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الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية.

الرؤيـــــةالرؤيـــــة

التعريف  باجمللةالتعريف  باجمللة

أهداف  اجمللةأهداف  اجمللة

1(      األصالة واالبتكار، وسالمة المنهج واالتجاه.
2(    االلتزام بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.

3(    الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
4(    سالمة اللغة.

5(    أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.
6(    أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر، وأن يشير الباحث    

 تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، باللغتين 
العربية واإلنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له عالقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات 

الرسائل العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، وتصدر مرتين في السنة )يناير ـ يوليو(.

1(    أن تكون المجلة مرجعًا علميًا للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
2(    تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية، وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات 

       المحلية واإلقليمية والعالمية.
3(    المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. 

4(    تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة. 

جملةجملة الشمال للعلومالشمال للعلوم اإلنسانيةاإلنسانية

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايير عالمية متميزة.

الرســـالـةالرســـالـة

شروط  قبول  البحثشروط  قبول  البحث

هـ

إلى أنه مستلٌّ من رسالٍة علميٍة.
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أواًل - ضوابط النص المقدم للنشر  :أواًل - ضوابط النص المقدم للنشر  :

1(   أال تزيد صفحاته عن )45( صفحة من القطع 
.)A4( العادي

باللغتين  وملخص  عــنــوان  على  يحتوي  أن     )2
العربية واإلنجليزية في صفحة واحدة، بحيث 
وأن  ملخص،  لكل  كلمة   )200( عــن  يزيد  ال 
على  ــــٍة  دال مفتاحيٍة  كــلــمــات  الــبــحــث  يتضمن 
التخصص الدقيق للبحث باللغتين، ال يتجاوز 
عــددهــا )6( كــلــمــات، تــوضــع بــعــد نــهــايــة كل 

ملخص.
المؤلف وجهة عمله وعنوان  اســم  يذكر  أن     )3
باللغتين  مباشرة  البحث  عنوان  بعد  المراسلة 

العربية واإلنجليزية.
تـــقـــدم األبـــحـــاث الــعــربــيــة مــطــبــوعــة بخط  4(  أن 
)Simplified Arabic(، بحجم )14( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )12( للهوامش. 
بخط  مطبوعة  اإلنجليزية  األبــحــاث  تــقــدم  أن    )5
)Times New Roman( بحجم )12( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )9( للهوامش.

6(  كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة، 
مع ترك مسافة 1.5 سم بين السطور، وتكون 
الــحــواشــي 2.54 ســم على الــجــوانــب األربــعــة 
للصفحة، بما يعادل 1.0 إنش )بوصة واحدة(. 

7(  التزام الترتيب الموضوعي اآلتي: 

   المقدمة: وتــكــون دالــة على مــوضــوع البحث، 
والهدف منه، ومنسجمة مع ما يِرُد في البحث 
مــن مــعــلــومــات وأفــكــار وحــقــائــق علمية، كما 
وأهمية  البحث،  مشكلة  إلــى  باختصار  تشير 

الدراسات السابقة. 
  العرض: ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية 
البحث، واألدوات والطرق التي تخدم الهدف، 

وترتب المعلومات حسب أولويتها. 
تــكــون واضحة  النتائج والــمــنــاقــشــة: ويــجــب أن    

موجزة، مع بيان دالالتها دون تكرار. 
للموضوع،  موجزًا  تلخيصًا  وتتضمن  الخاتمة:    
وما توصل إليه من نتائج، مع ذكر التوصيات 

والمقترحات. 
8( أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية 
في النص، وتكون باللونين األبيض واألسود، 
وتـــرقـــم تــرقــيــمــًا مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا 

والماحظات التوضيحية أسفلها.
9(  أن تــدرج الــجــداول في النص، وترقم ترقيمًا 
مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا أعـــاهـــا، وأمــا 
ــمـــاحـــظـــات الــتــوضــيــحــيــة فــتــكــتــب أســفــل  الـ

الجدول.
المخطوط  الكتاب  نماذج من صــور  10( وضــع 

المحقق في مكانها المناسب.
11( ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس، وتقوم 

بحذفها عند طباعة المجلة.
الــمــصــادر  تــوثــيــق  فـــي مــنــهــج  يـــراعـــى  12( أن 
والــمــراجــع داخــــل الــنــص نــظــام جمعية علم 
النفس األمريكية )APA(، اإلصـدار السادس، 
وهو نظام يعتمد ذكـر االسـم والتاريخ داخل 
داخــل  المراجع  ترقيم  نظام  يقبل  وال  المتن، 
الــنــص، وتــوثــق الــمــصــادر والــمــراجــع داخــل 
الــمــتــن بــيــن قــوســيــن حــســب األمــثــلــة اآلتــيــة: 
بفاصلة،  متبوعا  المؤلف  عائلة  اســم  يــذكــر 

إرشادات للمؤلفنيإرشادات للمؤلفني

ز



فسنة النشر، مثا: )خيري، 1985م(. وفي 
حالة االقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة 
مــبــاشــرة بــعــد تــاريــخ الــنــشــر، مــثــا: )خــيــري، 
للمصدر  كــان  إذا  أمــا  1985م، ص:33(. 
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة، 
ذا  مثا: )القحطاني والعدناني، 1426هـ(. واإ
أسماء عوائلهم  تذكر  اثنين  زاد عددهم عن 
أول مرة، مثا: )زهران والشهري والدوسري، 
ذا تكرر االقتباس من المصدر  1995م(، واإ
نفسه يــشــار إلــى اســم عائلة الــمــؤلــف األول 
)زهــران  مثل:  وآخــــرون،  بعده  ويكتب  فقط، 
وآخرون، 1995م(، على أن تكتب معلومات 

النشر كاملة في قائمة المصادر.
ــة،    ــيـ 13(  بــالــنــســبــة ألبــحــاث الــعــلــوم الــشــرعــيــة   واألدبـ
 فيسمح   بترقيم   المصادر  والمراجع   داخل   المتن، 
 مع   وضع   حاشية   أسفل   الصفحة، ويشار إليها 
برقم أو نجمة، ويكون الخط فيها بحجم )12( 

للعربي و)9( لإلنجليزي.
      مثال   ذلك؛ كأن يكتب   في   المتن :                                                         قال الذهبي:  
» وأمـــا جــامــع الــبــخــاري الــصــحــيــح، فــأَجــلُّ كتب 

اإلسام، وأفضلها بعد كتاب اهلل تعالى«)1(    .                    
     وفى الحاشية يكتب هكذا:                                                                                                                                                                                                                                                          

     )1(   إرشــاد الــســاري في شــرح صحيح البخاري، ج:1،  
ص:29.      

14( تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي: 
    )صحيح البخاري، ج:1، ص:5، رقــم الحديث 

 .)511
15(  توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث 
ووفــق  العائلة،  اســم  حسب  هجائيًا  ترتيبًا  مرتبة 
نظام )APA(، وبحجم 12 للعربي و9 لإلنجليزي، 
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو اآلتي: 

ح

.

