفراط في استخداـ هكاقع ايضا التعرض الى االضطرابات الىفسية: أٌكدت الد 
التكاصؿ االجتهاعي يزيد هف هشاعر الفرد بالكحدة كاالكتئاب كالقمؽ فيهيؿ إلى البعد عف هحيطً 
االجتهاعي، كيكتفي في هتابعة أخبار هف حكلً عبر الشاشة. كسرقة الهكاٌب الفكرية: تسٌببت هكاقع 

كاٌب الفكرية لمشعراء كالكتاب كالهمٌحىيف، حيث ىجد الكثير التكاصؿ االجتهاعي في تسٍيؿ سرقة اله
هف االختراعات تىسب ألشخاص غير أصحابٍا الحقيقيف.ك التعرض لمقرصىة: يقكـ بعض األشخاص 
باستغبلؿ هستخدهي هكاقع التكاصؿ االجتهاعي الختراؽ أجٍزة الكهبيكتر الخاصة بٍـ، حيث يقكهكف 

ة عمى الجٍاز كالكصكؿ إلى هعمكهات عف بطاقات الٍكية كبطاقات بسرقة البياىات الشخصية الهكجكد
 (.https://www.annajah.netالبىؾ.) 

كفي دراسة حديثة أجراٌا باحثكف في جاهعتي "كارىيجي هيمكف" ك"كاىساس" األهريكيتيف، هشيرةن إلى أف 
ترىت هف شأىً أف يمحؽ الضرر بالعبلقات الركهاىسية بصكرة "ىشر الهعمكهات الشخصية عمى اإلى

تفكؽ ها يهكف أف ييحدثً هف أهكر إيجابية بخصكص ٌذي العبلقة". كاتبعت الدراسة الرئيسية ها ييعرؼ 
ا ككيفية هكاجٍة تداعياتٍا عمى العبلقة بيف شريكي  بالهىٍج هتعدد الدراسات، لرصد الظاٌرة كآثاٌر

ىاهي العبلقة بيف العالهيف الحقيقي كاالفتراضي؛ إذ تألفت هف خهس دراسات هختمفة. الحياة، هف جرَّاء ت
كباستخداـ الىتائج التي تحاكي الجداكؿ الزهىية كالرسائؿ عمى هكقع فيسبكؾ، قارىت الدراسة آثار 
التعبير عف الهشاعر عبلىيةن عمى العبلقات الحهيهة كهدل الشعكر بالرضا في سياقات اإلىترىت 

ىبليف(، هقابؿ التعبير عف ذلؾ في غياب اإلىترىت )أكؼ اليف( أم بعيدنا عف اإلىترىت، كها عقدت )أك 
 الهقارىات عمى هستكل العبلقات العاطفية كالركهاىسية في هقابؿ عبلقات الصداقة فقط.

تكشؼ ىتائج الدراسة أىً عىدها يشارؾ شخص ها الهعمكهات الشخصية هع هجهكعة كبيرة هف 
الرقهييف عمى كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي بشكؿ هتكرر، فإف ذلؾ يؤثر سمبنا عمى رضا األصدقاء 

شريكً، كقد يضر بهشاعر العبلقة الحهيهة التي تربط بيىٍها. كأضافكا أف "ىشر الشخص لهعمكهات 
شخصية )أك هٍهة( ال يعمهٍا شريؾ الحياة عمى هكاقع التكاصؿ االجتهاعي هف الهحتهؿ أف يجعؿ 

https://www.annajah.net/
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عر بأىً هستبعد، أك بأف خصكصية العبلقة التي تجهعٍها قد لحؽ بٍا ضرر، أك أف تفرد شريكً يش
  https://www.scientificamerican comالعبلقة التي تجهعٍها لـ يعد كالسابؽ كأف شريكً أصبح يٍهمً"
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 الدراسات السابقة :

 

يهكف تطكير إشكالية هكاقع ،ٌدفت الدراسة إلى تحديد ها إذا كاف  Spraggins,A (2009)دراسة 
الشبكات االجتهاعية، كالتحقيؽ في بعض العكاهؿ التىبؤية الستخداـ اإلشكاليات أك)االستخداـ 
الهشكؿ(، بها في ذلؾ القمؽ االجتهاعي كعدـ االىتهاء إلى شبكة اجتهاعية غير هتكاجدة حاليا كقد 

ات التالية: هىٍا  تقييـ دعـ العبلقات استخداـ الباحث الهىٍج الكصفي الهسحي كاعتهد الباحث األدك 
الشخصية، كهقياس استخداـ إشكالية اإلىترىت الهعههة كهقياس االكتئاب كالتجىب االجتهاعي، كهقياس 
جاهعة كاليفكرىيا لمكحدة كهقياس تقدير الذات لركزىبيرغ، كاستباىة أكسفكرد لمسعادة كهقياس الرضا في 

( طالبان هف طبلب جاهعة فمكريدا في الكاليات الهتحدة  ّٕٔالحياة(، كتككىت عيىة الدراسة هف) 
األهريكية كتكصمت الىتائج إلى:إىً تكجد إشكالية في استخداـ هكاقع التكاصؿ االجتهاعي لدل طبلب 
شكالية استخداـ  ىً تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية إيجابية بيف القمؽ االجتهاعي كا  الهرحمة الجاهعية كا 

لهشكؿ( لهكاقع التكاصؿ االجتهاعي.أف الكحدة تمعب دكران تكسطيا في العبلقة بيف القمؽ أك )االستخداـ ا
االجتهاعي كاستخداـ اإلشكاليات أك )االستخداـ الهشكؿ(، كتكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف 

 ىاؾ ارتباطان بيف زيادة أعراضھاستخداـ اإلشكاليات أك )االستخداـ الهشكؿ( كالصحة الىفسية.إف 
استخداـ اإلشكالية أك )االستخداـ الهشكؿ(، كاىخفاض تقدير الذات، السعادة الرضا كاالرتياح في الحياة 

 زيادة االكتئاب كالشعكر بالكحدة.

إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ شبكات التكاصؿ  ،  Mecheel,Vansoon,(2010)دراسة 
ج الهسحي كاعتهدت الدراسة عمى أداة االجتهاعي عمى العبلقات االجتهاعية كاستخدـ الباحث الهىٍ

( شاب هف هستخدهي شبكات التكاصؿ االجتهاعي في بريطاىيا  ََُٔاالستبياف، كتككىت العيىة هف )
كقد تكصمت الىتائج إلى:أف أكثر هف ىصؼ األشخاص البالغيف الذيف يستخدهكف هكاقع التكاصؿ 

اإلىترىت هف ذلؾ الكقت الذم يقضكىً هع  االجتهاعي قد اعترفكا بأىٍـ يقضكف كقتان أطكؿ عمى شبكة
ـ كأصدقائٍـ الحقيقييف هها أفقدٌـ بعض أصدقائٍـ.أف ـ يتحدثكف بصكرة أقؿ عبر الٍاتؼ ھأفراد أسٌر

دكف التمفاز كثيرا، كيمعبكف عددان أقؿ هف ألعاب الكهبيكتر، كيرسمكف كهية هف الرسائؿ الىصية ھكال يشا
 ككذلؾ البريدية.
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الدراسة إلى تزكيد القارئيف بىكعية الهعمكهات التي يتـ   ، ىدفت Streck, Helen,(2011) دراسة
تبادلٍا في الشبكات االجتهاعي كهدل أٌهية  ها يتـ طرحً هف ٌذي  الهعمكهات لمهىظهات كلؤلفراد هف 

ا  هف هعمكهات، كهدل تعاهؿ الهٍتهيف  هف هشرفيف ھكـ  ائؿ هف الهعمكهات االجتهاعية كالتقىية كغيٌر
ـ  هف األفراد أصحاب القرار في الهىظهات كقد تـ استخداـ هىٍج الهسح  كهدراء كقيادييف كغيٌر
االجتهاعي كاعتهد الباحث األدكات التالية: )أداة استبياف(، كتككىت العيىة هف عددا هف الهكظفيف في 

الهىظهات عمى  قطاعات األعهاؿ كالتقىية في الكاليات الهتحدة األهريكية، كتكصمت الىتائج إلى:إف
أٌهيتٍا أف تتكاكب هع التطكرالٍائؿ  لتقىيات الهعمكهات كأف تتعاطى أكثر كبشكؿ جدم هع التأثير 

ا عمى األفراد في الهىظهات ھالقكم كالهمحكظ لمشبكات االجتهاعية هثؿ )الفيس بكؾ كتكيتر( كغير
ا بشكؿ هعقكؿ ھعاطي هعكعمى تعاطيٍـ  لمهعمكهات.أف الهىظهات يجب أف تدرب الهكظفيف عمى الت

ال ستجدٌا هىشكرة عمى أحد ٌذي   يجابي كأف تضهف سرية ها تحتكيً هف هعمكهات ٌاهة لٍا كا  كا 
 الهكاقع كها سيترتب عمى ذلؾ هف عكاقب كخيهة ال تحهد عقباٌا.

الدراسة إلى هحاكلة الكشؼ عف بعض التداعيات األخبلقية  ٌذي  ٌدفت،( ٖٕٔٓدراسة درويش ) 
ىاتجة عف التعاهؿ هع هكاقع التكاصؿ االجتهاعي عبر شبكة اإلىترىت ثـ هحاكلة التكصؿ إلى السمبية ال

ذي ھـ في الحد هف ھهجهكعة هف القيـ األخبلقية الهستهدة هف القرآف الكريـ كالسىة الىبكية، كالتي تس
ٍج  الكصفي، التداعيات باإلضافة إلى تقديـ تصكر هقترح لتفعيؿ تمؾ القيـ كقد استخدـ الباحث الهى

كاعتهد الباحث األدكات التالية: )استباىة هف إعداد الباحث(، كتككىت العيىة الهتاحة هف طبلب كمية 
ـ ھالتربية بجاهعة السكيس كتكصمت الىتائج إلى: تؤدم ٌذي الهكاقع في أخذ هساحة كبيرة هف أكقات

قع التكاصؿ االجتهاعي.تؤدم دكف إدراؾ لخطكرة ذلؾ إذ إف اإلفراط في قضاء أكقات كثيرة عمى هكا
ٌذي الهكاقع إلى اىعزاؿ الفرد عف أسرتً كالبعد عف الهشاركة الفاعمة هع هجتهعً.تؤدم ٌذي الهكاقع إلى 

ا هف ھالعزلة االجتهاعية كفقداف التفاعؿ االجتهاعي الذم يتـ هف خبلؿ هكاقؼ كهشاعر ال يهكف تكافر
 خبلؿ تمؾ الهكاقع.
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ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األسباب التي تدفع إلى االشتراؾ في ـ(  ٖٕٔٓدراسة الشيري  ) 
هكقعي الفيس بكؾ كتكيتر، كالتعرؼ عمى طبيعة العبلقات االجتهاعية عبر ٌذي  الهكاقع كالكشؼ عف 
اآلثار اإليجابية كالسمبية الىاتجة عف استخداـ تمؾ الهكاقع كاعتهدت الدراسة عمى هىٍج الهسح 

ت الباحثة األدكات التالية: )أداة استبياف هف إعداد الباحثة(، كتككىت العيىة االجتهاعي كاستخده
:إف هف ( طالبة هف طالبات جاهعة الهمؾ عبد العزيز كقد تكصمت الىتائج إلى َُٓالقصدية هف ) 

الفيس بكؾ كتكيتر ٌك سٍكلة التعبير عف آرائٍف “أقكل األسباب التي تدفع الطالبات الستخداـ 
ا صراحة في الهجتهع.أف الطالبات استفدف هف ٌذيف ھالفكرية التي ال يستطعف التعبير عف كاتجاٌاتٍف

الهكقعيف في تعزيز صداقاتٍف القديهة كالبحث عف صداقات جديدة كالتكاصؿ هع أقاربٍف البعيديف 
الثقافي، فيها  هكاىيا.أف الستخداـ تمؾ الهكاقع العديد هف اآلثار اإلىجابية أٌهٍا االىفتاح الفكرم كالتبادؿ

ـ اآلثار السمبة ،كجكد عبلقة ارتباطية عكسية بيف هتغيرم العهر ھجاء قمة التفاعؿ األسرم أحد أ
كالهستكل الدراسي كبيف أسباب االستخداـ كطبيعة العبلقات االجتهاعية كاإليجابيات كالسمبيات.كتكجد 

خداـ.ككجكد عبلقة ارتباط طردية عبلقة ارتباطية هكجبة بيف هتغير عدد الساعات كبيف أسباب االست
 بيف هتغير طريقة االستخداـ كبيف أسبابً كطبيعة العبلقات االجتهاعية كاإليجابيات كالسمبيات.

ٌدفت  الدراسة لمكشؼ عف أثر استخداـ تقىية االتصاؿ ـ( ٖٕٔٓدراسة الزيود وفاطمة عثماف )
بيف جيؿ األبىاء كاآلباء كاستخدـ الحديثة عمى القيـ االجتهاعية هف خبلؿ التكاصؿ االجتهاعي 

( طالبا كطالبة كاستخدهت الدراسة  ّٕج الهسحي كتككىت العيىة العشكائية هف) ھالباحثكف الهف
األدكات التالية: )استباىة هف إعداد الباحثاف هككىة هف ثبلثة هجاالت الهجاؿ األكاديهي كاالجتهاعي، 

 َٓ،َداللة إحصائية عىد هستكل الداللة )  يكجد أثرا ذاإلى:كاألخبلقي(، كتكصمت الىتائج 
=(الستخداـ تقىيات االتصاؿ الحديثة عمى القيـ االجتهاعية هف خبلؿ التكاصؿ االجتهاعي بيف جيؿ 

=(، فيؤثر استخداـ تقىيات  َٓ،َاألبىاء كاآلباء.كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة ) 
اعي تعزل لهتغير هكاف اإلقاهة، كلصالح هكاف اإلقاهة االتصاؿ الحديثة عمى الهجاؿ االجته

هديىة.كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أثر استخداـ تقىيات االتصاؿ الحديثة عمى الهجاليف 
)األكاديهي، الىفسي( تعزل لهتغير هكاف اإلقاهة.كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أثر 

 عمى القيـ االجتهاعية تعزل لهتغير الجىس.استخداـ تقىيات االتصاؿ الحديثة 



 ََِِشباط  َّ (ُالعدد )      الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية

 

38 
 

ات طالبات جاهعة الهمؾ سعكد ىحك ھٌدفت الدراسة إلى هعرفة اتجا ـ( ٕٗٔٓدراسة أسماء الذيب ) 
شبكات التكاصؿ االجتهاعي كاعتهدت الباحثة الهىٍج الهسحي بشقً الكصفي كطبقت عمى عيىة 

يكس بجاهعة الهمؾ سعكد كاستخدهت الباحثة ( طالبة هف طالبات البكالكر  ّْٖعىقكدية هككىة هف) 
 ٕ،ٔاألدكات التالية: )أداة استباىة التكاصؿ االجتهاعي هف إعداد الباحثة(، كتكصمت الىتائج إلى:إف 

ف أقؿ هف  ف  َِ%هف الطالبات الجاهعيات أعهاٌر %هف الطالبات يتابعف شبكات  ٗ،ْْسىة، كا 
كهيا.إف هتابعة الطالبات الجاهعيات ألغمب التكاصؿ االجتهاعي هف ساعة إلى ثبلث ساعات ي

هكضكعات هكقعي )اليكتيكب كتكيتر( كاىت هرتفعة أها الهكضكعات )التجارية، كالحقكقية، كالقاىكىية، 
ك أكثر الدكافع الستخداـ الشبكات االجتهاعية، ثـ لمبحث عف ھكالرياضية(.إف قضاء كقت الفراغ 
 ات هختمفة.التسمية كالترفيً، ثـ االطبلع عمى ثقاف

عمى العبلقات “الكاتس آب “ٌدفت الدراسة عمى التعرؼ عمى آثار ( ٕٗٔٓدراسة المستنير ) 
االجتهاعية داخؿ األسرة الصغيرة كاألسرة الههتدة كبيف األقارب كاألصدقاء كزهبلء العهؿ كاستخدـ 

(، كتككىت العيىة هف) الباحث األدكات التالية: )استبياف إلكتركىي هف إعداد الباحث كأسمكب الهقابمة
ٌك  التطبيؽ “الكاتس آب “أف إلى: ( هديىة سعكدية كتكصمت الىتائج ّْ( هشارؾ كهشاركة هف)  ََٓ

األكؿ الذم جهع أفراد العائمة الصغيرة كالههتدة في بيئة افتراضية كاحدة، كالهىاسبة لتبادؿ أخبار العائمة 
ىً بربط ال هستخدهيف بأرقاـ جكاالتٍـ، هها بضهف الكصكؿ لؤلٌؿ كاألقارب، كهىاقشة القضايا الهٍهة، كا 

ساعد الىساء كسكاف الهدف الكبيرة في تجاكز حاجز الهكاف، فأعطى الهرأة ” الكاتس آب“كاألقارب.كأف 
زالة حاجز الكمفة بيف األقارب كتقكية صمة  السعكدية فرصة لمتكاصؿ، هها ىتج هف تقكية العبلقة، كا 

أعطت الكقت لمحكار بيف أفراد األسرة كتعطي الفرد كقتا أطكؿ لمتفكير “ الكاتس آب“الرحـ.أف رسائؿ 
يؿ عهمية التكاصؿ بيف ھذا التطبيؽ في تسھفي الرد الهىاسب كالكصؿ لمقرار الهىاسب، كذلؾ ساعد 

 جيؿ اآلباء كاألهٍات، كبيف جيؿ الشباب كالشابات.
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ـ تأثيرات استخداـ ھالتعرؼ عمى أٌدفت الدراسة إلى ـ( ٕٕٔٓدراسة ضمياء جعفر وسعاد مسمـ ) 
اإلىترىت في التفكؾ األسرم كاالجتهاعي هف قبؿ طمبة الجاهعات العراقية، كقد استخدهت الباحثتاف 

ج الهسحي، كها اعتهدت الدراسة األدكات التالية: )استباىة هف إعداد الباحثتاف(، كتككىت العيىة ھالهف
كتكصمت الىتائج إلى:يكجد تأثير سمبي هف قبؿ طمبة ( طالبا هف طبلب الجاهعة العراقية، َٓهف )

الجاهعة عمى العبلقات األسرية داخؿ الهىزؿ فقد تراكحت أعمى ىسبة لعدـ هشاركة أفراد األسرة بها يتـ 
االطبلع في اإلىترىت )ضعؼ التكاصؿ االجتهاعي بيف أفراد األسرة(، كعدـ قضاء كقت هع األسرة 

ىاؾ هف ٌك  هؤيد كهف ٌك  الهعارض هف جاىب األسرة الستخداـ يكازم كقت تصفح اإلىترىت.أف ٌ
 تمؾ الهكاقع لقضاء طكيؿ في استخدهٍا بدال هف قضاء ٌذا  الكقت هع األسرة.

ٌدفت الدراسة إلى هعرفة تأثير اإلىترىت عمى االتصاؿ ـ( ٕٕٔٓدراسة أبو عرقوب والخداـ )
ٍج الكصفي التحميمي، كأعتهد الباحثاف األدكات الشخصي باألسرة كباألصدقاء، كاستخدهت الدراسة الهى
( طالبة هف طالبات كمية عجمكف الجاهعية، ََّالتالية: )استباىة هف إعدادٌها(، كتككىت العيىة هف )

كقد تكصمت الىتائج إلى:كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ اإلىترىت هف جٍة كعدد 
الشخصي باألسرة كباآلخريف.عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  ساعات استخداهً هف جٍة أخرل، كاالتصاؿ

إحصائية لتأثير استخداـ اإلىترىت عمى االتصاؿ الشخصي باألسرة كالصديقات تعزل لهتغيرات الدخؿ 
(.كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية  َُ. َرم، كالكمية، كالهستكل الدراسي عىد هستكل الداللة )ھالش

االتصاؿ الشخصي باألسرة كالصديقات تعزل لهتغير هكاف السكف كذلؾ  لتأثير استخداـ اإلىترىت عمى
دلت الىتائج إلى أف لئلىترىت تأثيرا عمى سمكؾ الطالبات في كمية عجمكف الجاهعية ألىً قمؿ هف 

ف كبصدقاتٍف.ھرغبتٍف في االتصاؿ الشخصي كج  ا لكجً بأسٌر
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ى هعرفة األبعاد االجتهاعية كالثقافية ٌدفت الدراسة إلى التكصؿ إلـ(  ٖٕٔٓدراسة سموى الفاضؿ )
الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي هف قبؿ الشباب السعكدم، كهعرفة أىهاط كدكافع استخداهً، 

ج ھذي الشبكات لمشباب هف الجىسيف كاستخدهت الباحثة الهفھا استخداـ ھكاإلشاعات التي يحقؽ
استبياف هف إعداد الباحثة إلى جاىب الهبلحظة الهسحي االجتهاعي كاستخدهت األدكات التالية: )أداة 

( طالبا هف طبلب كطالبات جاهعة الهمؾ سعكد، كتكصمت الىتائج ّْٖالبسيطة(، كتككىت العيىة هف )
إلى:أف أٌـ دكافع الشباب السعكدم الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي تتهثؿ في: التسمية، 

بادؿ الهعمكهات كالتعرؼ عمى ثقافات أخرل هختمفة.أف كالتعارؼ هع اآلخريف كشغؿ أكقات الفراغ، كت
ا شبكات التكاصؿ االجتهاعي تتهثؿ في تكفير الكقت كالجٍد  كتكفير الهاؿ ھـ اإلشباعات التي تحقؽھأ

كسرعة التكاصؿ.أف هستخدهي شبكات التكاصؿ االجتهاعي هف الشباب السعكدم يكهيا تراكحت بيف 
في الفترة الهسائية.أف هف سمبيات شبكات التكاصؿ االجتهاعي ساعتيف إلى أربع ساعات في اليكـ 

ا تؤدم إلى ضياع الكقت كضعؼ العبلقات األسرية كتضعؼ القدرة عمى التكاصؿ الهباشر كتؤدم ھأف
 إلى ضعؼ العادات كالتقاليد كتؤدم إلى الشعكر بالكحدة كالعزلة كتؤدم إلى هشاكؿ في األسرة.

 ـ( ٕٗٔٓدراسة أبو خطوة والشربيني )

ٌدفت  الدراسة إلى التعرؼ عمى اىعكاسات شبكة التكاصؿ االجتهاعي عمى األهف الفكرم لدل طمبة 
ج الكصفي كاستخدـ الباحثاف األدكات ھالتعميـ الجاهعي بههمكة البحريف، كاستخدهت الدراسة الهف
ب كطالبات الجاهعة ( طالبا هف طبل َُْالتالية: )استباىة هف إعداد الباحثيف(، كتككىت العيىة هف ) 

الخميجية بههمكة البحريف كتكصمت الىتائج إلى:أف تأثير شبكات التكاصؿ االجتهاعي عمى األهف 
الفكرم لدل الطمبة بصفة عاهة بدرجة هتكسط، ها يؤكد ضركرة العهؿ عمى تكعية الطمبة في الهراحؿ 

ـ.أف ھتىهية التفكير الىاقد لدی التعميهية الهختمفة باستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي، كالعهؿ عمى
لشبكات التكاصؿ االجتهاعي بعدا اجتهاعيا كىفسيا حيث إف التفاعؿ هع تمؾ الشبكة يسعى إلى تخريب 

ا بشكؿ هف االتصاالت دكف ھالركابط االجتهاعية، ألىً يغير في طبيعة العبلقات اإلىساىية بتشجيع
ىجهت عف استخداـ شبكة التكاصؿ االجتهاعي كثيرة االحتكاؾ.أف الهشكبلت االجتهاعية كالىفسية التي 

ا الهشكبلت األسرية كاإلدهاف، ھا ها يتصؿ بعبلقة الفرد هع هجتهعً كهفھا ها يتعمؽ باألسرة كهفھهف
 العزلة االجتهاعية.
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ا في قطاع التعميـ الجاهعي َُِٕدراسة حىتكش ) ي بعىكاف " هكاقع التكاصؿ االجتهاعي كدكٌر ( ٌك
طيرم جاهعة القاسـ الخضراء  تهكذجا ، ككاىت ىتائج الدراسة : أف ىسبة الطمبة الذيف عيىة الطب الب

يستخدهـك كسائط التكاصؿ االجتهاعي أكثر هف الذيف ال يستخدهكىٍا ، كأف الطمبة الذككر أكثر 
استخداها هف االىاث ، ىسبة الطمبة الذيف يستخدهكف الكسائط هف الهدف أكثر هف القرل . كأف أكثر 

 لكسائط استخداها الفيسبكؾ ، أها أقمٍا اليكتيكب.ا

ا عمى القيـ لدل طبلب َُِْدراسة الطيار ) ي بعىكاف " شبكات التكاصؿ االجتهاعي كأثٌر (  ٌك
الجاهعة تكيتر ىهكذجا ، تكصمت ىتائج الدراسة : التهكف هف اجراء عبلقات غير شرعية هع الطرؼ 

لتهكف هف تخطي حاجز الخجؿ ، التكاصؿ االجتهاعي ، اآلخر ، االٌهاؿ في الشعائر الديىية ، ا
 التعبير بحرية عف الرأم ، كالقدرة عمى هخاطبة الجىس اآلخر ، كاالطبلع عمى آخبار البمد .

( حكؿ  تصكر استرايجي لهكافحة الشائعات في هكاقع التكاصؿ االجتهاعي َُِْدراسة الكرىاؼ ) 
الدراسة الى : الهجتهع الهتهتع بالشفافية يكاجً الشائعات  بالههمكة العربية السعكدية ، تكصمت ىتائج

دكف عىاء ، هكقع تكيتر ذك صمة بتركيج الشائعات ، كتككف الشائعات عمى هكقع تكيتر أكثر هف 
ا عمى هكاقع التكاصؿ األخرل.  غيٌر

ي حكؿ اآلثار االجتهاعية الستخداـ كسائؿ االعبلـ االجتَُِٓدراسة الحايس ، كجكدة) هاعي ( ، ٌك
عمى بعض جكاىب الشخصية الشابة ، تكصمت ىتائج الدراسة : تىهية الكعي االجتهاعي ، كتىهية 
الذات لدل الشخصية ، تىهية رأس الهاؿ االجتهاعي ، كتدعيـ قيـ التفاٌـ كالتكاصؿ الحضارم هع 

اركة ، كاعتهاد اآلخر ، ك تعزيز قيـ االىتهاء الكطىي ، كالٍكية الثقافية ، كترسيخ قيـ التطكع كالهش
هعظـ الشباب عمى هكقع الفيسبكؾ في التكاصؿ ، كالقدرة عمى التفاعؿ االىساىي هع جهيع الجىسيات ، 

 كالتأثير االيجابي عمى جكاىب الشخصية الشابة .

ي بعىكاف " دكر األىشطة البلصفية في تقميؿ اآلثار السالبة الستخداـ َُِٕدراسة ىبؽ )  ( ، ٌك
تهاعي في الهرحمة الثاىكية في السكداف " ، كاىت ىتائج الدراسة ها يمي : أظٍرت شبكات التكاصؿ االج

%يستخدهكف هكاقع التكاصؿ ليبل ، 6ّْٔ%يستخدهكف هكاقع التكاصؿ في الهىزؿ ، كأف ٖٓالىتائج أف 
%يستخدهكف هكاقع التكاصؿ ألغراض : الحصكؿ عمى هعمكهات ، كالتسمية ، كالترفيً ، 6ْٕٓكأف 

% أصبحكا هدهىيف لهكاقع استخداـ 6ِٖٔت الفراغ ، كتككيف صداقات هع ىفس الىكع ، ك كشغؿ أكقا
ـ ، 6ّْٖالشبكات االجتهاعية ، كأف  %هىٍـ قصركا في كاجباتٍـ 6ُْٔ%أضعؼ هف اىتهائٍـ ألسٌر

%أصبحكا يفضمكف الثقافة األسرية 6ُْٓ% تأثركا بالعادات كالتقاليد الغربية ، كأف 6ُٕٓاألسرية ، كأف 
 % يفضمكف العزلة عف هخالطة اآلخريف .6ُّْالغربية ، كأف 



 ََِِشباط  َّ (ُالعدد )      الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية

 

42 
 

( ، " شبكات التكاصؿ االجتهاعي كعبلقتٍا بتحقيؽ األهف الهجتهعي ، َُِٓدراسة الهطيرم )
أظٍبلت ىتائج الدراسة أف ٌىاؾ عبلقة قكية بيف شبكات التكاصؿ االجتهاعي بالهجتهع ، كيكجد تأثير 

 عمى األهف الهجتهعي. فاعؿ لشبكات التكاصؿ االجتهاعي

ي بعىكاف " اآلثار االجتهاعية كالسياسية لشبكات َُِٔدراسة العمي ، كعكض ، كرفيؽ )  ( ، ٌك
التكاصؿ االجتهاعي عمى الهستخدهيف هف الشباب الجاهعي كطمبة الدراسات العميا في الكميات الىظرية 

التكاصؿ االجتهاعي يؤدم الى في جاهعة تشريف ، تكصمت ىتائج الدراسة : كثرة استخداـ شبكات 
التأثير عمى هجريات الهتغيرات ، ككثرة استخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي يؤدم الى زيادة هشاركة 

 الشباب في القضايا الكطىية .

ب بعىكاف " التأثيرات االجتهاعية كالسمككية كالهعرفية الستخداـ الطالبة ُِٔدراسة الهعيقيؿ )  ( ٌك
جاهعة األهيرة ىكرة  –لتكاصؿ االجتهاعي عمى عيىة هف طالبات الخدهة االجتهاعية الجاهعية لشبكات ا

، كاىت ىتائج الدراسة : اآلثار السمبية في الجاىب الىفسي كاالجتهاعي كالصحي : العزلة االجتهاعية ، 
عب كاالىكفاء الشبكي ، كالقمؽ ، كالتكتر الىفسي لدل الهستخدـ ، اضافة الى اآلثار الصحية كالت

اؽ ، كضعؼ البصر كاآلـ الظٍر ، كضعؼ الكازع الديىي ، اىتشار لغة السب كالشتـ ، كهزاحهة  كاالٌر
العاهية لمفصحى ، كاظٍار الكسؿ ، كفقداف الدافعية لمعهؿ كاالىتاج ، كأف تطبيؽ الكاتسب األكثر 

 .ساعات يكهية ّهف  اىتشارا بيف كسائؿ التكاصؿ االجتهاعية ، كاف ىسبة استخداـ كسائؿ التكاصؿ أقؿ

ـ تأثيرات استخداـ اإلىترىت في ھٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أ(2112دراسة ضمٌاء جعفر وسعاد مسلم )
ج ھالتفكؾ األسرم كاالجتهاعي هف قبؿ طمبة الجاهعات العراقية، كقد استخدهت الباحثتاف الهف

عداد الباحثتاف(، كتككىت العيىة هف الهسحي، كها اعتهدت الدراسة األدكات التالية: )استباىة هف إ
( طالبا هف طبلب الجاهعة العراقية، كتكصمت الىتائج إلى:يكجد تأثير سمبي هف قبؿ طمبة الجاهعة َٓ)

عمى العبلقات األسرية داخؿ الهىزؿ فقد تراكحت أعمى ىسبة لعدـ هشاركة أفراد األسرة بها يتـ االطبلع 
بيف أفراد األسرة(، كعدـ قضاء كقت هع األسرة يكازم كقت في اإلىترىت )ضعؼ التكاصؿ االجتهاعي 

ك الهعارض هف جاىب األسرة الستخداـ تمؾ الهكاقع ھك هؤيد كهف ھىاؾ هف ھتصفح اإلىترىت.أف 
 ذا الكقت هع األسرة.ھلقضاء طكيؿ في استخدهٍا بدال هف قضاء 

ير اإلىترىت عمى االتصاؿ الشخصي ذي الدراسة إلى هعرفة تأثھٌدفت م( 2112دراسة أبو عرقوب والخدام )
ج الكصفي التحميمي، كأعتهد الباحثاف األدكات التالية: ھباألسرة كباألصدقاء، كاستخدهت الدراسة الهف
( طالبة هف طالبات كمية عجمكف الجاهعية، كقد ََّ)استباىة هف إعدادٌها(، كتككىت العيىة هف )

ية بيف استخداـ اإلىترىت هف جٍة كعدد ساعات تكصمت الىتائج إلى:كجكد عبلقة ذات داللة إحصائ
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استخداهً هف جٍة أخرل، كاالتصاؿ الشخصي باألسرة كباآلخريف.عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
إحصائية لتأثير استخداـ اإلىترىت عمى االتصاؿ الشخصي باألسرة كالصديقات تعزل لهتغيرات الدخؿ 

(.كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية  َُ. َلداللة )رم، كالكمية، كالهستكل الدراسي عىد هستكل اھالش
لتأثير استخداـ اإلىترىت عمى االتصاؿ الشخصي باألسرة كالصديقات تعزل لهتغير هكاف السكف كذلؾ 
دلت الىتائج إلى أف لئلىترىت تأثيرا عمى سمكؾ الطالبات في كمية عجمكف الجاهعية ألىً قمؿ هف 

ف كبصدقاتٍف. ا لكجًھرغبتٍف في االتصاؿ الشخصي كج  بأسٌر

  نتائج الدراسة :

أوال :  نتائج الدراسة حوؿ السؤاؿ األوؿ والذي ينص عمى  : ما أثر شبكات التواصؿ االجتماعي 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية والنفسية عمى المستخدميف العرب ليا في 

الرصد كالتصىيؼ كالتحميؿ لمدراسات كالبحكث العربية  ؟ بعد  ضوء البحوث والدراسات العربية الحديثة
حكؿ آثار شبكات التكاصؿ االجتهاعي السياسية كاالقتصادية كاالجتهاعية كالثقافية كالتربكية كالىفسية 
عمى الهستخدهيف العرب لٍا ، تـ التكصؿ الى الىتائج التالية : دلت ىتائج البحكث كالدراسات عمى ها 

ت التكاصؿ االجتهاعي تقكـ بحهاية الىسيج االجتهاعي )البىاء األسرم( لتحقيؽ تبيف أف شبكايمي : 
تقكـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي في الهجتهعات بىشر الكعي الثقافي، كالبيئي ،  ، كاألهف الهجتهعي

تعهؿ بسرعة عمى تكصيؿ األخبار هف هصادر هتعددة  .,كالسياسي، كالكطىي، كالعمهي، كاإلعبلهي
التاثير السمبي بىشر الشائعات الهضممة ك الكاذبة، ك تعهؿ بسرعة ىشر جرائـ اإلباحية تؤدم الى 

ىاؾ عبلقة قكية بيف شبكات التكاصؿ  الجىسية ك زيادة هعدالت جرائـ االبتزاز اإللكتركىي، ٌك
ضبط شبكات التكاصؿ االجتهاعي تقىيان يككف عف طريؽ كضع البرهجيات التي  ،االجتهاعي بالهجتهع

الهضهكف األخبلقي كتىشري، ك اتضح أف ضبط شبكات التكاصؿ قاىكىيان يككف عف ىشر القكاىيف  تحهؿ
ضبط شبكات التكاصؿ اجتهاعيان يككف عف  ككالتشريعات الضابطة ضهف شبكات التكاصؿ االجتهاعي.

ت تبيف أف أٌـ هعكقا كطريؽ تكعية الشباب هف هرتادم هكاقع التكاصؿ بالقيـ كاألخبلؽ اإلسبلهية.
ضبط شبكات التكاصؿ االجتهاعي ٌي: صعكبة تكافؽ الهجتهع الدكلي عمى صيغة الهضهكف 
األخبلقي الهكحد، كالتطكر في ىكع كهاٌية الجرائـ ىظران لمتطكر التقىي الهتسارع، كعدـ كجكد براهج 

رشاد هكجٍة لؤلسرة حكؿ سمبيات كآثار هكاقع التكاصؿ االجتهاعي.  تكعية كا 
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لىسؽ القيـ الفكرية تأثير قكم جدان عمى اتجاٌات اآلباء ىحك شبكات التكاصؿ دلت الدراسات أف  
االجتهاعي، بيىها كاف ٌذا التأثير قكم فقط عمى اتجاٌات األبىاء ىحك تمؾ الشبكات،  كلىسؽ القيـ 
االقتصادية كالجهالية كالسياسية كاالجتهاعية األخرل تأثير قكم عمى اتجاٌات اآلباء أك األبىاء ىحك 

لىسؽ القيـ الديىية تأثير قكم جدان عمى اتجاٌات اآلباء أك األبىاء ىحك ك شبكات التكاصؿ االجتهاعي، 
شبكات التكاصؿ االجتهاعي، كأف االتجاٌات الهؤيدة بشدة الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي ٌي 

ار البىاء القائـ عمى : تيسير التكاصؿ هع األٌؿ كاألقارب كاألصدقاء بتكمفة هىخفضة، كدعـ ثقافة الحك 
قبكؿ اآلخر كاحتكائً، كالتكاصؿ هع أبىاء الحضارات كالثقافات األخرل. أف االتجاٌات الرافضة 
الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي ٌي : إهكاىية ارتكاب جرائـ الىصب كالتزكير اإللكتركىي، 

. كتكجد فركؽ ذات داللة كضعؼ التكاصؿ االجتهاعي الهباشر، كفتح الهجاؿ أهاـ ابتزاز الىساء
إحصائية في اتجاٌات اآلباء كاألبىاء ىحك شبكات التكاصؿ االجتهاعي تعزل إلى ىسؽ القيـ، ككاىت 

 الفركؽ الدالة إحصائيان لصالح اآلباء.

أتضح أف هف أكثر أدكار شبكات التكاصؿ االجتهاعي في ارتكاب جرائـ االبتزاز: حصكؿ الهبتز عمى 
ة، حصكؿ الهبتز عمى فيديك شخصي لمفتاة، حصكؿ الهبتز عمى البياىات الصكر الشخصية لمفتا

الشخصية لمفتاة. كهف أكثر أدكار االبتزاز عف طريؽ شبكات التكاصؿ في ارتكاب الجرائـ غير 
األخبلقية:ابتزاز الفتاة لمخركج هع الهبتز ، إقاهة عبلقة غير شرعية هباشرة، ابتزاز الفتاة الستداهة 

تز. كتبيف أف أكثر أىهاط الجرائـ غير األخبلقية الشائعة عف طريؽ شبكات التكاصؿ االتصاؿ بالهب
ٌي: إكراي الفتاة عمى االختبلء هع الهبتز خمكة غير شرعية، إكراي الفتاة عمى ههارسة عبلقة جىسية 

تتـ  هف أكثر الهعكقات التي تحد هف فاعمية هكاجٍة جرائـ االبتزاز التي ,هحرهة، االبتزاز العاطفي.
عبر شبكات التكاصؿ االجتهاعي: خكؼ الفتاة هف هعرفة أسرتٍا، هكقؼ الهجتهع السمبي تجاي الفتاة 

 الهبتزة، خكؼ الفتاة هف اإلببلغ عف الجريهة.