      االقتباس من كتاب:االقتباس من كتاب:  
الجوير، إبراهيم مبارك. )2009م(. األسرة والمجتمع: 
دراســـــات فـــي عــلــم االجــتــمــاع الــعــائــلــي. ط.1، 

الرياض: دار عالم الكتب.
إبراهيم بن علي بن يوسف.  أبو إسحاق  الشيرازي، 
)1403هـــ(. المهذب في فقه اإلمــام الشافعي، 
ــي. ط.2،  تــحــقــيــق: حــبــيــب الــرحــمـــــن األعــظــمـــ

بيروت: دار الكتب العلمية.

   االقتباس من دورية:    االقتباس من دورية: 
الجودة  ضمان  معايير  )2011م(.  أحــمــد.  عـــودة، 
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة: 
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والجـــودة. المجــلة 
  ،)2(7 التربويـــــــــــــة،  العلـــــــــوم  في  األردنيــــــــــــــــــة 
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the  field of study in  intermediate  schools 
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Saud University Educational Sciences, 3(1), 
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الحجج السفسطائية لمخالفي أهل السنة والجماعة في المسائل األصولية
»دراسة نظرية نقدية تطبيقية«

 مرام بنت سعود بن مفلح الغامدي )*(
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)قدم للنشر يف 2/4/ 1442هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/6هـ(
ـــكها،  ـــا ومتاس ـــات قوهت ـــوال، وإثب ـــق األق ـــا بتحقي ـــار عنايته ـــه باعتب ـــول الفق ـــم أص ـــروع عل ـــن ف ـــن م ـــض األصولي ـــد بع ـــرة عن ـــدل واملناظ ـــث اجل ـــدُّ مباح ـــث: تع ـــص البح ملخ
ـــدى  ـــا ل ـــرة معروًف ـــدل واملناظ ـــاب اجل ـــراب، وإذا كان ب ـــف واضط ـــه كل ضع ـــي عن ـــة، وتنف ـــتدالل الصحيح ـــرق االس ـــع ط ـــيه م ـــاب ومتاش ـــاق اخلط ـــدى اتس ـــف م ـــا تكش ك
ظـــوا بعـــض املغالطـــات التـــي تشـــوب عمليـــة إثبـــات األقـــوال واالســـتدالل هلـــا، ممـــا يوهـــم  العلـــاء املتقدمـــن ومارســـوه يف جمالـــس العلـــم وأماكـــن الـــدرس، فقـــد حََلَ
ـــن  ـــة، يتب ـــا الصحيح ـــا ورشوطه ـــرة وأركاهن ـــدل واملناظ ـــكات اجل ـــى حم ـــوال ع ـــذه األق ـــرض ه ـــر وع ـــان النظ ـــد إمع ـــه عن ـــه، إال أن ـــتدالل علي ـــكام االس ـــول وإح ـــوة الق بق
ـــة.  ـــائل األصولي ـــض املس ـــة يف بع ـــنة واجلاع ـــل الس ـــي أه ـــات خمالف ـــن مغالط ـــيًئا م ـــف ش ـــث ليكش ـــذا البح ـــاء ه ـــة، فج ـــطة واملغالط ـــى السفس ـــة ع ـــا مبني ـــا؛ لكوهن ـــا وزيفه ضعفه
ـــن  ـــات م ـــوي مغالط ـــج حت ـــى حج ـــم ع ـــوا خمالفته ـــر، وبن ـــنة واألم ـــخ والس ـــة يف النس ـــنة واجلاع ـــل الس ـــة أه ـــا املبتدع ـــف فيه ـــائل خال ـــبع مس ـــود س ـــة إىل وج ـــت الدراس وخلص

ـــا. ـــة وتفنيده ـــائل األصولي ـــع املس ـــطائية يف مجي ـــج السفس ـــع احَلج ـــة بجم ـــت الدراس ـــى. وأوص ـــة املعن جه

كلامت مفتاحية: احَلجج، السفسطائية، أهل السنة واجلاعة، جدل، االستدالل، مغالطات.
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Abstract: Themes of debating are considered – among some scholars of Uṣūl al-fiqh – one of the branches of Uṣūl al-fiqh,  considering their interest in verifying 
sayings, proving their strength and cohesion, and revealing the consistency of the discourse and its consistency with the best methods of reasoning, and denying it all 
weakness. Moreover, the theme of debating was known to the previous scholars and practiced by them. They noticed some fallacies that distort the process of proving 
statements and inferring them, which gives the illusion of the strength of the saying and the provisions of inference on it. However, after carefully considering these 
opinions and their arguments and testing them through debating with fulfilling all correct pillars and conditions, that opinion’s weakness and fallacy become apparent 
because it is billed upon sophistry and falsehood. Therefore, the current research revealed some of the misconceptions of the opponents of Ahl al-Sunnah in some issues 
of Uṣūl al-fiqh. The study concluded that there are seven issues in which the innovators disagreed with scholars of Ahl al-Sunnah wa al-jama’ah, in themes of Sunnah, 
abrogation and imperatives, and built their opinions on arguments containing fallacies in terms of meaning. The study recommended collecting sophist arguments in 
all issues of Uṣūl al-fiqh and refuting them.
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مقدمة:
يعــدُّ علــم أصول الفقــه علًا ملنهــج النظر واالســتدالل 
ــن  ــا ب ــم م ــذا العل ــث ه ــوع مباح ــر؛ إذ تتن والتفك
ــادر  ــث مص ــه، كمباح ــن رضوريات ــي م ــث ه مباح
وأدلــة الــرع، وطــرق االســتفادة منهــا، وحــال 
ــه،  ــه ومكمالت ــن رياضات ــي م ــث ه ــتفيد، ومباح املس
ــج  ــاء منه ــى بن ــه ع ــول بقدرت ــم األص ــز عل ــا يتمي ك
ــي  ــث الت ــن املباح ــي، وم ــدي والتحلي ــر النق التفك
ــذا  ــن ه ــتوعبوها ضم ــون واس ــا األصولي ــرق هل تط
العلــم هــو مــا يتعلــق ببــاب املناظــرة واجلــدل، 

ــه. ــتدالل ومغالطات ــوة االس ــن ق ــف ع والكش
تكســب  وطرائقهــا  األصوليــة  املنهجيــة  وهــذه 
دارســها وممارســها مهــارة كبــرة يف بنــاء االســتدالل، 
ــل  ــل يف أص ــف واخلل ــن الضع ــن مكام ــف ع والكش

ــه. ــتدالل ب ــة االس ــل وطريق الدلي
ــل  ــن أه ــول م ــاء األص ــلكها عل ــة س ــذه املنهجي وه
الســنة واجلاعــة يف الــرد عــى خمالفيهــم الذيــن اختــذوا 
ــا هلــم يف إثبــات بدعهــم وخمالفتهــم  املغالطــات طريًق

للحــق.
ــطة  ــات والسفس ــك املغالط ــن تل ــت تبي ــذا ارتأي وهل
عنــد خمالفــي أهــل الســنة واجلاعــة يف مســائل النســخ 
والســنة واألمــر كتطبيــق عــى تلــك املغالطــات 

ــة. ــة نقدي ــتها دراس ودراس

الدراسات السابقة:
مل أجــد - فيــا اطلعــت عليــه - كتبــًا أو رســائل علميــة 

ــة  ــائل األصولي ــطائية يف املس ــج السفس ــت احَلج تناول
إال أن هنــاك مــن تنــاول املواضيــع اخلاصة بالسفســطة 
، وكان أول مــن كتــب فيهــا بشــكل خــاص ابــن 
ــدت  ــطة » ، ووج ــص السفس ــه »تلخي ــد يف كتاب رش
مــن املعارصيــن مــن درس احَلجــج السفســطائية لكــن 
ــتي،  ــوع دراس ــن موض ــف ع ــته خيتل ــوع دراس موض

ــايل: ــات كالت وهــذه املؤلف
ــى، . 	 ــادل مصطف ــف: ع ــة، تألي ــات املنطقي املغالط

وهــذا الكتــاب متعلــق باملغالطــات يف احَليــاة 
اليوميــة، وهــو مــا ذكــره املؤلــف يف كتابــه حيــث 
ــا يشــاهده  ــاب هــو م ــن إن ســبب تأليفــه للكت ب
ــائل  ــوم يف الفضائيــات التلفزيونيــة، ووس كل ي

ــالط. ــن أغ ــرى م ــالم األخ اإلع
خمتــر املغالطــات املنطقيــة، تأليــف: د/ مــريض . 	

للكتــاب  اختصــار  وهــو  العنــزي،  مشــوح 
الســابق.

تطبيقــات املنطــق العمــي يف احَليــاة اليوميــة: . 	
ســيد  هلبــة  بحــث  واملغالطــات،  االســتدالل 
ــل  ــة وادي الني ــور يف جمل ــث منش ــي، بح اجلناين
ــة  ــانية واالجتاعي ــوث اإلنس ــات والبح للدراس
احَلجــج  لدراســة  أيضــًا  وهــو  والرتبويــة، 

اليوميــة. السفســطائية 
السفســطائية  احَلجــة  األصوليــن  بقيــة  تنــاول  و   
ــق  ــة باملنط ــث اخلاص ــم يف املباح ــالل مؤلفاهت ــن خ م
ــائل  ــى املس ــق ع ــن التطبي ــة م ــة خالي ــة نظري كدراس

األصوليــة.
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ودراستي ختتلف يف اآليت:
أوالً: التطبيق من خالل بعض املسائل األصولية.

ثانيًا: دراسة ونقد تلك احلجج.
وهذان األمران قد خال منها الدراسات السابقة.

أهداف املوضوع:
مجــع املغالطــات التــي اســتخدمها أهــل البــدع يف . 	

املســائل األصوليــة.
بيان نوع املغالطات، وطريقة الرد عليها.. 	
بيــان مذهــب أهــل الســنة واجلاعــة مــع أدلتهــم . 	

ــل  ــا أه ــم فيه ــي خالفه ــة الت ــائل األصولي يف املس
البــدع.

أمهية املوضوع:
ممــا . 	 احَلجــاج  يف  واحَليــل  املغالطــات  دراســة 

ــم  ــن ث ــا، وم ــة بنائه ــة طريق ــى معرف ــاعد ع يس
معرفــة طريقــة إضعافهــا وردهــا.

ــرد . 	 ــم ال ــه، ومــن ث ــة طريقــة احَلجــاج وبنائ معرف
عليهــا، يكســب املــارس دقــة الفهــم، وقــوة 

ــه. ــر ومهارت النظ
ــا . 	 ــج، مم ــاء احَلج ــات يف بن ــن املغالط ــف ع الكش

ــه. ــا أو عدم ــوع فيه ــة الوق ــاعد يف قل يس

حدود البحث:
ــث  ــن حي ــطائية م ــج السفس ــل للحج  أوالً: التأصي

ــوه. ــف ونح التعري

 ثانيــًا: التطبيــق هلــا مــن خــالل بعــض املســائل 
ــر؛  ــنة واألم ــخ والس ــل النس ــة بدلي ــة املتعلق األصولي
ــم  ــن ث ــطائية، وم ــا سفس ــه كوهن ــر وج ــك بذك وذل

ــًا. ــا أصولي نقده

منهج البحث:
ســتكون منهجيــة البحــث اســتقرائية نقديــة ، و املنهــج 

ــي كالتايل: التفصي
التمهيد للمسائل التي حتتاج إىل متهيد.. 	
تصديــر املســألة بقــول أهــل الســنة واجلاعــة مــع . 	

دليلهــم.
ذكر املخالف ألهل السنة واجلاعة يف املسألة.. 	
بيــان حجــة املخالــف التــي اعتمــدت عــى . 	

واملغالطــة. السفســطة 
ــى . 	 ــتملة ع ــة مش ــك احَلج ــون تل ــه ك ــان وج بي

واملغالطــة. السفســطة 
ذكر رد أهل السنة واجلاعة عى تلك احَلجة.. 	
ــم . 	 ــخ ث ــدء بالنس ــائل بالب ــب املس ــت يف ترتي التزم

ــم األمــر. الســنة ث
بــدأت يف املســائل بالقــول الراجــح ثــم األقــوال . 	

املخالفــة.
ــإن . 	 ــورها، ف ــا لس ــات، وعزوه ــام اآلي ــان أرق بي

ــن  ــم)..( م ــة رق ــول: اآلي ــة أق ــة كامل ــت آي كان
ســورة ) كــذا(، وإن كانــت جــزء مــن آيــة أقــول: 

ــذا(. ــورة ) ك ــن س ــم)..( م ــة رق ــن اآلي م
حيــال عــى مصــدر احَلديــث بذكــر الكتــاب . 		
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ــم  ــة، ورق ــزء والصفح ــر اجل ــم بذك ــاب، ث والب
احَلديــث.