زكجات هستخدهي شبكات التكاصؿ  بيىت الدراسات أف الهشكبلت الىفسية التي تكجد لدل بعض 
االجتهاعي بدرجة هرتفعة ٌي : القمؽ هف إصرار الزكج عمى استخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي، 

أف الهشكبلت االجتهاعية التي تكجد لدل ك كالحيرة هف تصرفات الزكج، كالغيرة الشديدة عمى الزكج. 
فعة ٌي : الخبلؼ هع الزكج، بعض زكجات هستخدهي شبكات التكاصؿ االجتهاعي بدرجة هرت

كالشجار هع الزكج، كالتعاهؿ الجاؼ هع الزكج، ك أف األسباب التي تسٍـ في كقكع الهشكبلت الىفسية 
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كاالجتهاعية لدل بعض زكجات هستخدهي شبكات التكاصؿ االجتهاعي بدرجة هرتفعة ٌي : تككيف 
ٌهاؿ الزكجة الزكج عبلقات هحرهة عبر شبكات التكاصؿ االجتهاعي، كفتكر الع اطفة ىحك الزكجة، كا 

ا، ك يترتب عمى إساءة استخداـ األزكاج لشبكات التكاصؿ االجتهاعي هشكبلت  كالبلهباالة بهشاعٌر
ىفسية شديدة لدل الزكجات، ك يترتب عمى إساءة استخداـ األزكاج لشبكات التكاصؿ االجتهاعي 

ت هجتهع الدراسة رؤية هتشابٍة ىحك هشكبلت اجتهاعية هتكسطة الشدة لدل الزكجات ، كلدل هفردا
ف.   الهعاىاة هف الهشكبلت الىفسية كاالجتهاعي هٍها اختمفت أعهاٌر

كها كضحت الدراسات إف الكقائع التي تشير إلى تكظيؼ شبكات التكاصؿ االجتهاعي في التكعية  
السعكدم بها  األهىية ضد خطر الشائعات بدرجة هرتفعة جدان ٌي : رفع هستكيات فٍـ أفراد الهجتهع

يحيط بٍـ هف هخاطر كتٍديدات داخمية كخارجية، كالرد عمى الشائعات التي تصؼ السعكدييف 
ة التي تبث الشائعات.كأف اإليجابيات الهٍهة  غبلؽ الهكاقع اإللكتركىية الهشبٌك اب كالتطرؼ، كا  باإلٌر

الكقكؼ بحـز  :ات ٌي جدان لتكظيؼ شبكات التكاصؿ االجتهاعي في التكعية األهىية ضد خطر الشائع
ضد كؿ تيارات اإلفساد الديىي كاالجتهاعي كالفكرم التي يتعرض لٍا أفراد الهجتهع ، كالهحافظة عمى 
عقيدة الهجتهع القائهة عمى الكسطية، كتىهية الحس األهىي البلـز لمرد عمى الشائعات كدحضٍا قبؿ 

صؿ االجتهاعي في التكعية األهىية ضد استفحالٍا ، كأف الهعكقات التي تحد هف تكظيؼ شبكات التكا
خطر الشائعات بدرجة هرتفعة جدان ٌي : لٍفة هستخدـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي في هعرفة أم خبر 
هثير، كسٍكلة تأثر بعض هستخدهي الشبكات بها يىشر هف شائعات، كضعؼ األىظهة كالمكائح 

تسٍـ في التغمب عمى هعكقات تكظيؼ  العقابية الهطبقة ضد هركجي الشائعات، ك إف الكسائؿ التي
شبكات التكاصؿ االجتهاعي في التكعية األهىية ضد خطر الشائعات بدرجة هرتفعة جدان ٌي : تطكير 
الهقررات الدراسية كتضهيىٍا تحذيرات هف هخاطر الشائعات، كاستخداـ الكسائؿ التقىية في رصد كتتبع 

ختصيف لتبصير هستخدهي الشبكات بالهخاطر الديىية هصادر تركيج الشائعات، كاستضافة العمهاء كاله
 كاالجتهاعية كاالقتصادية لىشر الشائعات.

كقد كشفت الىتائج  بعض الدراسات أٌف الهتكسطات الحسابية لئلجابة عف سؤاؿ درجة إسٍاـ شبكات 
 (ٕٔ.ّ-ََ.ّالتكاصؿ االجتهاعي في تعزيز قيـ الهكاطىة لدل الشباب الجاهعي تراكحت ها بيف )

بدرجة تقييـ هتكسطة، كأٌف الهتكسطات الحسابية لػ)أكثر شبكات التكاصؿ االجتهاعي استخداها لدل 
( بدرجة تقييـ هتكسطة، كحازت كسيمة التكاصؿ التكاصؿ ٓٓ.ّ-ٖٓ.ِطمبة الجاهعة( تراكحت ها بيف )



 ََِِشباط  َّ (ُالعدد )      الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية

 

46 
 

ت داللة تكيتر( عمى أعمى درجة، كها أسفرت الىتائج عف عدـ كجكد فركؽ ذا Twitter)االجتهاعي 
إحصائية تعزل لهتغير الىكع في جهيع الهجاالت كفي درجة تقدير طمبة الجاهعة  في إسٍاـ شبكات 
التكاصؿ االجتهاعي في تعزيز قيـ الهكاطىة لديٍـ تعزل لهتٌغير الىكع ككؿ، كعدـ كجكد فركؽ ذات 

ؿ العمهي في جهيع الهجاالت لدرجة تقدير طمبة الجاه عة في إسٍاـ شبكات داللة إحصائية تعزل لمهٌؤ
التكاصؿ االجتهاعي في تعزيز قيـ الهكاطىة لديٍـ، باستثىاء بعد )االىتهاء كالكالء(، كجاءت الفركؽ 

 لصالح درجة البكالكريكس.

اآلثار السمبية في الجاىب الىفسي كاالجتهاعي كالصحي : العزلة االجتهاعية بيىت ىتائج الدراسات أف  
، كالتكتر الىفسي لدل الهستخدـ ، اضافة الى اآلثار الصحية كالتعب  ، كاالىكفاء الشبكي ، كالقمؽ

اؽ ، كضعؼ البصر كاآلـ الظٍر ، كضعؼ الكازع الديىي ، اىتشار لغة السب كالشتـ ، كهزاحهة  كاالٌر
العاهية لمفصحى ، كاظٍار الكسؿ ، كفقداف الدافعية لمعهؿ كاالىتاج ، كأف تطبيؽ الكاتسب األكثر 

ساعات يكهية  ّكسائؿ التكاصؿ االجتهاعية ، كاف ىسبة استخداـ كسائؿ التكاصؿ أقؿ هف اىتشارا بيف 
. 

كها دلت ىتائج الدراسات عمى اٌهية هكاقع التكاصؿ االجتهاعي في  تىهية الكعي االجتهاعي ، كتىهية  
رم هع الذات لدل الشخصية ، كتىهية رأس الهاؿ االجتهاعي ، كتدعيـ قيـ التفاٌـ كالتكاصؿ الحضا

اآلخر ، ك تعزيز قيـ االىتهاء الكطىي ، كالٍكية الثقافية ، كترسيخ قيـ التطكع كالهشاركة ، كاعتهاد 
هعظـ الشباب عمى هكقع الفيسبكؾ في التكاصؿ ، كالقدرة عمى التفاعؿ االىساىي هع جهيع الجىسيات ، 

 كالتأثير االيجابي عمى جكاىب الشخصية الشابة 

دـ الىسبة األكبر هف الطمبة الهبحكثيف شبكات التكاصؿ االجتهاعي بصفة دائهة كبيىت الدراسات تستخ 
، كيقضي هعظهٍـ حكالي ساعة إلى ساعتيف في تصفحٍا ، أيف يتكاصمكف هع األصدقاء كالزهبلء 
كذلؾ بأسهاء حقيقية ، كها أف الفيس بكؾ ٌك الهكقع األكثر استخداها لدل الطمبة الهبحكثيف باإلضافة 

شبكات التكاصؿ االجتهاعي تمعب دكرا كبيرا في ىشر قيـ التساهح،ك التضاهف، كىبذ العىؼ إلى أف 
التسمية، كالتعارؼ هع اآلخريف كشغؿ  الدفاع عف الديف اإلسبلهي كالكالء لمكطف لدل الطمبة الجاهعييف

تي تحققٍا  ـ اإلشباعات الھأكقات الفراغ، كتبادؿ الهعمكهات كالتعرؼ عمى ثقافات أخرل هختمفة.أف أ
شبكات التكاصؿ االجتهاعي تتهثؿ في تكفير الكقت كالجٍد كتكفير الهاؿ كسرعة التكاصؿ.أف 
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هستخدهي شبكات التكاصؿ االجتهاعي هف الشباب يكهيا تراكحت بيف ساعتيف إلى أربع ساعات في 
اع الكقت، كأف هف سمبيات شبكات التكاصؿ االجتهاعي أىٍا تؤدم إلى ضي اليكـ في الفترة الهسائية.

كضعؼ العبلقات األسرية،  كتضعؼ القدرة عمى التكاصؿ الهباشر، كتؤدم إلى ضعؼ العادات 
 كالتقاليد، كتؤدم إلى الشعكر بالكحدة كالعزلة كتؤدم إلى هشاكؿ في األسرة.

%يستخدهكف 6ّْٔ%يستخدهكف هكاقع التكاصؿ في الهىزؿ ، كأف ٖٓكأظٍرت ىتائج الدراسات :  أف 
%يستخدهكف هكاقع التكاصؿ ألغراض : الحصكؿ عمى هعمكهات ، 6ْٕٓصؿ ليبل ، كأف هكاقع التكا

% أصبحكا 6ِٖٔكالتسمية ، كالترفيً ، كشغؿ أكقات الفراغ ، كتككيف صداقات هع ىفس الىكع ، ك 
ـ ، 6ّْٖهدهىيف لهكاقع استخداـ الشبكات االجتهاعية ، كأف  %أضعؼ هف اىتهائٍـ ألسٌر

% تأثركا بالعادات كالتقاليد الغربية ، كأف 6ُٕٓاجباتٍـ األسرية ، كأف %هىٍـ قصركا في ك 6ُْٔ
% يفضمكف العزلة عف هخالطة اآلخريف 6ُّْ%أصبحكا يفضمكف الثقافة األسرية الغربية ، كأف 6ُْٓ

كسائط التكاصؿ االجتهاعي أكثر هف الذيف ال يستخدهكىٍا ، كأف  فأف ىسبة الطمبة الذيف يستخدهك ك .
كر أكثر استخداها هف االىاث ، كىسبة الطمبة الذيف يستخدهكف الكسائط هف الهدف أكثر هف الطمبة الذك

أف هف أٌـ دكافع استعهاؿ ك  القرل ، ك كأف أكثر الكسائط استخداها الفيسبكؾ ، أها أقمٍا اليكتيكب.
بيف هكاقع التكاصؿ االجتهاعي لدل أفراد الهجتهع ا تقريب الهسافات كتكطيد الصمة االجتهاعية 

هف أٌـ استخداهات شبكات التكاصؿ االجتهاعي  كأف  الطبلب البعيديف عف عائبلتٍـ بسٍكلة كييسر.
ـ هف الهخاطر، ك هف أٌـ  في التكعية األهىية إىشاء حسابات أهىية رسهية لتكعية الهكاطىيف كتحذيٌر

ادرة عمي التصدم ايجابيات تكظيؼ شبكات التكاصؿ االجتهاعي في التكعية األهىية بىاء جبٍة قكية ق
اب.  لمجريهة كالعىؼ كاإلٌر

كأكدت ىتائج الدراسات : أف تأثير شبكات التكاصؿ االجتهاعي عمى األهف الفكرم لدل الطمبة بصفة  
عاهة بدرجة هتكسط، ها يؤكد ضركرة العهؿ عمى تكعية الطمبة في الهراحؿ التعميهية الهختمفة باستخداـ 

ـ، كأف لشبكات التكاصؿ ھعمى تىهية التفكير الىاقد لدی شبكات التكاصؿ االجتهاعي، كالعهؿ
االجتهاعي بعدا اجتهاعيا كىفسيا حيث إف التفاعؿ هع تمؾ الشبكة يسعى إلى تخريب الركابط 
االجتهاعية، ألىً يغير في طبيعة العبلقات اإلىساىية بتشجيعٍا بشكؿ هف االتصاالت دكف 

ة التي ىجهت عف استخداـ شبكة التكاصؿ االجتهاعي االحتكاؾ.كأف الهشكبلت االجتهاعية كالىفسي
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كثيرة هىٍا ها يتعمؽ باألسرة كهىٍا ها يتصؿ بعبلقة الفرد هع هجتهعً كهىٍا الهشكبلت األسرية 
 كاإلدهاف، كالعزلة االجتهاعية.

كبيىت ىتائج الدراسات أف هكاقع التكاصؿ االجتهاعي تساعد عمى التهكف هف اجراء عبلقات غير  
هع الطرؼ اآلخر ، كاالٌهاؿ في الشعائر الديىية ، كالتهكف هف تخطي حاجز الخجؿ ،ك شرعية 

التكاصؿ االجتهاعي ، كالتعبير بحرية عف الرأم ، كالقدرة عمى هخاطبة الجىس اآلخر ، كاالطبلع عمى 
،كأف  آخبار البمد . كبيىت ىتائج الدراسات أف الهجتهع الهتهتع بالشفافية يكاجً الشائعات دكف عىاء

ا عمى هكاقع  هكقع تكيتر ذك صمة بتركيج الشائعات ، كتككف الشائعات عمى هكقع تكيتر أكثر هف غيٌر
ٌك  التطبيؽ األكؿ الذم جهع أفراد العائمة الصغيرة كالههتدة في “الكاتس آب “أف ك  التكاصؿ األخرل.

ىً بربط بيئة افتراضية كاحدة، كالهىاسبة لتبادؿ أخبار العائمة كاألقارب، كهىاق شة القضايا الهٍهة، كا 
ساعد الىساء ” الكاتس آب“الهستخدهيف بأرقاـ جكاالتٍـ، هها بضهف الكصكؿ لؤلٌؿ كاألقارب ،كأف 

كسكاف الهدف الكبيرة في تجاكز حاجز الهكاف، فأعطى الهرأة فرصة لمتكاصؿ، هها ىتج هف تقكية 
زالة حاجز الكمفة بيف األقارب كتقكية صمة ال أعطت الكقت “الكاتس آب “رحـ، كأف رسائؿ العبلقة، كا 

لمحكار بيف أفراد األسرة كتعطي الفرد كقتا أطكؿ لمتفكير في الرد الهىاسب كالكصؿ لمقرار الهىاسب، 
ذا التطبيؽ في تسٍيؿ  عهمية التكاصؿ بيف جيؿ اآلباء كاألهٍات، كبيف جيؿ الشباب ھكذلؾ ساعد 

 .كالشابات

ؤاؿ الثاني  والذي ينص عمى : ما ىي التوصيات والمقترحات التي ثانيا :نتائج الدراسة حوؿ الس
خرجت بيا نتائج البحوث والدراسات العربية الحديثة في التعامؿ مع شبكات التواصؿ االجتماعي؟ مف 
خالؿ الرصد والتصنيؼ قدمت البحوث والدراسات العربية الحديثة مجموعة مف التوصيات والمقترحات 

 لتواصؿ االجتماعي وىي تتمخص بما يمي :حوؿ استخداـ شبكات ا

ضركرة تعزيز استخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي لبلستفادة هىٍا في العيش في بيئة ىظيفة كخالية 
العهؿ هع الهؤسسات التربكية عمى  ، كهف التمكث تحقؽ األهف البيئي، كالحصكؿ عمى الرعاية الصحية

دعـ كهساىدة الهجهكعات الشبابية الىاشطة  ، كجتهاعيتحقيؽ االستخداـ اآلهف لشبكات التكاصؿ اال
عمى شبكات التكاصؿ االجتهاعي كتىظيـ عهمٍا خاصة الهٍتهة بىشر القضايا االجتهاعية كاإلىساىية 

استخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي في قطاع العهؿ اإلىساىي، كتعظيـ االستفادة هىٍا في  ككالكطىية.
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تضهيف هفٍكـ أهف الهعمكهات، كالحفاظ عمى الخصكصية، كسرية البياىات، إدارة األزهات كالككارث، ك 
ترسيخ القيـ االجتهاعية بصفة عاهة كالقيـ  كهراقبة الٍكية الرقهية كحهايتٍا، ضهف هىاٌج التعميـ، ك

الديىية بصفة خاصة لتأهيف استخداـ أفراد الهجتهع لشبكات التكاصؿ االجتهاعي دكف الكقكع في 
ا فرض رقابة هتكاصمة هف اآلباء عمى األبىاء عىد استخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي.   ، كهخاطٌر

كاستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي في دعـ التقارب بيف الهجتهع كالهجتهعات األخرل ، كترسيخ 
القيـ االجتهاعية بصفة عاهة كالقيـ الديىية بصفة خاصة لتأهيف استخداـ أفراد الهجتهع لشبكات 

االت فرض رقابة هتكاصمة هف اآلباء عمى األبىاء عىد  ، ك كاصؿ االجتهاعي دكف الكقكع في هخاطٌر
 استخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي في دعـ التقارب . ، كاستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي

ا، ككضع قكاىيف كاضحة كصريحة كصالحة لمتعاهؿ هع الجرائـ، كبها يحد هف خطكرتٍا كردع هرتكبيٍ   
تطبيؽ ,هع تفعيؿ ها ٌك هكجكد هف قكاىيف لترتقي إلى الحد الذم يهكف هف استخداهٍا كقايةن كردعان. 

براهج إرشادية في الهدارس لمحهاية الشخصية خصكصان لمطالبات يٍدؼ إلى االستخداـ اآلهف لؤلىترىت 
يقع عميٍف، ك ضركرة أف ، ككذلؾ تكعيتٍف إلى كيفية حهاية أىفسٍف هف أىكاع االبتزاز الذم يهكف أف 

تتحهؿ الهؤسسات الرسهية كاالجتهاعية هسؤكلية تكجيً كتكعية الفتيات عف خطكرة كسمبيات شبكات 
التكاصؿ كالجرائـ التي تتـ هف خبللٍا كالتحذير هف سمككيات كههارسات قد تهكف البعض هف االبتزاز. 

بتزاز كذلؾ هف خبلؿ التعاهؿ هعٍـ بهبدأ كضركرة التزاـ السرية التاهة ىحك الفتيات البلتي تعرضف لبل
السرية لحفظ سهعتٍـ، هها يشجع الضحايا عمى عدـ الخىكع ألساليب االبتزاز، كالمجكء إلى الٍيئة 

، .كضع ضكابط رقابية الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتهاعي.لمقبض عمى الهبتز، كتقديهً لمعدالة
اج لزيادة قدراتٍف عمى هكاجٍة الهشكبلت كالصعاب في تقديـ براهج إرشاد زكاجي لمهقببلت عمى الزك ك 

تقديـ براهج العبلج السمككي كالعبلج العقبلىي االىفعالي لؤلسرة التي تعاىي هف  ، كالحياة الزكجية
هشكبلت ىاتجة عف سكء استخداـ الزكج لشبكات التكاصؿ االجتهاعي،كفرض رقابة عمى استخداـ 

ا هف شائعات شبكات التكاصؿ االجتهاعي، كحظر ها هضاعفة العقكبات عمى تركيج  يىشر عبٌر
الشائعات عبر شبكات التكاصؿ االجتهاعي،ك االستفادة هف شبكات التكاصؿ االجتهاعي في التىبيً 

استحداث براهج تثقيفية تختٌص بالكطف كتاريخً كآثاري هكجٍة عمى شبكات التكاصؿ ،ك بخطكرة الشائعات
ر( هف أجؿ تعزيز كترسيخ الهكاطىة ، كالتركيز عمى الجاىب االجتهاعي كخاصة برىاهج )التكيت

ضركرة كضع ، ك  التكضيحي لمىصكص القاىكىية هف خبلؿ هىشكرات شبكات التكاصؿ االجتهاعي
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ضكابط فىية كتىظيهية تتعارؼ عميٍا الدكؿ، كبث هكاد لتكعية الهجتهعات كعقد اتفاقيات ثىائية كهتعددة 
التكاصؿ االجتهاعي كخاصة بيف الدكؿ اإلسبلهية، ك تحديد  األطراؼ لمحد هف سمبيات شبكات

اب عبر االىترىت ككضع البراهج  خصائص الفئات الهستٍدفة في خطابات جهاعات التطرؼ كاإلٌر
 .الكقائية كفؽ هىٍج عمهي

 التكصيات :ثالثا : 

 يوصي الباحث في نياية الدراسة بما يمي :

كجية حديثة ، لهراجعة الهكاقع الههىكعة كالٍداهة ، ضرةرة كضع قكاعد كضكابط ككسائؿ تكىكل -ُ
 بحيث ال يهكف الهستخدهيف لمشبكة هف الدخكؿ عميٍا.

ضركرة الترشيد كاالستخداـ الهعتدؿ لشبكات التكاصؿ االجتهاعي ، بٍدؼ تحقيؽ أغراض هحددة  -ِ
 ككاضحة .

تهاعي ، كدراسة شرائح الهجتهع اجراء الهزيد هف البحكث الهيداىية الهتعمقة بهكاقع التكاصؿ االج -ّ
ا ، كتكظيفٍا في خدهة الهصمحة العاهة .  الهتىكعة في استخداهٍا ككيفية استثهاٌر

دعكة الجٍات الرسهية ، كهىظهات الهجتهع الهدىي كالجاهعات ، كهراكز البحكث ، لعقد كرشات  -ْ
هىٍا في الجكاىب االيجابية ، كىدكات كهؤتهرات عمهية ، حكؿ هكاقع التكاصؿ االجتهاعي ، كاالستفادة 

 كاالبتعاد عف الجكاىي السمبية .
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 المراجع

(، شبكة التكاصؿ َُِْأبك خطكة، السيد عبد الهكلى السيد كالشربيىي، أحهد ىصحي أىيس. ) -ُ
ا عمى األهف الفكرم لدل طمبة التعميـ الجاهعي. الهجمة العربية لضهاف جكدة التعميـ ھاالجتهاعي آثار

 (ُٓهجمد السابع، العدد )الجاهعي. ال

(. تأثير اإلىترىت عمى االتصاؿ  َُِِيـ أحهد كالخداـ، حهزة خميؿ. ) ھأبك عرقكب، إبرا -ِ
، العدد ّٗالشخصي باألسرة كاألصدقاء. دراسة هيداىية. دراسات العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية. الهجمد 

 .ّّْ- ِّْ(، ص ِ)

ات طالبات جاهعة الهمؾ سعكد ىحك ھ(. اتجا َُِْ)  الذيب، أسهاء بىت سعد بف عبد اهلل. -ّ
شبكات التكاصؿ االجتهاعي. دراسة هيداىية. رسالة هاجستير في اإلعبلـ. كمية اآلداب. قسـ اإلعبلـ، 

 جاهعة الهمؾ سعكد.

( أثر استخداـ تقىية االتصاؿ الحديثة عمى القيـ  َُِّالزيكد هحهكد سبلهة كعثهاف فاطهة. )  -ْ
ر. ھهف خبلؿ التكاصؿ االجتهاعي بيف جيؿ األبىاء كاألباء.هجمة كمية التربية. جاهعة األز االجتهاعية
 (. ُْٓالعدد:) 

اب جكدة ) -ٓ ( ، اآلثار االجتهاعية الستخداـ االعبلـ االجتهاعي عمى بعض َُِٓالخايس،عبدالٌك
 . ْٕجكاىب الشخصية الشابة ، الهجمة االجتهاعية ، عدد 

(. أثر استخداـ شبكات التكاصؿ اإللكتركىية عمى العبلقات  َُِّشكع. ) رم، حىاف شعٍالش -ٔ
، دراسة هيداىية عمى عيىة هف طالبات جاهعة الهمؾ عبد ”الفيس بكؾ كتكتير ىهكذجان “االجتهاعية 

العزيز بجدة رسالة دكتكراي غير هىشكرة. قسـ عمـ االجتهاع كالخدهة االجتهاعية. كمية اآلداب كالعمـك 
 ية. جاهعة الهمؾ عبد العزيز بجدة.اإلىساى

ا عمى القيـ لدل طبلب الجاهعة َُِْالطيار،فٍد بف عمي )-ٕ ( ، شبكات التكاصؿ االجتهاعي كأثٌر
) تكيتر ىهكذجا ( ، دراسة تطبيقية عمى طبلب جاهعة ىايؼ العربية لمعمكـ األهىية ، الهجمة العربية 

 . ٔ ، العدد َّلمدراسات األهىية كالتدريب ، هجمد 
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( ، تصكر استراتيجي لهكافحة الشائعات في هكاقع التكاصؿ َُِْالكرىاؼ ،رائد بف حـز ) -ٖ
االجتهاعي بالههمكة العربية السعكدية ،أطركحة هاجستير ، جاهعة ىايؼ العربية لمعمكـ األهىية ، كمية 

 الدراسات االستراتيجية .

اآلثار االجتهاعية كالسياسية لشبكات  ( ، َُِٔالعمي ،عادؿ ، ك ىايؼ عكض ، كبشرل ، رفيؽ)-ٗ
التكاصؿ االجتهاعي عمى الهستخدهيف هف الشباب الجاهعي ةطمبة كمية الدراسات العميا في الكميات 

 ، ّٕ، عدد  ّّالىظرية في جاهعة تشريف ، هجمة جاهعة تشريف ، ـ 

ا بتحقيؽ ( ، شبكات التكاصؿ االجتهاعي كعبلقتٍَُِٓالهطيرم، سمطاف بف خمؼ هحسف ) -َُ
 األهف الهجتهعي ، اطركحة هاجستير ، جاهعة ىايؼ العربية لمعمـك األهىية ، كمية الدراسات التطبيقية . 

(. آثار الكاتس آب عمى العبلقات االجتهاعية داخؿ األسرة الصغيرة  َُِْالهستىير عيسى. )  -ُُ
ستير. دراسات االتصاؿ كاإلعبلـ. كاألسرة الههتدة كبيف األقارب كاألصدقاء كزهبلء العهؿ. رسالة هاج

 جاهعة هكىاش األسترالية بأستراليا

(. أثر استخداـ اإلىترىت في التفكؾ األسرم  َُِِجعفر، ضهياء عبد اهلل، كهسمـ، سعاد هحهكد. ) 
 .(ّٗ)كاالجتهاعي. دراسة هسحية لطمبة الجاهعات العراقية. هجمة الهستىصرية لمدراسات العربية. العدد

(. أثر استخداـ اإلىترىت في التفكؾ  َُِِفر، ضهياء عبد اهلل، كهسمـ، سعاد هحهكد. ) جع -ُِ
األسرم كاالجتهاعي. دراسة هسحية لطمبة الجاهعات العراقية. هجمة الهستىصرية لمدراسات العربية. 

 .( ّٗالعدد ) 

ا في قطاع إَُِحىتكش ، أحهد كاظـ )  -ُْ لتعميـ الجاهعي ( ، هكاقع التكاصؿ االجتهاعي كدكٌر
، عيىة كمية الطب ، جاهعة القاسـ الخضراء ىهكذجا ، هجمة هركز بابؿ لمدراسات االىساىية ، جاهعة 

 .ٕ، عدد َُِٕبابؿ ، 

(. القيـ األخبلقية لمتكاصؿ االجتهاعي عبر شبكة اإلىترىت  َُِّدركيش، هحهد دركيش. )  -ُّ
، َُِّ( يكليك َٖية بالزقازيؽ. العدد:) هف هىظكر إسبلهي. دراسات بكية. هجمة كمية الترب

 .ّٕٗ-ُِّص
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(. أبعاد استخداـ الشباب السعكدم لمشبكات التكاصؿ  َُِّسمكل هحهد. الفاضؿ،)  -ُْ
االجتهاعي. دراسة هيداىية هطبقة عمى عيىة هف طبلب كطالبات جاهعة الهمؾ سعكد بالرياض. رسالة 

 ات االجتهاعية بجاهعة الهمؾ سعكد بالرياض.هاجستير غير هىشكرة. كمية اآلداب قسـ الدراس

( ، أثر استخداـ هكاقع التكاصؿ االجتهاعي في هىظهكهة القيـ َُِٕالشرعة، ههدكح هىيزؿ )  - ُٓ
 الديىية كاالخبلقية لدل عيىة هف طمبة الجاهعة الٍاشهية ، الجاهعة الٍاشهية ، األردف.

تأثيرات االجتهاعية كالسمككية الستخداـ الطالبة ( ، الَُِٔالهعيفيؿ ، كجداف بىت ابراٌيـ ) -ُٔ
الجاهعية لشبكات التكاصؿ االجتهاعي ، دراسة عمى عيىة هف طالبات الخدهة االجتهاعية في جاهعة 

 .ّْٖٕاألهيرة ىكرة ، الهجمة العربية لمعمـك االىساىية ، 

ثار السالبة الستخداـ ( دكر األىشطة البلصفية في تقميؿ اآلَُِٕىبؽ ، فاطهة عهر كآخركف )  -ُٕ
 السكداف ، جاهعة السكداف لمعمكـ كالتكىكلكجيا . –شبكات التكاصؿ في الهرحمة الثاىكية 
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هىصات التكاصؿ االجتهاعي تؤثر سمبا عمى العبلقات الركهاىسية ،  -
www.scientifcamerican.com. 

    https// annajah.netر سمبية تبثٍا هكاقع التكاصؿ االجتهاعي ،آثا ٖ -
  bbc.comهاذا يقكؿ العالـ في أضرار كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي،  -
  www.dove/comها أٌهية هكاقع التكاصؿ االجتهاعي بالىسبة الى الشباب ،  -
ا عمى الهجتهع ، هكقع هقاؿ ،  -    mqqal.comكسائؿ التكاصؿ االجتهاعي كأثٌر
   www.ann، َُِٕآثار سمبية تبثٍا هكاقع التكاصؿ االجتهاعي  -
 .yemensky.net، َُِٓتأثير سمبي لهكاقع التكاصؿ االجتهاعي عمى الجهيع ،  ُٖ -
 aaswat.comدراسات : أسكأ أضرار التكاصؿ االجتهاعي تقع عمى الهراٌقيف ،  -
كسائؿ         .jo.labeb.comهكاقع التكاصؿ االجتهاعي ، اآلثار الىفسية الستخداـ  -

 ( https://ar.wikipedia.org/wiki)iالتكاصؿ االجتهاعي ، 

  

http://www.scientifcamerican.com/
http://www.scientifcamerican.com/
http://www.ann/
https://ar.wikipedia.org/wiki)i
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دل تحقؽ األٌداؼ العاهة لمتربية الكطىية كاالجتهاعية: دراسة كصفية في هراحؿ االتعميـ في الكطف ه
 العربي.

The Extent to Which the Objectives of National Education 
and Social are achieved - Descriptive Study in Levels of Education in the 

Arab World. 
Dr. aref aljbour – Jordan 

 This study aimed to identify the general objectives of social and national 
education in the stages of general education in the Arab world through 
research and studies that dealt with the subject of social and national 
education, and to monitor the findings of these studies and research. The 
researcher used the qualitative analytical method, and the sample of the 
study consisted of (30) research and scientific studies that dealt with 
research and studies conducted in the Arab world on the subject of social 
and national education, and applied this study to the research and studies 
that were obtained in this field, especially studies Modern. Study tool: The 
researcher relied on the tool of surveying and analyzing the studies, and the 
analysis card included the following elements: the study objective, study 
methodology, study sample, study tool, study results, study 
recommendations. The study found that the research and studies that were 
analyzed, reviewed, monitored and classified, indicated the following results: 
the students' interest in the subject and the satisfaction of the subject for 
their educational needs were moderate, and the traditional teaching methods 
such as meeting and discussion are still prevalent, and There is a lack of 
use of school activities in the curriculum, and in the availability of the 
necessary educational possibilities for it, and that the methods of evaluation 
used are objective tests, while other questions are used to a medium degree, 
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the lack of educational means, and the absence of a specialized teacher to 
teach them, i.e. the subject of education Social and national, emphasize the 
importance of educational policy and set clear goals for the concept of 
citizenship. 

Keywords: Social and National Education, General Goals, Citizenship, 
Research and Studies. 

األردف –الدكتور عارؼ الجبور   

 الممخص                                         

هدل تحقؽ األٌداؼ العاهة لمتربية  االجتهاعية ك الكطىية في ٌدفت ٌدي الدراسة الى  التعرؼ عمى  
البحكث كالدراسات التي تىاكلت هادة التربية  هف خبلؿ  هراحؿ  التعميـ العاـ  في الكطف العربي

كاستخدـ الباحث  االجتهاعية كالكطىية ، كرصد ها تكصمت اليً تمؾ الدراسات كالبحكث هف ىتائج.
( بحثا كدراسة عمهية تىاكلت البحكث َّالهىٍج الىكعي التحميمي،ك تككىت عيىة الدراسة هف )

كطبقت ٌدي الدراسة ، ادة التربية االجتهاعية كالكطىيةكالدراسات التي أجريت في الكطف العربي حكؿ ه
أداة  عمى البحكث كالدراسات التي أهكف الحصكؿ عميٍا في ٌدا الهجاؿ كخاصة الدراسات الحديثة .

الدراسة: اعتهد الباحث عمى أداة هسح الدراسات كتحميمٍا ، كتضهىت بطاقة التحميؿ العىاصر التالية: 
ك  تكصيات الدراسة.ة ،عيىة الدراسة ،أداة الدراسة  ،ىتائج الدراسة ، ٌدؼ الدراسة ،هىٍج الدراس

تكصمت الدراسة الى أف البحكث كالدراسات التي خضعت لمتحميؿ كالهراجعة كالرصد كالتصىيؼ، 
اف اٌتهاـ الطمبة بالهادة كاشباع الهادة لحاجاتٍـ التعميهية كاىت بدرجة  أشارت الى الىتائج التالية :

ها اف طرؽ التدريس التقميدية كااللقاء كالهىاقشة ال زالت ٌي السائدة ، كها أف ٌىاؾ هتكسطة ، ك
قصكرا في استخداـ األىشطة الهدرسية في الهىٍج ، كفي تكفر االهكاىات التعميهية البلزهة لً، كأف 

تكسطة ، أساليب التقكيـ الهستخدهة ٌي االختبارات الهكضكعية ، أها االسئمة األخرل فتستخدـ بدرجة ه
كقمة الكسائؿ التعميهية ، كعدـ كجكد هعمـ هتخصص لتدريسٍا ، أم هادة التربية االجتهاعية كالكطىية ، 

 التأكيد عمى أٌهية السياسة التعميهية ككضع أٌداؼ كاضحة لهفٍـك الهكاطىة.

 حكث كالدراسات التربية االجتهاعية كالكطىية ،  األٌداؼ العاهة ،  الهكاطىة ، الب:  الكممات المفتاحية



 ََِِشباط  َّ (ُالعدد )      الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية

 

57 
 

 المقدمة.

ا هف الكتب الهدرسية ، ألىٍا      هادة التربية االجتهاعية كالكطىية لٍا أٌهية خاصة تىفرد بٍا عف غيٌر
تركز عمى التىشئة االجتهاعية كالتكافؽ الثقافي بيف أبىاء االهة الكاحدة كيهكف القكؿ اف طميعة الدراسات 

كر الذم تمقيً في تىشئة الهكاطف الصالح كبىاء االىساف الذم االجتهاعية ذات أٌهية قصكل بسبب الد
ىحف بحاجة اليً اكثر هف أم كقت هضى ، ذلؾ االىساف الهاٌر الفعاؿ الكاعي الذم يفٍـ ذاتً، كيسٍـ 
في تطكير هجتهعً ، كيعي بهشكبلت بيئتً الهادية كالبشرية ، كيكاجٍٍا كيعهؿ عمى حمٍا ) برىاهج 

( كتعهؿ كذلؾ كتب التربية االجتهاعية كالكطىية عمى تقكية اىتهاء الفرد لكطىً ُّٗٗالتعميـ الهفتكح ، 
يهاىً بأٌدافً) برىاهج التعميـ الهفتكح ،   (.ُّٗٗ، كا 

ثـ اف هادة التربية االجتهاعية ٌي إحدل أبرز الهكاد التي تساعد عمى تىهية الحس الكطىي لدل    
ي  : األسرة ، كالهدرسة ، كالهجتهع ، ككسائؿ االعبلـ ، الطمبة كذلؾ بتضافر جٍكد أربع جٍات ٌك

فاألسرة ٌي االساس اكال في ايجاد الهكاطف الصالح ، حيث تٍيئ ألبىٍا الجك االجتهاعي االسبلهي 
ي التي تعد التمهيذ اعدادا عقديا كخمقيا هف  البلـز ليىهك ىهكا صحيا ، كالهدرسة ٌي الهربي كالقدكة ٌك

التىشئة االجتهاعية السميهة الهحافظة عمى عقيدتٍا الصحيحة التي تسكدٌا  خبلؿ القدكة الحسىة ثـ
الهحبة كاالخبلص في القكؿ كالعهؿ ، كها إف االعبلـ لً دكري في تٍيئة الجك االجتهاعي كتكفير الجك 
ف الىفسي لعهمية التىشئة السميهة كيذكر ٌىا أحد الباحثيف في ٌذا الصدد اف التربية الكطىية تتراكح بي

البعد السياسي كالبعد االجتهاعي ، حيث تعتبربعدا رئيسيا هف أبعاد عمـ اجتهاعيات التربية باعتبار اف 
االىساف هخمكؽ سياسي كاجتهاعي ، ككمها أتقف الهجتهع تىشئة أجيالً تىشئة هكاطىية سميهة ، كمها 

ا فاف التربية كاف أكثر تقدها كتطكرا ىحك األفضؿ ، كأشد تهاسكا ، كالعكس صحيح، كهف ٌى
االجتهاعية كالكطىية تعهؿ عمى ىهك الفرد كتطكير جكاىب شخصيتً لتككف حافمة كشاهمة لمكعي 
كاالدراؾ بهجهكعة هف الهفاٌيـ كاالتجاٌات كالقىاعات، كمهشاركة كالحرية السياسية ، كالهساكاة اهاـ 

 (.ّق، ُّْٕالىظاـ كالعدؿ في الكظائؼ كالتعميـ كجهيع الحقكؽ ) الحفظي ،

ككها أف هف اٌداؼ هادة التربية االجتهاعية كالكطىية كالتي تسعى الدكؿ العربية الى تحقيقٍا ٌي :    
ىتهاء لمكطف كالحرص عمى أهىً كاستقراري كالدفاع عىً، كتعريؼ الطبلب بها لٍـ كها عميٍـ تعزيز اال

رة سميهة ، كتىهية هٍارات هف الحقكؽ كالكاجبات بصفتٍـ هكاطىيف ، كتحقيؽ الكعي االسرم لبىاء اس
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الحكار كابداء الرأم كالهشاركة في الىقاش ، كتعريؼ الطبلب بتاريخ كطىٍـ كهىجزاتً ككفاح ابائٍـ 
االكائؿ كتىهية االعتزاز باالىتهاء لؤلهة العربية كاالسبلهية ، كأٌهية التغيير كالتكاصؿ بالعالـ الخارجي 

كذا يتضح لىا اف هادة التربية االجتها عية كالكطىية تساٌـ في تطكير جكاىب شخصية الطالب ،ٌك
لتككف حافمة كشاهمة لمكعي كاالدراؾ بهجهكعة هف الهفاٌيـ كاالتجاٌات كالقىاعات التي تجعمً يدرؾ 
ا هؤهىا باالىتهاء ليؤدم دكري باخبلص ككعي تجاي كطىً،  هعىى الكطىية كالهكاطىة، هتقدها بالكالء ىحٌك

ف اف التربية االجتهاعية كالكطىية ٌي: عهمية ىهك كتطكر لجاىب هف جكاىب كفي ذلؾ يرل أحد الباحثي
شخصية الىاشئ يستطيع هف خبللٍا اف يطكر كيىهي هجهكعة هف الهعمكهات كالهفاٌيـ كاالتجاٌات 
كيرتبط بٍا هف العادات كالهٍارات كالقيـ التي تساعد عمى فٍـ الهجتهع الذم يعيش فيً ، كأف يؤدم 

  (.ُٔٔ، ُْٗٗمؽ ككفاءة كهسؤكلية) ىاصردكري بكعي كخ

كها كتسعى هىاٌج التربية الكطىية كاالجتهاعية في هؤسسات التعميـ في الكطف العربي ، العداد   
الهكاطف الصالح الذم يحتـر الدستكر كاألىظهة كيمتـز بٍا ، كيحتـر كراهة االىساف كالكطف ، كلديً 

سبيؿ تطكيري كبىاءي، كأهىً  كلذلؾ يمتـز بدفع الضرائب االستعداد لمدفاع عىً ، كيبذؿ الجٍد في 
كالفرائض الهالية القاىكىية طكعا تصب في هصمحة الكطف كتحرري هف أم تبعة، كها كتسعى هىاٌج 
التربية الكطىية كاالجتهاعية لتحقيؽ كتجذيمر العبلقة بيف الهكاطف كالدكلة كأساسٍا االىتهاء كالكالء 

تٍدؼ الى كطف يسكدي األهف كاالزدٌار كالتقدـ هف خبلؿ : احتراـ كراهة كالتكافؿ االجتهاعي ، ك 
االىساف كحقكقً ، كترسيخ هبادلء الديهقراطية ، كاحتراـ القكاىيف كالدستكر ، كتعزيز الكحدة الكطىية ، 
كالتسمح بالعمـ كالدفاع عف الهكتسبات الكطىية ، كالهشاركة في هسيرة البىاء كالتطكير ، كهحاربة 

 (.ُّ، ََِٔتهييز كالعىؼ كالتطرؼ كخطاب الكراٌية كالتعصب) الشىاؽ ،ال

كيعد هبحث التربية الكطىية كاالجتهاعية هف الهباحث الهٍهة التي تساعد الطمبة في تعرؼ ٌكيتٍـ   
كتعزيز كالئٍـ كأىتهائٍـ لٍا باستخداـ هصادر هعرفية هتىكعة تساعدٌـ في اكتساب قيـ كاتجاٌات 

جتهعٍـ الهحمي كالعالهي ، كها كتسٍـ التربية كاالجتهاعية في تىهية الحس االىساىي ايجابية ىحك ه
كتطبيؽ هبادلء الديهقراطية كهٍارات التفاعؿ االيجابي ، كالتفكير الىاقد كاالبداعي ، هف خبلؿ الىظر 

ٍكـ الهكاطىة بعهؽ الى الهشكبلت التي تكاجٍٍـ في سبيؿ بىاء كطىٍـ كاالىتهاء اليً ايهاىا كتفعيبل لهف
الحقيقية ، كها كيٍدؼ الى تزكيد الطمة بتىهية القيـ ، كاالتجاٌات االيجابية اليٍـ ، كالهكاطىة الصالحة 
، كاستقبلؿ الشخصية ، كالتهتع بالحريات الهشركعة كالهكتسبة ، كهعرفة حقكقٍـ ككاجباتٍـ ، كاحتراـ 
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ا ، كالهساٌهة في تطكير التعميـ هف أجؿ اآلخريف ، كاالىفتاح عمى الثقافات األخرل كالحكار هعٍ
 (.ُُ، ََِٕاقتصاد الهعرفة )الخياط كأخركف ، 

كها كتتكاهؿ أٌداؼ التربية الكطىية كاالجتهاعية هع األٌداؼ العاهة لمتربية العربية كالتي ركزت    
كالتربية لكسب  عمى تحقيؽ الىهك الكاهؿ لمطالب في تىهية العقمية ، كالديىية ، كالخمقية ، كالبدىية ،

العيش كاحتراـ العهؿ ، كترسيخ الكحدة الكطىية ، كالتحرر االجتهاعي ، كتعزيز التفاٌـ العالهي ، 
كهساعدة الفرد عمى كشؼ كتىهية هختمؼ استعداداتً كقدراتً ، كدعـ قيهة الفرد كأٌهيتً في الجهاعة ، 

الركحية كالخمقية كالجهالية ) عمي كآخركف ، كتىهية الشعكر بالهسؤكلية الجهاعية كالفردية  كتعزيز القيـ 
(.  كهف ٌىا أكدت الىتاجات التعمهية الهحكرية لهبحث التربية الكطىية كاالجتهاعية ، كالتي ِٓ، ُٖٗٗ

( في األردف ُِ -ٔيتكقع لمطالب بعد االىتٍاء هف دراسة هبحث التربية الكطىية كالهدىية لمصفكؼ ) 
: تكظيؼ األحداث الجارية لتىهية االعتزاز القكهي ، كتىكيع هصادر عمى أف يككف الطالب قادرا عمى 

الهعرفة كالتفاعؿ االيجابي هع الثقافات األخرل ، هؤثرا فيٍا كهتأثرا بٍا، كاأللتزاـ بالههارسات االيجابية 
ية ، ، كهكاكبة التطكرات كالتغيرات العالهية االيجابية ، كاىتقاء ها ال يتعارض هىٍا هع الهصمحة الكطى

كالحفمظ عمى العادات كالتقاليد كالقيـ العربية األصيمة كااليجابية في ظؿ الىظاـ العالهي الجديد ، 
كالهكاءهة بيف األصالة كالهعاصرة ، كتكظيؼ الهعارؼ كالكفايات التي تعمهٍا الطمبة في تطكير 

قكؽ االىساف ، كالقاىكف الدكلي الهجتهع كتمبية احتياجاتً ، كالفٍـ الكاعي لمهفاٌيـ العالهية الهرتبطة بح
 ، ََِٕ، كثقافة السبلـ كالبيئة ) الخياط كآخركف ، 

 مشكمة الدراسة : 

تحرص دكؿ العالـ كأههً عمى تىشئة أجيالٍا عمى هجهكعة هف القيـ كالهبادلء الكطىية كالقكهية    
طمعاتٍا ىحك الهستقبؿ. كتبدأ كالركحية كاألخبلقية ، الهستهدة هف تاريخٍا كتجاربٍا كأدياىٍا كفمسفتٍا كت

بتربية أجيالٍا هف األسرة الى رياض األطفاؿ كالهدارس في هراحؿ التعميـ العاـ الهختمفة كالجاهعات 
كالهؤسسات الثقافية كالديىية كهىظهات الهجتهع الهدىي في تحقيؽ أٌداؼ التربية الكطىية الهىشكدة 

، َُِٔفي ىفكس أجيالٍا الشابة ) هحافظة ، كتعزيز القيـ كالهبادلء التي تسعى الى ترسيخٍا
(، اف االىساف حيكاف هكاىي ،  K.Lorens(.كيرل بعض عمهاء الىفس االجتهاعي هثؿ لكريىز )ُّ

أم أىً يطكر غريزة التارتباط بالهكاف لتصبح جزءا هف بىيتً السيككلكجية عمى الهدل البعيد ، يسعى 
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عد الى جزء هف ثقافة الجهاعة التي "تهاكىت" لفترة زهىية لتكريث ٌذي الغريزة ألبىائً لتتحكؿ فيها ب
طكيمة ، كيصؼ عمهاء االجتهاع االىساف بأىً " حيكاف اجتهاعي " بهعىى أىً يهيؿ لبلجتهاع هع غيري 
لضهاف تحقيؽ حاجاتً البدىية كالىفسية كالعقمية ، كلكي يؤدم الفرد كظائفً سابقة الذكر ) االرتباط 

ف كالكظيفة االجتهاعية كالكظيفة السياسية ( في ىطاؽ الهجتهع الذم يعيش فيً ، بالهكاف أك حب الكط
فاف الهجتهع يطكر هؤسسات كهفاٌيـ ثقافية تساعد ٌذا الفرد عمى الىجاح في أداء كظائفً، كهف بيىٍا 

يف الفرد التربية الكطىية ، ذلؾ يعىي أف التربية الكطىية ثهثؿ أداة هف أدكات تطكير العبلقة االيجابية ب
ا )  كالهجتهع كها بيىٍها هف قكل كسيطة تتهثؿ في السمطة كالتىظيهات االجتهاعية كالثقافية كغيٌر

(. فالتربية الكطىية ٌي عهمية التىشئة التي تسعى الى ايجاد هكاطف صالح ُٓ، َُِٔهحافظة ، 
كيتً الحضارية ، هؤهف بكاجباتً  كت غميب الهصمحة هىتهي لكطىً كهعتز بً ، كهتهسؾ بتراثً ٌك

الكطىية العميا عمى الهصمحة الشخصية ، كيتحمى بركح الهسؤكلية كاالستعداد لهكاجٍة التحديات التي 
تعترض كحدة كاستقرار كتطكر الكطف كالقدرة عمى التكيؼ كالتفاعؿ االيجابي هع الهجتهع الذم يعيش 

ي تسعى الى تزكيد الهكاطف بالهعرفة الكطىية األساسية كا لضركرية ، الهتهثمة بتاريخ الكطف فيً ، ٌك
كالعكاهؿ الهؤثرة بً ، كاىجازاتً ، كهبادلء الدستكر كالسمطات القائهة هف حيث اختصاصتٍا ككاجباتٍا 
، كالهؤسسات الهختمفة ، كالهرتكزات التي تقكـ عميٍا الدكلة كهىٍجية السياسة في الحكـ ، كالتحديات 

ي لمهجتهع ، كطريقة التفكير السميـ كاألداء األهثؿ لؤلدكار) التي تكاجٍٍا كطبيعة التككيف االجتهاع
 (.ُٓ، َُِٓالعفيؼ ، 

كها تسعى لتعزيز األىتهاء كالكالء باألرض كالشعب كالىظاـ ، كالهشاركة في ىشر القيـ الكطىية ، 
ساكاة كالتعريؼ بحقكؽ الهكاطىة ككاجباتٍا ، كبهبادلء الديهقراطية السمهية كالحرية كالهسؤكلية كاله

كالعدؿ كالكحدة الكطىية ، كالهشاركة الفاعمة ايجابيا كهبدأ تكافؤ الفرص ، كالتعاكف كالهحافظة عمى 
الههتمكات العاهة ، كغرس حب الهسؤكلية الذاتية لديٍـ ، كتعهيؽ كعيٍـ بهبادلء العدؿ كالحكار 

بلهية ، كالتعريؼ بطبيعة كاحتراـ حقكؽ االخريف ، كتطكير الدكلة كخدهة قضايا األهة العربية كاالس
التككيف االجتهاعي لمهجتهع كسهاتً كخصائصً كالهشاكؿ كالتحديات التي تكاجًٍ، كغرس حب الكطف 

 (.ُٔ، َُِٓالصادؽ كاالعتزاز بكافة عىاصر ٌكيتً الثقافية ) العفيؼ ، 

ؿ كتعزيز قيـ لذا تأتي أٌهية التربية الكطىية كاالجتهاعية هف خبلؿ ها تؤديً هف دكر كبير في تشكي
الهكاطىة كاالىتهاء عىد الطالب تجاي كطىً بهككىاتً الهختمفة األرض كالشعب كالقيادة ، كتعزيز الكحدة 
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الكطىية ، كالههارسة الديهقراطية ، كالتضحية في سبيؿ رفعة كتقدـ الكطف كقضاياي الٍاهة .فالى أم 
هؤسسات كهراحؿ التعميـ في الكطف هدل ساٌهت هخرجات كأٌداؼ التربية الكطىية كاالجتهاعية في 

العربي ، لتحقيؽ ٌذي الجكاىب الهختمفة في غرس القيـ ، قيـ الكالء كاالىتهاء كبىاء الكطف  كرفعتً 
ىا ال بد أف ىقؼ عمى ىتائج الدراسات في ٌذا الهجاؿ لىبيف ذلؾ الجاىب كىسمط الضؤء  كتقدهً ،  ٌك

ي ََِّعميً ، فقد أشارت دراسة القطيش )  بعىكاف هشكبلت هىٍاج التربيةاالجتهاعية كالكطىية  ( ٌك
(  في األردف  أظٍرت الدراسة أف الهقرر قد َُ، ٗ،،ٖلصفكؼ الهرحمة األساسية العميا الصؼ ) 

أغفؿ بعض جكاىب الهحتكل ذات األٌهية الكبيرة في التربية الكطىية ، كأىً تكجد صعكبات لدل 
اطات الهىاسبة لمهادة ، ككيفية االستفادة هىٍا ، كأف الهعمهيف الهعمهيف في االطبلع عمى الكسائؿ كالىش

عبركا عف قمة تدريبٍـ ، كحاجاتٍـ لدةرات تدريبية في جهيع جكاىب هادة التربية الكطىية لتأٌيمٍـ 
( حيث تىاكلت أٌداؼ هىٍاج التربية الكطىية لصفات ُٖٗٗبطريقة هىاسبة ، أها دراسة زيداف )

( فقرة عمى ثبلثة هجاؿ ) الهجاؿ السياسي ، الهجاؿ ٕٗدـ استباىة هككىة هف )الهكاطف الصالح ، استخ
االقتصادم ، الهجاؿ االجتهاعي ، كأشارت ىتائج الدراسة الى أف درجة هراعة هىاٌج التربية الكطىية 

( حكؿ هدل هراعاة كتب ُٓٗٗلصفات الهكاطف الصالح كاىت هتكسطة ، كأشارت دراسة الجركاىي )
الجتهاعية في الهرحمة االعدادية في سمطىة عهاف لهعايير التعمـ الذاتي ، كهدل تطبيقٍا في الدراسات ا

( هعمها كهعمهة ، كشفت ىتائج الدراسة ، أف كتب ُُٓغرفة الصؼ ، كتككىت عيىة الدراسة هف )
( ٖ) الدراسات االجتهاعية لمهرحمة االعدادية تتكفر فيٍا بعض هعايير هف التعمـ الذاتي بمغ عددٌا 

( حكؿ هشكبلت هىاٌج التربية االجتهاعية في َُٗٗ( هعيارا .كبيىت دراسة الزعبي )ٖٓهعايير هف )
( هعمها كهعمهة ، كأظٍرت ّّٕ( فقرة ، كطبقت عمى )ْٓاألردف ، هف خبلؿ استباىة هككىة هف )

ا االتجا ٌات كالقيـ الىتائج أف هحتكل الهىاٌج يفتقر  بشكؿ كبير لمهكضكعات التي تحكم بيف سطكٌر
الكطىية كالقكهية كالعربية كاالسبلهية ، كال تساعد الهىاٌج عمى االىتهاء الكطىي ، كال تساعد عمى 

( هدل تهثؿ طبلب الهرحمة االعدادية في هدارس ُُٗٗالتعاهؿ بيىٍـ .كتىاكلت دراسة عبدالمطيؼ )
التربية الكطىية كاالجتهاعية هف  التعميـ العاـ في دكلة البحريف لهجهكعة هف القيـ كالهفاٌيـ في هىٍاج

( طالبا كطالبة ، تكصمت الدراسة عدـ تهثؿ الطمبة لهفاٌيـ الكطىية كاالىتهاء ََُٖخبلؿ أداة عمى ) 
( حكؿ تقييـ هىٍاج التربية الكطىية  في هرحمة التعميـ األساسي في ُٓٗٗ.كبيىت دراسة العهارم ) 

( هعمها َِٔ( فقرة كطبقت عمى ) ِٓكىة هف ) اليهف في ضكء الهىٍاج ، هف خبلؿ استباىة هك
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كهعمهة ، أظٍرت الدراسة ، أف الهىٍاج أقؿ هف الهستكل الهقبكؿ تربكيا عمى الهستكل الدكلي ، كأف 
ا في كتب التربية الكطىية في ضكء الهعايير التي أعدٌا الباحث بمغت )  %( ِْالهعايير الكاجب تكفٌر

ي دراسة تقكيهية لكتاب التربية ُّٗٗأظٍرت دراسة خميؿ ) لجهيع كتب التربية الكطىية . كها  ( ، ٌك
( األساسي في األردف ، أف الرسكـ كالخرائط غير كاضحة بدرجة كبيرة ٓاالجتهاعية كالكطىية لمصؼ )

، كأف الهحتكل  ال يعالج الهصطمحات كالتعبيرات الفىية ، كال يٍتـ بالىشاط الهدرسي ، كال يتىاكؿ 
، كال يراعي هيكؿ الطمبة ، كال التفكير االبداعي ، كحؿ الهشكبلت ، كأف الكسائؿ هشكبلت الهجتهع 

( حكؿ تقكيـ هحتكل هىٍاج الدراسات ُٕٖٗالتعميهية غير هشكقة كجذابة ، كبيىت دراسة سعادة ) 
االجتهاعية في هراحؿ التعميـ في األردف ، أشارت ىتائج الدراسة ها يمي : عدـ التركيز عمى الهشكبلت 
التي يعاىي هىٍا الفرد كالهجتهع ، كعدـ قدرتً عمى تشجيع الطمبة عمى صىع القرار كالبحث ، كعدـ 
ربط الهادة بأالحداث الجاريةفي البيئة الهحمية كالعربية كالعالهية ، كضعؼ هعالجتً لمهشكبلت 

كذا يتضح أٌهية . االجتهاعية كالثقافية كالسياسية ، كعدـ قدرتً عمى تىهية هٍارة التفكير عىد الطمبة ٌك
أٌداؼ كهحتكل هىاٌج التربية الكطىية كاالجتهاعية حكؿ ضركرة ربط ها يتعمهً الطبلب عف الهكاطىة 
في هدارسٍـ بهجتهعٍـ الذم يعيشكف فيً، حيث تعد عهمية ربط هىٍج التربية الكطىية بكاقع الطبلب 

، كحتى يتـ تحقيؽ ذلؾ فبلبد هف كحياتٍـ هف العىاصر الهٍهة في تطكير الهكاطىة كتحقيؽ أٌدافٍا
ههارسة الطبلب لؤلىشطة كالخبرات في هجتهعٍـ كبيئتٍـ بشكؿ هباشر. كلذا تكهف هشكمة الدراسة 
الحالية في التعرؼ عمى هدل تحقؽ األٌداؼ العاهة لمتربية االجتهاعية كالكطىية في هراحؿ التعميـ 

التعميـ هف خبلؿ تدريس ٌذي الهادة الى تحقيؽ العاـ في الكطف العربي ؟ حيث تسعى كزارات التربية ك 
هجهكعة هف االٌداؼ هىٍا : إيجاد الهكاطف الصالح الهىتهي لكطىً ، الكاعي لهشكبلتً ، تىهية 
القدرات كاالتجاٌات كالقيـ ، تىهية ركح الكالء كاالتىهاء لمكطف ، التعاهؿ هع االخريف ، هعرفة الىظاـ 

االخريف ، احتراـ الىظاـ ، هعرفة قضايا االهة كالتحديات ، هٍارات السياسي، تىهية ركح التضاهف هع 
حؿ الهشكبلت ، فتسعى ٌذي الدراسة الى هعرفة هدل تحقؽ ٌذي االٌداؼ هف خبلؿ الدراسة كالبحث 

 كالتصىيؼ كالتحميؿ .

 أسئمة الدراسة : 

بيرة كهتىكعة كيأتي في عمى الرغـ هف أف هادة التربية االجتهاعية كالكطىية تسعى إلى تحقيؽ أٌداؼ ك
طميعتٍا : إعداد الهكاطف الصالح ، الهخمص لكطىً ، الهحب لً ، كالهتفاىي لً ، كالحريص في خدهتً 
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، اال أف الباحث يرل هف خبلؿ خبرتً األكاديهية كهف هتابعتً كأطبلعً عمى الهقاالت كعمى كسائؿ 
القيـ لدل االجياؿ كخاصة في هراحؿ التعميـ االعبلـ الهختمفة كالهؤتهرات العمهية حكؿ أىٍيار هىظكهة 

العاـ ، حيث برزت قيـ غريبة هىٍا : قمة الكالء ، كعدـ االىتهاء ، ظاٌرة الغش ، كتخريب الههتمكات 
ا هف الظكاٌر ، هها جعؿ الكثير يعزك  العاهة كايضا الهدرسية ، عدـ احتراـ الهعمهيف ، كالكبار ، كغيٌر

ا في االرتقاء بسمكؾ الطبلب ، كلذا جاءت ذلؾ الى هادة التربية االجت هاعية كالكطىية كعدـ تفعيؿ دكٌر
 ٌذي الدراسة لتحاكؿ االجابة عف األسئمة التالية :

ها هدل تحقؽ األٌداؼ العاهة لمتربية االجتهاعية كالكطىية في هؤسسات التعميـ في الكطف العربي  هف 
 خبلؿ هراجعة البحكث كالدراسات؟

التي خمصت يٍا ىتائج البحكث كالدراسات حكؿ هدل تحقؽ أٌداؼ التربية  ها أبرز التكصيات
 االجتهاعية كالكطىية في هؤسسات التعميـ في الكطف العربي؟

ها ٌي الهقترحات كالتكصيات التي يقدهٍا الباحث لتحقيؽ أٌداؼ التربية االجتهاعية كالكطىية في 
 هؤسسات التعميـ في الكطف العربي ؟

 : تٍدؼ الدراسة الحالية الى تحقيؽ االٌداؼ التالية : راسةأىداؼ الد

التعرؼ عمى دكر هادة التربية االجتهاعية كالكطىية في تىهية قيـ الهكاطىة لدل الطمبة في هراحؿ 
 التعميـ العاـ في هؤسسات التعميـ في الكطف العربي.

ؿ التعميـ العاـ في هؤسسات التعرؼ عمى هدل تحقؽ أٌداؼ التربية االجتهاعية كالكطىية في هراح
 التعميـ في الكطف العربي.

التعرؼ عمى دكر الهعمـ في غرس كتىهية القيـ الكطىية لدل الطمبة في هراحؿ التعميـ العاـ في 
 هؤسسات التعميـ في الكطف العربي.

ميـ العاـ التعرؼ عمى إسٍاـ هقررات التربية االجتهاعية كالكطىية في تعديؿ سمكؾ الطمبة في هراحؿ التع
 في هؤسسات التعميـ في الكطف العربي.
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التعرؼ عمى ىتائج تحميؿ كىقد البحكث كالدراسات حكؿ هدل تحقؽ اٌداؼ هادة التربية االجتهاعية 
 كالكطىية في هراحؿ التعميـ العاـ في هؤسسات التعميـ في الكطف العربي .
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 أىمية الدراسة :

ـ بأٌهية تدريس ه ادة التربية االجتهاعية كالكطىيةفي تعزيز هفٍكـ الكالء قد تفيد الهعمهيف كتبصٌر
 كاالىتهاء كالهكاطىة؟

قد تفيد الهسؤكليف في كزارات التربية كالتعميـ القائهيف عمى تخطيط كتطكير الهىاٌج الهتعمقة بهادة 
 التربية االجتهاعية كالكطىية لتحقيؽ االٌداؼ كالغايات الهرجكي.

 ر هحتكل هىاٌج التربية االجتهاعية كالكطىية تخطيطا كتىفيذا كتقكيها .قد تفيد ٌذي الدراسة في تطكي

قد تساٌـ ٌذي الدراسة فتح الهجاؿ أهاـ بحكث كدراسات أخرل في هجاؿ هىاٌج التربية االجتهاعية 
ا هف حيث الهكاضيع كاساليب التدريس كالتقكيـ كاالهتحاىات.  كالكطىية كتطكيٌر

 مصطمحات الدراسة :

ة االجتهاعية كالكطىية : ٌي إحدل الهباحث الهقررة في الهىاٌج الدراسية في هراحؿ التعميـ هادة التربي
 العاـ في هؤسسات التعميـ في الكطف العربي .

هرحمة التعميـ العاـ : كىقصد بٍا الهرحمة التعميهية كالتي تبدأ هف الصؼ األكؿ األساسي كحتى   ىٍاية 
 الهرحمة الثاىكية.

 اءات: الطريقة واإلجر  

استخدـ الباحث الهىٍج الىكعي  تعتبر ٌذي الدراسة هف الدراسات الهسحية الكصفية كقدمنيج الدراسة : 
 التحميمي ، اعتهادا عمى األسمكب الهكتبي في جهع البياىات هف ىتائج البحكث كالدراسات السابقة.

 
ت البحكث كالدراسات التي           ( بحثا كدراسة عمهية تىاكلَّتككىت عيىة الدراسة هف )عينة  الدراسة :

أجريت في الكطف العربي حكؿ هادة التربية االجتهاعية كالكطىية كهدل تحقؽ األٌداؼ العاهة لٍا في 
هؤسسات ككزارات التربية كالتعميـ في الكطف العربي ، كقد اختيرت عيىة الدراسة بالطريقة الهتيسرة 

كاعتهد الباحث عمى الدراسات  اسات هحكهة هىشكرة.)الهتكفرة( هها كقع بيف يدم الباحث هف در 
 الحديثة .

اعتهد الباحث عمى أداة هسح الدراسات كتحميمٍا ، كتضهىت بطاقة التحميؿ العىاصر أداة الدراسة: 
 تكصيات الدراسة.التالية: ٌدؼ الدراسة ،هىٍج الدراسة ،عيىة الدراسة ،أداة الدراسة  ،ىتائج الدراسة ، 
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 والدراسات السابقة :االطار النظري 

يعتبر هبحث التربية االجتهاعية كالكطىية ركىا اساسيا في العهمية التربكية ، كلً خصكصية يتفرد بٍا  
عف غيري هف الهباحث ، فٍك الهبحث الذم ترتكز عميً عهمية بىاء االىساف الذم ىريد ، كالهكاطف 

ذا الهبحث ٌك الجديد بشخصيتً كركحً كعقمً ، كبهكاطىتً كقيهً كهعارفً  االجتهاعية االساسية ، ٌك
الذم يفتح أهاـ الطالب ىكافذ الكعي لدكري االجتهاعي كالسياسي كاالقتصادم في هجتهعً ككعيً لهكقع 
الهجتهع في العالـ في الهاضي كالحاضر كلهسيرة الحضارات االىساىية كتفاعمٍا ، كهف ٌىا فاف هادة 

خؿ هجتهعىا كاليهكف اقتباسٍا اك بترجهتٍا هف ىظـ أخرل ، ٌذا الهبحث ال يهكف اال أف تىبع هف دا
هها يؤكد أٌهية هبحث التربية االجتهاعية كالكطىية أف العالـ أصبح صغيرا في عٍد االتصاؿ السريع ، 
كيعرض اكالدىا لحاالت هف القمؽ كالضياع ، كعقد الىقص ، كالهحاكاة الضارة اذا لـ يككىكا راسخي 

 (.ِِ، ٍَُِٔـ كتراثً كاعيف لهشاكمً كايجابياتً)هحافظً، الجذكر في قيـ هجتهع

ا هف الكتب   كها أف كتب هادة التربية االجتهاعية كالكطىية لٍا أٌهية خاصة تىفرد بٍا عف غيٌر
الهدرسية ، ألىٍا تركز عمى التىشئة االجتهاعية كالتكافؽ الثقافي بيف أبىاء االهة الكاحدة ، كيهكف القكؿ 

سات االجتهاعية ذات أٌهية قصكل بسبب الدكر الذم تمقيً في تىشئة الهكاطف الصالح اف طبيعة الدرا
كبىاء االىساف الذم ىحف بحاجة اليً اكثر هف أم كقت هضى ، ذلؾ االىساف الهاٌر الفعاؿ الكاعي 
 الذم يفٍـ ذاتً، كيسٍـ في تطكير هجتهعً ، كيعي بهشكبلت بيئتً الهادية كالبشرية ، كيكاجٍٍا كيعهؿ
يهاىً  عمى حمٍا كتعهؿ كذلؾ كتب التربية االجتهاعية كالكطىية عمى تقكية اىتهاء الفرد لكطىً ، كا 

 (.ّ، ََِٗبأٌدافً )ٌىدم ، 

فالتربية الكطىية ٌي البكتقً التي تىصٍر فيٍا هشاعر الىاشئة كاحساسٍـ بأىتهائٍـ الى الكطف لً فكؽ  
تً ، فأذا كاىت  التربية  العاهة تعد االىساف لمتكيؼ تكيفا ذلؾ تراثً التاريخي كأعراقً كتقاليدي كهأثكرا

سمككيا هع البيئة الهحيطة بً اجتهاعيا كطبيعيا ، فاف التربية الكطىية تعد االىساف ليعيش في هجتهع 
هعيف ، كيتكيؼ تكيفا سميها هع ىظـ كقكاعد كقكاىيف الهجتهع الذم يعيش فيً  كيتفاعؿ هعً بتقديـ 

كأخذ حقكقً هىً داخؿ حدكد الكطف كخارجً ،يقكؿ ٌربرت سبيسر " اذا كاىت التربية كاجباتً ىحكي ، 
ٌي االعداد لمحياة العاهة ، فالتربية الكطىية ٌي إعداد الهكاطف الصالح ، فٍي بذلؾ جزء هف كؿ " . 
كيقكؿ في ذلؾ اف تعريؼ الهكاطف بالكطف الذم يعيش فيً  كبىظهً كقكاىيىً بؿ كتقاليدي كأعرافً 
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(. ككذلؾ تزكيد الطمبة كالتبلهيذ ّْْ،ََِْكعاداتً ، ٌي ها ىسهيً بالتربية الكطىية ) ىاصر،
بالحقائؽ كالهعمكهات كالهٍارات ، كالهبادئ كالقيـ ، كالتخمؽ باالخبلؽ الحهيدة ، ككيفية التعاهؿ هع 

كتشعري بقكة  االخريف ، التي تجعؿ هف التمهيذ يقؼ عمى ها لكطىً كأهتً هف تاريخ كأهجاد عظيهة
كطىً كعزتً ككراهتً ، كاف يفتخر باالىتساب اليً، كأف يدرؾ قيهة التعاكف بيف أبىاء األهة، كبالتالي 
تىشئة الفرد بأسمكب هىظـ عمى هجهكعة هف الهعارؼ كالهسمكيات ، كالقيـ التي تجعمً أكثر قدرة عمى 

ي التىشئة التي تسعى ا لى ايجاد هكاطف صالح هىتهي لكطىً خدهة هجتهعً كتطكيري كالدفاع عىً ، ٌك
كيتً الحضارية  هؤهف بكاجباتً ، هغمب الهصالح العميا الكطىية عمى  كهعتز بً ، كهتهسؾ بترابً ٌك

 (.ُْ، ََُِالهصالح الشخصية هتحميا بركح الهسؤكلية كاالستعداد لهكاجٍة التحديات ) العهكش ، 

طىية كالتي تسعى الدكؿ العربية الى تحقيقٍا ٌي : ككها أف هف اٌداؼ هادة التربية االجتهاعية كالك  
تعزيز االىتهاء لمكطف كالحرص عمى أهىً كاستقراري كالدفاع عىً، كتعريؼ الطبلب بها لٍـ كها عميٍـ 
هف الحقكؽ كالكاجبات بصفتٍـ هكاطىيف ، كتحقيؽ الكعي االسرم لبىاء اسرة سميهة ، كتىهية هٍارات 

كة في الىقاش ، كتعريؼ الطبلب بتاريخ كطىٍـ كهىجزاتً ككفاح ابائٍـ الحكار كابداء الرأم كالهشار 
 (،ُِ، َُِٓاالكائؿ كتىهية االعتزاز باالىتهاءلبلهة العربية كاالسبلهية )العفيؼ ، 

كذا يتضح لىا اف هادة التربية االجتهاعية كالكطىية تساٌـ في تطكير جكاىب شخصية الطالب لتككف  ٌك
دراؾ بهجهكعة هف الهفاٌيـ كاالتجاٌات كالقىاعات التي تجعمً يدرؾ هعف حافمة كشاهمة لمكعي كاال

ا هؤهىا باالىتهاء ليؤدم دكري باخبلص ككعي تجاي كطىً كفي  الكطىية كالهكاطىة هتقدها بالكالء ىحٌك
ذلؾ يرل أحد الباحثيف اف التربية االجتهاعية كالكطىية ٌي عهمية ىهك كتطكر لجاىب هف جكاىب 

ئ يستطيع هف خبللٍا اف يطكر كيىهي هجهكعة هف الهعمكهات كالهفاٌيـ كاالتجاٌات شخصية الىاش
كيرتبط بٍا هف العادات كالهٍارات كالقيـ التي تساعد عمى فٍـ الهجتهع الذم يعيش فيً ، كأف يؤدم 

ي دكري بكعي كخمؽ ككفاءة كهسؤكليةحيث تركز التربية الكطىية كاالجتهاعية عمى الهرتكزات الفكرية ٌك
ي تىهية كتعهيؽ  تزكيد الهكاطف بالهعرفة الكطىية األساسية بتاريخ الكطف ، كالهرتكز الكجداىي ٌك
ي  احساس كشعكر كؿ هكاطف بالهكاطىة كتغذيتً بكؿ عاطفة  تزرع بً حب الكطف ، كهرتكز عهمي ٌك

 (.ُِ، ََُِىقؿ هظاٌر الحب كاالىتهاء الى سمكؾ يعزز االىتهاء كالهكاطىة الصادقة ) العهكش ، 
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فالتربية الكطىية ٌي اعداد الهكاطف بالكطف الذم يعيش فيً كيىظهً قكاىيىً كتقالديً كأعرافً كعاداتً،  
كبالىظر الى التربية الكطىية كاالجتهاعية كضركرة ، فبل بد هف اكساب الطمبة الهٍارات االجتهاعية 

ركة في الهجتهع هف أجؿ هكاجٍة التي تساعدٌـ في التعاهؿ هع الهجتهع كظركفً كهتغيراتً كالهشا
 (. ٕٔ، ََِٔاألحداث كالهتغيرات التي يعيشٍا هجتهعٍـ) الطيركدم ، 

كها كتسٍـ الهىاٌج الدراسية بهراحؿ التعميـ العاـ في غرس العديد هف القيـ الديىية ، كاالجتهاعية ،  
الء كاالىتهاء لٍذا الكطف كهقدراتً كالكطىية ، اال أف هىاٌج التربية الكطىية تمعب دكرا بارزا في تككيف الك 

كقيادتً الرشيدة ، الكالء لمكطف ٌك جهمة الهشاعر كاألحاسيس كالسمككيات االيجابية التي يحهمٍا 
الطالب تجاي كطىً كالتي تتجسد في الحب كالهسؤكلية كالبذؿ كالعطاء ، كالتضحية هف أجؿ ىصرة 

 (.َُٖ، ُّٗٗالكطف كرفعتً) عبد التكاب ، 

ا هف الهكاد األخرل ال تقكـ اال عمى أٌداؼ كاضحة كدقيقة اف هاد  ة التربية الكطىية كاالجتهاعية كغيٌر
كتتهثؿ في اعداد الهكاطف الصالح أك االىساف الصالح الذم يعرؼ حقكقً كيؤكدم كاجباتً تجاي 

ىة تتشابً الى هجتهعً ، كقد جاء في الهكسكعة العالهية لمتربية أف األٌداؼ العاهة لمتربية عمى الهكاط
حد كبير في كثير هف الدكؿ ، حيث قيـ العدالة ، كالهساكاة ، كالهشاركة ، كالهسؤكلية الشخصية ، 
ىا ال بد أف ىشير الى أٌداؼ التربية الكطىية  كالحرية ، كالتعددية كاحتراـ الحؽ كاحتراـ العدؿ . ٌك

ىٍا عمى سبيؿ الهثاؿ في األردف حيث كاالجتهاعية  في هؤسسات التربية كالتعميـ في الكطف العربي كه
جاءت عمى ها يمي : تعزيز الكالء كاالىتهاء لمكطف أرضا كشعبا كىظاها ، كترسيخ قيـ الهكاطىة عف 
الطمبة ، كالتعريؼ بحقكؽ الهكاطىة كالتعريؼ بالىظاـ السياسي ، كالتعريؼ بهراحؿ تطكر الدكلة األردىية 

(.كحددت ُٕ، َُِٓبالسياسة األردىية ) العفيؼ ، ، كسهات كخصائص كؿ هرحمة ، كالتعريؼ 
السياسة العاهة لمتعميـ في الههمكة العربية السعكدية أٌداؼ التربية الكطىية بتعزيز االىتهاء لمكطف 
كالحرص عمى أهىً كاستقراري كالدفاع عىً ، كتعريؼ الطمبة بها لٍـ كها عميٍـ هف حقكؽ ككاجبات ، 

أسرة اسبلهية سميهة ، كتىهية هٍارات الحكار كابداء الرأم كالهشاركة في كتحقيؽ الكعي األسرم لبىاء 
الىقاش ، كتعريؼ الطمبة بتاريخ كطىٍـ كهىجزاتً ، كاالعتزاز باألهة العربية كاالسبلهية ) الهالكي ، 

 (.ٓق ،  َُّْ
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تي تشهؿ القيـ كها اف هادة التربية االجتهاعية كالكطىية تٍدؼ ايضا الى تزكيد الطالب بالهعمكهات ال
كالهبادئ كاالتجاٌات الحسىة ، كتربيتً اىساىيا ليصبح هكاطىا صالحا يتحمى في سمككً كتصرفاتً 
باالخبلؽ الحسىة ، كيهمؾ هف الهعرفة القدر الذم يهكىً هف تحهؿ هسؤكلية خدهة ديىً ككطىً 

بلهيذ لتساعدٌـ عمى كهجتهعً ،كها تٍدؼ ايضا الى غرس هجهكعة هف القيـ كالهبادئ كالهثؿ لدل الت
 أف يككىكا صالحيف ، قادريف عمى الهشاركة الفعالة كالىشطة في كافة قضايا الكطف كهشكبلتً.

 

 :الدراسات السابقػة

 : الدراسات العربية:أوالً 

تعددت الدراسات العربية التي تىاكلت هكضكع  التربية االجتهاعية الكطىية كهىٍا دراسة قطيفاف  
دفت تعرؼ ُْٗٗ) أثر برىاهج تدريبي في أداء الهعمهيف داخؿ الغرفة الصفية في هبحثي التربية ( ٌك

االجتهاعية كالكطىية كهدل اكتسابٍـ لمكفايات الهتىكعة كالبلزهة لتدريس هادة التربية االجتهاعية 
كالكطىية لمصفيف الخاهس كالسابع األساسي، كهف ٌذي الكفايات: القدرة عمى تىهية التفكير كهراعاة 

الدراسة هف جهيع هعمهي التربية االجتهاعية كالكطىية حيث تـ اختيار فركؽ الفردية. ك تككف هجتهع ال
( هعمهان كهعمهة. كاعتهدت الدراسة أسمكب الهبلحظة الشخصية كخمصت َُٖعيىة عشكائية هىٍـ بمغت )

دريس، خاصة في إلى أف البراهج التدريبية أثرت إيجابا في إكساب الهعمهيف الكفايات الضركرية لمت
 هجاالت تىهية التفكير كهراعاة الفركؽ الفردية، كتكظيؼ الهعرفة في الحياة.

( دراسة ٌدفت إلى تقييـ هىٍاج التربية الكطىية في هرحمة التعميـ األساسي في ُٓٗٗكأجرل العهارم ) 
ربية الجهٍكرية اليهىية في ضكء أسس الهىٍاج، حيث تككف هجتهع الدراسة هف جهيع هعمهي الت

ـ َِٔالكطىية في هرحمة التعميـ األساسي في صىعاء كبمغت العيىة ) ( هعمهان كهعمهة تـ اختياٌر
بالطريقة العشكائية. كأظٍرت عيىة الدراسة تقديران عاليان ألٌهية الهصادر الفكرية كالفمسفية لهىٍاج التربية 

ير أفراد عيىة الدراسة لدرجة تكفر الكطىية، كها أظٍرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقد
هعايير تطكر هىٍاج التربية الكطىية كتطكير هقررات الهىاٌج كأساليب التدريس في كميات التربية بها 

 يتىاسب هع االتجاٌات الهدىية لمتربية.



 ََِِشباط  َّ (ُالعدد )      الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية

 

71 
 

( بدراسة ٌدفت إلى تعرؼ درجة شيكع الهفاٌيـ السياسية في كتب التربية ُٔٗٗكقاـ الشمكؿ ) 
ة كالكطىية، لمهرحمة األساسية العميا في األردف. حيث قاـ الباحث بتحميؿ هحتكل كتب التربية االجتهاعي

( ٕٔاالجتهاعية كالكطىية كاختيار عيىة هف هعمهي كهعمهات التربية االجتهاعية كالكطىية تككىت هف )
ـ بالطريقة العشكائية، كأظٍرت الدراسة أف كتب التاريخ ل مصفكؼ الثبلثة العميا هعمهان كهعمهة تـ اختياٌر

هف الهرحمة األساسية احتمت الهرتبة األكلى في احتكائٍا عمى الهفاٌيـ السياسية، ثـ جاءت كتب التربية 
الكطىية كالهدىية لمصفكؼ الثبلثة العميا في الهرتبة الثاىية. كها أظٍرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات 

التربية االجتهاعية كالكطىية لمهرحمة األساسية العميا  داللة إحصائية لشيكع الهفاٌيـ السياسية في كتب
ؿ العمهي، أك الخبرة كعدـ كجكد تكافؽ بيف ىتائج تحميؿ الهحتكل، ككجٍة  تعزل لمتخصص، أك الهٌؤ

 ىظر الهعمهيف حكؿ هدل شيكع الهفاٌيـ السياسية في كتب التربية االجتهاعية كالكطىية. 