خطة البحث:
انتظــم البحــث يف مقدمــة و مبحثــن و خامتــة فكانــت 

اخلطــة كالتــايل: 
وهــدف  	 اســتهالل  عــى  اشــتملت  مقدمــة: 

وخطتــه. البحــث،  ومنهــج  وأمهيتــه،  البحــث، 
للحجــج  	 النظريــة  الدراســة  األول:  املبحــث 

مطالــب: أربعــة  وفيــه   ، السفســطائية 
السفســطائية  - احلجــة  تعريــف  األول:  املطلــب 

وأنواعهــا، وفيــه مســألتان:
املسألة األوىل: تعريف احلجة. -
املسألة الثانية: أنواع احلجج. -
املطلب الثاين: أغراض احلجج السفسطائية. -
املطلب الثالث: أنواع احلجج السفسطائية. -
احلجــج  - تعلــم  فائــدة  الرابــع:  املطلــب 

. ئية لسفســطا ا
املبحــث الثــاين: الدراســة التطبيقيــة عــى املســائل  	

األصوليــة:
املطلــب األول: احلجــج السفســطائية يف مباحــث  -

النســخ، وفيــه مســألتان:
املسألة األوىل: حكم النسخ. -
ــن  - ــن م ــل التمك ــر قب ــخ األم ــة: نس ــألة الثاني املس

ــال. االمتث
املطلــب الثــاين: احلجــج السفســطائية يف مباحــث  -

الســنة، وفيــه مســألتان:
املسألة األوىل: إفادة التواتر للعلم. -
ــا  - ــر مل ــل التوات ــامن أه ــم كت ــة: حك ــألة الثاني املس

ــه. ــاج إىل نقل حيت
املطلــب الثالــث: احلجــج السفســطائية يف مباحث  -

األمــر، وفيــه أربعة مســائل:
املسألة األوىل: هل لألمر صيغ ختصه؟ -
املسألة الثانية: اشرتاط اإلرادة يف األمر. -
املســألة الثالثــة: جــواز األمــر مــن اهلل بــام يف  -

فعلــه. مــن  ــن  يتمكَّ املكلــف ال  أن  معلومــه 
املسألة الرابعة: األمر للمعدوم -

أســأل اهلل التوفيــق والســداد فيــا أحــرره وأبينــه، 
ــى اهلل  ــل، وص ــن الزل ــا م ــبحانه أن حيفظن ــأله س وأس
وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.

املبحث األول 
الدراسة النظرية للحجج السفسطائية

السفســطائية،  احلجــة  تعريــف  األول:  املطلــب 
وأنواعهــا

املسألة األوىل: تعريف احلجة:
تعريــف احَلجــة لغــة: قــال ابــن فــارس: »احَلــاء 
واجليــم أصــول أربعــة، فــاألول القصــد، وكل قصــد 
ــه  ــع ب ــا دف ــل: م ــان، وقي ــة: الربه ــج«)	(، واحَلج ح
اخلصــم، وهــو رجــل حجــاج أي جــدل، والتحــاج: 
التخاصــم، ومجــع احَلجــة: حجــج وحجــاج، وحاجــه 

1. ينظر: مقاييس اللغة، ج: 2، ص: 29، مادة )حجج(.
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ــة.)	( ــه احَلج ــا: نازع ــة وحجاًج حماج
احَلجــة  يكــون  أن  »وممكــن  فــارس:  ابــن  قــال 
مشــتقة مــن هــذا ألهنــا تقصــد، أو هبــا يقصــد احَلــق 

املطلــوب«.)	(
اصطالًحا: عرفت احَلجة بعدة تعاريف منها: 

احلجة: ما دل عى صحة الدعوى.4. 	
احلجة: هي املعلوم التصديقي.5. 	

 احلجة: هي املوصلة للتصديق.6	. 
ولعــل الراجــح واهلل أعلــم هــو التعريــف األول؛ 
ــد أن  ــاء جي ــن العل ــر م ــتعاالت كث ــع الس ألن املتتب
الغالــب يف اســتعال احَلجــة مــا يفيــد قــدرًا زائــدًا عــن 
كوهنــا معلــوم تصديقــي، أو موصلــة للتصديــق، مــن 
ــة  ــاع والغلب ــن اإلقن ــة م ــه احَلج ــف ب ــا تتص ــة م جه
ــاوى  ــياق الدع ــرد يف س ــا ت ــًا م ــم، وغالب ــى اخلص ع

ــرات. واملناظ
واختلف هل هي بمعنى الدليل أو ال عى قولن:

ــل،  ــن الدلي ــا وب ــا بينه ــاك فرًق ــول األول: أن هن الق
ــرايف)	(،  ــح)	(، والق ــن مفل ــه اب ــب إلي ــا ذه ــذا م وه

والرسخــي.)	(
2. ينظر: لسان العرب، ج: 2، ص: 261، مادة )حجج(.
3. ينظر: مقاييس اللغة، ج: 2، ص: 30، مادة )حجج(.

4. ينظــر: نظــم الــدرر فــي تناســب اآليــات و الســور ، ج: 6 ، 
ص:179.

5. ينظر: دستور العلماء ، ج:3 ، ص: 259.
6. ينظر: معجم مقاليد العلوم ، ج: 1 ، ص: 118.

7. ينظر: أصول الفقه، ج: 3، ص: 419.
8. ينظر: الفروق، ج: 1، ص: 232.

9. ينظر: المحرر في أصول الفقه، ج: 1، ص: 209.

ومن تلك الفروق التي ذكروها:
واحَلجــة . 	 املطلــوب،  عــى  دل  مــا  الدليــل  أن 

األشــياء التــي تدفــع الزلــل عــن املناظــر.
الدليــل خــاص بــا يظهــر احَلكــم فقــط، واحَلجــة . 	

تكــون موجبــة للحكــم تــارة، ومظهــرة لــه تــارة 
أخــرى.

الدليــل يعتمــد عليــه املجتهــدون، واحَلجــة يعتمد . 	
عليهــا احَلــكام والقضاة.

القــول الثــاين: أن احَلجــة والدليــل بمعنــى واحــد فــال 
ــن،  ــن األصولي ــر م ــب كث ــه ذه ــا، وإلي ــرق بينه ف
كالقــايض أيب يعــى)		(، وإمــام احَلرمــن)		(، وأيب 

ــزم.)		( ــن ح ــي)		(، واب ــد الباج الولي
ــو  ــح ه ــم أن الراج ــر و اهلل أعل ــذي يظه ــح: ال الراج
ــل  ــة و الدلي ــن احَلج ــرق ب ــو الف ــول األول ، وه الق
ــن  ــر م ــة ألن كث ــروق، باإلضاف ــن ف ــروه م ــا ذك مل
األصوليــن		 جعــل الدليــل خــاص بــا يفيــد القطــع، 
وعــى هــذا فهنــاك فــرق بــن احَلجــة والدليــل‘ 

ــًا.  ــع دائ ــد القط ــة ال تفي فاحَلج
ــة  ــي كلم ــطائي، وه ــع سفس ــم، مج ــطائية: اس السفس

ــة. ــت عربي ــة، وليس يوناني
ــوه أو  ــة مم ــاه حكم ــطس معن ــارايب: »سوفس ــال الف ق

10. ينظر: العدة، ج: 1، ص: 133.

11. ينظر: التلخيص، ج: 1، ص: 129.

12. ينظر: إحكام الفصول، ج: 1، ص: 49.

13. ينظر: اإلحكام، ج: 1، ص 37. 

14. ينظــر: شــرح األصــول الخمســة، ص88، والمعتمــد، ج: 1، 
ص: 109 ، اإلحــكام ، ج: 1 ، ص: 27 شــرح مختصــر 

الروضــة ، ج: 2 ، ص: 674.
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ــن  ــك، وكل م ــت ذل ــة وليس ــا حكم ــا أهن ــون هب مظن
ــبب  ــه بس ــن ب ــا يظ ــتعال م ــى اس ــدرة ع ــى الق اقتن
ــون  ــر أن يك ــن غ ــم م ــة وذو عل ــه ذو حكم ــك أن ذل

ــطائي«.)		( ــمى السفس ــو يس ــة فه ــك باحَلقيق كذل
ــات  ــن مقدم ــت م ــا تركب ــطائية: م ــة السفس فاحَلج

شــبيهة باحَلــق.)		(
ويطلق عى احَلجة السفسطائية: مغالطة)		(.

ــم،  ــاظ العل ــاء بألف ــم العل ــذا يكل ــا: )ه ــال عليه مث
ــامل(. ــذا ع ــامل، فه ــو ع ــك فه ــن كان كذل وكل م

حكمها:
ال تفيــد ظنًّــا، وال يقينـًـا، وإنــا تفيــد الشــبهة الكاذبــة، 

وفســادها مــن جهــة صورهتــا أو مادهتــا.)		(
سبب تسميتها بذلك:

ــم:  ــال هل ــان يق ــفة اليون ــن فالس ــة م ــبة إىل مجاع نس
ــات  ــن املغالط ــوع م ــذا الن ــذوا ه ــطائية، اخت السوفس

ــياء.)		( ــق األش ــرون حقائ ــم، وينك ــا هل طريًق

املسألة الثانية: أنواع احلجج:
حجــة برهانيــة: وهــي مــا تركبــت مــن مقدمــات . 	

يقينيــة.)		(
15. ينظر: األلفاظ المستعملة في المنطق، ج: 1، ص: 26.

16. ينظــر: لــب اللبــاب فــي تحريــر األنســاب، ج: 2، ص: 365، 
والكليات، ج: 1، ص: 849.

17. ينظر: تقريب الوصول، ص: 117.

18. ينظر: المنطق، ج: 2، ص: 147.
19. ينظر: مفاتيح العلوم، ج: 1، ص: 91.

.  ينظــر: تقريــب الوصــول، ص: 116، واأللفــاظ المســتعملة   20
فــي المنطــق، ج: 1، ص: 23.

حجــة جدليــة: وهــي مــا تركبــت مــن مقدمــات . 	
مشــهورة تقــرب مــن اليقــن، وتلــزم هبــا الطــرف 

اآلخــر.)		(
حجــة خطابيــة: وهــي مــا تركبــت مــن مقدمــات . 	

ــه  ــا تنبه ــل ولكنه ــرف املقاب ــزم الط ــة، وال تل ظني
وحتثــه عــى العمــل.)		(

حجــة شــعرية: وهــي مــا تركبــت مــن مقدمــات . 	
ــه. ــره عن ــب الســامع يف يشء أو تنفِّ متخيلــة لرتغِّ

)		(

احَلجة السفسطائية: وقد سبق بيان معناها.. 	

املطلب الثاين: أغراض احلجج السفسطائية
للمغالطة غرضان:

األول: غرض صحيح، وهو نوعان:
ملصلحــة حممــودة، وقصــد صحيــح، مثــل اختبــار . 	

وامتحــان معرفــة املناظــر، وتســمى )امتحاًنــا(.
ــى . 	 ا ع ــرًّ ــزه إذا كان م ــم وتعجي ــة اخلص ملدافع

ــاًدا(. ــمى )عن ــه، وتس باطل
ــة،  ــم واملعرف ــاء بالعل ــد، كالري ــرض فاس ــاين: غ الث

ــره.)		( ــى غ ــوق ع ــا للتف وطلًب

. ينظر: المرجعان السابقان.  21
22. ينظر: المرجعان السابقان.

23. ينظر: تقريب الوصول، ص: 116.
. ينظر: المنطق، ص: 421.  24
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املطلب الثالث: أنواع احلجج السفسطائية
احلجج السفسطائية نوعان:

األول: املغالطــة مــن جهــة اللفــظ، وأســباهبا عــى ســتة 
: م قسا أ

بســبب اشــرتاك االســم، مثــل ذلــك: قــول . 	
القائــل: )هــل يشء مــن الــرور واجــب أو ليــس 
ــر،  ــب خ ــا، وكل واج ــإن كان واجًب ــا، ف واجًب
ــا،  ــس واجًب ــر، وإن كان لي ــرور خ ــض ال فبع
ــود  ــه وج ــب ل ــا ال جي ــإن م ــه، ف ــد ألبت ــال يوج ف
ــوت  ــل امل ــل خيي ــوًدا، ب ــس موج ــٌت فلي وال وق
ــب رضورة(،  ــو واج ــا ه ــك مم ــر ذل ــرم وغ واهل
ــوده(  ــب وج ــبب أن )الواج ــا بس ــة هن واملغالط
ــا  ــال هل ــا يق ــه(، وإن ــل ب ــب العم ــر )الواج غ
ــب  ــوم الواج ــم، ومفه ــرتاك االس ــب باش واج
األول أن وجــوده رضوري، ومفهــوم الواجــب 

ــود. ــاره حمم ــر أن إيث اآلخ
بســبب املــاراة واملشــاغبة، مثــال ذلــك: لــو قــال . 	

ــم أن  ــن أن تفه ــم(، أمك ــاكت متكل ــل: )الس قائ
ــاكت. ــم س ــم أن املتكل ــم، وأن تفه ــاكت متكل الس

بســبب الرتكيــب: وهــو أن يكــون احَلكــم يف . 	
القضيــة بســبب الرتكيــب والتأليــف صادًقــا، 
ــدق  ــا، فيص ــل كاذًب ــل والتحلي ــب التفصي وبحس

ــاًل. ــا ال مفص مركًب
بســبب اشــرتاك القســمة: وهــي مــا تكــون . 	