التعرؼ عمى هدل هساٌهة هىٍاج التربية االجتهاعية  ( دراسة ٌدفت إلىُٕٗٗكأجرل العهرم )
كالكطىية في التأسيس الهعرفي لبلىتهاء الكطىي لدل تبلهيذ الصفكؼ األربعة األكلى هف كجٍة ىظر 

( ّّالهشرفيف كالهعمهيف. حيث تككف هجتهع الدراسة هف جهيع هشرفي الهرحمة األساسية كعددٌـ )
خدهت االستباىة ألغراض الدراسة، كأظٍرت الدراسة عدـ كجكد ( هعمهان كهعمهة، كاستَٕٕهشرفان ك)

فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير الهشرفيف لهدل هساٌهة الهىٍاج في التأسيس الهعرفي لبلىتهاء 
الكطىي لدل التبلهيذ كفقا لهتغير الخبرة ك التخصص العمهي، كها أظٍرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

هيف لهساٌهة الهىٍاج في التأسيس الهعرفي لبلىتهاء الكطىي تبعا لهتغير إحصائية في تقدير الهعم
 الجىس ك الخبرة ك التخصص. 

( فقد أجرت دراسة ٌدفت إلى التعرؼ عمى درجة هراعاة هقرر التربية الكطىية ُٖٗٗأها زيداف )
الضفة  لمصفكؼ )الستة األكلى( لصفات الهكاطف الصالح هف كجٍة ىظر الهعمهيف في هحافظة شهاؿ

الغربية في فمسطيف كتككف هجتهع الدراسة هف جهيع هعمهي هىٍاج التربية الكطىية كالبالغ عددٌـ 
( هعمهان كهعمهة كاختيرت العيىة بالطريقة العشكائية كباستخداـ االستباىة، حيث أظٍرت الدراسة ُِِٓ)

ة كاالجتهاعية. كها أف صفات الهكاطف الصالح تىحصر في ثبلثة هجاالت ٌي السياسية كاالقتصادي
أظٍرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابة هعمهي التربية الكطىية ىحك صفات الهكاطف 
الصالح تبعا لهتغير الجىس كهستكل الدراسة كىكعٍا كبيىت الدراسة أف تقدير الهعمهات لصفات 

 الهكاطف الصالح أعمى هف الذككر. 
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تقكيـ كتب التربية الكطىية لمصفكؼ )الرابع كالخاهس  ( بدراسة ٌدفتُٗٗٗكذلؾ قاـ الربايعة )
كالسادس األساسي( هف كجٍة ىظر الهعمهيف كالهعمهات في هىاطؽ السمطة الفمسطيىية هف خبلؿ 

( هعمهان كهعمهة. ْٕٓتطبيؽ استباىة تـ إعدادٌا كتطبيقٍا عمى عيىة اختيرت بالطريقة العشكائية بمغت )
داللة إحصائية في استجابة هعمهي التربية الكطىية في هراعاة  كأظٍرت الدراسة كجكد فركؽ ذات

ؿ العمهي كالخبرة.   هجاالت التقكيـ تبعان لهتغير الجىس كالهٌؤ

( دراسة هيداىية ٌدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية الهدرسة في التربية الكطىية ك ََِِكأجرل فريحة )
ب الصؼ الثالث الثاىكم في الهدارس المبىاىية، هدل تكافر العىاصر األساسية لمتربية الكطىية لدل طبل

هف هثؿ اكتساب الطبلب لمهكاقؼ الكطىية كاالجتهاعية كالسياسية كدراسة أثر هتغيرات كالجىس كالديف 
( طالبان كطالبة لتحقيؽ ُُُٓكىكع الهدرسة كثقافة األب كاألـ. حيث تـ اختيار عيىة عشكائية هف )

أف ٌىاؾ داللة إحصائية بيف هعرفة الطبلب الهرتبطة بالتربية الكطىية أٌداؼ الدراسة. كأظٍرت الىتائج 
كالهتغيرات الهستقمة الجىس، كالهدرسة، كالديف، كثقافة األٌؿ كىكع الهدرسة، كأظٍرت الدراسة كجكد 
ترابط بيف ها يعرفً الطبلب في القاىكف كالقضايا الهجتهعية كهكاقفٍـ السياسية، كأكدت إيجابية الهكاقؼ 

برىاهج التعميـ الهفتكح سابقة لديٍـ، بيىها أظٍرت الدراسة ضعؼ هجهكعة الهعارؼ التاريخية لديٍـ. ك ال
كالكسائؿ الحديثة في تدريس العمـك  ( حيث تـ تىاكؿ العمكـ االجتهاعية كطرائؽ تدريسٍاُّٗٗ)

 االجتهاعية .

ربية الكطىية لمقيـ الكطىية ( بدراسة ٌدفت إلى التعرؼ عمى هدل احتكاء كتب التََِِكقاـ عبابىة )
الهكجكدة ضهف أٌداؼ كهىٍاج الهرحمة األساسية العميا في األردف، هف خبلؿ استخداـ أسمكب تحميؿ 
الهحتكل لكتب التربية الكطىية لمصفكؼ )الثاهف كالتاسع كالعاشر(. كأظٍرت ىتائج الدراسة أف كتب 

الكطىية كأف كتب الصؼ التاسع ك العاشر ٌي  التربية الكطىية لمصؼ الثاهف ٌي األكثر تشبعا بالقيـ
األكثر تشبعا بالقيـ االقتصادية، كها بيىت الدراسة عدـ التكافؽ بيف ىسبة احتكاء كتب التربية الكطىية 
لمقيـ الكطىية كىسبة كجكدٌا ضهف أٌداؼ هىٍاج التربية الكطىية لمهرحمة األساسية، كأكصت بإعداد 

ا في الكتـ األساػتشتهؿ عمى القي قائهة  الخاصة بالصفكؼ الثاهف كالتاسع كالعاشر.بػسية الكاجب تكافٌر

( بدراسة ٌدفت إلى هعرفة درجة تهثؿ طمبة الجاهعات األردىية لهفاٌيـ ََِّكقاهت شكيحات ) 
الهكاطىة، كهعرفة أثر هتغيرات جىس الطالب كهستكل تعميـ الكالديف كىكع الهدرسة التي تخرج هىٍا 
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ىكع الجاهعة التي يدرس فيٍا بتهثمً لهفاٌيـ الهكاطىة. كاستخدهت الدراسة االستباىة، الطالب كبيئتً ك 
( طالبان كطالبة هف ست جاهعات. كأظٍرت الدراسة ُٖٔٔحيث اختارت عيىة عشكائية بمغ عددٌا )

 :ىتائج إيجابية في هكاقؼ الطمبة ىحك: الٍكية الكطىية كالتىازؿ عف الههتمكات العاهة لمصالح العاـ
كاالعتزاز بالعمـ األردىي كعدـ التعصب، كأكصت الدراسة بضركرة إجراء دراسات تتىاكؿ تهثؿ الطمبة 

 هف الجاهعات األخرل لجكاىب أخرل هف هفاٌيـ الهكاطىة. 

 : الدراسات األجنبية: ثانياً 

 (Butts, 1989)تىكعت الدراسات األجىبية التي تىاكلت هكضكع التربية الكطىية كهىٍا دراسة بتس  
كالتي ترل ضركرة كجكد هىٍاج لمتربية الكطىية بحيث يراعى في الهىٍاج الذم يتـ تصهيهً إلعداد 
الهكاطىيف أف يجهع ها بيف أٌداؼ تتضهف قيـ تكحد الهجتهع هف هثؿ الحرية كالتعددية كالخصكصية 

طىية لمهجتهع كالكاجبات كحقكؽ اإلىساف، بشكؿ يجعمٍا عمى درجة عالية هف االحتراـ، كبيف قيـ ك 
 ان أف التربية الكطىية هرتبطة ارتباط (Mabe, 1993)كيرل هابي  العالهي ككؿ، بشكؿ يعزز التساهح. 

فبل بد أف يرتبط ذلؾ بالتربية األخبلقية هف أجؿ  هدىيان  كثيقان في التربية األخبلقية؛ فمكي تربي إىساىان 
ـ كعبلقتٍـ بالىظ  اـ السياسي. هساعدة األفراد ليككىكا كاعيف ألدكاٌر

ا في تعهيؽ  (Drisko, 1999)كفي بحث درسكك  كالذم ٌدؼ إلى إبراز هسؤكلية الهدرسة كدكٌر
التربية الكطىية، خمص البحث إلى أف هف أٌـ هسؤكليات التربية في الكاليات الهتحدة :ٌي دعـ كتقكية 

الديهقراطية كقيهٍا في  الديهقراطية كأسمكب كطريقة حياة كذلؾ هف خبلؿ قياـ الهدارس بتضهيف هبادئ
الهىاٌج الدراسية بدءان هف الركضة كحتى الصؼ الثاىي عشر، حيث يتـ التركيز عمى تدريسٍا لمطبلب 
ال أف تترؾ لرؤية الهعمـ كاجتٍادي الشخصي. ككذلؾ هف خبلؿ جعؿ الديهقراطية الهثالية أك الديهقراطية 

 ةكها يجب أف يتـ التركيز عمى ضركرة ههارس الصحيحة كالىقية أساسان في ثقافة الهدرسة كبيئتٍا.
ٍا كقيهٍا في كاقع حياة الطمبة. كفي ىفس السياؽ يرل ئالديهقراطية، كتطبيؽ هعرفة الطمبة بٍا كبهباد

البحث أف تعميـ التربية الكطىية في الهىاٌج الدراسية، في العصر الحالي في أهريكا قد أخفؽ ألف تعميـ 
دأ في الصفكؼ )الخاهس كالثاهف كالحادم عشر في الهدارس الحككهية، كأف تاريخ الكاليات الهتحدة يب

؛ فهثبلن يتـ الحديث عف إعبلف  ها تتضهىً الهىاٌج عف تاريخ الكاليات الهتحدة هحدكد كغير كاؼو
لتعاهؿ هع الدستكر بشكؿ أفضؿ قميبلن. كفي ، بيىها يتـ الحديث عف ااالستقبلؿ بفقرة كاحدة بأقصى حد
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مص البحث إلى أىً ال يكفي تضهيف القيـ كالهبادئ الديهقراطية في الهىاٌج كالكتب بؿ ال الهحصمة خ
 بد هف ههارستٍا بشكؿ إجبارم كفؽ القكاعد الديهقراطية الحقة. 

ببحث ٌدؼ إلى إجراء هقارىة حكؿ كاقع التربية الكطىية في كؿ هف  (Hahn, 1999)كقاهت ٌاٌف  
كلىدا كأستراليا هف حيث السياسات، كالههارسات، هف بريطاىيا، كالكاليات الهتحدة كأ لهاىيا كالدىهارؾ ٌك
( سىة عف استباىة باإلضافة إلى هقابمة هعمهيٍـ. كخمص البحث ُٗ-ُْخبلؿ إجابة الطمبة في عهر )

كلىدا ال تكجد لديٍـ سياسات هحددة تقكـ عمى تقديـ التربية الكطىية  إلى أف كبلن هف بريطاىيا كأستراليا ٌك
هف هىاٌج هحددة لٍذا الغرض. بيىها في الدىهارؾ كألهاىيا كالكاليات الهتحدة لديٍـ سياسات هحددة ض

تٍدؼ إلى تشكيؿ الطمبة ليككىكا هكاطىيف صالحيف. كخمص البحث إلى ىتائج تتعمؽ بكؿ دكلة هف 
صؼ الكاحد الدكؿ التي شهمتٍا، ففي الدىهارؾ ٌىاؾ لقاء هبرهج ضهف اليكـ الدراسي ها بيف طمبة ال

يٍدؼ إلى تعهيؽ سبؿ الحكار كالىقاش كتبادؿ الرأم بيف الطمبة حكؿ القضايا كالهشكبلت التي تتعمؽ 
بصفٍـ أك بالطمبة أىفسٍـ. كها يدرس الطمبة هادة هتخصصة في العمكـ االجتهاعية تتضهف هعارؼ 

، باإلضافة إلى أف جهيع كهعمكهات عف الىظاـ السياسي، كاالجتهاعي، كاالقتصادم، كالعبلقات الدكلية
الطمبة بهختمؼ األعهار في الدىهارؾ يدرسكف هكاضيع في السياسة. كها إف الهدارس الداىهركية تٍتـ 
بشكؿ كبير بهجالس الطمبة كهىحٍا الفرصة لمهساٌهة في صىع القرار، كالىقاشات الديهقراطية، بجاىب 

التي تىفؽ فيٍا ٌذي األهكاؿ. كخمص البحث كجكد تهكيؿ حككهي لٍذي الهجالس لتقرر الهجالس األكجً 
إلى أف الهىاٌج التي تصهـ لمتربية الكطىية في ألهاىيا كالكاليات الهتحدة هتفاكتة التركيز عمى الهسائؿ 
بداء الرأم.  التي ترتبط بقضايا سياسية جدلية في هجتهعٍـ كبشكؿ ال يتيح لٍـ فرصان كبيرةن لمىقاش، كا 

لهقاببلت كالهبلحظة االستباىة إلى أف الهىاٌج الدراسية إذا تضهىت كذلؾ خمص البحث هف خبلؿ ا
تربية سياسية فإف الطمبة يككىكف أكثر اٌتهاهان بالقضايا العاهة كالكطىية هقابؿ عدـ االٌتهاـ عىدها ال 
تتضهف الهىاٌج تركيزان عمى ٌذا الىهط في التربية. كاىتٍى البحث إلى ىتيجة هفادٌا: أف التربكييف 

ٍـ هسؤكلية التربية السياسية لؤلجياؿ الىاشئة ليككىكا أكثر دافعية، كاحتهاالن لمهشاركة في الحياة عمي
 العاهة. 

ٌدؼ إلى إدراج هىٍاج يتىاكؿ التربية الكطىية كبقية الهىاٌج  (Crick, 2000)جرل كرؾ بحثان أكها  
كخمص البحث إلى ضركرة كجكد . يطاىياالدراسية األخرل هثؿ الجغرافيا كالتاريخ كالمغة اإلىجميزية في بر 

هىٍاج شهكلي ككمي يتضهف هعارؼ كهعمكهات حكؿ الحقكؽ القاىكىية كاإلىساىية كالهسؤكليات التي 
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يخضع لٍا الهجتهع كها يتضهف هعارؼ عف هختمؼ أكجً الىظاـ القضائي، كارتباطً بحياة الىاس، 
الديىي كالعرقي في بريطاىيا كالى ضركرة كيتضهف هعارؼ كهعمكهات عف التىكع الكطىي كالجغرافي ك 

احتراهً كفٍهً هف قبؿ الطمبة. كها يرل البحث أف ٌذا الهىٍاج ال بد أف يتضهف هعارؼ كهعمكهات 
عف الحككهة الهركزية كالهحمية كالخدهات العاهة التي تقدهٍا، ككيفية تهكيمٍا كالهجاالت التي يهكف 

إلى ها تتضهىً هف هعارؼ كهعمكهات عف الىظاـ البرلهاىي ألفراد الهجتهع أف يساٌهكا بٍا، إضافة 
كأشكاؿ الحككهات، كىظاـ االىتخاب كأٌهية التصكيت، كحؿ الخبلفات كالصراعات بشكؿ عادؿ، 
كأٌهية أجٍزة اإلعبلـ في الهجتهع. كها أف ٌذا الهىٍاج يجب أف يتضهف هعارؼ عف العالـ كهجتهع 

ة كالبيئية كاالجتهاعية، باإلضافة إلى تزكيد الهىٍاج بهعارؼ عف ككىي لً أبعادي السياسية كاالقتصادي
 دكر االتحاد األكركبي كاتحاد الككهىكلث كاألهـ الهتحدة. 

ببحث ٌدؼ إلى التعرؼ عمى درجة تمبية الهىاٌج الدراسية في  (Phillips, 2000)كقاـ فيميب  
هجاؿ التربية في هحكر الهشاركة الفعالة هقاطعة كلز في جىكب بريطاىيا لحاجات الطمبة الهستقبمية في 

في التطكر كالتجديد في الثقافة السياسية لمقرف الحادم كالعشريف كالتي تهثمت بإعطاء "كلز" ىكعان هف 
اإلدارة الذاتية كشكبلن هصغران لمحككهة التي تتكلى إدارة بعض الشؤكف هف هثؿ: التعميـ كاالىتخابات 

مى تحميؿ لمكثائؽ كالهىاٌج الهتعمقة بالتربية الهدىية، كالحكـ عمى درجة البرلهاىية. كقد اعتهد البحث ع
هستقبميتٍا. كخمص البحث إلى أف التربية الكطىية حتى تككف هستقبمية، كتخدـ أفراد الهجتهع ال بد 
لمهعمهيف هف أف يٍتهكا كيركزكا عمى فٍـ الطمبة ألحكاؿ الهجتهع كتطكيري باالعتهاد عمى تطكير 

كتطكير الهىاطؽ الىائية أك الريفية، كتطكير الحقكؽ الكطىية ألفراد الهجتهع كاحتراهٍا، كفٍـ الصىاعة 
لمعالـ كهعرفة جكاىب تاريخً الهختمفة كالتركيز عمى هحاربة التهييز العرقي كعدـ تقبمً في "كلز" هف 

رض. كضع البحث هثؿ ردكد الفعؿ تجاي الهٍاجريف األيرلىدييف ككذلؾ لمهٍاجريف هف هختمؼ بقاع األ
جهمة هف الهبادئ التي يجب عمى التربية الكطىية أف ترتكز عميٍا كتعهيؽ االحتراـ لمثقافة كالتراث 
كالٍكية لمكيمزييف هف خبلؿ تعميهٍـ بطريقة تجعمٍـ ال يفكركف في التهسؾ بثقافات بديمة أك أخرل، 

طمبة بعهؿ الىظاـ السياسي كهسؤكلياتً كالى االستهرارية في براهج التربية الكطىية التي تعزز كعي ال
ككاجباتً كذلؾ هف خبلؿ تفعيؿ هادة التاريخ لتككف كسيمة لذلؾ. باإلضافة إلى تعهيؽ الهسؤكلية كالعهؿ 
الجاد في جهيع هىاطؽ كلز لهكاجٍة كهعالجة هشكمة التهييز العرقي كالتي تعاىي هىٍا جهيع هدارس 

 البيض. 
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فقد قاها ببحث ٌدؼ إلى التعرؼ عمى الكثائؽ  (Starkey and Osler, 2001)ستاركي كاكسمر  أها 
الهتعمقة بسياسة التربية الكطىية في كؿ هف فرىسا كبريطاىيا كهقارىتٍا هع هدل هساٌهة ٌذي السياسة 
في تشجيع هفاٌيـ الٍكية الكطىية كالتربية الكطىية كتىهيتٍا. كقد تكصؿ البحث إلى أف الكثائؽ الهتعمقة 

ياسات صيغت بشكؿ يحقؽ عدـ الرضا كعدـ االٌتهاـ بالقضايا السياسة لدل الىاشئة، عمى بٍذي الس
ا( ٌدفت إلى إعداد أبىاء الهجتهع ليأخذكا هكاىٍـ في هجتهع الرغـ هف أف التربية الكطىية )تقميدين 

بحث الراشديف، لذلؾ يرل البحث أف هكضكع الٍكية الكطىية بٍذيف البمديف هكضع شؾ كبير. ك قاـ ال
بتحميؿ براهج التربية الكطىية في كبل البمديف، كخمص إلى أف البرىاهج في فرىسا يعمف عف يتىاكلً 

سمكب يكحي بأف ٌىاؾ هشكمة في تطبيؽ إلهبادئ الحرية كالعدالة كالتضاهف كالهساكاة كحقكؽ اإلىساف ب
طاىيا فإف البرىاهج ال يتىاكؿ ٌذي الهبادئ كأىً ال بد هف العهؿ الهضىي لغرسٍا لدل الىاشئة. أها في بري

صراحة الٍكية الكطىية، كيرل بأف بعد هفٍكـ التربية الكطىية ال بد أف يطكر لدل الىاشئة هف خبلؿ 
التكعية كليس هف خبلؿ الضغط أك العهؿ الهضىي أك الهباشر. فهف الههكف تطكير البرىاهج بكاسطة 

لهظاٌرات كالهسيرات التي تطالب بالتغيير. ك التطكع في العهؿ العاـ كليس هف خبلؿ الهشاركة في ا
خمص البحث إلى أف كبل البرىاهجيف لـ يكف لديٍها اٌتهاـ باألقميات عمى الرغـ هف اإلشارة إلى 

 ضركرة االبتعاد عف التهييز العرقي. 

كالذم ٌدؼ إلى إبراز دكر الكتاب الهدرسي كأداة  (Murgescu, 2002)كفي بحث هارجيسكك  
ستقرار في دكؿ شرؽ آسيا الشيكعية هف خبلؿ إعادة كتابة ٌذا الكتاب كبىائً بشكؿ هغاير لمتفاٌـ كاال

لها ٌك عميً أثىاء الحقبة الشيكعية. كقد كضع البحث جهمة هف االستىتاجات التي هف شأىٍا أف تجعؿ 
ها بيف بعضٍا الكتاب الهدرسي أداة فاعمة في ترسيخ االستقرار كالتفاٌـ كالتعاكف داخؿ تمؾ البمداف، ك 

البعض، حيث خمصت إلى أف الكتب الهدرسية ال بد أف تصاغ بشكؿ يجعمٍا خالية هف العدائية تجاي 
الشعكب كاألهـ كاألعراؽ كالجهاعات األخرل. كذلؾ ال بد هف كتابة كتب الديف كالجغرافيا كاألدب، 

ذا هف هسؤكليات  بشكؿ يجعمٍا هتضهىة عمى هعارؼ كهعمكهات عف الحقكؽ كالكاجبات الكطىية، ٌك
ذا لف يتحقؽ إال هف خبلؿ إعادة تدريب الهعمهيف ليككىكا عمى  الهديريف كبقية أركاف اإلدارة التربكية. ٌك
كعي كتهكف هف التاريخ كالتربية الكطىية كقيهٍا أثىاء إعدادٌـ في كميات الهعمهيف كالجاهعات قبؿ 

 الخدهة كأثىائٍا.
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دؼ إلى تعرؼ دكر الهدرسة في تطكير كتشجيع الهشاركة ببحث ٌ (Judith, 2002)كقاهت جدث  
( دكلة هف خبلؿ تطبيؽ استباىة عمى عيىة بمغت ِٖ( سىة في )ُْالكطىية لدل الطمبة في عهر )

( طالبان كطالبة في البمداف الهختمفة، حيث تكصؿ البحث إلى أف الهدرسة تساٌـ بشكؿ فعاؿ ََََٗ)
سىد لٍا هٍهة تعميـ التربية الكطىية هف خبلؿ كجكد هحتكل ىظرم في تسريع الهشاركة الكطىية، عىدها ت

كهٍارات عهمية، كعىدها يتكافر فيٍا جك هفتكح لمىقاش كالحكار كحتى تبيف أٌهية الهشاركة في 
طبلبٍا تربية االىتخابات، كعىدها تسكد ركح الهشاركة في البيئة الهدرسية، بيىها الهدرسة التي لـ يتمؽ 

كلـ يخططكا لدخكؿ الجاهعة باإلضافة إلى أف هصادر التربية في بيكتٍـ قميمة  هٍاريان  كطىية كتدريبان 
  يكاجٍكف تحديات خاصة كصعكبات في هظاٌر التربية الكطىية.

 نتائج الدراسة ومناقشتيا :
ما مدى أوال: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ :  لإلجابة عف سؤاؿ الدراسةاألوؿ الذي نص عمى : 

األىداؼ العامة لمتربية االجتماعية والوطنية في مؤسسات التعميـ في الوطف العربي  مف خالؿ  تحقؽ
تبيف لمباحث هف خبلؿ  التحميؿ كالرصد كالتصىيؼ كالهراجعة  كالتقييـ   مراجعة البحوث والدراسات؟ 

ريس لهبحث لمدراسات كالبحكث رصد الىتائج التالية  :ضركرة تطكير هقررات كهىاٌج كأساليب التد
التربية االجتهاعية كالكطىية في كميات التربية بها يتىاسب هع االتجاٌات الحديثة لمتربية ، ضعؼ 
هجهكعة الهعارؼ التاريخية لدل الطمبة ، عدـ تكازف كاتساؽ في بعض كتب التربية االجتهاعية 

القتصادية ، عدـ كالكطىية هف حيث القيـ ، حيث كتب هشبعة بالقيـ الكطىية ، كبعضٍا بالقيـ ا
استخداـ الىشاطات التعميهية التي تسعى الى تىهية اتجاٌات كهقدرات الطالب كههارسة الهفاٌيـ 
كالهعمكهات التي تعمهٍا في حياتً ، كبها يخدـ ديىً كهجتهعً كأهتً العربية ، اف اىعكاس قضايا 

تكسطة ، كها اف اٌتهاـ كهشكبلت الهجتهع في هبحث التربية االجتهاعية كالكطىية كاىت بدرجة ه
الطمبة بالهادة كاشباع الهادة لحاجاتٍـ التعميهية كاىتا بدرجة هتكسطة ، كها اف طرؽ التدريس التقميدية 
كااللقاء كالهىاقشة ال زالت ٌي السائدة ، كها أف ٌىاؾ قصكرا في استخداـ األىشطة الهدرسية في 

ً، كأف أساليب التقكيـ الهستخدهة ٌي االختبارات الهىٍج ، كفي تكفر االهكاىات التعميهية البلزهة ل
الهكضكعية ، أها االسئمة األخرل فتستخدـ بدرجة هتكسطة ، كقمة الكسائؿ التعميهية ، كعدـ كجكد هعمـ 
هتخصص لتدريسٍا ، أم هادة التربية االجتهاعية كالكطىية ، التأكيد عمى أٌهية السياسة التعميهية 

لهكاطىة ، كأف هدل تحقؽ أٌداؼ التربية االجتهاعية كالكطىية في ككضع أٌداؼ كاضحة لهفٍكـ ا
الهرحمة االبتدائية كاىت بدرجة هتكسطة ، كها اف إسٍاـ هقررات التربية االجتهاعية كالكطىية في تعديؿ 
سمكؾ تبلهيذ الهرحمة االبتدائية كاىت بدرجة هتكسطة ، كأف األىشطة كاألسمة في هىاٌج التربية 

الكطىية جاءت بدرجة هتكسطة ، كأف ٌىاؾ خمؿ في تكزيع تمؾ األىشطة عمى الهراحؿ االجتهاعية ك 
الصفكؼ الدراسية ،كأف ٌىاؾ هشاكؿ في الهىٍاج كالكسائؿ كاألىشطة كالتقكيـ كالكتاب الهدرسي، كأف 
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أٌداؼ هادة التربية االجتهاعية كالكطىية كاىت غير كاضحة لدل كثير هف الهعمهيف ، كخاصة بعض 
داؼ ذات البعد الثقافي كاالجتهاعي كاالقتصادم ، كها أف الهقرر قد أغفؿ بعض جكاىب الهحتكل األٌ

ذات األٌهية الكبيرة في التربية الكطىية ، كها إىً يكجد صعكبات لدل الهعمهيف في االطبلع عمى 
عف قمة تدريبٍـ  الكسائؿ كالىشاطات الهىاسبة لمهادة ، ككيفية االستفادة هىٍا ، كها أف الهعمهيف عبركا

كحاجاتٍـ لدكرات تدريبية في جهيع جكاىب التربية الكطىية لتأٌيمٍـ بطريقة هىاسبة ، كها أف درجة 
هراعاة هىاٌج التربية االجتهاعية كالكطىية لصفات الهكاطف الصالح كاىت بدرجة هتكسطة ، كها أف 

ي تحتكم قيها ال تزيد عمى ٌىاؾ قصكرا في هجاؿ التقكيـ في بعض الكتب ، كأف ىسبة الجهؿ الت
% ، كعدـ تكازف في تكزيع األٌداؼ حسب هستكياتٍا ، أها الهحتكل فيتضهف عدد قميؿ هف القيـ ، َُ

كركد بعض القيـ بشكؿ كبير في الكتب هثؿ : التعاكف ، التضحية ، الحرية ، الشجاعة ، الشكرل، 
، كعدـ هعرفة هؤلفي الكتب الهدرسية  كعدـ ىهك القيـ لدل الطبلب ، كعدـ شعكر الهعمهيف بأٌهيتٍا

الطريقة السميهة التي تتـ بكاسطتٍا تضهيف القيـ االجتهاعية لمكتب الهدرسية ،كعدـ تكفر األىشطة 
الصفية كالبلصفية التي تساعد عمى تىهية القيـ ،كعدـ كضكح األساليب التكاهمية في تىظيـ هحتكل 

س ، كها أف األسمة كالتدريبات كاىت كاىت بدرجة ضعيفة الهىٍاج ، كشيكع الطرؽ التقميدية في التدري
،كأف الرسكـ كالخرائط غير كاضحة بدرجة كافية،كها ال تراعي كتب هبحث التربية االجتهاعية كالكطىية 
الجكاىب التالية : ال يعالج الهحتكل الهصطمحات كالتغيرات الفىية ،ال يٍتـ بالىشاط الهدرسي ، ال 

،كال يراعي حاجات كهيكؿ التبلهيذ، كال هستكاٌـ العقمي كالعمهي ،كال يساٌـ في  يتىاكؿ هشاكؿ الهجتهع
تىهية التفكير االبداعي لديٍـ،كها ال يراعي التكاهؿ كالتىسيؽ هع كتب الهباحث األخرل،كغير هتدرج 
هف السٍؿ الى الصعب ،كال تقدـ األفكار بشكؿ هىتظـ كهتسمسؿ ،كال تربط السابؽ بالبلحؽ ، كال 

رض هكاقؼ كخبرات لتىهية هٍارة حؿ الهشكبلت ، كخاصة في التاريخ كالجغرافيا ، أها بالىسبة يع
لمكسائؿ التعميهية فٍي غير كافية بالىسبة لمهادة ، هع عدـ دقة ككضكح الهعمكهات ، كعدـ اىسجاـ 

دؼ الكسيمة ، كفي هجاؿ اسئمة التقكيـ فٍي ال تقيس هختمؼ جكاىب الهحتكل ، ك  ال تراعي األلكاف ٌك
الفركؽ الفردية ، كال تقيس الهجاؿ الكجداىي كالىفس حركي اال يسيرا ، كها أىٍا ال تستثير تفكير الطمبة 
، كتخمك هف التىكع ، بيف األسئمة الهقالية كالهكضكعية كشبً الهقالية ،كأف هحتكل الهىاٌج يفتقر بشكؿ 

ا االتجاٌات كالقيـ  الكطىية كالقكهية لبلهة العربية كاالسبلهية كبير لمهكضكعات التي تحكم بيف سطكٌر
، كعدـ هراعاة الهحتكل االىتقاؿ هف الهحسكس الى الهجرد ، كضعؼ األىشطة في أثارتٍا الهتعمهيف ، 
ىاؾ ضعؼ في التقكيـ التككيىي كالتقكيـ الختاهي ،  كها أىٍا ال تساعد عمى زيادة التفاعؿ بيتٍـ ، ٌك

رحمة األعدادية ٌي القيـ السياسية ، ثـ القيـ الثقافية ، كالقيـ االقتصادية أكثر القيـ التي تحكيٍا كتب اله
، كالقيـ العسكرية ، كالقيـ الديىية ، ثـ القيـ االجتهاعية ،كالقيـ االدارية ، كالقيـ االخبلقية ، كاالهىية ، 

ؽ كالهفاٌيـ كشارت ىتائج الدراسات ايضا الى اف كتب التربية االجتهاعية كالكطىية اٌهمت الحقائ
كالهصطمحات كالتعهيهات كالىظريات، كعدـ التكاهؿ بيف الهكضكعات التاريخية كالجغرافية ، كعدـ 
التركيز عمى الهشكبلت التي يعاىي هىٍا الفرد كالهجتهع ، كعدـ هراعاة األسس الىفسية كهبادئ التعمـ 
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ار كالبحث ، كعدـ ربط الهادة عىد الهتعمهيف ، كعدـ قدرة الهىاٌج عمى تشجيع الطمبة في صىع القر 
باالحداث الجارية في البيئة الهحمية كالعربية كالعالهية ، كضعؼ هعالجتً لمهشكبلت االجتهاعية 
كالثقافية كالسياسية ، كعدـ قدرتً عمى تىهية هٍارة التفكير عىد الطبلب ، كعدـ كتابة الهراجع 

ضع هىٍاج الدراسات االجتهاعية كالكطىية الهطركحة ، كقمة األهثمة ، كعدـ إشراؾ الهعمهيف في ك 
كتطكيري ، كعدـ تىاسب الهىٍاج هع عدد الحصص االسبكعية ، كها ال تتكفر هعمكهات عف الهؤلفيف 
كخبراتٍـ ، كال تتكفر قراءات أضافية كىصكص لمتحميؿ ، تفتقر الخرائط لمدقة ، عدـ كجكد رـز إضافية 

ت ، كها أف ٌذي الكتب ال تكسب الهعمهيف هٍارات خاصة اك تكهيمية كاألشراط كاألفبلـ كالتسجيبل
 لتحميؿ الكتب ، كال تتضهف كيفية إدارة ىدكة ، أك هشغبل صفيا ، أك حكارا داخؿ صؼ كخارجً.

ما أبرز التوصيات التي خمصت ييا نتائج البحوث  ثانيا:  نتائج السؤاؿ الثاني والذي ينص عمى : 
ربية االجتماعية والوطنية في مؤسسات التعميـ في الوطف والدراسات حوؿ مدى تحقؽ أىداؼ الت

العربي؟ مف خالؿ رصد وتصنيؼ وتحميؿ التوصيات  لمبحوث والدراسا ت تـ رصد التوصيات التالية 
التركيز عمى التي توصمت الييا الدراسات لتفعيؿ مادة التربية االجتماعية والوطنية وىي كما يمي :

كس الطمبة ، كاسىاد تدريس هادة التربية االجتهاعية كالكطىية الى هعمـ تعزيز االىتهاء الكطىي في ىف
هتخصص في العمكـ االجتهاعية ، كالتىكيع في هكضكعات الهىٍاج، كاجراء دراسات حكؿ الصعكبات 
التي تحكؿ دكف تفعيؿ هادة التربية االجتهاعية كالكطىية في غرس قيـ الهكاطىة لدل الطمبة ، كحث 

شاركة في الىشاطات السياسية كاالجتهاعية خارج الصؼ ،كتىظيـ الزيارات الهختمفة الطمبة عمى اله
كالمقاءات الهتىكعة هع الهسؤكليف لمتعرؼ عمى كاقع الكطف ،كحث الطمبة عمى الهشاركة في األعهاؿ 
التطكعية كالخيرية لخدهة الكطف كالهكاطف ،كالتعاكف كالتشارؾ هع كافة هؤسسات الهجتهع األسرة 

هدرسة كالهؤسسات االعبلهية، كالهسجد كالكىسية ، تأٌيؿ كتدريب الهعمهيف العاهميف في هجاؿ كال
التركيز في إعداد الهعمهيف عمى هظاٌر كهبادئ التربية الكطىية، التربية االجتهاعية كالكطىية ،ك 

ـ لطمبتٍـ تربية ككيفية غرسٍا كتهثمٍا لدل الطمبة.ك تكجيً الهعمهيف ك إرشادٌـ كتقييهٍـ أثىاء تربيتٍ
كطىية لتككف ٌذي التربية سميهة كدقيقة. كتزكيد لهشرفيف التربكييف بصكرة دقيقة عف كاقع ههارسة 
الهعمهيف لمتربية الكطىية، كبالتالي جكاىب القصكر كالضعؼ التي يجب االٌتهاـ بٍا بتصكيبٍا،ضركرة 

سية ، عقد الدكرات التدريبية لهعمهي التربية تكفير الكسائؿ التعميهية التي تساعد في استيعاب الهادة الدرا
االجتهاعية كالكطىية ،ك تدريب الهعمهيف الجدد  قبؿ بداية التدريس ، دعكة الطمبة لمقراءة كالتحميؿ 
كهىاقشة حاالت كقصص حكؿ األفراد الهرتبطيف بالحياة الهدىية في هجتهعاتٍـ في الهاضي كالحاضر 

، كغرس حب الىظاـ كاحتراـ القاىكف في ىفكس الطمبة ، كتدريب  ، كربط الطمبة بالىشاطات الكطىية
الطمبة عمى كيفية التصدم لمهشكبلت كالتعرؼ عمى أساليب البحث العمهي في هعالجة القضايا 

 االجتهاعية ، كغرس ركح الهبادرة التي تسٍـ في تأصيؿ هعف الكطىية كالهكاطىة.
 الخالصة :

التربية الكطىية كاالجتهاعية غير كاضحة لدل كثير هف الهعمهيف أشارت ىتائج الدراسة أف أٌداؼ  -ُ
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، كأف الهعمهيف عبركا عف قمة تدريبٍـ كحاجاتٍـ الى اعادة التأٌيؿ فيها يتعمؽ بتدريس التربية الكطىية 
كاالجتهاعية ، كال شؾ أف صعؼ تأٌيؿ كتدريب الهعمهيف ، كعدـ كضكح تدريس أٌداؼ التربية 

ة سيككف لً أىعكاس سمبي عمى هستكل اتجاٌٍـ ىحك الهادة ، كعمى هستكل الكطىية كاالجتهاعي
 حهاسٍـ ىحك تحقيؽ أٌدافٍا ، كايضا عمى تحصيؿ الطمبة .

اف اىعكاس قضايا كهشكبلت الهجتهع في هبحث التربية االجتهاعية كالكطىية كاىت بدرجة  -ِ
 تٍـ التعميهية كاىتا بدرجة هتكسطة . هتكسطة ، كها اف اٌتهاـ الطمبة بالهادة كاشباع الهادة لحاجا

كها اف طرؽ التدريس التقميدية كااللقاء كالهىاقشة ال زالت ٌي السائدة ، كها أف ٌىاؾ قصكرا في  -ّ
استخداـ األىشطة الهدرسية في الهىٍج ، كفي تكفر االهكاىات التعميهية البلزهة لً، كأف أساليب التقكيـ 

 عية ، أها االسئمة األخرل فتستخدـ بدرجة هتكسطة.الهستخدهة ٌي االختبارات الهكضك 
ال يعالج الهحتكل الهصطمحات كالتغيرات الفىية ،ال يٍتـ بالىشاط الهدرسي ، ال يتىاكؿ هشاكؿ  -ْ

الهجتهع ،كال يراعي حاجات كهيكؿ التبلهيذ، كال هستكاٌـ العقمي كالعمهي ،كال يساٌـ في تىهية التفكير 
راعي التكاهؿ كالتىسيؽ هع كتب الهباحث األخرل،كغير هتدرج هف السٍؿ الى االبداعي لديٍـ،كها ال ي

 الصعب.
عقد الدكرات التدريبية لهعمهي التربية االجتهاعية كالكطىية ،ك تدريب الهعمهيف الجدد  قبؿ بداية  -ٓ

 التدريس.
 التوصيات :

االجتماعية والوطنية في ما ىي المقترحات والتوصيات التي يقدميا الباحث لتحقيؽ أىداؼ التربية 
في ضكء الىتائج التي تكصمت اليٍا الدراسة يكصي الباحث بها  مؤسسات التعميـ في الوطف العربي ؟

ضركرة اإلعداد الجيػد لهعمهي كهعمهات التربيػة  االجتهاعية كالكطىيػة كذلؾ قبؿ الخدهة كأثىاءٌا  يمي:
لدل الطمبة كتقبؿ الىقد كالىقد الذاتي، كتشجيع  هف أجؿ تعهيؽ ركح الهساءلة في بعد تعهيؽ الهساءلة

الطمبة ك فتح الفرص أهاهٍـ لتكظيؼ الهعارؼ كالهعمكهات بشكؿ عهمي تطبيقي يخدـ هجتهعٍـ. تعهيـ 
تهكىٍـ هف تىهية قدرات طمبتٍـ و  براهج تدريبو ك تكعيةو لهعمهي كهعمهات التربية االجتهاعية كالكطىية

لديٍـ ركح الهشاركة السياسية.ك إجراء هزيد هف الدراسات التي تتعمؽ  عمى اختيار ههثميٍـ، كتىهي
بتحميؿ هقررات التربية االجتهاعية كالكطىية لمصفكؼ الهختمفة، لمكشؼ عف هكاطف القكة ك الضعؼ 
بشكؿ يفسح الهجاؿ لهزيد هف التطكير كاالرتقاء لصالح الهجتهع كالطمبة.ك إجراء هزيد هف الدراسات 

ا ككضع الحمكؿ الهىاسبة التي تكشؼ ال هعيقات التي تكاجً تدريس التربية االجتهاعية ك الكطىية لتجاكٌز
جراء دراسات ههاثمة عمى هعمهي كهعمهات هكاد دراسية أخرل عمى عبلقة بالتربية االجتهاعيةك  لٍا. كا 

جراء دراسات كبحكث تحميمية لهىاٌج التربية االجتهاعية كالكطىية ، لمتعرؼ ع مى أىشطتٍا الكطىية.كا 
كهحتكاٌا كطرؽ تدريسٍا كتقكيهٍا كهىاسبتٍا لمطمبة ، ضركرة احتكاء الكتب عمى أىشطة كأسئمة تىهي 
عىد الطالب التفكير كاالبداع كتضهيف هٍارة حؿ الهشكبلت ، كأف تركك األىشطة كاألسئمة عمى 

ؿ األىشطة الصفية الرحبلت كالزيارات الهيداىية ، كالتركيز عمى قيهة العهؿ التعاكىي هف خبل
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 .كالبلصفية
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 مة  في التحكيـ ،االجراءات الهستعج

Summary proceedings in arbitration 

Muhamad Ali Faleh 

Abstract 

Summary proceedings in arbitration, this study aims to clarify the urgent 
procedures in arbitration, and to identify the doctrinal trends that have been 
examined in this jurisdiction, and the position of legislation and international 
conventions of the jurisdiction of the arbitration tribunal, by issuing urgent 
judgments or not, and clarifying and defining the summary judiciary of During 
the jurisprudence, the research deals with the possibility of issuing urgent 
orders by arbitrators, urgent procedures, and the position of national 
legislation on the issue of arbitration ، 

Key word ; the urgent procedures, judgments, legislation 

 االردف  –الدكتكر هحهد عمي فالح 

 الهمخص

تٍدؼ ٌذي الدراسة لتكضيح االجراءات الهستعجمة في التحكيـ ، كتحديد االتجاٌات الفقٍية التي     
بحثت في ٌذا االختصاص ، كهكقؼ التشريعات كاالتفاقيات الدكلية هف  اختصاص ٌيئة التحكيـ ، 

 تكضيح كتعريؼ القضاء الهستعجؿ هف خبلؿ الفقً ، كيتىاكؿأحكاـ هستعجمة هف عدهً ، ك  بإصدار
البحث حكؿ اهكاىية اصدار األكاهر الهستعجمة هف قبؿ الهحكهيف ، كاالجراءات الهستعجمة ، كهكقؼ 

 التشريعات الكطىية هف هسألة التحكيـ
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 املقدمة
بحث تكضيح هفٍكـ اإلجراءات الهستعجمة كتحديد االتجاٌات الفقٍية التي بحثت سيتـ في ٌذا ال

هف اختصاص ٌيئة التحكيـ كاالتفاقيات الدكلية كأخيران أحدد هكقؼ التشريعات  ،ختصاصفي ٌذا اال
فقد عرفً  ،القضاء الهستعجؿ هف خبلؿ الفقً كتعريؼ تـ تكضيحك  ًعدهبإصدار أحكاـ هستعجمة هف 

كها تـ  ،(ُ)ىظر ىكع هف القضاء..."بص تالبعض عمى أىً "تشكيبلت خاصة هف القضاء العادم تخ
ع القضاء الهدىي كأىً يفصؿ في الهسائؿ التي يخشى عميٍا هف فكات ك عمى أىً "فرع هف فر تعريفً 
، (ِ)تي ال يهس أصؿ الحؽ"كقكأىً قضاء  ،القاىكف قكةأك في الهسائؿ التي تعتبر هستعجمة ب ،الكقت

كعرؼ عمى أىً هجهكع ها يؤهر بً هف اإلجراءات عمى كجً االستعجاؿ بىاء عمى طمب كؿ ذم 
لمهحافظة عمى الحؽ كدرء الخطر عىً تهٍيدنا لتحقيقً في الهستقبؿ عىد طمب الحهاية أهاـ هصمحة 

 قضاء الهكضكع. 
صكؿ الهحاكهات الهدىية األردىي عمى "يحكـ قاضي األهكر أهف قاىكف  ِّكلقد ىصت الهادة  

هف اختصاص يهىع ال عمى أف ٌذا  ،ةتاليهكر الالهستعجمة بصفة هؤقتة هع عدـ الهساس بالحؽ باأل
ا بٍذي الهسائؿ إذا رف ( هف قاىكف ْٓكىصت الهادة ) ،ت لٍا بطريؽ التبعية"عهحكهة الهكضكع أيضن

ٍا ليحكـ بصفة هؤقتة كهع تالهرافعات الهصرم عمى "يىدب في هقر الهحكهة االبتدائية قاضي هف قضا
  .."عدـ الهساس بالحؽ في الهسائؿ الهستعجمة التي يخشى عميٍا هف فكات الكقت..

 
 

حكؿ إهكاىية إصدار االكاهر الكقية كالهستعجمة هف قبؿ وتثور إىشكالية الدراسة 
 الهحكهيف أـ حصر ٌذي الصبلحية بيد القضاء فقط .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٖٕ ص، َُٕٗ، بيركت، العربية الىٍضة دار، المبىاىي الهدىي القضاء قاىكف، كالي فتحي (ُ)
 .ُٕ ص، القاٌرة، الهصرية لمجاهعات الىشر دار، الهستعجؿ القضاء، المطيؼ عبد هحهد (ِ)
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 املطهب األول

 انقضاء املستعجم شروط وعناصر
 
أصؿ  عدـ الهساس في ىصراالستعجاؿ كع ىصرالقضاء الهستعجؿ هرتبط بتكافر كؿ هف ع 
ذا األهر  ،الهستعجؿ ءككف أهاـ اختصاص القضاىال  يفهريف السابقكعميً فإىً بعدـ تكافر األ ،الحؽ ٌك

هكر الهستعجمة عدـ تكافر االستعجاؿ أك عدـ فإذا ثبت لمقاضي الهختص باأل العاـ هتعمؽ بالىظاـ
كهة قضت هحك  ،الهساس بأصؿ الحؽ فإىً يقضي بعدـ اختصاصً بٍذي الدعكل كهف تمقاء ىفسً

إذا أصدرت هحكهة االستئىاؼ بصفتٍا "  ُّٗٗ/ّ/ٔتاريخ  ُّٗٗ/َّٕردىية بحكهٍا رقـ التهييز األ
هرجع طعف لقرارات قاضي األهكر الهستعجمة الههىكع هف التعرض لمهكضكع كالهساس بالحؽ هكضكع 

صدرتٍا أف األحكاـ التي أصكؿ الهحاكهات الهدىية أ( هف قاىكف ِّدة )اهلالدعكل عهبلن بأحكاـ ا
ي الهىفعة ٌي أحكاـ في الهكضكع كال تعتبر علهد ًهيهتضهىة ىزع يد الهالؾ عف العقار الهحاؿ كتسم

القضاء  في كبذلؾ تككف هحكهة االستئىاؼ قد خرجت هف حدكد كظيفتٍا ،هف األهكر الهستعجمة
 .(ّ)الهستعجؿ..."
تخاذ اإلجراءات ااركً لك ترؾ تعذر تديجاؿ ٌك الخطر الداٌـ الذم يتٍدد حؽ هف الحقكؽ عفاالست

، دد بظركؼ كؿ دعكل كهبلبستٍا كظركؼ الحؽ الهراد حهايتًحىً يتأفيً لمقضاء العادم ك  ةالهؤقت
فاالستعجاؿ كصؼ هتطكر  ،االستعجاؿ باختبلؼ الحالة كالكاقعة الهىظكرة أهاـ الهحاكـ ةكتختمؼ طبيع

ضاء عمى أف القاضي الهختص لً السمطة القك  كلقد استقر الفقً ،كقاتتغير بتغير الظركؼ كاألي
فالقاضي يبحث في الكقائع  ،كرة أهاهًىظالتقديرية في استخبلص االستعجاؿ هف ظركؼ الدعكل اله

كعميً فإف القاضي  ،عمى الحؽ اكضار   اسمبي   االهقدهة بالدعكل عها إذا كاف ٌىالؾ خطر يؤثر تأثيرن 
ٌىالؾ حاجة لمقضاء  كؿ القضاء العادم كافية أيقرر عمى ها سبؽ أف الحهاية القضائية هف خبل

ا في القضية الهالهستعجؿ هع ذكر كتكضيح سبب تكافر حالة االستعجاؿ أك   .(ْ)ًهاهأكرة ىظعدـ تكافٌر
كشرط االستعجاؿ ٌك شرط هستهر أم يمـز استهرار تكافر االستعجاؿ عىد رفع الدعكل كعىد 

كعميً  ،ٍي اختصاص القضاء الهستعجؿتتعجاؿ يىكبزكاؿ شرط االس ،إصدار الحكـ بٍذي الدعكل
كبصدكر حكـ هف القاضي الهختص بعدـ تكافر حالة االستعجاؿ ثـ ظٍرت كقائع جديدة تحقؽ شرط 
 ااالستعجاؿ فٍىا ال يتـ الطعف بقرار الهحكهة ككىً يتـ رفع الدعكل لهحكهة الدرجة الثاىية بحالتٍ

 ر الهطعكف بً.  عميٍا كقت إصدار القراالتي كاىت صمية األ

                                                           
 ة.عدال هركز هىشكرات (ّ)
 الطبعة، القاٌرة، العربية الىٍضة دار، التحكيـ خصكهة في لمفصؿ البلزهة التحفظية التدابير، هحهكد صدقي أحهد (ْ)

 .ْٓ ص،  ََِٓ، الثاىية
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كيككف  ،ٍذا هف اختصاص قاضي الهكضكعفأها العىصر اآلخر فٍك عدـ الهساس بأصؿ الحؽ 
 تبيفالهستىدات كالطمبات التي ك اختصاص قاضي األهكر الهستعجمة بفحص الىزاع هف خبلؿ الكثائؽ 

إلصدار ، بحيث ال يكفي ال الطمب الهرفكع إليً هف شأف الحكـ بً هساس بأصؿ الحؽ أك ٌؿلً 
ىها يجب أف تككف ٌذي  التدابير الكقتية لمفصؿ في خصكهة التحكيـ تكافر شرط االستعجاؿ، كا 
ا  اإلجراءات كقتية كال تهس أصؿ الحؽ، كعميً يهكف فيها بعد العدكؿ عف التدابير الهؤقتة أك تغييٌر

 فٍك إجراء كقتي سريع ال يهس صهيـ الحؽ. 
هستعجمة يبحث في الهستىدات بحثنا عرضي ا يتحسس بً كيترتب عمى ها سبؽ أف قاضي األهكر ال

ا أف الحكـ  ها يحتهؿ ألكؿ ىظرة أف يككف كجً الصكاب في الطمب الهعركض عميً كيترتب أيضن
الهستعجؿ ال يكجد لً حجية أهاـ هحكهة الهكضكع كيحؽ لٍا أف تمغيً أك تعتهدي كفقنا لها تراي هف 

 ظركؼ الدعكل. 
ط إلصدار األهر الهستعجؿ باإلضافة إلى شرط االستعجاؿ كعدـ الهساس كها أىً يمـز تكافر شر 

ك أف يككف اإلجراء الكقتي الهطمكب اتخاذي كاجب التىفيذ في إقميـ الدكلة؛ كلذلؾ يجب  بأصؿ الحؽ ٌك
أف يككف اإلجراء الكقتي أك التحفظي الهطمكب اتخاذي في خصكهة التحكيـ كاجب الىفاذ في إقميـ الدكلة 

هرافعات عمى " تختص هحاكـ الجهٍكرية باألهر باإلجراءات الكقتية كالتحفظية  ّْالهادة  حيث ىصت
 التي تىفذ في الجهٍكرية كلك كاىت غير هختصة بالدعكل األصمية". 

 كقضت هحكهة التهييز ،ات األطراؼتزاهكأصؿ الحؽ ٌك السبب القاىكىي الذم يحدد حقكؽ كال
دـ الهساس بأصؿ الحؽ فيقضي بأال يككف بحكـ القضاء "أها شرط ع َُّٓ/ُُٕٗبالقرار رقـ 

 ...ا الهستعجؿ تأثير في الهكضكع بهعىى أىً ليس لً بأم حاؿ أف يقضي في أصؿ الحؽ كجكدان كعدهن 
األهر الذم يترتب عميً أىً ليس لقاضي األهكر الهستعجمة عىد البحث في الهىازعات الهكضكعية التي 

ا عمى حقكؽ الطرفيف األهر أف يحكـ في حقيقة  ثار أهاهًت الهسائؿ الهتىازع عميٍا أك في هدل تأثيٌر
 .(ٓ)الهىكط بقاضي الهكضكع كحدي"

كتصىؼ اإلجراءات الهستعجمة إلى ىكعيف؛ األكؿ: هجهكعة هف التدابير التحفظية تٍدؼ لحفظ 
دكري، أها الىكع األدلة، كالثاىي: هجهكعة التدابير التي تٍدؼ إلى ضهاف تىفيذ حكـ التحكيـ الهتكقع ص

ي ها يتـ اتخاذي هف تدابير تٍدؼ لحفظ الدليؿ بحيث هف الههكف أف اتخاذ إجراءات عاجمة  األكؿ ٌك
تٍدؼ إلى إثبات كاقعة قد تزكؿ هستقببلن أك تتغير بهضي الزهف لك لـ يعجؿ في إثباتٍا تككف دليبلن 

إلثبات هف خبلؿ الهعايىة حيث عمى ثبكت الحؽ هستقببل، كيتـ الهحافظة عمى الدليؿ كفؽ قاىكف ا
هف قاىكف اإلثبات عمى " يجكز لهف يخشى ضياع هعالـ كاقعة يحتهؿ أف تصبح  ُِّىصت الهادة 

هحؿ ىزاع أهاـ القضاء أف يطمب في هكاجٍة ذكم الشأف كبالطرؽ الهعتادة هف قاضي األهكر الكقتية 
ء الهعايىة االستعاىة بالخبير، كأف يقـك الهستعجمة االىتقاؿ لمهعايىة"، كيحؽ لمقاضي أك الهحكـ أثىا

                                                           
.العدالة هركز هىشكرات (5)  
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الخبير بٍذي الهٍهة بتكميؼ هف القاضي الهختص، كهثاؿ ذلؾ إثبات تصدع في البىاء أك عدـ إتهاـ 
البىاء في الكقت الهحدد، كلمخبرة دكر كبير في إثبات األدلة، ففي  قضية أثيرت أهاـ التحكيـ بيف شركة 

كهاىية هصدرة لمحديد الصمب، ككاف سبب الىزاع ٌك كصكؿ هصرية تستكرد حديد صمب كبيف شركة ر 
ك  طىنا كأثىاء التحكيـ أكدت الشركة الركهاىية بأىٍا  َْٖٓكهية الحديد الصمب بأقؿ هف الهتفؽ عميً ٌك

أرسمت الكهية كاهمة، كتـ تعييف خبير لتحديد كجكد ىقص في الكهية أـ ال كالذم فحص السفيىة 
طف  ََٕٔهتر كعىد ٌذا الهستكل ال تحهؿ السفيىة سكل  6ٕٕهتكسط كأكضح أف غاطس السفيىة ٌك 

 .(ٔ)كاعتبرت ٌيئة التحكيـ أف هستىدات الجاىب الركهاىي غير جديرة بالثقة
أها الىكع الثاىي هف التدابير يٍدؼ إلى ضهاف تىفيذ األحكاـ، فكثير هف الهىازعات تتطمب صدكر 

بلؿ جعؿ األهكاؿ التي يراد التىفيذ عميٍا غير قابمة إجراءات تحفظية تيسر الحصكؿ عمى الحؽ هف خ
ي إجراء تحفظي هؤقت يأهر بً القاضي بىاء  لمتصرؼ، كهف أٌـ صكر ٌذا الىكع الحراسة القضائية ٌك
عمى طمب بكضع عقار أك هىقكؿ أك هجهكع هف الهاؿ يقكـ بشأىً ىزاع كأف الحؽ فيً غير ثابت تحت 

ك كضع يد أهيف يتكلى حفظً ثـ يردي إلى  هف ثبت الحؽ لً، كيأتي هف قبيؿ ذلؾ الحجز التحفظي ٌك
هاؿ الهديف تحت يد القضاء بقصد هىع صاحبً هف التصرؼ بً تصرفنا يضر الدائىيف، كها هف 

 الههكف حجز ها لمهديف لدل الغير أثىاء سير إجراءات التحكيـ. 
 املطهب انثاني

 املستعجهةاالجتاهات انفقهية حىل صالحية إصدار انتدابري 
ٌذا  ةحقيأكهىٍـ هف يرل  ،راء الفقٍية حكؿ صبلحية إصدار التدابير الهستعجمةلقد تعددت اآل

كيذٌب جاىب هف  ،ككف لصالح ٌيئة التحكيـيكهىٍـ هف يرل أف ٌذا الحؽ  ،األهر لمقضاء الهستعجؿ
قضاء الهستعجؿ الفقً إلى أف الحؽ في إصدار األحكاـ كالتدابير الهستعجمة يككف حقان لكؿ هف ال

 اختصاص هشترؾ فيها بيىٍها.  كلٍيئة التحكيـ ك 
 انفرع األول

 صائيقاملنهج اإل
أها  ،صحاب ٌذا الىٍج إلى أف التدابير كاألحكاـ الهستعجمة يجب أف تككف بيد جٍة كاحدةأيذٌب 

ى أف في ٌذا االطار يذٌب البعض إلك  ،بل تككف هكزعة بيىٍهافالقضاء الهستعجؿ أك ٌيئة التحكيـ 
كيذٌب البعض اآلخر إلى أف ٌذي  ،صبلحية األحكاـ كالتدابير الهستعجمة تككف لٍيئة التحكيـ

 الصبلحية هىاطة بالقضاء الهستعجؿ. 
 : واًل: انعقاد االختصاص لمقضاءأ

عقد لمقضاء فقط دكف ىٌذا الهىٍج أف صبلحية إصدار التدابير الهؤقتة كالهستعجمة ي أىصاريذٌب 
كاستبعدكا المجكء إلى  عمى طرح الىزاع عمى التحكيـاتفقكا التحكيـ  كف األطراؼ في اتفاؽٌيئة التحكيـ ك

                                                           
  .ِٔ، ِٓ ص، سابؽ هرجع، هحهكد قيصد أحهد د. (6)
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كالفصؿ  ىظريبقى لمقضاء صبلحية الف ،فيها يخص الفصؿ في أصؿ كهكضكع الىزاع فقط القضاء
رؼ إلى أصؿ كهكضكع ىصر السالب التفاؽ التحكيـ فٍذا يثكها أىً كبكجكد األ ،تفاصيؿ الىزاعبباقي 

 .(ٕ)ىزاع فقطال
كها أف االتفاؽ عمى طرح الىزاع عمى التحكيـ فإف ٌذا األهر هؤداي عدـ إلزاـ األطراؼ عمى تىفيذ 

ـ عمى تىفيذ ٌذي اال ذا بسبب عدـ كجكد عىصر  ،تزاهاتالكاجبات دكف القكة التىفيذية التي تجبٌر ٌك
ة ية التحكيهيالعهمر لضهاف سي ٌاهف اإلجراءات التي يجب اتخاذ فعديد ،جبار في أحكاـ الهحكهيفاإل

 ُّٗٗعاـ  ّٓٔٔجبار الذم يتكافر بقضاء الدكلة كفي القضية رقـ يجب أف تتضهف عىصر اإل
ا عمى طمب الشركة السكرية لهاىية كرد  أالهعركضة أهاـ غرفة التجارة الدكلية بيف شركتيف سكرية ك 

 . (ٖ)التحكيـ إلى رفض الطمبالهتضهف طمب تحكيؿ الحجز الكقتي إلى حجز تىفيذم فذٌبت ٌيئة 
هف قاىكف الهرافعات "قيكد عمى  ُ/ٖٕٓفىصت الهادة  ٍجكلقد سارع الهشرع الميبي عمى ٌذا الى

ال بأية إجراءات ك الحجز بأذىكا يحيث ىصت الهادة عمى "ليس لمهحكهيف أف " اختصاص الهحكهيف 
ا الهشرع اإل ذا ها سار عميً أيضن  . (ٗ)( هف قاىكف الهرافعاتُٖٖيطالي في الهادة )تحفظية " ٌك

 يا: منومبررات و  جواستند ىذا االتجاه إلى عدة حج
بٍذا  ةدقيككف سمطات الهحكـ هتك  األطراؼستىد أساسان إلى اتفاؽ يأف الطابع االتفاقي لمتحكيـ   -ُ

قتي اتجاي هر ك أكاتجاٌٍـ فقط  كال تتعدل ٌذي السمطات اتجاي الغير هف خبلؿ إصدار  االتفاؽ
   .الغير

كعميً ال  ،تحكيـ فالتحكيـ استثىاء عمى القضاء الكطىي في حؿ الىزاعاتمالطبيعة االستثىائية ل  -ِ
 . (َُ)عادتٍا لمكضع الطبيعي بيد القضاءا  ـ ك يكتحاء بعض الهسائؿ هف يد الإقصهاىع هف 

خر بأف ال يهتد أثري عمى الغير آثر السمبي التفاؽ التحيكـ كأم اتفاؽ التأكيد عمى األ  -ّ
تة تحتاج قككف ٌذي الىزاعات الهؤ  ـحكاهٍألجبار ضافة إلى افتقاد الهحكهيف لسمطة اإلباإل

كها أف الهحكـ ال يهمؾ ٌذي السمطة في هكاجٍة األطراؼ كال  ،جبارمهر اإلؤلل مبغعمى األ
 . (ُُ)الغير

عدـ التدابير الهؤقتة لٍيئة التحكيـ ك ذاخكجكد عقبات قاىكىية كهادية تحكؿ دكف هىح سمطة ات  -ْ
داث تستكجب اتخاذ أحكقكع  إهكاىيةدم إلى ؤ ها ي كاىعقاد جمسات التحكيـ بصكرة دائهة ٌك

                                                           
 .ُُْ ص، سابؽ هرجع، جراءاتًا  ك  التحكيـ عقد، الكفا بكأ أحهد. د (ٕ)
 الخاصة الهىازعات في التحفظية الكقتية اإلجراءات باتخاذ الكطىي القضاء اختصاص لهد، حداد السيد حفيظة د. (ٖ)

 .ُٖ ص، اإلسكىدرية، الجاهعي الفكر دار، التحكيـ عمى بشأىٍا الهتفؽ الدكلية
 العربية الىٍضة دار، التحكيـ خصكهة اىتٍاء كبعد كأثىاء قبؿ كالكقتية التحفظية اإلجراءات، زهـز الهىعـ عبد. د (ٗ)

 . ُّ، ُِ ص، ََِٕ، القاٌرة
 .ُْ ص، السابؽ الهرجع، زهـز الهىعـ عبد. د (َُ)
 .ُٖ ص، سابؽ هرجع، ادحدال حفيظة. د (ُُ)
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التحكيـ ال تهمؾ سمطة تىفيذ حكـ التحكيـ في الىزاع الهعركض  ٌيئةكها أف  ،يةتاإلجراءات الكق
 عجمة. في شأف التدابير الكقتية كالهست افي أصؿ الىزاع أـ صادرن  اكاف الحكـ صادرن أعميٍا سكاء 

 :ثانيًا: انعقاد االختصاص لييئة التحكيـ
 ،ية كالهستعجمة دكف القضاءتالتحكيـ بإصدار األكاهر الكق ئةتختص كفقان لٍذا االتجاي ٌي

ا الحكـ باإلهتشهؿ صبلحية الف الهستعجؿ فيً  شؽضافة إلى الفصؿ في هكضكع الىزاع تشهؿ أيضن
ذا ها سار  ،لٍا االختصاص الشاهؿ يثبتىً إبهعىى عدـ تجزئة اختصاص ٌيئة التحكيـ بؿ  ٌك

مهحكهة أف لال يجكز "  ُٔٗٗهف قاىكف التحكيـ لعاـ  ٓ/ْْعميً الهشرع اإلىجميزم في الهادة 
فظي طالها كاف ٌىالؾ ٌيئة تحكيـ اتفؽ األطراؼ عمى اختصاصٍا تحي أك تجراء كقإ تأهر باتخاذ

درة أك ال يهكىٍا اتخاذ اإلجراء الهطمكب بشكؿ بالفصؿ بالىزاع، إال إذا كاىت ٌيئة التحكيـ غير قا
 .  (ُِ)فعاؿ أك في الكقت الهىاسب

 : مف أبرز الحجج التي استند عمييا أنصار ىذا النيجك
كعدـ تجزئتٍا بأف تعرض جهيع الهسائؿ الهتعمقة  اتفضؿ أف يتـ تكحيد الهىازعهف األ  -ُ

 أهاـ ٌيئة التحكيـ.   اتبالهىازع
رادة األطراؼ التي عهمت عمى ا  أعطي لٍيئة التحكيـ فيككف هتكافقان ك أف ٌذا االختصاص إذا   -ِ

 . (ُّ)ىزع صبلحية القضاء هف الىظر في الىزاع كهىحتً لٍيئة التحكيـ
كفرنا ؽ قهة اتخاذ اإلجراءات الكقتية كبها يحءٌيئة التحكيـ تككف األقدر عمى تقدير هدل هبل  -ّ

 الكقت كالتكاليؼ.   في
ف ،يـ يؤدم إلى خركج الىزاع هف صبلحيات القضاء العادمإف االتفاؽ عمى التحك  -ْ شؽ  كا 

 . (ُْ)هف القضاء العادم ااالستعجاؿ يخرج هف اختصاص القضاء الهستعجؿ باعتباري جزءن 
 انفرع انثاني

 املنهج املشرتك
جديدة ترل أف االختصاص بإصدار األكاهر الكقتية كالهستعجمة يىعقد لدل كؿ  ءراآلقد برزت 

يئة التحكيـ عمى أساس االختصاص الهشترؾهف القضاء  التحكيـ ك كؿ هف القضاء  بربحيث يعت ،ٌك
في تحقيؽ  في المجكء إلى أم هىٍا ؤلفرادىظهة قاىكىية قضائية تٍدؼ إلى تحقيؽ العدالة كترؾ الحرية لأ

ذا ها ،ٌذي العدالة  ُّٗٗـ لعاـ يحكتقاىكف الجزائرم الخاص بالالبً عدد هف التشريعات هثؿ  أخذ ٌك
لٍيئة التحكيـ في إصدار األكاهر الكقتية كالتحفظية بىاءن عمى طمب حيث هىح الهشرع الجزائرم الحؽ 

                                                           
 ةهىشأ، كىطاقً التحكيـ عمى لبلتفاؽ السمبي ثراأل عهاؿإل الفىية الكسيمة ،التحيكم عهر السيد هحهكد. د (ُِ)

 .َْٔ، َْٓ ص، اإلسكىدرية ،الهعارؼ
 .ِِ ص، سابؽ هرجع، الحداد حفيظة د. (ُّ)
 .ُُْ ص، سابؽ هرجع ،محيك الت عهر السيد هحهكد. د (ُْ)
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هية هف خبلؿ هىح ٌذي السمطة إلى ٌيئة يعهمية التحكالٌذا األهر يؤدم إلى تفعيؿ أحد األطراؼ، ك 
 . (ُٓ)صبلن بيد القضاءأالتحكيـ ككجكدٌا 

هثؿ في أف االختصاص األصيؿ في إصدار األحكاـ كعميً فإف ٌذا االختصاص الهشترؾ يت
الهستعجمة يككف لمقضاء إال إذا ىص اتفاؽ التحكيـ عمى هىح ٌيئة التحكيـ صبلحية إصدار األحكاـ 

ذا لـ يىص االتفاؽ  ،الهستعجمة كعىدٌا يصبح لٍيئة التحكيـ صبلحية اتخاذ األحكاـ الهستعجمة كا 
إصدار ٌذي األحكاـ، كهىح ٌيئة التحكيـ ٌذا االختصاص  التحكيهي عمى ٌذا األهر فإىٍا ال تهمؾ

ضافة ؿ ٌيئة التحكيـ باإلقبهف ( هكضكع الىزاع )تفاؽ هف قبؿ األطراؼ عمى فصؿ الىزاع بااليككف 
ذا لـ ىجد ٌذا االتفاؽ فيعكد األهر إلى األ ،إلى الشؽ الهستعجؿ الهتعمؽ بهكضكع الىزاع صؿ العاـ كا 

ك صبلحية القضاء   . (ُٔ)ر األكاهر الهستعجمة الكقتيةإصدابٌك
فضؿ اىعقاد االختصاص لمقضاء باإلجراءات الهستعجمة كالكقتية ككف أف كأجد أىً هف األ

ك المجكء إلى القضاء كهف األعمى األ استثىاءاالتفاؽ عمى التحكيـ يعتبر  فضؿ عدـ التكسع صؿ ٌك
تعجمة يتـ المجكء إليٍا لمحاجة الهاسة كها أف التدابير الهؤقتة كالهساألصؿ، عمى حساب  باالستثىاء

ذا ال ياالستغبلؿ الكقت كعدـ هداٌهة  حقؽ إال تلظركؼ لدعكل التحكيـ هف أجؿ درء الخطر الهحدؽ ٌك
كر حكـ دكها أىً كبص ،الحكـ القضائي دكف الحكـ التحكيهي في  فهجبار كالفعالية التي تكبالقكة كاإل

يتـ المجكء إلى القضاء لمحصكؿ عمى أهر ي لهمـز بً بتىفيذهستعجؿ هف ٌيئة التحكيـ كبرفض الطرؼ ا
كها أف القاضي الهختص كحاؿ  ،كات الكقت كتحقؽ الخطرفاألهر الذم يؤدم إلى  ،تىفيذ ٌذا الحكـ

إصدار الحكـ الهستعجؿ يعطي قكة فعالية لمتحكيـ فٍك ال يىظر في أصؿ الىزاع الذم ٌك هف 
ا يحؽ لٍا إصدار األكاهر الكقتية فٍذا يؤدم هيئة التحكيـ عىدكالقكؿ بأف ٌ ،اختصاص ٌيئة التحكيـ

كلً إذا ضاع الحؽ الهراد حهايتً هف قبٌذا الهبرر ال يهكف  ،إلى كحدة الىظر بالىزاع كعدـ تجزئتً
التحكيـ في ٌذا الصدد قد يؤدم إلى إشكاالت كها أف اختصاص ٌيئة  ،خبلؿ األحكاـ الهستعجمة

ي االتفاؽ التحكيهي الذم يحدد كفؽ االتفاقيات الدكلية التي يتـ المجكء هف خصكصان فقاىكىية كهادية 
 ٌذي الىزاعات.  لفضخبللٍا إلى الهراكز الدكلية كاإلقميهية 

 املطهب انثانث
 مىقف انتشريعات انىطنية من 

 مسأنة اإلجراءات املستعجهة يف انتحكيم

                                                           
 العربي التحكيـ هجمة، هيةيالتحك الدعكل في الهستعجمة الهسائؿ ىظر في القضاء دكر :قكرة فريد هحهد عادؿ د. (ُٓ)

 . ِّ ص، ََُِ يكىيك ُْ العدد
 . ْٕ ص، عهاف، التعاكىية الهطابع ؿعها جهعية، األردىي يـالتحك لقاىكف كفقان  التحكيـ هدارؾ، داكد شحادة (ُٔ)
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رىسي كاإلىجميزم هف هسألة هىح سيتـ تكضيح هكقؼ كؿ هف التشريع الهصرم كاألردىي كالف
هع تكضيح هكقؼ التشريعات  ،صبلحية إصدار األحكاـ الهستعجمة سكاء لمقضاء أك لٍيئة التحكيـ

 .ائي أـ الهىٍج الهشترؾصقاف الهىٍج اإلسكاء أكسمكت اتجاي ٌذا الهبدأ  هىٍجفي أم 
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 انفرع األول
 مىقف املشرع املصري

صبلحية باىكف الهرافعات الهصرم لـ تكف تسهح لٍيئة التحكيـ ف األحكاـ القاىكىية الكاردة في قإ
سمطة إصدار األحكاـ الهستعجمة كالتدابير الهؤقتة بؿ يقتصر دكر ٌيئة التحكيـ فقط عمى الفصؿ في 

ككاف يتكجب عمى  ،هيةيهكضكع أصؿ الىزاع دكف التطرؽ إلى الشؽ الهستعجؿ في الدعكل التحك
كلكف كبصدكر قاىكف  ،اء الهستعجؿ إلصدار التدابير الكقتية كالهستعجمةأطراؼ الىزاع المجكء إلى القض

بعض األحكاـ القاىكىية التي تسهح لٍيئة التحكيـ بالفصؿ في  تكرد ُْٗٗلسىة  ِٕالتحكيـ رقـ 
عمى "يجكز لطرفي التحكيـ  ُ/ِْفمقد ىصت الهادة  ة،التدابير الكقتية كالهستعجمة بضكابط هحدد

أك تحفظية  ةا هىٍها باتخاذ ها تراي هف تدابير هؤقتي  أئة التحكيـ أف تأهر يكف لٍاالتفاؽ عمى أف يك
كعميً فإف لٍيئة  ،ف تطمب تقديـ ضهاف كاؼ لتغطيتً التدبير الذم تأهر بً"ا  ضيٍا طبيعة الىزاع ك تتق

الثاىية  كها كقد قررت الفقرة ،التحكيـ الحؽ في إصدار التدابير الهؤقتة بشرط اتفاؽ األطراؼ عمى ذلؾ
أىً يحؽ لهف صدر الحكـ الهؤقت كالهستعجؿ لصالحً أف يقكـ بكافة التدابير  ِْهف الهادة 

كاإلجراءات التي تضهف تفعيؿ كتطبيؽ ٌذا الحكـ بها في ذلؾ المجكء إلى القضاء كفؽ االختصاص 
 .(ُٕ)لتحكيـكيقـك القاضي الهختص بإصدار األهر بتىفيذ الحكـ الهستعجؿ الصادر عف ٌيئة ا ،الهحدد

كهف الىصكص القاىكىية الىاظهة لهسألة التدابير الهؤقتة في قاىكف التحكيـ الهصرم ىص الهادة 
( هف ٌذا القاىكف أف تأهر بىاءن عمى ٗ( التي ىصت عمى "يجكز لمهحكهة الهشار إليٍا في الهادة )ُْ)

ثىاء أفي إجراءات التحكيـ أك طمب أحد طرفي التحكيـ باتخاذ تدابير هؤقتة أك تحفظية سكاء قبؿ البدء 
ا" فٍذي الهاد االختصاص لمقضاء العادم في التصدم لمفصؿ في الطمبات الهؤقتة  يبقتي  ةسيٌر

ذا االختصاص يأتي بصفة أصمية كليس استثىائية ،كالهستعجمة الهقدهة هف أطراؼ الىزاع التحكيهي  ،ٌك
العادم إال إذا  لمقضاء يككف االختصاص ( هف ذات القاىكف بحيثِْبالهادة ) ةكلكف ٌذي الهادة هقيد

ا يخكؿ كيهىح ٌيئة التحكيـ اختصاص إصدار التدابير الهؤقتة كالهستعجمة اتفاؽ التحكيـ ىص   تضهف
بات مبحيث يعتبر ٌذا االختصاص هاىعان كهقيدان الختصاص القضاء العادم هف الىظر في الط

عف اختصاص ٌيئة  بر ذلؾ تىازالن تال اعا  تفاؽ ك كال يكفي ها سبؽ بؿ يجب التهسؾ بٍذا اال ،الهستعجمة
استصدار األكاهر بكبسقكط الشركط السابقة يعكد األصؿ كها كاف في صبلحية القضاء  ،التحكيـ

عف اتفاؽ التحكيـ  كها أف المجكء إلى القضاء في الشؽ الهستعجؿ ال يعتبر تىازالن  ،الكقتية كالهستعجمة
 .(ُٖ)الذم يبقى قائهان 

قاىكف التحكيـ الهصرم قد تأثر كلدرجة كبيرة بأحكاـ القاىكف الىهكذجي لمتحكيـ  العمـ أف هع
( هف قاىكف التحكيـ ُْالتجارم الدكلي الذم كضع هف قبؿ األهـ الهتحدة حيث جاءت الهادة )

                                                           
 .ُْٖ، ُْٕ ص، سابؽ هرجع، الدكلي التجارم التحكيـ، بريرم أحهد هختار هحهكد. د (ُٕ)
 .ّْ ص، سابؽ هرجع ،قكرة فريد هحهد عادؿ د. (ُٖ)
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( هف القاىكف الىهكذجي التي تىص عمى " ال يعتبر هىاقضان التفاؽ ٗهف الهادة ) ةالهصرم هشتق
حدل الهحاكـ أف تتخذ إثىائٍا هف أطمب أحد الطرفيف قبؿ بدء إجراءات التحكيـ أك في التحكيـ أف ي

ككفقان لها سبؽ فإىً يمـز إلصدار  ،عمى ٌذا الطمب" بىاءن  جراءن إف تتخذ الهحكهة أكقائيان هؤقتان ك  إجراءن 
كليس المجكء  األهر الكقتي هف قبؿ القضاء المجكء إلى الهحكهة الهختصة الهحددة في قاىكف التحكيـ

إلى القضاء الهستعجؿ الهحدد هف قبؿ قاىكف الهرافعات باعتبار أف الهحكهة الهحددة في قاىكف التحكيـ 
اىكف الهرافعات كالتي تككف بذلؾ قلىصكص   كها أف ىص قاىكف التحكيـ الحؽ ،تستىد إلى ىص خاص

 . (ُٗ)كاجبة الىفاذ
أساس الهىٍج الهشترؾ في تكزيع عمى  ىٍجكهف خبلؿ ها سبؽ ىجد أف الهشرع الهصرم 

( هف ٗهىح الحؽ لمهحكهة الهختصة كفقان لمهادة )فصدار األكاهر الكقتية كالهستعجمة إاالختصاص ب
ؿ في إصدار ٌذي التدابير الهستعجمة سكاء قبؿ السير في إجراءات التحكيـ أك يصأحؽ كقاىكف التحكيـ 

كها أعطى  ،التحكيـ أك عدـ التهسؾ بٍذا االتفاؽرط عدـ كجكد اتفاؽ عمى صبلحية ٌيئة شبثىاء ذلؾ أ
 ٌذا الحؽ لٍيئة التحكيـ بشرط كجكد اتفاؽ عمى ذلؾ أك التهسؾ بٍذا االتفاؽ.  الهصرمالهشرع 