ــن  ــم وجــود تأليــف ب ــه بســبب توه ــة في املغالط
ــال:  ــوًدا، مث ــس موج ــو لي ــردة، وه ــاظ املف األلف

إذا كان زيــد شــاعًرا ولكنــه غــر ماهــر يف شــعره، 
ــه  ــاًل، فإن ــة مث ــر كاخلياط ــن آخ ــًرا يف ف وكان ماه
يصــح أن حيكــم عليــه بانفــراد بأنــه شــاعر مطلًقا، 
ــن احَلكمــن  ــإذا مجعــت ب ــا، ف ــه ماهــر مطلًق وأن
ــر  ــاعر وماه ــد ش ــت: زي ــدة، وقل ــارة واح يف عب
ــه شــاعر وماهــر يف  ــارة توهــم بأن فــإن هــذه العب
ــظ  ــن إذا لوح ــم كاذب، ولك ــو حك ــعره، وه ش
ــل إىل حكمــن  ــل والتحلي ذلــك بحســب التفصي

ــا. ــر كان صادًق ــد باآلخ ــر مقي ــا غ أحدمه
واإلعجــام: . 	 اإلعــراب  يف  االشــرتاك  بســبب 

ــبب  ــاه بس ــدد معن ــظ يتع ــا إذا كان اللف ــي في وه
أمــور عارضــة عــى هيئــة خارجــة عــن ذاتــه بــأن 

ــا. ــا أو خطًّ ــظ نطًق ــف اللف يصح
ــكل . 	 ــق بش ــذا متعل ــظ: وه ــالف اللف ــبب اخت بس

اللفــظ، فاللفــظ خيتلــف مفهومــه باختــالف 
والتذكــر،  والتأنيــث،  التصاريــف،  أشــكال 

والفاعــل واملفعــول.

ــى  ــباهبا ع ــى، وأس ــة املعن ــن جه ــة م ــاين: املغالط الث
ــبعة: ــام س أقس

ــون . 	 ــي تك ــات الت ــرض: فاملغالط ــا بالع ــبب م بس
ممــا بالعــرض تقــع متــى مــا اتفــق أن حيمــل يشء 
ــد الشــيئن أمــر  ــذات، ويتفــق ألح عــى يشء بال
ــد  ــرض يوج ــا بالع ــن أن م ــه يظ ــرض فإن بالع
ــك  ــال ذل ــذات. ومث ــيئن بال ــك الش ــد ذين ألح
ــان،  ــر اإلنس ــه غ ــار إلي ــد املش ــل: زي ــول القائ ق
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ــد إنســان، فاإلنســان غــر اإلنســان. وذلــك  وزي
أن محــل اإلنســانية عــى زيــد هــو بالــذات، 
وعــرض لزيــد مــن جهــة مــا هــو شــخص أن كان 
غــر اإلنســان الــذي هــو نــوع كي، فظــن لذلــك 
أنــه يلــزم، ومثــال ذلــك أيًضــا: زيــد غــر عمــرو، 

ــان.  ــر إنس ــد غ ــان، فزي ــرو إنس وعم
بســبب ســوء اعتبــار احَلمــل: كأن يكــون احَلمــل . 	

عــى جــزء وُأِخــذ عــى الــكل أو عــى جــزء آخــر. 
مثــال ذلــك كأن يقــول القائــل: الزنجــي أســود، 
والزنجــي أبيــض األســنان، فالزنجــي أيًضــا 

ــا. ــض مًع ــود أبي أس
ــو . 	 ــي، وه ــاس املغالط ــم بالقي ــة العل ــبب قل بس

ــن  ــع م ــا لوض ــون نقًض ــه تك ــاس نتيجت كل قي
املنطقيــن  باصطــالح  ويســمى  األوضــاع، 
)تبكيًتــا()		(، باعتبــار أنــه تبكيــت لصاحــب ذلك 
ــيء  ــذا ال ــل: إن ه ــول قائ ــل أن يق ــع. مث الوض
ــف،  ــس بضع ــه لي ــن أن ــن مب ــذا، فيب ــف هل ضع
ــه  ــه ليــس بضعــف يصــدق علي ــه إن ويكــون قول
ــه  ــا أن ــدق هب ــي تص ــة الت ــر اجله ــة غ ــن جه م
ضعــف، مثــل أن يصــدق أن اخلــط ضعــف 
ــن  ــف م ــر ضع ــول، وغ ــة الط ــن جه ــط م للخ

ــرض. ــة الع جه
بســبب اللــوازم: بــأن يســبق إىل الذهــن أن امللزوم . 	

ــت  ــد ندي ــا األرض وق ــا إذا رأين ــه ك الزم لالزم

. التبكيــت لغــة: مــن َبَكتَــه َيْبكتُــُه َبْكتًــا، وَبكَّتَــه: ضربــه بالســيف   25
والعصــا ونحوهمــا، والتبكيــت كالتقريــع والتعنيــف. ينظــر: لســان 

العــرب، ج: 2، ص: 12، مــادة )بكــت(.

باملطــر، فلــا رأيناهــا نديــة ظنناهــا ممطــورة، كأنــه 
ــا كان النــدى ممطــوًرا. ملــا كان املمطــور نديًّ

كأن . 	 األول:  املطلــوب  املصــادرة عــى  بســبب 
ــًدا  ــيًئا واح ــة ش ــربى والنتيج ــة الك ــون املقدم تك
كقولنــا: )اإلنســان بــر، وكل بــر ضحــاك 

فينتــج أن اإلنســان ضحــاك(.
بســبب الغلــط مــن وضــع مــا ليــس بعلــة علــة، . 	

وهــذا الســبب جعلــه املناطقــة مــن خــالل رضب 
ــا بالقيــاس املنطقــي، إال أنــه يمكــن  األمثلــة خاصًّ

أن يقــال بــه يف القيــاس الرعــي.
ــرة يف . 	 ــائل الكث ــع املس ــن وض ــط م ــبب الغل بس

مســألة واحــدة. وهــذا الغلــط يعــرض مــن جهــة 
أن مــا حيتمــل جوابــن خمتلفــن يــرد فيــه جــواب 
ــدل  ــذ ب ــط إذا أخ ــذا الغل ــرض ه ــد، ويع واح
ــول  ــن حمم ــر م ــة أكث ــد يف القضي ــول الواح املحم
ــن  ــر م ــد أكث ــوع الواح ــدل املوض ــد، أو ب واح
موضــوع واحــد، فمثــال أن يأخــذ بــدل املحمــول 
الواحــد حممولــن: قــول القائــل: هــل األرض بــر 

ــدة.)		( ــان ال واح ــذه قضيت ــإن ه ــاء؟ ف أو م

املطلب الرابع: فائدة تعلم احلجج السفسطائية
يقــول ابــن كمونــة: »وفائــدة هــذه الصنعــة أهنــا 
ــه  ــه، أو يغلط ــط يف نفس ــن أن يغل ــا م ــم صاحبه تعص
ــه  ــن، وأن ــط املغالط ــى أن يغال ــدر ع ــه يق ــره، وأن غ
يســتعملها: إمــا امتحاًنــا أو عنــاًدا، لغــرض مــا، ومــن 
المظفــر  المنطــق، ج: 2، ص: 147، والمنطــق،  ينظــر:   .  26

.6 السفســطة، ص:  وتلخيــص   ،425 ص: 
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ــي  ــا ينبغ ــى م ــد ع ــا، فوج ــة وأجزاءه ــح احَلج تصف
مــادة وصــورة، ولفًظــا ومعنــى، مركبــة ومفــردة أمــن 