صدار التدابير الهؤقتة في قاىكف التحكيـ ىجد أىً ال يكجد ها يسهح إاألحكاـ الخاصة ب ءكباستقرا
بؿ يجب أف يككف ذلؾ  ،ٍا إلى إصدار األهر الكقتي أك الهستعجؿلٍيئة التحكيـ أف تبادر هف تمقاء ىفس

صدار األهر إالذم هىح الٍيئة الحؽ ب( األردىي)بطمب هف أحد األطراؼ عمى عكس بعض التشريعات 
الكقتي هف تمقاء ىفسٍا بىاءن عمى االتفاؽ الهستىد ها بيف األطراؼ كدكف التكقؼ عمى طمب أحد 

إلى أف المجكء إلى القضاء في إصدار األكاهر  رحكيـ الهصرم لـ يشكها أف قاىكف الت ،األطراؼ
إال أف ها استقر عميً الفقً أف ذلؾ  ،تىازؿ عف اتفاؽ التحكيـ أـ الٌؿ يؤدم إلى الالكقتية كالهستعجمة 
ثر السمبي التفاؽ التحكيـ ىازؿ عف اتفاؽ التحكيـ ككف ذلؾ ٌك استثىاء عمى األتال يؤدم إلى ال

 .(َِ)القضاء الىظر في األكاهر الكقتية الهستعجمة استثىاءن  حهىالهتضهف 
( تحكيـ هصرم ِْالهادة ) عميٍا فيقد استقر الفقً عمى اعتبار األحكاـ الهىصكص  ًهع العمـ أى

حكاهان كقتية أك في جزء هف الطمبات كذلؾ قبؿ إصدار الحكـ الهىٍي أ"يجكز أف تصدر ٌيئة التحكيـ 
كالتي تشهؿ  ،هيةيعدادية تٍدؼ إلى تسيير الخصكهة التحكإىٍا أحكاـ أحكاـ يقصد بٍذي األ لمخصكهة"

ي القرارات التي تهس أصؿ الىزاع فٍي أحكاـ  الخبرةهثبلن قرارات  أك تقدير تعكيض عف ىقؿ البضائع ٌك
 كتتعمؽ ٌذي األحكاـ ،ٍذا األهر ال يتعمؽ بالتدابير الهؤقتة أك التحفظيةف ،غير ىٍائية كغير هستعجمة

 . (ُِ)بهرحمة سابقة عمى إصدار الحكـ الهىٍي لمخصكهة كمٍا
ال أفإها  ،ككف أهاـ حالتيف تجاي صبلحية إصدار األحكاـ الهستعجمة كالهؤقتةىكفي ٌذا الصدد 

ها أف يتفؽ األطراؼ عمى هىح ا  يتفؽ األطراؼ عمى اختصاص ٌيئة التحكيـ باتخاذ اإلجراءات الكقتية ك 
                                                           

  .ْٓ ص، سابؽ هرجع، زهـز الهىعـ عبد د. (ُٗ)
 . َٓ ص، سابؽ هرجع، حداد حفيظة د. (َِ)
 .ُٔٓ ص، سابؽ هرجع، الدكلي التجارم التحكيـ، بريرم هختار هحهكد. د (ُِ)
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( هف قاىكف التحكيـ اتخاذ ُْففي الحالة األكلى هىحت الهادة ) ،يـٌذا االختصاص لٍيئة التحك
( هف القاىكف باعتبار أف القضاء ٌك ٗا لمهادة )اإلجراءات الكقتية كتحديد الهحكهة الهختصة استىادن 

الهختص بٍذا األهر كال تستطيع أم جٍة هشاركتً ٌذا االختصاص كال يشاركً ٌيئة التحكيـ في ٌذا 
ذا ه ،األهر ف التحكيـ طريؽ إ" :الت الهحكهةقك  ُٕٗٗ/ٔ/ُِتاريخ بكدتً هحكهة الىقض أا ٌك

الخركج عمى طريؽ التقاضي العادم كها يكمفً هف  قكاهًاستثىائي سىً الهشرع لفصؿ الخصكهات 
عمى  ٌيئة  عرضًإليً إرادة الهحتكهيف عمى  تىصرؼصكر حتهان عمى ها هقكهف ثـ فٍك  ،ضهاىات
رادة األطراؼ لـ تىصرؼ إلى عرض التدابير الهؤقتة كالتحفظية عمى ٌيئة التحكيـ كبها أف إ ،التحكيـ"

 . (ِِ)أصؿ عاـكىٍا تحتـر إرادة األطراؼ كتترؾ األهر لمقضاء العادم فإ
أها الحالة األخرل فٍي أف يتفؽ األطراؼ عمى هىح ٌيئة التحكيـ صبلحية إصدار األحكاـ الكقتية 

ذا ها أ ،كالهستعجمة ( هف قاىكف التحكيـ "يجكز لطرفي التحكيـ االتفاؽ عمى أف يككف ِْهادة )رتً القٌك
كعميً يككف اختصاص  ،لٍيئة التحكيـ أف تأهر أيان هىٍها بها تراي هىاسبان هف  تدابير هؤقتة أك تحفظية"

ٌيئة التحكيـ هبىيان عمى أساس اتفاؽ األطراؼ كبعدـ كجكد هثؿ ٌذا االتفاؽ يهىع عمى ٌيئة التحكيـ 
كها أىً ال يحؽ لمٍيئة إصدار ٌذي التدابير هف تمقاء ىفسٍا بؿ يجب أف يككف  ،إصدار ٌذي التدابير

ذا االتفاؽ يؤدم إلى عدـ إهكاىية الغير  ،ٌىالؾ طمب هف أحد األطراؼ عمى إصدار ٌذي األحكاـ ٌك
 ءعكاي إلى القضادىها يرفع طمباتً ك ا  ك  ،الدخكؿ في دعكل أك طمب األحكاـ الهستعجمة هف ٌيئة التحكيـ

هستعجمة بدعكل هقدهة إلى القضاء الهستعجؿ بالرغـ  االهستعجؿ فإذا ها طمب أحد األطراؼ أحكاهن 
ف الىظر بٍذا ههف كجكد اتفاؽ يهىح ٌيئة التحكيـ إصدار األحكاـ الهستعجمة فٍذا ال يهىع القضاء 

 . (ِّ)ٌذا االختصاص التحكيـ الطمب كالدعكل إال إذا تهسؾ الطرؼ اآلخر باتفاؽ هىح ٌيئة
أف يقدـ الطمب أحد  :شركط ٌي ةكيتـ إصدار األهر الكقتي كالهستعجؿ هف قبؿ القضاء كفقان لعد

يتـ تقديـ الطمب لمهحكهة  أفك  ،كأف يككف الطمب هختصان باتخاذ تدابير كقتية كتحفظية ،األطراؼ
ذا ها ىصت عميً الهادة ) ،الهختصة ( هف ٗ) ر إليٍا في الهادة( تحكيـ "يجكز لمهحكهة الهشاٌُْك

أك تحفظية سكاء قبؿ البدء في  هؤقتةتخاذ تدابير االقاىكف أف تأهر بىاءن عمى طمب أحد طرفي التحكيـ ب
ا"  . إجراءات التحكيـ أك أثىاء سيٌر

التقدـ بالطمب هف أحد أطراؼ اتفاؽ التحكيـ كعميً ال تستطيع الهحكهة الهختصة أف تبادر  - أ
كيتـ ذلؾ هف  ،كف تقديـ طمب بٍذا الخصكص هف أحد األطراؼ أك كبلٌهاهر كقتي دأإلى إصدار 

ىسختيف ( هرافعات بحيث تتككف العريضة هف ُْٗهادة )مخبلؿ عريضة تقدـ لمهحكهة الهختصة كفقان ل

                                                           
 .ّْ ص، سابؽ هرجع ،قكرة هحهد عادؿ د. لدل إليً هشار (ِِ)
 .ّٖٗ ص، سابؽ هرجع، التحكيـ عمى فاؽتبلل السمبي ثراأل عهاؿإل الفىية الكسيمة :يكمحالت السيد هحهكد. د (ِّ)
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ساىيد األطمب كبياىات الطرؼ الخصـ ككقائع الطمب ك هقدـ العمى بياىات  فيف تشتهبلتتطابقه
 . (ِْ)مبلمط ةكالهستىدات الهؤيد

حد األطراؼ أك أل ؽكعميً ال يح ،أف يككف هكضكع الطمب ٌك األهر باتخاذ تدابير كقتية كتحفظية - ب
بأحكاـ تهس أصؿ الحؽ كهكضكعً بؿ يككف الطمب هىصب ا فقط الهحكهة هف تمقاء ىفسٍا أف تأهر 

عرضي ٌذا الطمب بشكؿ  ثكعمى القاضي أف يبح ،األطراؼ عمى طمب التدابير الهؤقتةهف قبؿ 
 .ال كأاعي إلصدار األهر داؿ الجكاالستع الضررس هقدار حسف يتأؿ ك جكعا

ففي  ،( تحكيـٗالتقدـ بالطمب لدل الهحكهة الهختصة كتحدد ٌذي الهحكهة هف خبلؿ الهادة ) - ت
 بالىظر في الىزاع أم بلن أصككف الهحكهة الهختصة ٌي الهحكهة الهختصة تمي خالتحكيـ الدا

كيـ التجارم حها في التأ ،تفاؽ التحكيـاكجكد  لكالالهفترض الىظر بالىزاع الهحكهة التي كاىت هف 
ككف االختصاص لهحكهة استئىاؼ القاٌرة ها لـ يتـ االتفاؽ عمى اختصاص هحكهة يالدكلي ف
 أخرل.  استئىاؼ

عدـ كجكد اتفاؽ يهىح ٌيئة التحكيـ صبلحية إصدار التدابير الكقتية بحيث يثار ٌذا الدفع هف أحد  - ث
 ألطراؼ كليس هف الهحكهة هف تمقاء ىفسٍا، كبعدـ إثارة الدفع يعتبر ذلؾ تىازالن عف ٌذا االتفاؽ. ا

ىا  ،از لمهحكهة أف تصدر األهر الكقتيجكفي حاؿ تكافر الشركط السابقة  ككف لمقاضي سمطة يٌك
الهختصة ٌىا كتككف الهحكهة  ،إصدار ٌذي األحكاـ أـ ال متعدستقديرية في تحديد أف الكضع الحالي ي

 الحكـ باألهرهع العمـ أف  ،ٌذا الحكـ بصفتٍا هحكهة األهكر الهستعجمة كليس هحكهة هكضكع تصدر
ب إال إذا كاف هخالفان يالعريضة كال يمـز التسب تيحدل ىسخإالكقتي كالهستعجؿ يككف بالكتابة عمى 

لتقديـ العريضة عمى أبعد  ( عمى أف يصدر األهر في اليكـ التاليُٓٗكقد ىصت الهادة ) ،ألهر سابؽ
 . (ِٓ)( هرافعاتُٕٗ( أياـ هف صدكري الهادة )َُكيككف الحكـ قاببلن لمطعف خبلؿ هدة ) ،تقدير

( ِْكها يتـ إصدار األهر الكقتي كالهستعجؿ هف قبؿ ٌيئة التحكيـ كذلؾ استىادان لىص الهادة )
لهرافعات الذم لـ يكف يسهح لٍيئة تت ٌذي الهادة بحكـ هغاير عف قاىكف اأكقد  ،هف قاىكف التحكيـ

ا جديدناصدار ٌذي األكاهر بحيث سمؾ قاىكف التحكيـ إالتحكيـ ب لقاىكف الهرافعات بالسهاح  اهخالفن  هىٍجن
م هىح ٌيئة التحكيـ ذر قاىكف التحكيـ بالقاىكف الىهكذجي الثكقد تأ ،لٍيئة التحكيـ بإصدار األهر الكقتي

 تخاذ تدبير كقائي.  اعمى طمب أحدٌـ ب ءن ا هف الطرفيف كبىاي  أأف تأهر 
 ( ها يمي:ِْكيمـز إلصدار التدابير الهؤقتة هف قبؿ ٌيئة التحكيـ كاستىادان لىص الهادة )

ٌك كيعتبر اتفاؽ التحكيـ  ،اتفاؽ األطراؼ عمى هىح ٌيئة التحكيـ سمطة إصدار األهر الكقتي - أ
إال أف ٌذا االتفاؽ  ،هاهٍاأهطركح بالفصؿ في الىزاع الالذم يقرر اختصاص ٌيئة التحكيـ 

                                                           
 في كجً لمخصـك يككف أف عمى القاىكف عميٍا يىص التي ؿاك حاأل في" مىع هرافعات( ُْٗ) الهادة تىص (ِْ)

 التي الٍيئة رئيس إلى أك الهختصة بالهحكهة الكقتية األهكر قاضي إلى بطمبً عريضة عمى يقدـ هرأ استصدار
 ."  ...الدعكل تىظر

 .ّٓ ص، سابؽ هرجع، قكرة هحهد عادؿ. د (ِٓ)
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ـ إصدار التدابير الهؤقتة بؿ يشترط أف يتـ االتفاؽ عمى هىح يكبشكمً العاـ ال يقرر لٍيئة التحك
كهف الههكف أف يككف االتفاؽ عمى هىح الٍيئة لٍذي  ،ٍيئة لٍذي السمطة كبشكؿ صريح كهحددال

السمطة كارد في اتفاؽ التحكيـ أك في اتفاؽ الحؽ هستقؿ عف اتفاؽ التحكيـ كههكف أف يتـ ٌذا 
 . (ِٔ)إجراءات التحكيـ ءاالتفاؽ حتى لك بعد بد

كال  ،تيً إصدار األهر الهستعجؿ كالكقفيطمب يإلى ٌيئة التحكيـ  اأف يقدـ أحد األطراؼ طمبن  - ب
كهف الههكف أف يتـ التقدـ بٍذا الطمب في أم  ،ف تمقاء ىفسٍاهيحؽ لمٍيئة أف تصدر ٌذا األهر 

 هرحمة هف إجراءات التحكيـ. 
ف تتكافر حالة االستعجاؿ بهعىى كجكد أأف يككف هكضكع الطمب إصدار أهر هستعجؿ ككقتي ك  - ت

 خكؼ هف كقكع ضرر يهس الهراكز القاىكىية لؤلطراؼ.  
تكافر لٍيئة التحكيـ سمطة إصدار األهر الكقتي إال بعد تبل فكف إجراءات التحكيـ قد بدأت أف تك - ث

كعميً يككف االختصاص في إصدار األهر الكقتي قبؿ بدء  ،بدء إجراءات التحكيـ أهاـ الٍيئة
 اإلجراءات لمقضاء الهستعجؿ فقط عمى الرغـ هف كجكد اتفاؽ التحكيـ. 

ؿ في الطمب الهستعجؿ ٌي ذات السمطة الهقررة لمقاضي فيجب في الفص الهحكـكتككف سمطة 
عمى الهحكـ أف يبحث بالكثائؽ كالهستىدات كبشكؿ سطحي يظٍر هف خبللً الحاجة إلصدار األهر 

كال يجب عميً البحث في هكضكع أصؿ الىزاع كيككف إصدار األهر الكقتي هف الٍيئة  ،الكقتي أـ ال
 .  (ِٕ)خص الهكضكعكها تصدر أحكاـ الهحكهيف التي ت

كفي حاؿ تكافرت الشركط السابقة كأصدرت الٍيئة الحكـ الكقتي كالهستعجؿ كسكاء بتقديـ ضهاف 
ذا رفض أك تقاعس  اكطكعي   ارضائي   افإذا ها التـز هف صدر األهر بحقً فٍذا يككف تىفيذن  ،هالي أـ ال كا 

هر بتىفيذ أكهة الهختصة الستصدار هف صدر الحكـ بحقً هف تىفيذ ٌذا الحكـ يتـ المجكء إلى الهح
تفاؽ األطراؼ ااتفاؽ التحكيـ ك  تقديـاألهر الكقتي كالهستعجؿ الذم صدر هف ٌيئة التحكيـ بحيث يتـ 

ثباتعمى هىح الٍيئة صبلحية إصدار األهر الكقتي ك  هف صدر الحكـ ضدي هعدـ تىفيذ ٌذا األهر  ا 
 . (ِٖ)الحكـ الكقتي الهستعجؿ هر قضائي بتىفيذأأهاـ الهحكهة الهختصة الستصدار 

 كيتـ المجكء إلى إصدار األكاهر الكقتية في التحكيـ خبلؿ عدة هراحؿ ٌي: 
كفي ٌذي الهرحمة يىعقد  ،فظية قبؿ البدء بإجراءات التحكيـحاتخاذ اإلجراءات الكقتية الت - أ

في  صدار ٌذي التدابير ككىً ال هجاؿ لمحديث عف ىزاعإاالختصاص إلى الهحكهة الهختصة ب
يئة التحكيـ التي لـ  كها أف أحكاـ قاىكف التحكيـ لـ  ،تشكؿ بعدتاالختصاص ها بيف القضاء ٌك

 تحدد فترة زهىية هعيىة يهكف هف خبللٍا إصدار ٌذي األكاهر هف قبؿ القضاء. 
                                                           

 ص، ََِٕ، األكلى الطبعة، اإلسكىدرية، الهعارؼ هىشأة، كالتطبيؽ الىظرية في التحكيـ قاىكف، كالي فتحي. د (ِٔ)
َِْ. 

 .َٖٓ ص، سابؽ هرجع، الدكلية كالتجارية الكطىية الهىازعات في التحكيـ، كالي فتحي.  د (ِٕ)
 .ْٕٓ ص، سابؽ هرجع، التحكيـ اتفاؽ، القادر عبد ىاريهاف د. (ِٖ)
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ٌذي الهرحمة يكجد عدة  كفي ،ثىاء سير إجراءات التحكيـأاتخاذ اإلجراءات الكقتية كالتحفظية  - ب
 ،لٍا عدـ اتفاؽ األطراؼ عمى هىح ٌيئة التحكيـ صبلحية  إصدار األكاهر الكقتيةك أفرضيات 

كعميً يهىع عمى ٌيئة التحكيـ إصدار األكاهر الكقتية كالهستعجمة كذلؾ الىعداـ اختصاصٍا بإدارة 
 تفاؽ األطراؼ.( تحكيـ لعدـ كجكد الِْاألطراؼ كال تىطبؽ أحكاـ الهادة )

ىا  ،طراؼ عمى هىح ٌيئة التحكيـ سمطة إصدار األكاهر الكقتيةالفرض الثاىي أف يتفؽ األك  ثبت يٌك
ىا يحؽ لؤلطراؼ التقدـ إلى ٌيئة التحكيـ بطمب  ،لمٍيئة االختصاص كالسمطة بإصدار ٌذي األكاهر ٌك

فع أحد دكها يحؽ لٍـ التقدـ بٍذا الطمب إلى الهحكهة الهختصة ها لـ ي ،إصدار األكاهر الكقتية
 ،اص ٌيئة التحكيـ بٍذا األهر استىادان إلى االتفاؽ الهاىح لٍيئة التحكيـ ٌذي الصبلحيةاألطراؼ باختص

فإف الهحكهة تسير بإجراءات إصدار األكاهر الكقتية باعتبار  الدفعأحد األطراؼ بٍذا  لـ يدفعها إذا أ
هىع كجكد ي الأكلى أ بهف باككؿ ال يهىع األطراؼ هف المجكء إلى القضاء ف أف كجكد اتفاؽ تحكيهي

 اتفاؽ عمى هىح ٌيئة التحكيـ صبلحية إصدار األكاهر الكقتية المجكء إلى القضاء.  
اتخاذ اإلجراءات الكقتية كالتحفظية بعد اىتٍاء إجراءات التحكيـ كبصدكر حكـ التحكيـ الهىٍي   - ج

يذي عدة ترة ها بيف إصدار حكـ التحكيـ كتىففكقد يتخمؿ ال ،لمخصكهة ككؿ تىٍي إجراءات التحكيـ
ىا ىككف أهاـ حالة تق ً،يداعً أك تصحيحا  حكـ التحكيـ ك  تسميـإجراءات هثؿ  ضي الرجكع إلى تٌك

 كاليةة التحكيـ قد أدت عهمٍا فمـ تعد صاحبة ئالقضاء إلصدار األكاهر الكقتية التحفظية ككف ٌي
 . (ِٗ)عمى ٌذي الخصكهة

ٍـك فـ لفظ تدابير لمداللة عمى هاختصاص القضاء في ٌذي الهسألة فإف الهشرع قد استخدكفي 
كها لـ يشترط  ،فيٍا ةكها أىً لـ يتـ تحديد الهسائؿ التي يحؽ لمقاضي استصدار األكاهر الكقتي ،األكاهر

 . (َّ)ب ٌذي األكاهريالهشرع تسب
 انفرع انثاني

 مىقف املشرع األردني
 َُِٖلسىة  ُٔىص الهشرع األردىي في قاىكف التحكيـ رقـ 

( كالتي ُّالكقتية كتحديدان في الهادة )ك ظيـ هسألة إصدار األحكاـ الهستعجمة عمى أحكاـ تى 
ىصت عمى "ال يهىع اتفاؽ التحكيـ أم طرؼ الطمب هف قاضي األهكر الهستعجمة سكاء قبؿ البدء في 

ا اتخاذ أم إجراء كقتي أك تحفظي كفقان لؤلحكاـ الهىصكص عميٍا في أإجراءات التحكيـ أك  ثىاء سيٌر
كها ىصت الهادة  "،تمؾ اإلجراءات بالطريقة ذاتٍاعف صكؿ الهحاكهات الهدىية كيجكز الرجكع أ قاىكف

ـ االتفاؽ عمى أف يككف يالتحك ي( هف ٌذا القاىكف يجكز لطرفُّهع هراعاة الهادة ) -أ ( عمى "ِّ)
ان هىٍها باتخاذ يألٍيئة التحكيـ سكاء هف تمقاء ىفسٍا أك بىاءن عمى طمب أم هف طرفي التحكيـ أف تأهر 

                                                           
 .َُٓ ص، سابؽ هرجع، زهـز الهىعـ عبد د. (ِٗ)
 .ْْ ص، سابؽ هرجع، الهصرم التحكيـ لقاىكف ىقدية دراسة، هىصكر السبلـ عبد ياسر د. (َّ)
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ية ىفقات غطلت ؼف تطمب تقديـ ضهاف كاأك  ،الىزاع ةطبيع ٍاضيتها تراي هف تدابير هؤقتة أك تحفظية تق
ذا تخمؼ هف صدر إليً األهر عف تىفيذي يجكز لٍيئة التح -ب .ٌذي التدابير يـ بىاء عمى طمب ككا 

طمب الفي  ًىفيذي بها في ذلؾ حقالطرؼ اآلخر أف تأذف لٍذا الطرؼ في اتخاذ اإلجراءات البلزهة لت
ا بالتىفيذ"أهف الهحكهة الهختصة إصدار   .هٌر

كعميً يتضح أف صاحب االختصاص األصيؿ في إصدار األحكاـ الكقتية كالهستعجمة ٌك القضاء 
فيً القضاء عف  ىعتالهستعجؿ إال إذا اتفؽ األطراؼ عمى هىح ٌيئة التحكيـ ٌذي السمطة األهر الذم يه

تفاؽ اسكاء ب األطراؼتفاؽ اٌذي السمطة ب اهر الهستعجمة كالكقتية كتثبت لٍيئة التحكيـإصدار األك 
 التحكيـ ذاتً أك باتفاؽ الحؽ.

ذا  ،تخاذ اإلجراءات الكقتية كالهستعجمة هف تمقاء ىفسٍا أك باتفاؽ األطراؼاكتأهر ٌيئة التحكيـ ب ٌك
ئة صبلحية إصدار األهر الكقتي هف تمقاء ها خالؼ بً الهشرع األردىي الهشرع الهصرم بأف هىح الٍي

 ىفسٍا كدكف االىتظار لحيف طمب ٌذا األهر هف أحد األطراؼ. 
كأعتقد أف الهشرع الهصرم قد أصاب في ٌذا الحكـ بعدـ هىحً لمٍيئة صبلحية إصدار األكاهر 

راؼ ٌـ هف اتفقكا طاألف ،ٌهيةهف األ ارن دق األطراؼرادة ا  الكقتية هف تمقاء ىفسٍا ككىً قد هىح اتفاؽ ك 
ـ هف هىحكا الٍيئة ٌذي الصبلحية ،بتداءن عمى المجكء إلى التحكيـ ا ٍـ هف يقرركا تقديـ ٌذا الطمب ف ،ٌك

أال يقكـ القاضي الهختص بإصدار األكاهر  كها أف االصؿ العاـ في القضاء الهستعجؿ ،أك ال
كلى عدـ هىح ٌيئة أباب  فهفهف تمقاء ىفسً بؿ يتكقؼ ذلؾ عمى طمب أحد الخصكـ  الهستعجمة

 التحكيـ ٌذي الصبلحية دكف طمب أحد أطراؼ التحكيـ. 
كفي ٌذا السياؽ يككف لؤلطراؼ الحرية في المجكء إلى القضاء أك إلى ٌيئة التحكيـ إلصدار ٌذي 

حكاـ القضاء إلى القضاء في ٌذا األهر لها أل فكفي اإلجراءات العهمية فإف األطراؼ يهيمك  ،األحكاـ
 تهتع بٍا أحكاـ ٌيئة التحكيـ. تال  كالتي في الىفاذ كالجبر هف قكة

فإف طمب أحد األطراؼ هف ٌيئة التحكيـ إصدار األهر الهستعجؿ كالكقتي يجب أف يككف  كابتداءن 
ىً يثبت كأكها  ،ٌىالؾ خطر قد يصيب الحقكؽ كالهراكز القاىكىية لؤلطراؼ إذا ها صدر ٌذا الحكـ

ف تككف إجراءات التحكيـ قد بدأت فعبلن فميس لٍيئة التحكيـ كأ ،اؽ األطراؼلمٍيئة ٌذي الصبلحية باتف
ذلؾ ٌك ثبات صبلحية إصدار األكاهر الهستعجمة  لكهؤد ،ٌذي السمطة إال بعد ابتداء إجراءات التحكيـ

 . (ُّ)كالكقتية يككف لمقضاء أم قبؿ بدء إجراءات التحكيـ
 كاف  ها ات القضاء الهستعجؿ بحيث تتمهس إذكتككف صبلحية ٌيئة التحكيـ هتطابقة لصبلحيا

صدر يف أك  ،صدر األهر الهستعجؿلـ يٌىالؾ خطر حقيقي أك ضرر قد يصيب حقكؽ األطراؼ إذا 
صؿ الحؽ كهكضكعً كيتـ إصدار الحكـ الهستعجؿ كها يتـ إصدار الحكـ أحكـ دكف الهساس بال

ذا ها تـ تىفيذ الحكـ الهستعجؿ هف قبؿ هف ص ،التحكيهي ذا لـ كا  قـ يدر الحكـ إليً فٍذا تىفيذ طكعي كا 

                                                           
 .َّْ ص، سابؽ هرجع، التطبيؽك  الىظرية في التحكيـ قاىكف، كالي فتحي. د (ُّ)
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عمى طمب الطرؼ اآلخر أف تأذف لً في أف يتخذ اإلجراءات البلزهة لمتىفيذ بها  مٍيئة كبىاءن ليذي فإف فبتى
 في ذلؾ حقً في المجكء إلى القضاء. 

ستعجؿ كأجد هفارقة في القاىكف األردىي حيث هىح الهشرع ٌيئة التحكيـ الحؽ في إصدار األهر اله
ف لـ يتقدـ أحد األطراؼ بٍذا األهر إال أف الهشرع هىح الٍيئة الحؽ في أف تأذف باالستعاىة  كا 
بالسمطات القضائية الهختصة عىدها يهتىع هف صدر األهر الهستعجؿ اتجاًٌ عف التىفيذ كلكف ذلؾ 

طراؼ في هتكقؼ عمى طمب الطرؼ اآلخر، كعميً هف األكلى أف تكقؼ صبلحية الٍيئة عمى طمب األ
 حالة اإلصدار كليس في حالة التىفيذ. 

ككف ٌذا يعجمة أف تكها كيشترط أف يككف االتفاؽ عمى هىح الٍيئة صبلحية إصدار األحكاـ الهس
األطراؼ لهىح الٍيئة ٌذي  ةرادإلمشؾ في اىصراؼ  بها ال يدع هجاالن  اككاضحن  ااالتفاؽ صريحن 

ذا ها تقدـ أحد األطراؼ بالطم ،الصبلحية صدار األهر الهستعجؿ هع كجكد اتفاؽ عمى هىح ٌيئة إب بكا 
ؼ بكجكد اتفاؽ اطر األأحد التحكيـ ٌذي الصبلحية فإف القاضي الهختص يباشر صبلحيتً إال إذا دفع 

جابة الطمب هف إفالقاضي الهختص ال يهىع هف  ،يخكؿ ٌيئة التحكيـ ٌذي الصبلحية دكف القضاء
 . (ِّ)تمقاء ىفسً

دكف الهساس بأصؿ الىزاع كدكف هراجعة صحة األهر كسبلهتً ككىً ال  ًصدر القاضي حكهيك 
حكـ التـ إصدار حكـ هستعجؿ هف ٌيئة التحكيـ كرفض هف صدر إليً  كلكف إذا ،يعتبر جٍة استئىاؼ

إلى سمطة اآلف  ككف ٌذا الحكـ احتاج هيةحت ةجيتىيككف المجكء إلى القضاء  شأفففي ٌذا ال ،تىفيذي
 جبار هحقؽ في أحكاـ القضاء دكف أحكاـ ٌيئة التحكيـ.  كاإل ،يذيجبار عمى تىفاإل

( سالفة الذكر فإف لجكء األطراؼ إلى القضاء الهستعجؿ سكاء قبؿ البدء في ُّكبىص الهادة )
ثىاء سير اإلجراءات سكاء بعدـ االتفاؽ عمى هىح الٍيئة صبلحية أىتٍائٍا أك اإجراءات التحكيـ أك بعد 

هستعجمة أك هىحٍا ٌذي الصبلحية كاهتىع األطراؼ عف تىفيذ األحكاـ الهستعجمة فإف إصدار األحكاـ ال
لجكء األطراؼ إلى القضاء الهستعجؿ ال يعد تىازالن عف اتفاؽ التحكيـ بؿ يعتبر ٌذا المجكء استثىاء 

 . (ّّ)ثر الهاىع التفاؽ التحكيـعمى األ
 انفرع انثانث

 مىقف املشرع انفرنسي
التحفظية في إجراءات التقاضي أك التحكيـ إذا ك ى أىً تتخذ اإلجراءات الكقتية تفؽ الفقً عمالقد 

فاالستعجاؿ يعىي أف  ،تكافر كؿ هف االستعجاؿ كعدـ الهساس بأصؿ الىزاع كهكضكعً عمى ىحك كقتي
كلقد  ،فكات الكقت يصيب الهدعي بالضرر أك خطر قد يؤدم إلى ضياع الحؽ كمً أك االىتقاص هىً

األهر الهستعجؿ عبارة عف قرار كقتي أف " ( هرافعات عمى ْْٖالفرىسي في الهادة ) قرر القاىكف
                                                           

 .َِّص، سابؽ هرجع، التحكيـ عمى تفاؽبلل السمبي ثراأل هفٍـك ،التحيكم هحهكد د. (ِّ)
 الدكلية الخاصة الهىازعات في التحفظية الكقتية اإلجراءات خاذبات القضاء اختصاص هدل ،الحداد حفيظة. د (ّّ)

 .َٓ ص ،سابؽ هرجع، التحكيـ عمى بشأىٍا الهتفؽ
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صدر بىاءن عمى طمب أحد الخصكـ في حضكر الخصـ اآلخر أك دعكتً لمحضكر كذلؾ في الحاالت ي
ال يهس هكضكع الىزاع كتككف لً سمطة األهر بالتدابير أالتي يعٍد فيٍا القاىكف لمقاضي بذلؾ عمى 

( هرافعات فرىسي يجكز لرئيس الهحكهة َٖٗ( كالهادة )َٖٖحكاـ الهادة )كعميً كتطبيقان أل"، الضركرية
 . (ّْ)أهر بصفة هستعجمة باتخاذ جهيع التدابير الكقتية التحفظيةيالكمية في جهيع حاالت االستعجاؿ أف 

في دعكل تقدـ أحد أطراؼ التحكيـ  ُٖٓٗ/َُ/ِِحيث قضت هحكهة استئىاؼ باريس تاريخ 
كقد حكـ  ،بطمب لمقاضي الهستعجؿ يطمب فسخ الحؽ لكجكد شرط فاسخ هتفؽ عميً بيف األطراؼ

يدت هحكهة باريس أكلقد  ،ف الطمب يتضهف هىازعة جديةأالقاضي برفض الطمب لكجكد اتفاؽ تحكيـ ك 
ا القائؿ "االعتراؼ لمقاضي الهستعجؿ بإهكاىية بحث  الي كبالت ،حقؽ الشرط الفاسختٌذا الحكـ بقراٌر

فسخ العقد سيجعؿ شرط التحكيـ عديـ الجدكل هف الىاحية العهمية في ىفس الكقت الذم يككف فيً 
 . (ّٓ)( هرافعاتُْٖٓقضاء الدكلة غير هختص تطبيقان لىص الهادة )

( كالتي قررت عدـ اختصاص القضاء الفرىسي بىظر الهىازعات التي ُْٖٓكتطبيقان لىص الهادة )
تفؽ األطراؼ عمى عرض الهىازعة عمى ٌيئة التحكيـ اكعميً فإذا  ،ى التحكيـيكجد في شأىٍا اتفاؽ عم

ف الىظر بٍذي الهىازعة كيحكـ القاضي الهختص بعدـ اختصاصً لكجكد اتفاؽ تحكيـ عىع القضاء تفيه
التحفظية فإف قاىكف ك  ةفيها يخص األكاهر الكقتي هاأ ،في حاؿ تهسؾ أحد األطراؼ بٍذا االتفاؽ

فرىسي لـ يتعرض لٍذي األكاهر الكقتية كالتحفظية في الهىازعات الهتفؽ في شأىٍا عمى الهرافعات ال
 التحكيـ.  