ــط«)		(. ــه غل ــع ل ــن أن يق م
وقــال ابــن الســبكي: »إن مــا يقــع يف املغالطــات 
ــم  ــن تعلي ــه م ــل ب ــر حيص ــس النظ ــات يف جمال واملغالب
إقامــة احَلجــة ونــر العلــم وبعــث اهلمــم عــى طلبــه 
ــة  ــده قل ــل عن ــق ويق ــل احَل ــر أه ــم يف نظ ــا يعظ م
اخللــوص وتعــود بركــة فائدتــه وانتشــارها عــى 
عــدم اخللــوص، فقــرب مــن اإلخــالص إن شــاء اهلل 

تعــاىل«.)		(
وهبــذا تتلخــص فائــدة تعلــم احَلجــج السفســطائية يف 

التــايل:
ـــاة . 	 ـــن النج ـــر م ـــث واملناظ ـــن الباح ـــا يتمك أن هب

ــن  ــه مـ ــظ نفسـ ــط، وحيفـ ــوع يف الغلـ ــن الوقـ مـ
الباطـــل؛ ألنـــه إذا عـــرف مواقـــع املغالطـــة 
ــن  ــرب مـ ــق إىل اهلـ ــرف الطريـ ــا يعـ ومداخلهـ

ــط. الغلـ
ـــف . 	 ـــن وكش ـــة املغالط ـــن مدافع ـــن م ـــا يتمك أن هب

مداخـــل غلطهـــم، وعـــى هـــذا ففائـــدة تعلـــم 
ــم  ــدة تعلـ ــة كفائـ ــر للمغالطـ ــث واملناظـ الباحـ
ــن  ــه يتمكـ ــا؛ فإنـ ــموم وخواصهـ ــب للسـ الطبيـ
ـــر  ـــتطيع أن يأم ـــا، ويس ـــرتاز منه ـــن االح ـــك م بذل

ــا.)		( ــن يتناوهلـ ــداوي مـ ــرتاز ويـ ــره باالحـ غـ

27. ينظر: الجديد في الحكمة، ج: 1، ص: 202. 
28. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، ج: 4، ص: 62.

29. ينظر: المنطق، ص: 422.

املبحث األول
الدراسة التطبيقية عى املسائل األصولية 

مباحــث  يف  السفســطائية  احلجــج  األول:  املطلــب 
ــخ النس

املسألة األوىل: حكم النسخ
يطلق النسخ يف اللغة عى معنين: 

األول: اإلزالــة، أي رفــع يشء، وإثبــات غــره مكانــه، 
ومنــه قوهلــم: نســخت الشــمس الظــل: أي أزالتــه.

ــخت  ــم: نس ــه قوهل ــل، و في ــل و التحوي ــاين: النق الث
ــه.		 ــاب: أي نقلت الكت

النســخ  تعريــف  يف  األصوليــون  اختلــف  وقــد 
اصطالحــًا بنــاء عــى خالفهــم يف حقيقــة النســخ أهــو 

ــوال: ــى أق ــان ع ــع أو بي رف
بخطــاب  الثابــت  احَلكــم  رفــع  األول:  القــول 
ــر  ــاره كث ــه)		( ، و اخت ــرتاٍخ عن ــاب م ــدم بخط متق
مــن األصوليــن، كالباقــالين،		 والشــرازي،		 و 

الغــزايل،		 وغرهــم، ونســب ألكثــر العلــاء.		
ــق  ــي بطري ــم رشع ــاء حك ــان انته ــاين: بي ــول الث الق
رشعــي مــرتاٍخ عنــه، أو عبــارة عــن انتهــاء مــدة 

. ينظر: لسان العرب ،ج:3 ، ص: 72 )مادة نسخ (.  30
31. ينظر: روضة الناظر، ج: 1، ص: 283.

32, ينظر: البرهان ، ج:2 ، ص:843.
33. ينظر: اللمع ، ص: 55.

34. ينظر: المستصفى: ص: 90
البحــر  و   ،  305 ، ص:  ج:1  الفصــول:  إحــكام  ينظــر:   .35
، ص:  ج:6  التحبيــر:  و   ،145 ، ص:  ج:3   ، المحيــط 

.2974
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االســفراييني،		  إســحاق  أبــو  اختــاره  و  احَلكــم. 
واجلوينــي،		 و نســب ألكثــر الفقهــاء		

ــع و  ــاىل، ورف ــق اهلل تع ــان يف ح ــه بي ــث: أن ــول الثال الق
تبديــل يف حــق املكلــف، فهــو بيــان مــدة احَلكــم الــذي 
ــل  ــذا التفصي ــه، وهب ــو ابقائ ــا ه ــا و تقديرن كان يف تومهن

ــة.		 ــال احَلنفي ق
ــة  ــن حقيق ــه تضم ــول األول ؛ ألن ــو الق ــح: ه و الراج
النســخ التــي هــي الرفــع، و ادخــل مجيــع أنــواع النســخ، 
ومل يدخــل يف النســخ مــا ليــس منــه، فهــو جامــع مانــع.

واحَلق أن النسخ جائٌز عقاًل)		( وواقع رشًعا.		
ويدل عى ذلك أدلة كثرة		 منها:

إمجــاع الصحابــة- ريض اهلل عنهــم -؛ فقــد أمجعــوا . 	
عــى أن رشيعــة حممــد صــى اهلل عليــه وســلم 

ــابقة. ــع الس ــع الرائ ــخة جلمي ناس
و قوع النسخ يف الريعة، والوقوع دليل اجلواز:. 	

ــد  ــكام بع ــض األح ــخ بع ــا نس ــع يف رشيعتن ــد وق فق
ثبوهتــا، ومنهــا: 

36. ينظر: البرهان،ج:2، ص:843.
. ينظر: البرهان ،ج2،ص:845.  37

38. ينظــر: البحــر المحيــط ،ج:4 ، ص:145 ، والتحبيــر ،ج:6، 
ص:2979.

المحــرر،  . ينظــر: أصــول الجصــاص، ج:2،ص:199، و   39
ص:4354. ج:2، 

.  ينظر: نهاية السول، ج: 2، ص: 167، وروضة الناظر،   40
ج: 1، ص: 292، وشــرح تنقيح الفصول، ص: 303.

41. ينظر: المراجع السابقة ، و اللمع ،ص: 55، شرح مختصر 
الروضة ،ج:2،ص:266 ، التحبير ،ج:6،ص:2985.

42.  ينظر: المراجع السابقة ، و اللمع ،ص: 55، شرح مختصر 
الروضة ،ج:2،ص:266 ، التحبير ،ج:6،ص:2985 .