كلقد استقر القضاء الفرىسي عمى أف كجكد اتفاؽ التحكيـ ال يهىع اختصاص القاضي الهستعجؿ 
ىزاع ف القاضي الهستعجؿ يختص بأهر هختمؼ عف هكضكع الهف اتخاذ التدابير الكقتية كالتحفظية أل

ذا االختصاص يىعقد لمقضاء الهستعجؿ رغـ  ،الذم اتفؽ األطراؼ عمى عرضً عمى ٌيئة التحكيـ ٌك
ذا  ،كجكد اتفاؽ تحكيـ سكاء قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ أك أثىاء سير تمؾ اإلجراءات ٌك

عقد يى ة( هع هبلحظة كجكد حالة خاصَٖٗ( كالهادة )َٖٖستىد إلى ىص الهادة )ياالختصاص 
صدار إكحدٌها ب كتختصـ تشكيؿ ٌيئة التحكيـ إذا تختصاص لٍيئة التحكيـ ضهف الهسائؿ الكقتية اال

كها كيىعقد ٌذا االختصاص لمٍيئة  ،(َٖٗ) كقتية لمدائف استىادان لمفقرة الثاىية هف الهادة بدفع ىفقةحكـ 
القضاء الهستعجؿ عف  إذا اتفؽ األطراؼ عمى ٌذا األهر كلك لـ يتـ تشكيؿ ٌيئة التحكيـ بعد كيهىع

كيأتي االعتراؼ لمقضاء بإصدار األكاهر الكقتية عمى  ،إصدار هثؿ ٌذا الحكـ في ظؿ الظركؼ السابقة
ي هف الهسائؿ التي ك ٌذا الىحك ككف اإلجراءات التحفظية  الكقتية بطبيعتٍا تشكؿ بفكرة التىفيذ الجدم ٌك

 . (ّٔ)تدخؿ ضهف اختصاص القضاء فقط دكف سكاي
                                                           

، القاٌرة، العربية الىٍضة دار، االختيارم التحكيـ في كالتحفظية الكقتية التدابير، ديدمحال اتحالش عمى د. (ّْ)
 .ِٕ ص، ُٕٗٗ

 . ٗٓ ص، السابؽ الهرجع، الحديدم اتحالش عمى. د لدل إليً هشار (ّٓ)
 .ْٖٓ ص ،سابؽ هرجع، الخاصة الدكلية العبلقات في التحكيـ، راشد ساهية. د (ّٔ)
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 رابعانفرع ان
 انقانىن اإلجنهيزي

( ُِكلقد حددت الهادة ) ،َُٓٗحكاـ قاىكف التحكيـ اإلىجميزم لعاـ ا ألتر ىجمإيخضع التحكيـ في 
هف ٌذا القاىكف أف الهختص في إصدار األكاهر الكقتية كالهستعجمة ٌك قضاء الدكلة كيقدـ كافة 

كفي ٌذا الصدد  ،التحكيـعمى  بشأىٍازهة لتغطية الىفقات كذلؾ في الهىازعات الهتفؽ بلالتأهيىات ال
ذا ها يساعد عمى  ،صدار الحجكزات التحفظيةإ يزممىجيجكز لمقضاء اإل اذ حكـ التحكيـ فىا  ىجاز ك إٌك

 . (ّٕ)خصكصان في الهرحمة التي تسبؽ إصدار حكـ التحكيـ
لزاـ إبىً يأهر كذلؾ إضافة إلى إهكاىية إصدار الحجز التحفظي هف قبؿ القضاء اإلىجميزم فكباإل

 ،يديٍـ هف كثائؽ كبياىاتأيـ ها تحت ددالء بالشٍادة كتقالشٍكد بالحضكر أهاـ ٌيئة التحكيـ كاإل
 .(ّٖ)األطراؼ أك كبلٌها اتجاي أحدت اهري بتقديـ ضهاف أك كفالة لمىفقأصدر القاضي الهختص كي

 
 املطهب انرابع

 مىقف االتفاقيات اندونية 
 يف انتحكيممن مسأنة اإلجراءات املستعجهة 

بالتحكيـ إلى هسألة إصدار األكاهر الكقتية  ىلقد تطرقت عدد هف االتفاقيات الدكلية التي تعى
كها اختمفت التشريعات الداخمية في تكزيع اختصاص األكاهر الكقتية كالتحفظية كذلؾ ك  ،كالهستعجمة

 ة،ـ تتطرؽ إلى ٌذي الهسألإال أف بعض االتفاقيات ل ،األهر اختمؼ االتفاقيات الدكلية في ٌذا الشأف
بيف هكقؼ بعض االتفاقيات الدكلية هف هسألة تحديد الجٍة الهختصة بإصدار التدابير أكعميً سكؼ 

 الكقتية كالتحفظية بحيث ٌؿ هىحت االتفاقيات ٌذي الصبلحية إلى ٌيئة التحكيـ أـ إلى القضاء. 
 انفرع األول
 8591اتفاقية نيىيىرك 

إلى كها لـ تتطرؽ االتفاقية  ،يكرؾ هسألة إصدار األكاهر الكقتية كالتحفظيةاتفاقية ىيك  تتىاكؿلـ  
غفاؿ يؤدم إلى كعميً فإف ٌذا اإل ،إهكاىية ٌؿ يهكف أف تطرح ٌذي الهسألة عمى ٌيئة التحكيـ هدل

جمة بها في ذلؾ الحجز عاألكاهر الكقتية كالهست إلصدارىتيجة هفادٌا أىً يجكز المجكء لمقضاء الكطىي 
ذا استهرار لمقاعدة الهستقرة بأف ٌذي الهس ،تحفظيال عمى أف ذلؾ  ،لة هف اختصاص القضاء كحديأٌك

كعميً فالطرؼ الذم يتقدـ بطمب لحؿ الىزاع هف  ،سان باتفاؽ التحكيـ أك ىزكالن عىًااألهر ال يعد هس

                                                           
 .ُُِ ص، سابؽ هرجع، الحديدم تحاالش عمى. د (ّٕ)
 .ٔٓ ص، سابؽ هرجع، الحداد حفيظة. د (ّٖ)
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ء في إجراءات هر كقتي كهستعجؿ حتى كلك قبؿ البدأاز لً أف يتقدـ لمقضاء بإصدار جخبلؿ التحكيـ 
 . (ّٗ)التحكيـ

كفي ضكء عدـ تىاكؿ اتفاقية ىيكيكرؾ هسألة األكاهر الكقتية التحفظية فٍذا األهر ال يحكؿ دكف 
 ،استهرار العهؿ باألصؿ القاىكىي الهستقر أك حتى االىتقاص هف كالية القضاء الكطىي في ٌذا الهجاؿ

عف اتفاؽ التحكيـ  ألهر الكقتي ال يعتبر تىازالن فمجكء األطراؼ في اتفاؽ التحكيـ إلى القضاء إلصدار ا
 . (َْ)أك سببان لهد كالية القضاء الكطىي لمفصؿ في أصؿ الىزاع الهطركح عمى التحكيـ

االتفاقية هف تحديد صبلحية إصدار األكاهر الكقتية كالتحفظية فمقد تعددت هكاقؼ  ككىتيجة لخم
 :حياؿ ٌذا الهكضكع ئيةىظهة القضااألهف  ددكعميً سأكضح هكقؼ ع ،القضاء هف ٌذا األهر

 
 :مريكيواًل: القضاء األأ

إصدار األحكاـ الكقتية كالتحفظية  قبكؿهريكي إلى جاىب عدـ لقد ذٌب جاىب هف القضاء األ 
كذٌب  ،أطراؼ التحكيـ كتعارض هع أحكاـ اتفاقية ىيكيكرؾ ةرادإككف ذلؾ يؤدم إلى تعارض هع 

هريكي األكاهر الكقتية كالهستعجمة في الىزاعات الهحالة إلى لقضاء األخر إلى إهكاىية إصدار اآجاىب 
التحكيـ إال أف الجاىب الغالب ٌك الجاىب األكؿ باعتبار أف ٌذا األهر يتعارض هع ىصكص اتفاقية 

 . (ُْ)(ّ/ِىيكيكرؾ كخصكصان الهادة )
 :ثانيًا: القضاء اإلنجميزي

جراءات التحكيـ في يرل جاىب هف الفقً أف العبلقة ها بيف اإلج  ا أكثر تر ىجمإراءات القضائية كا 
ا هف خبلؿ إصدار األأهىٍا في  اارتباطن  كاهر الكقتية هريكا بحيث يستمـز عمى الهحاكـ القياـ بدكٌر

( هف قاىكف التحكيـ ٔ/ُِكالتحفظية في ظؿ تطبيؽ أحكاـ اتفاقية ىيكيكرؾ كذلؾ تطبيقان لهادة )
 . (ِْ)اإلىجميزم

 الفرنسي: ثالثًا: القضاء

                                                           
، لمطباعة الهجد بكأ دار، التحكيـ هجاؿ في اإلجرائية الهسائؿ عمى التطبيؽ الكاجب القاىكف، الىهر العبل بكأ. د (ّٗ)

 .ُُِ ص، الثاىية الطبعة
 .ْْٓ ص، سابؽ هرجع، التحكيـ اتفاؽ، ادرقال عبد ىاريهاف. د (َْ)
 حكؿ ىزاع هاهٍاأ يطرح التي الهتعاقدة ةالدكل هحكهة عمى" عمى ّ فقرة ،رؾيك ىيك  اتفاقية هف الثاىية الهادة ىص (ُْ)

 إلى حدٌـأ طمب عمى بىاء الخصـك تحيؿ أف الهادة ٌذي في الكارد بالهعىى األطراؼ هف اتفاؽ هحؿ فكا هكضكع
  ."لمتطبيؽ قابؿ غير أك لً ثرأ ال أك باطؿ االتفاؽ ٌذا أف لمهحكهة تبيفي لـ ها كذلؾ ،التحكيـ

 تصدر أف في السمطة لٍا فإف التحكيـ إلى األطراؼ حالةإب الهحكهة قاهت إذا حتى"  عمى تىص( ٔ:ُِ) الهادة (ِْ)
 كافية تأهيىات هف تراي ها كتقديـ التحفظية اإلجراءات باتخاذ التحكيـ عمى اتفاؽ ٌىالؾ يكف لـ لك كها األكاهر
  ." الىفقات لتغطية
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القاىكف الفرىسي لـ يشر إلى تحديد اختصاص إصدار األكاهر الكقتية في أف عمى الرغـ هف  
ذلؾ اختصاص القضاء بإصدار األكاهر الكقتية التحفظية  لدهؤ الهىازعات الهحالة إلى التحكيـ فإف 

 . (ّْ)في تمؾ الهىازعات
 انفرع انثاني

 اتفاقية واشنطن
ف تـ كضع إجراءات كقكاعد خاصة لمتحكيـ كتككف هستقمة عف بهكجب أحكاـ اتفاقية كاشىط

 ضفاء قكة عمى حكـ التحكيـ بحيث يككف ههاثبلن إضافة إلى التشريعات الداخمية لمدكؿ األعضاء باإل
صبح لمقضاء الكطىي دكر هحدد في أكبالتالي فمقد  ؛لمحكـ القضائي الصادر في إحدل الدكؿ األعضاء

هف االتفاقية فإف اتفاؽ األطراؼ  ِٔحكاـ اتفاقية كاشىطف كبىص الهادة الهىازعات الهطبؽ عميٍا أ
عف المجكء إلى القضاء كيترتب عمى ذلؾ أف  عمى التحكيـ طبقان التفاقية كاشىطف يعتبر ذلؾ تىازالن 

 . (ْْ)هحكهة التحكيـ ٌي الهختصة باتخاذ التدابير الكقتية كالتحفظية
 صدارإف اتفاقية كاشىطف ال تستبعد اختصاص الدكلة بكلقد ذٌب رأم في الفقً الفرىسي إلى أ

عمى استبعاد المجكء إلى القضاء  اليس قاطعن  ِٔالكقتية كالتحفظية باعتبار أف ىص الهادة  هركااأل
كتـ  ،إلى الفصؿ في أصؿ الىزاع فقط ِٔالتخاذ ٌذي التدابير بؿ يهتد ٌذا الهىع الكارد في الهادة 

ا إلى ىص الها هف االتفاقية التي تسهح لٍيئة التحكيـ إصدار التدابير الكقتية ها لـ  ْٕدة االستىاد أيضن
ا لىص الهادة  ،يتفؽ األطراؼ عمى غير ذلؾ الفقرة الخاهسة التي بدأ العهؿ بٍا عاـ  ّٗكاستىادان أيضن

ا إلصدار األكاهر الكقتية كالتحفظيةبالسهاح لؤلطراؼ  ،ُْٖٗ  المجكء إلى السمطة القضائية أك غيٌر
ا بقصد الهحافظة عمى الحقكؽ  يدت هحكهة الىقض ٌذا أالهصالح كلقد ك قبؿ بدء التحكيـ أك أثىاء سيٌر

هف  ِٔحيث قضت الهحكهة "أف ىص الهادة  ُُٖٗ( عاـ Rennesكهٍا الصادر بقضية )حالرأم ب
ٍدؼ ضهاف اتفاقية كاشىطف ال يهىع هف المجكء إلى قضاء الدكلة لطمب اتخاذ تدابير كقتية أك تحفظية ب

ز ة قاضي الدكلة في األهر باتخاذ تدابير تحفظية ال يجك طفسم ،تىفيذ الحكـ الهحتهؿ صدكري هستقببلن 
 . (ْٓ)ضهىان  كأعادٌا إال باتفاؽ األطراؼ صراحة تباس

 
 

 
 
 

                                                           
 .ٔٔ ص، سابؽ هرجع، الحداد حفيظة. د (ّْ)
 .َٖ ص، سابؽ هرجع، الحديدم اتحالش عمى. د (ْْ)
 .ِْٓ ص، سابؽ هرجع، القادر عبد ىاريهاف. د (ْٓ)
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 اخلامتة

 
 كتـ تكضيح يدا في هجاؿ التحكيـد تىاكؿ ٌذا البحث تكضيح لهفٍـك القضاء الهستعجؿ تحدلق

كبعد ذلؾ تـ  اء لهفٍـك القضاء الهستعجؿٍشركط كعىاصر تحقؽ القضاء الهستعجؿ هع تحميؿ الفق
 تحديد هكقؼ التشريعات الكطىية الىاظهة لمتحكيـ هف هسألة القضاء الهستعجؿ في التحكيـ .
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 رثاء األب عند شاعرات العرب في العصر الجاىمي
 د . عػػػودة محمد الغياليف

 مشرؼ المغة العربية في وزارة التربية والتعميـ األردنية
 odehaljbour@yahoo.com.phالبريد اإللكتروني : 

Abstract 

This study is based on the father's penchant for women in the pre-Islamic era. 

She makes a statement about these women in the face of the fathers departure 

and its impact on itself and its reflection on it through research in some poetic 

models and exploring its surroundings. It also examines these models and how 

the poet deals with this poetic purpose. 

 
This study also shows the most important meanings used by women in the 

Jaahiliyyah to express their own desires and to show the nature of that 

experience on both the emotional and intellectual levels, and the most 

important linguistic, stylistic and artistic means taken by these poets to 

express their difficult situation when their father lost them For the recipient. 

 

Key words : pre-Islamic literature, pre-Islamic poetry, lamentation, death, 

father, woman. 

 ردف/ اال  د . عػػػودة محمد الغياليف
 الممخص

في العصر الجاٌمي هجاال لٍا ، كتقـك ببياف حاؿ الهرأة تتخذ ٌذي الدراسة هف رثاء األب عىد 
هف خبلؿ البحث في بعض الىهاذج كأثري في ىفسٍا كاىعكاسً عميٍا  رحيؿ األبتمؾ الىسكة في هكاجٍة 

ا ، كتبحث ؾ الىهاذج ككيفية تعاهؿ الشاعرة هع ٌذا الغرض الشعرم في تم أيضا الشعرية كسبر أغكاٌر
.  

الهعاىي التي استعاىت بٍا الهرأة في الجاٌمية لمتعبير عف أٌـ  –أيضا  -كتبيف ٌذي الدراسة  
ظٍار خمجات ىفسٍا  الكسائؿ المغكية التجربة عمى الهستكييف العاطفي كالفكرم  ، كأٌـ  تمؾ طبيعة، كا 

كىقمٍا في حالتٍا الصعبة عىد فقد أبيٍا ي اتخذتٍا تمؾ الشاعرات في التعبير عف كاألسمكبية كالفىية الت
  قالب فىي هؤثر لمهتمقي .

 
 . الهرأة، الرثاء ، الهكت ، األب ، ، الشعر الجاٌمي : األدب الجاٌمي  الكممات الدالة
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 المقدمة
الحهد هلل رب العالهيف ، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلً الكريـ هحهد بف عبداهلل الىبي العربي 

 القرشي الٍاشهي األهيف ، أها بعد :
فإف هكضكعات األدب الجاٌمي تجذب اىتباي الباحث ليبحر فيٍا فيىٍؿ هف هكىكىاتٍا رغـ كثرة 

شاعرات العرب في ذلؾ  الرثاء عىد استٍكتىيالدراسات التي تعرضت لً ، كهف الهكضكعات التي 
عمى الشعر األىثكم في  ، فقد طغى الشعر الذككرمبصكرة عاهة كرثاء األب بصكرة خاصة  العصر
ا البارز في ذلؾ قميؿ اللـ يصمىا هىً إال الذم  ، الجاٌمية ، بالرغـ هف أف الهرأة كاف لٍا حضكٌر

كسط البيئي الصحراكم خير أىيس لمرجؿ ، الذم لـ " شكمت في الالعصر كهكاىتٍا عىد الرجؿ فقد 
تمؾ ، كالبلفت لمىظر أف ْٔتهىعً بداكتً كغمظة طباعً هف بذؿ العشؽ كالهحبة لٍا كاالستئىاس بٍا" 

ا جاء كفخر كرثاء ككصؼ كغيٌر هف  الشاعرات قد طرقف أغراض الشعر العربي كافة هف هدح ٌك
  . الهكضكعات

تمؾ حاؿ العصر ، كبياف ذلؾ ألب عىد شاعرات العرب في كسأتىاكؿ في ٌذا البحث رثاء ا
ا عف هكقفٍا البحثرحيؿ األب عف ٌذي الدىيا ،  ك هكاجٍة  الهرأة عىد ال سيها أف  ، هف خبلؿ شعٌر

" الحضكر الهكثؼ لظاٌرة الحزف في أكثر الىاس الذيف يظٍر عميٍـ الحزف جميا ٌـ الشعراء لذلؾ ىرل 
ذا جعؿ هى ر الىص الشعرم " قصيدة الرثاء ، ٌك ، فإذا كاف حاؿ  ٍْٕا ظاٌرة أصيمة تىبع هف جٌك

فٍي أقؿ ؟  ى لً لعدـ هقدرتً عمى تحٌهؿ فاجعة الهكت فكيؼ سيككف حاؿ الهرأة إذفرثى بعض الشعراء يي 
احتهاال هف الرجؿ ، كها أىٍا ال تصبر عمى فراؽ األٌؿ كاألحبة لذلؾ ىجد الرثاء لديٍا أشد حرقة كألها 

. 
 
ي : جاقد ك   ءت ٌذي الدراسة لتجيب عف بعض التساؤالت ، ٌك
 . موقؼ المرأة مف الموت في العصر الجاىمي -
 . عالقة المرأة بأبييا في ذلؾ العصر -
 . الصورة التي ظير فييا األب  مف خالؿ شعر ابنتو -
 

                                                           

ا الديىية عىد شعراء الهعمقات ، ططً ، طً غالب عبد الرحيـ ، صاىظر :   ْٔ دف ، دار فضاءات األر  –، عهاف  ُكرة الهرأة الهثاؿ كرهكٌز
 ُّّص، لمىشر كالتكزيع 

  ُِٗ، ص ََِٔ" )رسالة هاجستير(،أـ القرل،السعكدية ، رثاء األسرة في شعر ابف حمديس الصقميالهالكي، هصمح بف بركات"  ْٕ 
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 الرثاء في العصر الجاىمي 
تعىي " بكاء الهيت كتعديد هحاسىً،  " هف الكمهات الجاٌمية القديهة التي الرثاءتيعىٌد كمهة " 
كيذٌب بعض الباحثيف في ىشأة ٌذا الفف بأىً تعكيذات تيقرأ عمى قبر الهيت   ْٖكىظـ الشعر فيً " 

حتى  يطهئف في قبري ، كبهركر " الزهف تطكر الرثاء عىدٌـ إلى تصكير حزىٍـ العهيؽ إزاء ها أصابٍـ 
 ْٗبً الزهف في فقيدٌـ "

عر العربي التي كيًجدىت هىذ الًقدـ ، يعبر فيً صاحبً عف خمجات الىفس الرثاء هف فىكف الشف
كها يعتريٍا هف حزف كألـ عمى ها حٌؿ بً هف فاجعة كهصيبة ، كيصكر الحالة الىفسية التي يعاىي هىٍا 
في تمؾ الًحقبة هف حياتً ، كقد ىجد بعضٍـ يهىي ىفسً بالصبر كيحثٍا عمى التجمد لتجاكز تمؾ الهحف 

   .كيحتفظ أدبىا العربي بتراث ضخـ هف الهراثي هىذ الجاٌمية ًإلى يكهىا الحاضر كب .كالكر 
شخص عزيز لً في القمب هكاىة ، فاإلىساف في حياتً  لفراؽعف ألـ الفاجعة  إذف تعبيرفالرثاء 

يكاجً " صدهات شتى تسبب لً الحزف كاألسى ، كأعظـ تمؾ الصدهات فراؽ األحبة ، كأشد صكر 
كهها ال شؾ فيً  َٓيبلها ها كاف سببً الهكت ، هها يفجر عاطفة الحزف في الىفس اإلىساىية " الفراؽ إ

في العصر الجاٌمي كذلؾ لكثرة الهكت الىاتج عف الحركب كالصراعات  أف ٌذا الفف كاف لً حضكره 
في ذلؾ الهجتهع ، كلـ يقتصر الرثاء عمى الشاعر الجاٌمي فقط بؿ ىجدي عىد كثير هف شاعرات 

لعرب في العصر الجاٌمي ، فقد رثت الشاعرة الجاٌمية األب كاألخ كها رثت الزكج كاالبف كذٌب ا
  بعضٍف إلى رثاء قتمى قكهٍا .

كييعد شعر الرثاء هف أكثر الفىكف الشعرية صدقا " ألىً يصدر هف أغكار الىفس اإلىساىية ، 
كال يهمؾ الشاعر إزاء ٌذي العاطفة الحارة كيعٌبر عف المكعة كالحسرة التي تىتابٍا عىد فقد هف أحببت ، 

الحزيىة الهمتاعة إال أف يصدح في شعري بأحزاىً كآالهً ، كغالبا ها يأتي شعر الرثاء هجردا عف الرغبة 
ا تعبيرا عف العكاطؼ الصادقة كأقكاٌا تأثيرا في  بة ، لذلؾ كاف أصدؽ األغراض الشعرية كأكثٌر كالٌر

 ُٓىفكس الساهعيف "
 

عادة عىد العرب في العصر الجاٌمي أف يستهر الحزف عمى فراؽ األٌؿ كاألحبة ، كقد جرت ال
ا حيىها يفقدكف عزيزا  " الحزف؛ ف بؿ قد يبلـز بعضٍـ حتى هكتً ككؿ أفراد  -يبدك عميٍـ كاضحن

فتتحرؾ الشاعرية ، كتعبر عف األسى العهيؽ الذم عهٍـ كالخسارة الفادحة التي ىزلت  -العشيرة عزيز
                                                           

ُّٓ/  ٗ،  ـََُِ،  دار الساقي،   ْ، ط  ب قبؿ اإلسبلـتاريخ العر  يلهفصؿ فا ، جكاد، عمي   48  
217ص، دار الهعارؼ ،   تاريخ األدب العربي العصر الجاٌمي، أحمد شوقً عبد السالم ، شكقي ضيؼ   49  

  َُِْٓص،   ُٓٗٗاهعة أـ القرل، السعكدية ، زىيجر ، هحهد رفعت أحهد " التشبيً في هختارات الباركدم " )رسالة دكتكراي ( ، ج 
ـ ،  ُِٖٗعبد اهلل حرهي ، الككيت ،  –، ككالة الهطبكعات  ُسالـ ، عبد الرشيد عبد العزيز ،  شعر الرثاء العربي كاستىٍاض العزائـ ، ط 

  51 ٕص
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ـ ههف كاف الفقيد هبلذنا لٍـ " بٍـ كب كيظٍر في شعر الرثاء الحديث عف هىاقب الفقيد كصفاتً  ِٓغيٌر
قـك يد كها سجمً هف هآثر خالدات ، ثـ ، كها كاف يتصؼ بً هف البطكلة كالشٍاهة كالكـر كالجك 

كاىكا  الشاعر بكصؼ هشاعر القكـ ىحك فقدي كها خٌمفً في ىفكسٍـ هف أحزاف كآالـ عهيقة " فالشعراء
يذكركف ها كاف لٍؤالء الذيف فقدكا هف صفات عالية، كأخبلؽ كريهة، كهفاخر عظيهة، كأعهاؿ جميمة، 
كيشيدكف بها كاف لٍـ هف هكدة ككفاء هع األصدقاء، كشدة كبأس هع األعداء، كجكد كسخاء في أكقات 

 ٍّٓـ هف آثار ال تىسى " الشدة كالجدب، كقكة تثير الرعب كالٍمع، كعقكؿ كاسعة، كآراء سديدة ، كها ل
 

 أىكاع ٌي : ولمرثاء ثالثة
ك البكاء كالىكاح عمى الهيت . الندبأوليا   ٌك

ك اإلشادة بخصاؿ الهتكفى كذكر  التأبيفثانييا و  صفاتً كهىاقبً الحهيدة ، ككاف العرب في الجاٌمية ٌك
يف ٌجاء الذعنا " يكثركف هف تأبيف هف يهكتكف هىٍـ في هياديف الحرب، كقد يضهىكف ٌذا التأب

ا كأياهٍا "  ْٓلخصكهٍـ كفخرنا بعشيرتٍـ كهآثٌر
ك العزاءثالثيا و   . الدعكة إلى الصبر عمى الشدائد ٌك
 

 المرأة والموت 
الثقافية ك  هىٍا السياسية في العصر الجاٌمي في هختمؼ ىكاحي الحياةالرجؿ شاركت الهرأة 

ا كاالجتهاعية اشتٍر عدد هف الىساء في ذلؾ العصر بقكؿ  ، فكاىت شاعرة كىاثرة كىاقدة كقدكغيٌر
ف ىتاجٍا بالرغـ هف قمة ها كصؿ إليىا ه –. فكاىت الهرأة  كها أسمفىاالشعر في هختمؼ أغراضً 

عاؿ . فالهرأة الجاٌمية لٍا هكاىتٍا في هجتهعٍا كليس أدؿ عمى ذلؾ هف  ذا ثقافة كفكر -األدبي 
ا قصائد الشعر الجاٌمي .    تصدٌر

كقؼ الىساء هف الهكت طقكس خاصة ؛  " فمـ يكف يىدبف هكتاٌف يكهنا أك أياهنا ؛ هكقد كاف ل
ف كيمطهف خدكدٌف بأيديٍف  بؿ كف يطمف ذلؾ إلى سىيف هعدكدات، كيقاؿ: إىٍف كف يحمقف شعكٌر

  ٓٓكبالىعاؿ كالجمكد، ككف يصىعف ذلؾ عمى القبر كفي هجالس القبيمة كالهكاسـ العظاـ " 
ة " قدرات خبلقة كحيكية ربها ال ىجدٌا في الرجؿ ، فقد هىحتٍا قدرة اهلل كقد تكافر في الهرأ

الرقة كالعذكبة ، كقد اقتضت كظيفة األهكهة أف تككف الهرأة أكثر حساسية هف الرجؿ ، كأسرع استجابة 
ا كبصيرتٍا إلى حقائؽ قد ال يستطيع  لمهؤثرات العاطفية كالكجداىية ، ككثيرا ها تٍتدم عف طريؽ شعكٌر

                                                           

ّْٗـ ، صُُٗٗ،  هكتبة دار التراث، طبعة دار التراث األكؿ ،  في تاريخ األدب الجاٌمي،  عمي،  الجىدم  52  
َّْص الهرجع السابؽ ،    53  
 ،الجاهلً  تاريخ األدب العربي العصرشكقي ضيؼ ،   54

مرجع سابق
 219، ص 

َِٕشكقي ضيؼ ، تاريخ األدب العربي في العصر الجاٌمي ، هرجع سابؽ  ، ص   55  



 ََِِشباط  َّ (ُالعدد )      الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية

 

114 
 

الرجؿ أف يٍتدم إليٍا بعقمً كتفكيري الهجرد ، فالهرأة ٌي الكاحة الخضراء في صحراء الحياة ، كالهرأة 
ا بشكؿ عاـ هتدفقا بالعاطفة في هختمؼ أغراضً   ٔٓقصيدة الدٌر "  كبشكؿ خاص ، لذلؾ جاء شعٌر

 غرض الرثاء .في 
 
 

 األب رثاء 
فٍك الذم يحهيٍا كيدافع عىٍا ، كيسعى جاٌدا هىذ القدـ كاىت االبىة ترتبط بأبيٍا كتتعمؽ بً ؛ 

، بؿ ىجد الهرأة تؤثر األب كاألخ عمى زكجٍا ؛ كذلؾ " ألف ركابط العاطفة في لتأهيف لقهة العيش لٍا 
 ٕٓالجهاعات األكلى كاىت بيف البىت كأبيٍا ، كبيف األخ كأختً أقكل هىٍا بيف الزكج كزكجتً " 

بىتً يزداد التعمؽ كاإلعجاب ، فيصبح األب ٌك الرجؿ األكؿ كعىدها تزداد المقاءات بيف األب كا
ذا يظٍر في كثير هف الىصكص الجاٌمية ال سيها في باب الرثاء الذم ييظٍر هدل  في حياة الهرأة ، ٌك
تأثر تمؾ الهرأة عمى رحيؿ كالدٌا كفراقً ، إذ تكشؼ الىصكص الشعرية الجاٌمية كثيرا هف العكاطؼ 

 ا تمؾ الهرأة لكالدٌا أثىاء حياتً .الدفيىة التي لـ تقمٍ
بف ربيعة بف الحارث بف  سميمى بنت ميميؿفٍذي ؛  الىهاذج هف تمؾ عمى بعض  كسىتكقؼ
ير بف جشـ ىالؾ أرغـ عمى  ٌز شاعرة هف قبيمة تغمب رحمت هع أبيٍا عىدها اعتزؿ قكهً إلى اليهف ٌك

ا  جىب تزكيجٍا في قبيمة بكر كتغمب بها أصابٍا قتمت زكجٍا  فمها عمهت قبيمة . األدـككاف هٌٍر
الجزيرة ثـ تزكجت الىعهاف بف هالؾ بف عتاب بف سعد فأىجبت لً أبا حىش  إلىكأعادتٍا ثاىية 

 ( البحر الطويؿ)    ٖٓترثي أباٌا : قالتف،  كتزكجت بعدي بيعج بف عتبة بف سعد فأىجبت لً ذا السيىية
 

                                                           

ٗص،  ُّٖٗبة اآلداب الهطبعية الىهكذجية ، أدب الىساء في الجاٌمية كاإلسبلـ ، هطبعة هكت، هعبدم، هحهد بدر   56  
 َّٓ، ص  ُّٔٗ، دار الفكر العربي ، دهشؽ ،  ِحكفي ، أحهد هحهد ، الهرأة في الشعر الجاٌمي ، طال  ٕٓ
  َْ، ص ُّْٗبيركت ،  -لهطبعة الكطىية ، ا ُيهكت ، بشير ، شاعرات العرب في الجاٌمية كاإلسبلـ ، ط  ٖٓ
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كالدٌا بأسمكب الىداء لمفت االىتباي عمى ًعظىـ الهصيبة ،  بٍاقصيدتٍا التي ترثي  تبدأ فالشاعرة

ا ٍ، فٍي تبيف أثر فقدي كرحيمً إلى عالـ آخر ، كيظٍر جميا في حديث كهحاسىًتقدـ لىا صكرة لهىاقبً ف
ا فالدهكع ال تخرج هف عـ عميً لهدل الحزف كاأل يىيٍا ، لذلؾ ىجد أىٍا تعيش في صدهة يصعب تجاكٌز

عمى  كبغزارة عيىيٍا البكاء الطمب هف تمؾ األبياتفجعمت بداية فقط بؿ ىجدٌا تخرج هف ثىايا أبياتٍا ، 
عىد تفرؽ الىائحيف ، كتبدأ بتقديـ هشٍد لذلؾ األب ؛  ذلؾ الفارس الهغكار بالدهاء عكضا عف الدهكع

  الس واِفحِ  ِبالدُُّموعِ  ُجودا َأعيني  
       

 صاِفحِ  ُكؿ   في الُفرسافِ  فاِرسِ  َعمى 
 

   َفَأوِكفا الدُّموعُ  َتففَ  ِإف َأعيني  
      

 الن واِئحِ  َنوحِ  ِعندَ  ِبارِفضاضٍ  َدماً  
 

    َمشَيدٍ  ِعندَ  الُمرَتجى تبِكيافِ  َأال
     

 اأَلباِطحِ  َنقعُ  الُفرسافِ  َمع رُ يَيث 
 

 وةٍ شت ُكؿ   في الَمعروؼ َأخا عدّياً 
       

 الت كاُفحِ  ِعندَ  المرىوف َوفارسيا 
 

  ِانَتظمنو َحّتى الد ىرِ  َبناتُ  َرَمتوُ 
       

 راِئحِ  َشرُّ  اِإن ي الَمنايا ِبَسيـِ  
 

   ُمواِكؿٍ  َوغدٍ  ُكؿ   َيكفي كافَ  َوَقد
      

 الُمناِصحِ  الَخميؿِ  َأسرارَ  َوَيحَفظُ  
 

  َيُرح َوَلـ َحّياً  الَحي   في َيُكف َلـ َكأف
       

 راِئحِ  ُكؿُّ  َأو الّناسِ  عفة ِإَليوِ  
 

  ُمكبؿ ُكؿ النكبِ  في َيَدعوُ  َوَلـ
       

 صاِئحِ  ِعندَ  َدعا َأو ِإسارٍ  ِلَفؾ 
 

  ِبال تي ُكنت َوما َينَفع ِإف َبَكيُتؾ
       

 الَجحاِجحِ  اأَلكَرميفَ  ابف يا َسَتسُموؾَ  
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ك كذلؾ صاحب الفضؿ   كالهعركؼ عمى اآلخريف ،فٍك الذم يستعيف بً الىاس في أرض الهعركة ، ٌك
لٍـ بشكؿ عاـ ، الطعاـ  كتقديـباإلحساف عمى الفقراء  تيفاخر، كقد كاىت العرب قديها كهغيث لمهمٍكؼ 

فيً داللة كبيرة عمى   ( عدًيا أخا المعروؼ في كؿ شتوة) فقكلٍا كفي كقت الشتاء بشكؿ خاص ؛ 
تكة تعىي الهجاعة ، ألف الشتاء يككف " الجدب كصعكبة العيش كضيؽ الرزؽ ، فالشهف حيث ،  كرهً

فتقديـ العكف في ذلؾ الكقت ال يقكـ بً إال ذك هكاىة رفيعة  ٗٓ سببا في يبكسة العشب كجفاؼ الضرع "
 .في تمؾ الصحراء الجدباء الهكحشة كىفس طيبة
  

ة كتتجاكز هرحمة الكـر بالهأكؿ كالهشرب إلى هرحمكتتابع الشاعرة الفخر بكالدٌا كذكر هىاقبً 
جديدة تتهثؿ في فؾ األسرل كالعاىيف ، حيث عٌد العرب ٌذي الصفة في ذركة الصفات الهحهكدة عىد 

ٌىاؾ عبلقة كثيقة بيىٍا كبيىً ، كهها زاد كقع األلـ أف كالدٌا كاف سيدا ٌصكرا ثـ كها أف العربي ، 
كالهشاعر ا األفكار ، فىحف أهاـ تجربة شعكرية صادقة ارتبطت فيٍآلت حالً إلى أسكأ حاؿ قبؿ هكتً 

  .بالكجداف ارتباطا كثيقا
كتجهؿ قكلٍا في أبياتٍا األخيرة كتؤكد عمى أف " الهىايا قد أصابتً ككأىٍا لـ تعرؼ قدري ، فٍك 

، كالىاس كالضيكؼ كالهحتاجكف يقصدكىً عىد الهساء ،  عىدٌـقكهً حي كبير لعظـ هىزلتً  بيف
ك هعاتبة القدر " فالشاعرة في كثيقتٍا ٌذي تستعهؿ أسمكبا    َٔجاٌميا في الرثاء ٌك
في أبياتٍا لمداللة عمى حرارة العاطفة كعصارة الحب حاء لاكتختار االبىة الهكمكهة لفقد كالدٌا قافية 

  . كالحىيف كالشكؽ
 ) البحر الكامؿ (  ُٔ : فتقوؿكىجدٌا ترثيً في هكقع آخر 

                                                           

ّٔٓص،   َُٖٗ، دار الحقائؽ ،   ِاليكسؼ، يكسؼ ، هقاالت في الشعر الجاٌمي ، ط   59  
 ََِٗجاهعة اإلسبلهية ، بغداد ، ال ")رسالة هاجستير( هراثي الىساء في شعر عصرم ها قبؿ اإلسبلـ كصدر اإلسبلـ"قاسـ ، هحهد عبد   َٔ
  ٓٓ، ص
41، ص ، هرجع سابؽ شاعرات العرب في الجاٌمية كاإلسبلـيهكت ، بشير ،  

61
  

  َأضناِني لحاِدثٍ  الرُّقادُ  ُمِنعَ 
       

 َأحزاني َفعاَدني الَعزاءُ  َوَونى 
 

 َتغمب فاِرسِ  ِبَنعي َسمعتُ  َلّما
        

 اأَلقرافِ  قاتؿَ  ُميميؿ َأعني 
 

  َتخاُلوُ  الر داءِ  في َدمِعيَ  َكفَكفتُ 
       

 ِبُجمافِ  قاَرنَتوُ  ِإف َكالدُّر   
 

 ميفافِ ال َوَغيثة الم ييؼِ  َكيؼ     ِلمثِموِ  ذاؾَ  َوُحؽ   َعَميوِ  َجزعاً 



 ََِِشباط  َّ (ُالعدد )      الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية

 

117 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

فرحيؿ كالدٌا تظٍر في القصيدة عاطفة جمية ككاضحة تتهثؿ في الحسرة عمى رحيؿ األب ، 
أصابٍا باألرؽ كالحزف ، كتىٍهر دهكعٍا الغزيرة ألها عمى فراقً ، فىجدٌا تذكر هىاقبً ، فٍك همجأ 

ك ، لمهظمكـ كالهمٍكؼ هثاؿ في  يستعيف بً صاحب الحاجة ، كها أىً يرفض الخضكع كاالىقياد ، ٌك
ك هقصد لؤليتاـ كالضعفاء عمى ىفسٍا بالبكاء  ، لذلؾ ىجدٌا تصدر حكها حهاية الذهـ كالجار ، ٌك

 . لًعظـ أفعالً الدائـ عميً
 

                                                           

ُّٓ/  ْالٍكجاء : الىاقة السريعة . اىظر لساف العرب   62  

      
    َغدا ِإف الش دائد ِعندَ  َوالُمرَتجي

     
 الحدثافِ  ُمعِضؿ حروف َدىرٌ  

 
   ِبوِ  َوَمف الِعبادُ  ِبوِ  َوالُمسَتغيث

      
 الجيرافِ  َوَجوَرةُ  الذ مارُ  ُيحمى 

 
    ُمعِضؿٌ  َتَوس طَ  ِإف َعَميوِ  َليفي
     

 بجرافِ  ضارب الَعشيَرةِ  ِحصفَ  
 

  تخاَذَلت الَيتيـُ  ِإذا َعَميؾَ  َليفي
       

 ُخذالفِ  َأي ما اأَلقاِربُ  َعنوُ  
 

 الُعمى ِمف َحويتَ  َفَقد ِإَليؾَ  َفِاذَىب
        

 الرُّجحافِ  َأرَجحَ  اأَلكاِرـِ  ِابفَ  يا 
 

 َجَرت َوما َحِييتُ  ما َفألبِكَين ؾَ 
        

 9ٕ َمكافِ  ِبُكؿ   ُمعِطَفةٌ  َىوجاءُ  
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الدمع ، البكاء ، الخوؼ ، الشاعرة ألفاظا فيٍا ىكع هف العاطفة الجياشة ، هثؿ ) كتستخدـ 
ف أليف هف شعر  اليتيـ ذا يدؿ عمى أف " شعٌر الرجاؿ كثيرا ، سكاء في الرثاء أك في الفخر أك ( ، ٌك

ف صكرة هف  في الٍجاء أك في الغزؿ ، ألف طباعٍف رقيقة ال يبلئهٍا المفظ الحكشي الهستكري ، كتعبيٌر
  ّٔطبعٍف ، كألف الجزالة كالفحكلة كالقكة في التعبير ال تكائـ ىفسيتٍف "

 
تىفس عف أحزاىٍا ، فتخرج زفراتٍا الههتمئة  كتختار الشاعرة الىكف الهشبعة قافية  لٍا ، ككأىٍا

فجاءت بٍذي  ْٔ" كأكؿ ها يعرؼ هف أهر الىكف أىٍا تيعرؼ بالحرؼ الٌىٌكاح "  بالحرقة عمى فراؽ كالدٌا
  .لتصٌكر األىيف كالىكاح الذم تيحدثً الشاعرة لفقد أبيٍا  القافية

 
 ؛ فالكـر "كعطائً  جكديعمى  ىمحظ أف ابىة الهٍمٍؿ تركز في رثائًكهف خبلؿ ٌذيف الىصيف 

صفة خمقية عرفٍا العربي كتهسؾ بٍا أشد تهسؾ حتى كصمت إلى درجة االفتخار كالتباٌي ، كطبيعة 
العربي تفرض عميً الكـر ، فٍك يعيش في بيئة فقيرة كصحراء هجدبة يىدر فيٍا عيش الرفاٌية 

رض إلى حاالت الجكع كالعطش ، كسمب كاالستقرار ، كتكثر فيٍا الحاجة إلى التىقؿ كاالرتحاؿ كالتع
يكائً ، هف أجؿ أف يجد يدا تسىدي إذا دٌاي  األهكاؿ ، كاالفتقار ، لذا عهد العربي إلى إكراـ غيري كا 

لٍذا ليس غريبا أف ىراٌا تركز عمى ٌذي الصفة هف خبلؿ رثائٍا لً ، فذلؾ يعطيً هكاىة  ٓٔالدٌر "
  كحضكران بارزيف .

 
ير بف أبي سمهى( الخنساء)كتقدـ لىا   فتقوؿهقطكعة تعزم فيٍا ىفسٍا لفراؽ أبيٍا ،  ابىة الشاعر ٌز

 ) البحر الوافر ( ٔٔ:
 وما يغني توقي الموت شيئاً 

  
 وال الغضارِ  وال عقد التميـِ  

 
  إذا القى منيتو فأمسى

 
 الحذار بو وقد حؽ   يساؽُ  

 
  يوـٌ  والقاه مف األياـِ 

 
 قدار كما مف قبؿ لـ يخمدْ  

 
                                                           

ٗٔٔ، ص، هرجع سابؽ الهرأة في الشعر الجاٌمي الحكفي ، أحهد ،   63  
َُ، صعيد ، رجاء ، التجديد الهكسيقي في الشعر العربي ، هىشأة الهعارؼ ، اإلسكىدرية   64

  

،  ٌػ ُُْٓلسعكدية ، ا العكاجي ، هحهد بف جرهاف ، القيـ اإلىساىية في شعر الرثاء الجاٌمي ، فٍرسة هكتبة الهمؾ فٍد الكطىية ، هكة ، ٓٔ 
  ّٗص
ٕٔ، ص ، هرجع سابؽ شاعرات العرب في الجاٌمية كاإلسبلـيهكت ، بشير ،   66  
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الشاعرة تقدـ ٌذي األبيات هعزية ىفسٍا ، فٍي ترل أف الهكت حقيقة خالدة ال يهكف ألم ف
حيث تشير إلى إحدل عادات الجاٌمية  ، ككسائؿ هخمكؽ أف يىفذ هىٍا هٍها اتخذ هف أسباب

ي  التهيهةبالمجكء إلى كذلؾ كهعتقداتٍا  خرزة رقطاء، أك طائفة هف الخرز كالعيكذ تىظـ في سير ثـ " ٌك
الخزؼ  بالمجكء إلى أك . أذل العيف، كشركر الجفخكفا عميً هف  ٕٔ "عمؽ في عىؽ الهكلكد حيف يكلدت

ا  الهصىكع هف الطيف  لكف الشاعرة تؤكد عمى أىً، هف الهكت كها كاىكا يعتقدكف آىذاؾ  لمىجاة أك غيٌر
 إذا جاءت الهىية لـ يحؿ بيىٍا كبيف صاحبٍا شيء . 

ا حرؼ الراء الذم يفيد التكرار ، ككأىي بٍا تشير إلى تكرار الهكت كربها جعمت الشاعرة قافيتٍ
كاستهراري في هحاكلة هىٍا إلى هؤاساة ىفسٍا هف فاجعة ٌذا الفراؽ ، ككأف لساف حالٍا يقكؿ : إف 

ىها يجب االتصاؼ بالجمد كالصبر .  البكاء كالحزف ال يرداف أحدا كا 
ككاىت  ٖٔ في كقعة )عيف أباغ(الذم قتؿ ٌا أبا باىيبف هسعكد بف عاهر الشي بنت فروةزينب  كترثي
  ) البحر الوافر (  ٗٔ: فتقوؿ، غساسىة كال هىاذرة البيف 
 انَ مْ تَ قَ  كـِمنْ  ماِجداً  َوقالوا

  
 9ٓ بالكريـِ  ؼُ مَ كْ يَ  محُ الرُّ  َكذاؾَ  

 
  اياالَمنَ  انَ اَسمْ قَ  اغَ بَ أُ  يفِ عَ بِ 
 

 القسيـِ  رَ يْ خَ  ياَقسيمُ  َفكافَ  
 

هكجزا بأىً أفضؿ هف تقدـ لً كصفا تستذكر كالدٌا في تمؾ الكاقعة ك  في ٌذي األبيات فالشاعرة
، فٍك هف سادة القكـ ،  بقتمً لىجابتً كهكاىتً بيف قكهً، بؿ ىجد أف أعداءي يتفاخركف اختاري الهكت 

تىادكف بأىٍـ ، فاألعداء ي ُٕ كبً يقتدم بقية األبطاؿ " كالسيد " يهثؿ بطبل عظيها هف أبطاؿ القبيمة ، 
 قتمكا ٌذا الرجؿ الكريـ ، فيأتي الرد عميٍـ هف الشاعرة بأف الرهح يعشؽ السادة الكراـ كيتعٌمؽ بٍـ .

طكيبل عىد أف السيد حظي بهكاىة ههيزة عىد العرب ، فقد كقفكا " كهها تجدر اإلشارة إليً 
لة الهختمفة كأف يتحهؿ صفاتً التي يجب أف يتصؼ بٍا ، كاشترطكا أف يككف جاهعا بجكاىب البطك 

                                                           

سبلهٍاالباجكرم،عبد اهلل بف عفيفي  ٕٔ  ـ ُِّٗالههمكة العربية السعكدية ،-، هكتبة الثقافة، الهديىة الهىكرة ِ،ط،الهرأة العربية في جاٌميتٍا كا 
 ،ُ/ُِٓ  

شٍاب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركهي ، ياقكت الحهكم  . اىظر: اد كراء األىبار عمى طريؽ الفرات إلى الشاـك عيف أيباغ :   ٖٔ
   ُٕٓ/ْ،  ُٓٗٗ،  ِ، ط دار صادر، بيركت،  هعجـ البمداف،  الحهكم

، دار الكتب العمهية ، بيركت ػ لبىاف ،  ُـ ، طالهرزكقي ، أبك عمي أحهد بف هحهد بف الحسف ، شرح ديكاف الحهاسة ألبي تهااىظر :   ٗٔ 
التبريزم ، يحيى بف عمي بف هحهد الشيباىٌي ، شرح ديكاف الحهاسة ، ديكاف الحهاسة: اختاري أبك تهاـ حبيب بف أكس ، .   ِّٔ/ُ،  ََِّ

 ّٓٔصبيركت  –دار القمـ 
ًي آباءه هيتىقىدِّهكف ًفي الشَّ الرجؿ الهاجد : ٌك الرجؿ الذم    ُُّ/ُ. لساف العرب  رىؼً لى  

70
  

، هكتبة الفجر،عهاف ُؿ ديكاىي الهفضميات ك األصهعيات، طدراكشة ، صبلح الديف أحهد ، القيـ اإلىساىية في الشعر الجاٌمي هف خبل   ُٕ
   َٗص  ََُِاألردف ، 
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أذل قكهً ، كلذلؾ قيؿ لمسيد هحتهؿ أذل قكهً ، كأف يككف شريفا في أفعالً ، حميها يغض ىظري عف 
أعهاؿ الحهقى كالجٍمة ، كأف يتجاٌؿ السفمة كالسفٍاء الجاٌمييف ، فبل يغضب كال يثكر ، كأف يكظـ 

ؼ بيىٍـ ، كيكتسب هحبتٍـ ، كأف يككف غيظً . . . كأف يحتـر الىاس هٍها كاىت هىازلٍـ ، كأف يؤل
ك صغير ، كأف هبلذٌـ ، كأف يجعؿ بيتً بيتا لمجهيع ، كهضيافا لكؿ هف يغدك إليً هف كبير أك حقير أ

، كأف يككف شجاعا ال يٍاب  كعميً أف يككف في هقدهة القكـ في الحركب كالغزكيفتح قمبً لمجهيع، 
د الشاعرة تكتفي بأف جعمت أباٌا سيدا هف سادات فىج ِٕ"الهكت، حتى يكسب الىصر لىفسً كلقكهً

 العرب في جاٌميتٍـ .

 فتقوؿإلى استىٍاض ٌهـ قكهٍا هطالبة بالثأر هف قتمة أبيٍا ،  ابنة حكيـ بف عمرو العبديكتذٌب 
 (الطويؿالبحر ) ّٕ:

  َأَيرجو َربيٌع َأف يؤوَب َوَقد َثوى
   

 َحكيـٌ َوَأمسى شموه بمطّبؽِ  
 

 َقومًا ِكرامًا َفَعّجموا   َفِإف كنتـُ 
     

 َلو ُجرأًة ِمف بأِسكـ ذات مصدؽِ  
 

 َفِإف َلـ َتنالوا نيمكـ ِبُسيوفكـ   
   

 َفكونوا ِنساء في المالء المخّمؽِ  
 

 َوقولوا ربيٌع رّبكـ َفِاسُجدوا لو    
  

ـُ إاّل َكمعزى الحبّمؽِ    9ٗ َفما َأنت
 

كالدٌا كاالىتقاـ هىٍـ ،  اعرة لؤلخذ بالثأر هف قتمةش الشيظٍر جميا في ٌذي األبيات تعطٌ 
إثارة الحهاسة في ىفكسٍـ ، فاإلبداع " ال يعتهد عمى قدرات خاصة لديٍـ ، بؿ إف ٌىاؾ التكتر  فتحاكؿ

لى أف يتـ العهؿ بتقديهً  الدافع ، ذلؾ التكتر الذم يكاكب العهمية اإلبداعية هىذ التفكير في العهؿ ، كا 
 ٕٓإلى اآلخر "
 

إلثارة دافعية قكهٍا ، كهعمكـ أف  بأسموب الشرطفي أبياتٍا السابقة  الشاعرة استعاىتكقد 
، كتستخدـ في ٌذا الهكضع حرؼ الشرط أسمكب الشرط ٌك الربط بيف حدثيف يتكقؼ ثاىيٍها عمى األكؿ

ـُ َقومًا ِكراماً )  الثبات كالدكاـ( الذم يدؿ عمى  إف)  ف َلـ َتنالوا نيمكـ إِ فَ ، )  (َفَعّجموا :  َفِإف كنت

                                                           

 الهرجع السابؽ   ِٕ
َُْ، ص، هرجع سابؽ شاعرات العرب في الجاٌمية كاإلسبلـ يهكت  ، بشير ،   73  
ـه ًصغىاره الى تٍكبيرالحبٌمؽ :   ْٕ  ّٖ/  َُ. لساف العرب   غىىى
 ِِّ، القاٌرة ، ص دار الهعارؼ، سيككلكجية التذكؽ الفىي ،  هصرم عبد الحهيد ، حىكرة   ٕٓ
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تخاطب قكهٍا بمٍجة حادة ، فىجابتٍـ كهكاىتٍـ بيف الىاس هقترىة فٍي  ( َفكونوا ِنساء  :ِبُسيوفكـ 
ال دكاـ حالٍـ كثباتً عمى الذؿ كالعار بأخذ الثأر هف قتمة كالدٌا ، كها أىٍا تؤـز الهشٍد الخطابي  كا 

ىا يظٍر الحرص هف ًقبىؿ الهرأة الجاٌمية عمى  بجعمٍـ ىساء كعبيدا في حالة عدـ األخذ بالثأر . ٌك
 هف أكثر الطمب ٌذا في تتشدد كاىت كربها االىتقاـ ، طمب تغفؿ عف كال كتر لٍا يىاـ الثأر "  فبل

ًي  الرجؿ ، ًي  إذا إليًً  كتىبٍ ًي "  هٍهبلن  رأت  في كاضحا دكرنا الهرأة الجاٌمية لعبتأف  هها يدلؿ عمى ٕٔل
ثارة ، القتاؿ كالتحريض عميً عمى كالحث عسكرية ،ال الحياة السياسية ك الٍهـ لدل قكهٍا ، كهرافقتٍـ  كا 

 في ذلؾ العصر .ب  رالح هياديف في
 ػؿعق عمى سيطرت هف أبرز الظكاٌر في العصر الجاٌمي ، حيث "  بالثأر األخذفظاٌرة 

ٌَي   يػيكتف ال دهاػىع الهصيبة  كتعظـ ،بثأري األخذ ؿقب جفو لً يغهض كال  يرتاح ال الذي البد
  77"  القبيمة   عمى إبادة  َإىها يصهن ،فحسب  ؿالقات هو بالثأر ؿالرج

هف أكـر الىاس يدان كأرفعٍـ خمقان، فمها هات " ككاف كالدٌا  أروع بنت الحبابجاٌمية الشاعرة الكتىعى 
 ( الكامؿ) البحر   96: فتقوؿ،  ٖٕ" بأبيات رثتً
 بابِ حَ  لفقدِ  أعُينيا َفمتبؾِ    ثوى   َقد  َوالَيتامى   ِلألرامؿِ   ُقؿ

 
  بتالدهِ  مخاطرٍ  كؿ      ابفُ     أودى

 
 األحسابِ  عمى اقيً بَ  َولنفسوِ  

 
 األذنابِ  معاقدَ  َيرَكبوفَ  ال   ُصدوَرىا   األمورِ    ِمفَ    الراكبيفَ 

 
ىاء قبيمتً ، " فالفارس الشجاع يحتؿ في قمكب أبكاف كالدٌا هف أكـر الىاس يدان كأرفعٍـ خمقان 

كخاصة الىساء هكاىة ساهية ، ألىً ال يتكاىى عف تمبية استغاثاتٍـ الهمٍكفة في هياديف الكغى ، فيدافع 
ف بذلؾ عمى شجاعة إىساىية ىبيمة "  ، فٍي تصكر  َٖعىٍـ ، كيىقذٌـ ، كيحهيٍـ هف كؿ أذل؛ ليبٌر

فٍي  ، ( قػػػػد ثػػوىعدها تأكد هكتً ) ب حاؿ اآلخريف الذيف سيفقدكىً هف األيتاـ كاألراهؿ لعطفً عميٍـ
ككيؼ ستتخمص  هئ إلى أف الغرباء سيجدكف فراغا بعد هكتً فكيؼ سيككف كقع ٌذا الفراؽ عميٍا ؟ك ت

تتجاكزي إلى ىعتً كقكهٍا  ، كال تقؼ عىد حد الكـر كالبذؿ كالعطاء بؿ هف ٌذا الكابكس الهؤرؽ ؟
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افة  هف حيث ههيزا ٌذا الرثاء جاء ف، بالفركسية ، فٍـ دائها في هقدهة الىاس   كرقة  اإلحساسٌر
  .  الشعكر

تثبت  أف  -باإلضافة إلى الفخر بأبيٍا  –كقد استطاعت الشاعرة هف خبلؿ ٌذي األبيات 
  شجاعة قكهٍا كأف لٍـ صدر األهر بخبلؼ سكاٌـ الذيف يعاىكف هف الخذالف كعدـ كجكد شأف لٍـ .

في الرثاء تعاطي الهكضكع  كاف هبعث ٌذا "ربها هختصرا ك كجاء رثاء الشاعرة ألبيٍا هكجزا 
الكاحد ، كأف دهكعٍف كصياحٍف كأٌىاتٍف تىفس حزىٍف تىٌفسا أقكل كأبرز هف الشعر ، فيجدف فيٍا 

 ُٖبعض السمكل ، فيؤثرىٍا عمى الشعر الهطٌكؿ "
 

كاء كهركرا ببأس قكهٍا رثاء أبيٍا بدءان هف البفتقدـ لىا لكحة هتكاهمة في  * ابنة حذاؽ الحنفيأها 
 ( الطويؿ) البحر   ِٖ: فتقوؿكاىتٍاءن بطمب الثأر لقتمتً ، 

   الصدرِ  َعمى ِبالدموعِ  جودا َأعيني  
      

 الوعرِ  الجبؿ في الَمقتوؿِ  الفارسِ  َعمى 
 

   مطّرؼٍ  بفَوا اؽحذ يقتموا َفإف
      

 الجسرِ  وأبا َحوشباً  َلدينا َفِإفّ  
 

   أرى َىؿ مامةِ الي ِفتياف َتبصرت
      

 القطرِ  مف كالحجارةِ  َوَعيني حذاقاً  
 

     تعّودوا قوـٍ  أسياؼُ  تعاورهُ 
    

 ضجرِ  وال خنوسٍ  ال الكماةِ  قراع 
 

    َلقيَتُيـ تكوفَ  ال أف َليفي َفيا
     

 وعرِ  وال المكرّ  ضيؽ ال ِبصحراءَ  
 

   ِبفتيةٍ  ثاري دوسِ  ِمف َأنؿ َلـ َفِإف
      

 الدىرِ  حدثُ  َيكسرىـ َلـ ليتَمصا 
 

   حاذؽٍ  مقتؿ كاف قريشاً  َفإف
      

 الحجرِ  قاتؿ ِبوِ  طمبَفا ِبأيدييـ 
 

 حظي مف نَاؿ اّلذي مثؿ َقتميـ َففي
        

 الذكرِ  وفي العالءِ  في حذاؽٍ  ِبقتؿِ  
 

                                                           

  81 ٕٖٔص ، هرجع سابؽ ،الهرأة في الشعر الجاٌمي، أحهد ، الحكفي  
، جرل قتاؿ قتؿ فيً كالدٌا كابف هطرؼ، فقالت في ذلؾ شعران، ذاكرة اسـ القاتؿ دكس، كهعزية ىفسٍا ببقاء أبطاؿ أهثاؿ  اليهاهة هف * أصمٍا 

 ِْٔاىظر : هعجـ الشعراء ص حكشب كأبي الجسر.
َُٔ، ص، هرجع سابؽ شاعرات العرب في الجاٌمية كاإلسبلـ يهكت ، بشير ،   82
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،  طفً الهكتي ألـ الفرقة بعد رحيؿ كالدٌا الذم خىأهؿ ٌذي األبيات ىجد الشاعرة تعاعىدها ىت
ك الخيط الذم يمؼ  ، فٍك كتضع الشاعرة الهتمقي في دائرة الحزف  " هادة أساسية في قصائد الرثاء ، ٌك

ا "  كالحجارة هف شدة البكاء  فعيىاٌا، ، فالشاعرة تحث عيىيٍا عمى البكاء لفقد كالدٌا  ّٖأفكاٌر
بيف قبائؿ  سهعتً تكاىتشر  تم شاعالذ سائر الرجاؿ بؿ ٌك الفارس الىجيبليس ك فكالدٌا،  كاستهراري

، قتمكي  فالعرب ، هضهىة ٌذا الحديث حثٍا قكهٍا عمى ضركرة األخذ بالثأر كاالىتقاـ هف أكلئؾ الذي
 ؿ،بالقات ؿالقت َتىفيذ ،هقرر  إلٍي أهر الثأر فطمبهها يؤكد عمى هدل الحرص عمى األخذ بالثأر " 

 ىجسًا أعدائً هو يثأر لن إذا الهَتَر الخىساء عدت قدَ ،عائرٌاػش َ حرهتٍا لٍا َعقيدة  إلٍي هطمب
ذا يدلؿ ْٖ" بثأرٌن ال يغسمكف أجسادٌـ حتى يأخذكا ذلك ؿأج َهو ،بالثأر يطٍر َإىها عمى  ، ٌك

 .ال سيها عىد الهرأة أٌهية الثأر كهكاىتً في ذلؾ العصر 
ي  عبد هىاؼبف خالدة بنت ىاشـ  أها  قبة " كاىت تسهى ك  شاعرة هف الحكيهات في الجاٌميةٌك

 ( الخفيؼ) البحر   29: أبيٍارثاء  في  فتقوؿ  ٖٓ" الديباج
 

    وسجوـِ  بعبرةٍ  جودي عيفُ 
     

 الكريـِ  لمجواد الدمعَ  َوِاسَفحي 
 

   وُحّمي وسّحي َوِاسَتعبري َعيفُ 
      

 المعموـِ  المسّودِ  ألبيؾِ  
 

 دوالحم الجاللةِ  ذي الخيرِ  ىاشـ
         

 والصميـِ  َوالندى عِ البا وذي 
 

     ومزفٍ  ِلمُمجَتديفَ  َوربيع
    

 جسيـِ  أمرٍ  لكؿ   َوِلزاز 
 

       صقرٌ  لمعز   َنماه َشّمريّ 
  

 األديـِ  سراة ِمف البيتِ  شامخُ  
 

     فضوؿٍ  ذي ُميّذبٍ  َشيظمي  
    

 وسيـِ  القناة مثؿ َأبطحي   
 

   شيـٍ  المواطفِ  في البأسِ  صادؽِ 
      

 ذميـِ  نكسٍ  غير الجدّ  دماج 
 

                                                           

َِ، هكتبة الهىار ، األردف ، ص ُ، ط رثاء األبىاء في الشعر العربي إلى ىٍاية القرف الخاهس الٍجرم ، ، هخيهر صالح هكسىيحيى   83  
ٔٓ، ص ُٕٖٗ، دار الجبؿ ، بيركت ، دار عهاف ، عهاف ،  ُدراسات في الشعر الجاٌمي  ، ط، ، أىكر أبك سكيمـ   84  
َُّ/ِ،  ََِِ، بيركت ،  دار العمـ لمهبلييف ، ُٓ، ط األعبلـ ، ارسخير الديف بف هحهكد بف هحهد بف عمي بف ف ، الزركمي ىظر :ا  85  
113 ، ص، هرجع سابؽ شاعرات العرب في الجاٌمية كاإلسبلـ يهكت ، بشير ،  
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        أحوذي   مشّمرٍ  غالبي  
 

 حميـِ  مضرحي   المجدِ  باسؽِ  
 

؛ فجهعت بيف  في رثاء أبيٍا هسمؾ الفخر ؛ حيث جعمت أباٌا أفضؿ العرب خالدة تسمؾ
؛ فٍك صاحب ٌيبة ككقار كلديً باع طكيؿ  ، كقد جهع الهآثر كمٍا دٌقٍا كٌجٍا الحسب كعراقة الىسب

ك كذلؾ هف أكلئؾ الذيف يمتجئ إليٍـ الىاس في الكركب كاألهكر العظاـ ، في ا لكـر كالبذؿ كالعطاء ؛ ٌك
 كيغمب عميً طابع الشٍاهة كالشجاعة كالبأس فميس فيً هف الضعؼ شيء . 

فالبكاء هظٍر هف هظاٌر الحزف لذلؾ ىجد بعض عمى كالدٌا ؛ كىجد الشاعرة تكثر هف البكاء 
"  يئف كيتفجع حيف يشعر بمطهة هركعة تصٌكب إلى قمبً ، فقد أصابً القدر في الشعراء كالشاعرات 

ك يترىح هف ٌكؿ اإلصابة ترٌىح الذبيح ، فيبكي بالدهكع الغزار ، كيىظـ األشعار يبث فيٍا  أبيً ، ٌك
  ٕٖلكعة قمبً كحرقتً " 

اتً عىدها رثتً ، صكرة كاضحة ألبيٍا هف خبلؿ إحصاء هىاقبً كصف* عاتكة بنت عبد المطمبكتقدـ 
 المتقارب ( ) البحر         ٖٖ:  تقوؿفىجدٌا 

 
 الخَ بْ  تَ الَ وَ  ادَ و جُ  أعيني  

 
 ياـالن   نوـِ  دَ عْ ما بَ دمعكُ بِ  

 
 كبااسْ ا وَ رَ واستعبِ  أعيني  

 
 وشوبا بكاءكما بالتداـ 

 
 ماجُ ا واسْ طَ رِ خْ تَ واسْ  أعيني  

 
 غير نكس كياـ عمى رجؿٍ  

 
  النائبات في الغمرِ  الَجحفؿِ  َعمى

       
 الذماـ وفيّ  الَمساعي َكريـ 

 
   الزناد واري الحمدِ  شيبةِ  َعمى
     

 المقاـ ثبتِ  َبعد مصدؽ َوذي 
 

  صمصامةٍ  الحربِ  َلدى َوَسيؼٍ 
       

 الِخصاـ عندَ  المخاصـ َوُمردي 
 

                                                           

   ٓ، دار الهعارؼ ، القاٌرة ، ص ْ، طالرثاء  ، أحهد شكقي عبد السبلـ ،شكقي ضيؼ  ٕٖ 
ي هف عهات الىبي  لٍا في ديكاف الحهاسة أبيات هختارة ، شاعرة  :بف ٌاشـ بمالهط عبد بىت عاتكة*  ، اختمؼ في إسبلهٍا ،  ، ٌك

اجرت إلى الهديىة . اكالثابت أىٍا كاىت يـك بدر في السىة الثاىية لمٍجرة ، كقاؿ ابف سعد أىٍا أ /  ّ،   األعالم ، الزركلً ىظر :سمهت بهكة ٌك
ِِْ 
ُُٓ، ص ، هرجع سابؽ لجاٌميا شاعرات العرب في العصريهكت ، بشير ،    88  
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 اليديف ؽِ مْ طَ  ةِ قالخمي وسيؿِ 
 

 26 عدممٍي صميـٍ لياـ وفيّ  
 

 بيتو  ختبنؾ في باذ
 

 صعب المراـ رفيع الذؤابةِ  
 

عيرؼ عف العرب هىذ الًقدـ أىٍـ يتفاخركف بالشرؼ كالسؤدد كالهكاىة الرفيعة بيف أقكاهٍـ ، 
 كأرفع الصفات هف أسهى لذلؾ ىجد الشاعرة  تدخؿ هف ٌذا الباب في رثائٍا ألبيٍا فٍذي الصفات

حافظ الكريـ ، العظيـ القدر ، القكم ، الفٍك بير ؛ ذك هكاىة رفيعة كجاي ك افكالدٌ ؛في هجتهعً  لكجكدي
هستقبمية ؛ لٍذي الصفات ىجد ابىتً الىظرة الهتساهح ، صاحب الال يخشى أحدان ،  الذمشجاع اللمعٍد ، 

عاتكة تحث عيىيٍا كتتطمب هىٍف هكاصمة البكاء ، فٍك األب الذم يصعب أف يحؿ أحد هف الىاس 
  رقة .هحمً لذلؾ ىجدٌا تبكيً بٍمع كح

كاقتراىٍا بالبكاء كالدهكع هستخدهة  العيفكىمحظ هف خبلؿ ٌذي األبيات تكرار الشاعرة لكمهة 
 أسمكب الىداء لمقريب داللة عمى التحٌسر كاالشتياؽ لكالدٌا كقربً هىٍا .

 
ر لها قتؿ أباٌا الىض   في رسكؿ اهلل  التاليةاألبيات  بف الحارث القرشية قتيمة بنت النضركقالت 

 ( الكامؿ) البحر    َٗ: بف الحارث يـك بدر
 

 ةن  ظِ مَ  ؿَ يْ ثَ األُ  ًبا إف  اكِ يا رَ 
 

 6ٔ ؽُ فّ وَ مُ  تَ وأنْ  ةٍ سَ خامِ  حِ بْ مف صُ  
 

 ةً ي  حِ تَ  تًا فإفّ يْ بو مَ  غْ مّ بَ 
 

 ؽُ فِ خْ تَ  الر كائبُ بيا  اؿُ زَ تَ  ا إفْ مَ  
 

 ةً وحَ فُ سْ مَ  ةً رَ بْ عَ وَ  وِ يْ لَ ي إِ نّ مِ 
 

 ؽُ نُ خْ ى تَ رَ خْ أُ وَ  ياحِ ائِ مَ ت لِ ادَ جَ  
 

 وُ تَ بْ ادَ نَ  إفْ  رُ ضْ الن   ف  عَ مَ سْ يَ َفمْ 
 

 ؽُ طِ نْ يَ  أو تٌ ي  مَ  عُ مَ سْ يَ  إف كافَ  
 

 وُ وشُ نُ تَ  بني أبيوِ  وؼُ يُ سُ  تْ م  ظَ 
 

 ؽُ ق  شَ تَ  ناؾَ ىُ  أرحاـٌ  وِ م  لِ  
 

 ؽُ رِ عْ مُ  ؿٌ حْ فَ  ؿُ حْ الفَ ا وَ يَ مِ وْ قَ  ِمفْ   يبةٍ جِ نَ  َوأَلْنَت َنْجؿُ  دٌ م  حَ مُ أَ 
                                                           

151/  ٕعدهمي : قديـ ، أرادت أىً كريـ هىذ القدـ . أىظر : لساف العرب   
89

  

1/679 مرجع سابق ،  شرح دٌوان الحماسة ألبً تمامالمرزوقً ،   90  
األثٌل: موضع كان فٌه قبر النضر 
91
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 مابّ ورُ  تَ نْ نَ مَ  وْ لَ  ؾَ رّ ما كاف ضَ 

 
 ؽُ نَ حْ المُ  يظُ ى وىو المغِ تَ الفَ  فّ مَ  

 
 َأَصْبَت َوِسْيَمةً  َمفْ  بُ رَ قْ أَ  رُ ضْ الن  وَ 
 

 ؽُ تَ عْ يُ  ؽٌ تْ عِ  كافَ  يـ إفْ قُّ وأحَ  
 

كاف ههف يؤذكىً قد ، ك  ًبقتم    قالت الشاعرة ٌذي األبيات ترثي أباٌا بعد أف أهر الىبي 
   ، ٌفقتمً عمي     ، ك بالصفراء ٌذي األبيات التي يىطؽ بٍا قمبٍا قبؿ  فىراٌا تخطٌك

فتبدأ الشاعرة هرثيتٍا هستخدهة أسمكب الىداء )  لساىٍا ، حتى ىجد أف دهكعٍا تىٍهر بحرقة كاختىاؽ ،
الىداء فقط لمسير ( كقد جعمت الهىادل ىكرة ؛ فٍي ال تدعك الساهع بؿ تدعك هف يجيبٍا كيمبي  يا راكبا

ذي الرسالة تحهؿ هعاىي  ىحك قبر أبيٍا لتحٌهمً رسالة الهحب إلى حبيبً كالعاشؽ إلى هعشكقً ، ٌك
ٌؿ يعمـ الىضر بهحتكل تمؾ : الحسرة كاأللـ كالبكاء الهستهر عميً ، كلكف السؤاؿ البلٌب البلٌث 

ؿ سيجيب الىداء ؟  الرسالة ؟ ٌك
ارتفاع هستكل الحسرة كاأللـ هف خبلؿ كصفٍا ها جرل كىمحظ هف خبلؿ تتبع ٌذي األبيات 

لذلؾ األب ؛ فقد ىالت هىً سيكؼ إخكتً كأرحاهً بعدها كاىت تذكد عىً كتذب عف ًعرضً ، كلكىٍا 
هعترفة بذىب أبيٍا كها اقترفً هف ذىب ، كهع ذلؾ ىجد عاطفة    مكاقع فتخاطب الىبي ترضخ ل

 كريـ الطرفيف هف جٍة أعهاهؾ كأخكالؾ  -يا هحهد  -بأىؾ  األبكة تغمب عميٍا فتخاطب الىبي 
بها يجهعً هع كالدٌا هف القربى كالقرابة   هذكرة الىبي كأىً ال يضرؾ شيء لك عفكت عىً ، 
ك أحؽ بالعتؽ إف كاف ٌىاؾ عتؽ .   فٍك هف أقرب األسرل الذيف أسركا لمىبي   ، ٌك

المرية ناجية بنت ضمضـ في الجاٌمية أخيران قكؿ  كهف ىهاذج رثاء األب عىد شاعرات العرب
 ( مجزوء الكامؿ) ِٗ :*الغطفانية

 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلنا ويكفينا العظيم  الدػػػػػػػػػػػػالواىب الماؿ الت

 ةػػػػػػػولـ تقع في األرض ديم  اءػػػػػػػػػواحمر آفاؽ السم
 ةػػػػػػػػػػػػػػة اليتيمػػػػػػػػػػػػػالمدفع و  ؿػػػػػػػػػػػألفيتو مأوى األرام
 ي الخصومةػػػػػػف حإذا تفوض  دػػػػػػػػػوالدافع الخصـ األل
 ةػػػػػػؿ خطبتو الحكيمػػػػػػػػوفص  ادػػػػػػبمساف لقماف بف ع

 
                                                           

48، ص  شاعرات العرب فً الجاهلٌة واإلسالمٌموت ، بشٌر ،   92 

زٌنب بنت علً بن ، العاملً انظر :  .ً أخت هرم بن ضمضم كانت من شاعرات العرب الذٌن ٌحضرون الوقائع وٌحرضون على القتال ه * 
،  المطبعة الكبرى األمٌرٌة ، 1، ط  الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ، حسٌن بن عبٌد هللا بن حسن بن إبراهٌم بن محمد بن ٌوسف فواز

 518ص ، هـ 1312،  مصر
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ىمحظ في ك  ،العبسي في حرب داحس كالغبراء  بف شداد قتمً عىترةترثي الشاعرة أباٌا الذم 
 طبيعةف الشجاعة كالفركسية كرئاسة قكهً  دأت بذكر صفات كالدٌا الهرثي هفٌذا الىص أف الشاعرة ب

الحياة العربية في الجاٌمية كاىت تتطمب الشجاعة كاإلقداـ كاقتحاـ الهخاطر ، حيث كاىت الحركب " 
كتختار  ّٗ تشتعؿ بيف القبائؿ ألسباب هتعددة ، كالفارس ال بد أف يتحمى بالشجاعة في الحرب كالسمـ "

ي هف دالالت الواىبحيث بدأت الىص بمفظة )؛  يقة ذات الهعاىي الغىية الداللةلفاظ الدقاأل ( ٌك
فٍك يعطي الهاؿ في األكقات التي تحؿ فيٍا الدكاٌي كالهصائب  ؛استهرار العطاء لتؤكد كرهً كجكدي 

اهؿ كاأليتاـ ،كعىدها يىحسر الهطر كتزداد شدة البركدة ، كيىزؿ القحط بالىاس ، فٍك هحط أىظار األر 
 تستحضر شخصية لقهافكالهساكيف يقصدكىً طهعا في عطائً في تمؾ األكقات العصيبة ، كها أىٍا 

ً ، كحضكر حجتً ، كسرعة بديٍتً كبياى فصاحة أبيٍالتؤكد بف عاد الذم عيرؼ عىً الفصاحة كالبياف  
ذا يؤكد ، كييثبت حقً كيغمبً خصهً  يتفكؽ عمى فأٌف كالدٌا ، كلذلؾ بأىً " ال يخمك بيت هف أبيات ، ٌك

 ْٗشعراء الرثاء في الجاٌمية جهاالن هف الحكهة الصائبة أك الرأم السديد " 

                                                           

93 البمكم ،  عادؿ حهاد القاسهي ، صورة األخ فً الشعر الجاٌمي ، رسالة هاجستير ، جاهعة هؤتة ، ََِٖ ، ص ْٔ
  

  ْٕ، ص ( َِٖ،  )  ُ،  َُِْحسف ،عذراء عكدة ، الرثاء في الشعر الجاٌمي كاإلسبلهي ، هجمة األستاذ ،  ْٗ
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 الخاتمة
 النتائج

 ونخمص مف دراسة رثاء األب عند شاعرات العرب في العصر الجاىمي بما يمي :
  أىً ال هفر هف الرحيؿ كالفراؽ .ك  الشاعرات يريف في الهكت ىٍاية الحياة ،أف 
 كارتباطٍا بً كجزء هف حياتٍا . تعٌمؽ الهرأة بأبيٍا 
 كالكـر كالشجاعة كالحمـ كالقكة  لؤلب يظٍر في الرثاء التركيز عمى الصفات الهعىكية. 
 ًأكثرت الهرأة العربية هف الدهكع التي تعبر عف ألـ الفراؽ كلكعت . 
 ٍا كركزت عمى ذلؾ .طالبت الهرأة بالثأر هف قتمة أبي 
  ف كذلؾ لهىاسبتٍا لعاطفة الحزف  .استخدهت الشاعرات القافية الهطمقة في شعٌر
  ف عمى شكؿ هقطكعات هها يدؿ عمى لحظات االىفعاؿ لذلؾ هرآة  ييعٌد ٌذا الشعرجاء شعٌر

 . ىفسٍاتعكس ها في 
 

  التوصيات
  ًيؿ فيًجهع شعر الىساء في العصر الجاٌمي كتصىيفً حسب الغرض الذم ق. 
 لكؿ غرض هف تمؾ األغراض .فىية داللية  ةدراس عهؿ 
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 المصادر والمراجع
 أواًل : الكتب

 
،  ّطلساف العرب  ، ابف هىظكر ، هحهد بف هكـر بف عمى أبك الفضؿ جهاؿ الديف األىصارم ،  .ُ

 . ٌػػُُْْبيركت   –دار صادر 
بيركت ، دار عهاف ، عهاف جبؿ ، ، دار ال ُطدراسات في الشعر الجاىمي ، أبك سكيمـ، أىكر،  .ِ

 ،ُٖٕٗ . 
سالميا الباجكرم ، عبد اهلل بف عفيفي ، .ّ ، هكتبة الثقافة،  ِ، ط المرأة العربية في جاىميتيا وا 

 ـ . ُِّٗالههمكة العربية السعكدية ،-الهديىة الهىكرة 
: اختاره شرح ديواف الحماسة ، ديواف الحماسةالتبريزم ، يحيى بف عمي بف هحهد الشيباىٌي ،  .ْ

 بيركت . –دار القمـ أبو تماـ حبيب بف أوس ، 
، هكتبة دار التراث ، طبعة دار التراث األكؿ ، في تاريخ األدب الجاىمي الجىدم ، عمي ،  .ٓ

 ـ .ُُٗٗ
 .، دار الهعارؼ ، القاٌرة سيكولوجية التذوؽ الفني حىكرة ، هصرم عبد الحهيد،  .ٔ
 .  ُّٔٗ، دار الفكر العربي ، دهشؽ ،  ِطجاىمي ، المرأة في الشعر الالحكفي ، أحهد هحهد ،  .ٕ
، هطبعة اإلدارة الهحمية الرثاء في الشعر الجاىمي وصدر اإلسالـ الخطيب ، بشرل هحهد عمي ،  .ٖ

 . ُٕٕٗ، بغداد ، 
القيـ اإلنسانية في الشعر الجاىمي مف خالؿ ديواني المفضميات دراكشة ، صبلح الديف أحهد ،   .ٗ

 . ََُِبة الفجر ، عهاف ، األردف ، هكت ُ، طو األصمعيات 
 . ََِِ، بيركت ،  دار العمـ لمهبلييف ، ُٓ، ط األعالـ ، خير الديف بف هحهكد بف هحهد بف عمي بف فارس ، الزركمي .َُ
هؤسسة ٌىداكم لمتعميـ كالثقافة ، هصر ، القاٌرة ، المرأة في الجاىمية ، الزيات ، حبيب ،   .ُُ

َُِِ . 
، ككالة  ُ، طشعر الرثاء العربي واستنياض العزائـ لعزيز ، سالـ ، عبد الرشيد عبد ا .ُِ

 ـ . ُِٖٗعبد اهلل حرهي ، الككيت ، –الهطبكعات 
 :شكقي ضيؼ ، أحهد شكقي عبد السبلـ  .ُّ

 .، دار الهعارؼ  تاريخ األدب العربي العصر الجاىمي -

 ، دار الهعارؼ ، القاٌرة .    ْ، ط الرثاء -
 ُّٗٗ، دار الفكر المبىاىي ، بيركت ،  ُ، ط في الشعر الجاىميأثر الصحراء ضىاكم ، سعدم ،  .ُْ
. 



 ََِِشباط  َّ (ُالعدد )      الهجمة العربية لمعمـك االىساىية كاالجتهاعية

 

131 
 

 ُ، طصورة المرأة المثاؿ ورموزىا الدينية عند شعراء المعمقات طً ، طً غالب عبد الرحيـ ،   .ُٓ
 األردف ، دار فضاءات لمىشر كالتكزيع . –، عهاف 

هحهد بف يكسؼ  زيىب بىت عمي بف حسيف بف عبيد اهلل بف حسف بف إبراٌيـ بف، العاهمي  .ُٔ
،  ، هصر الهطبعة الكبرل األهيرية،  ُ، ط  الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، فكاز

 . ٌػ ُُِّ
 ـ .ََُِ، دار الساقي ،  ْ، ط  المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـعمي ، جكاد ،  .ُٕ
ة الهمؾ فٍد ، فٍرسة هكتبالقيـ اإلنسانية في شعر الرثاء الجاىمي العكاجي ، هحهد بف جرهاف ،  .ُٖ

 ٌػ. ُُْٓالكطىية ، هكة ، السعكدية ، 
 ، هىشأة الهعارؼ ، اإلسكىدرية . التجديد الموسيقي في الشعر العربيعيد ، رجاء ،  .ُٗ
تصحيح كتعميؽ : األستاذ ،  معجـ الشعراء، عبيد اهلل هحهد بف عهراف  كأب، الهرزباىي  .َِ

 .ـ ُِٖٗ،  لبىاف –لعمهية، بيركت هكتبة القدسي، دار الكتب ا ،  ِ، ط . كرىككالدكتكر ؼ
، دار  ُ، طشرح ديواف الحماسة ألبي تماـ الهرزكقي ، أبك عمي أحهد بف هحهد بف الحسف ،  .ُِ

 . ََِّالكتب العمهية ، بيركت ػ لبىاف ، 
، هطبعة هكتبة اآلداب الهطبعية  أدب النساء في الجاىمية واإلسالـهعبدم، هحهد بدر ، .ِِ

 . ُّٖٗ، الىهكذجية
،  معجـ البمدافالحهكم ، شٍاب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركهي الحهكم ،  ياقكت .ِّ

  . ُٓٗٗ، دار صادر، بيركت ،  ط
رثاء األبناء في الشعر العربي إلى نياية القرف الخامس اليجري يحيى ، هخيهر صالح هكسى ،  .ِْ

 ، هكتبة الهىار الزرقاء ، األردف . ُط، 
بيركت ،  -، الهطبعة الكطىية  ُ، طت العرب في الجاىمية واإلسالـ شاعرايهكت ، بشير ،  .ِٓ

ُّْٗ . 
  .  َُٖٗ، دار الحقائؽ ،   ِ، طمقاالت في الشعر الجاىمي اليكسؼ، يكسؼ ،  .ِٔ

 

 ثانيًا : المجالت العممية 
،   ُ،  َُِْ،  مجمة األستاذحسف ،عذراء عكدة ، الرثاء في الشعر الجاٌمي كاإلسبلهي ، 

(َِٖ). 
 

 ثالثًا : الرسائؿ الجامعية 
) رسالة هاجستير( ، " صورة األخ في الشعر الجاىمي "،  البمكم ، عادؿ حهاد القاسهي  .1

 . ََِٖجاهعة هؤتة ، األردف، 
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" )رسالة دكتكراي ( ، جاهعة أـ  التشبيو في مختارات الباروديزىيجر ، هحهد رفعت أحهد "  .ِ
 . ُٓٗٗالقرل، السعكدية ، 

")رسالة  " مراثي النساء في شعر عصري ما قبؿ اإلسالـ وصدر اإلسالـعبد قاسـ ، هحهد  .ّ
 . ََِٗهاجستير( ، الجاهعة اإلسبلهية ، بغداد ، 

" )رسالة هاجستير(،أـ رثاء األسرة في شعر ابف حمديس الصقميالهالكي، هصمح بف بركات"  .ْ
  .ََِٔالقرل،السعكدية ، 

 