ــن -  ــاًل ع ــواًل كام ــص ح ــوب الرتب ــخ وج ــه نس أن
ــهر  ــة أش ــص أربع ــا بالرتب ــا زوجه ــوىف عنه املت
ــم  ــون منك ــن يتوف ــاىل: )والذي ــال تع ــًرا، ق وع
ــا إىل  ــم متاًع ــة ألزواجه ــا وصي ــذرون أزواًج وي
ــن  ــال: )والذي ــم ق ــراج()		(، ث ــر إخ ــول غ احَل
يرتبصــن  أزواًجــا  ويــذرون  منكــم  يتوفــون 

ــًرا(.)		( ــهر وع ــة أش ــهن أربع بأنفس
ــدس -  ــت املق ــه إىل بي ــوب التوج ــخ وج ــه نس أن

باســتقبال الكعبــة، قــال اهلل تعــاىل: )ســيقول 
الســفهاء مــن النــاس ماوالهــم عــن قبلتهــم التــي 
كانــوا عليهــا()		(، وقــال: )فــول وجهــك شــطر 

ــرام(.)		( ــجد احَل املس
ــاده يف . 	 ــة عب ــاىل مصلح ــم اهلل تع ــع أن يعل ال يمتن

ــر  ــك األم ــع ذل ــان، ويرف ــر يف زم ــم بأم أن يأمره
ــر.)		( ــان آخ ــك يف زم ــد ذل ــم بع عنه

قولــه تعــاىل: )مــا ننســخ مــن آيــة أو ننســها نــأِت . 	
بخــر منهــا أو مثلهــا(.)		(

وخالــف يف جــواز النســخ طائفــة مــن اليهود، ونســب 
ــلمن.)		( لبعض املس

43. من اآلية: 240، من سورة البقرة.

44. من اآلية: 234، من سورة البقرة.

45. من اآلية: 142، من سورة البقرة.

46. من اآلية: 144، من سورة البقرة.
47. ينظر: روضة الناظر، ج: 1، ص: 292. 

48. من اآلية: 106، من سورة البقرة.
نــكار وقــوع النســخ  49. ينظــر: المحصــول، ج: 2، ص: 708، واإ
نمــا  منقــول عــن أبــي مســلم األصفهانــي، وقيــل: إنــه لــم ينكــره، واإ
جعلــه مــن بــاب التخصيــص فــي الزمــن، فالخــاف بينــه وبيــن 
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حجتهم:
أن جــواز النســخ يــؤدي إىل البــداء)		( عــى اهلل تعــاىل، 

وهــذا ال جيــوز.)		(
وجه كوهنا سفسطائية:

ــى  ــوي ع ــا حتت ــطائية أهن ــة سفس ــا حج ــه كوهن ووج
مغالطــة مــن جهــة املعنــى؛ فقــد جعلــوا امللــزوم الزم 
ــى  ــداء ع ــه الب ــزم من ــخ يل ــأن النس ــوا ب ــه، وقال لالزم

ــروه وردوه. ــك أنك ــى اهلل فلذل ــال ع ــو حم اهلل، وه
اجلواب: 

ــن  ــرق ب ــى اهلل، فف ــداء ع ــخ الب ــن النس ــزم م ال يل
ــا كان  ــه م ــر ل ــو أن يظه ــداء ه ــداء، فالب ــخ والب النس
خفيًّــا عليــه، والنســخ ليــس كذلــك؛ إنــا هــو كتمديد 
ــل،  ــده بعم ــيد عب ــر الس ــل أن يأم ــم، مث ــدة للحك م
ــده  ــع ي ــذي أراد الســيد، رف ــه املقــدار ال ــغ من ــإذا بل ف

ــر.)		( ــل آخ ــره بعم ــه، وأم عن
املســألة الثانيــة: نســخ األمــر قبــل التمكــن مــن 

التبصــرة،  ينظــر:  عنــه.  واحــد  غيــر  ذكــره  كمــا  لفظــي  غيــره 
ص: 251 الهامــش، وتقريــب الوصــول، ص: 312 الهامــش، 

وحاشــية العطــار، ج: 2، ص: 122. 
50. البــداء فــي اللغــة: مــن بــدأ يبــدو بــدوًّا، وبــداءة: ظهــر، وبــادي 
الــرأي: ظاهــره، وبــدا لــه فــي األمــر بــدوًّا، وبــداء، وبــداة: نشــأ لــه 

فيــه رأي بعــد إن لــم يكــن.
       وفي االصطاح الذي يقول به اليهود: » تجدد العلم »، أو 
هــو: »إرادة الشــيء دائًمــا، ثــم االنتقــال عــن الــدوام ألمــر حــادث 

مــن غيــر علــم ســابق«.
       ينظر: القاموس المحيط، ج: 1، ص: 1629، والتعريفات، 
ص: 62، والمعتمد، ج: 1، ص: 368، والعدة، ج: 2، ص: 
813، والبرهان، ج: 2، ص: 847، وشــرح الكوكب، ج: 3، 

ص: 536. 
51. ينظر: تقريب الوصول، ص: 314.

52. ينظر: تقريب الوصول، ص: 314، والتبصرة، ص: 253.

االمتثــال
ــذا  ــز، وه ــال جائ ــن االمتث ــن م ــل التمك ــخ قب النس
ــاىل  ــال اهلل تع ــو ق ــا ل ــاء)		(، ك ــور العل ــب مجه مذه
ــر  ــال يف آخ ــم ق ــنة، ث ــذه الس ــوا ه ــان: حج يف رمض

رمضــان: ال حتجــوا.)		(
والدليل عى ذلك:

رفــع . 	 الفعــل  مــن  التمكــن  قبــل  النســخ  أن 
لتكليــف قــد ثبــت عــى املكلــف، فــكان نســًخا، 

ــداء. ــال وال ب ــك حم ــى ذل ــب ع وال يرتت
قولــه تعــاىل: )مــا ننســخ مــن آيــة أو ننســها(.)		(. 	

ــاء  ــه إذا ش ــرب أن ــاىل أخ ــة: أن اهلل تع ــه الدالل وج
نســخ مــن كتابــه مــا أحــب، وظاهــر هــذا: جــواز 
النســخ يف عمــوم األحــوال، ســواء بعــد التمكــن 

مــن الفعــل أو قبــل التمكــن.		
مــا رواه أبــو هريــرة ريض اهلل عنــه: أن النبــي . 	

صــى اهلل عليــه وســلم بعثــه يف بعــث، وقــال: )إن 
ــم  ــار(، ث ــا بالن ــا فأحرقومه ــا وفالًن ــم فالًن وجدت
ــذب  ــار ال يع ــروج: )إن الن ــا اخل ــن أردن ــال ح ق

ــا(.)		( ــا فاقتلومه ــإن وجدمتومه ــا إال اهلل ف هب

53.  ينظــر: التبصــرة، ص: 260، وشــرح تنقيــح الفصــول، ص: 
306، والتحبير، ج: 6، ص: 2997، والتقرير والتحبير، ج: 

3، ص: 183.
54.  ينظر: ميزان األصول، ص: 712.

55.  من اآلية: 106،من سورة البقرة.
. ينظــر: إحــكام الفصــول ،ج::1، ص:320، والجامــع ألحــكام   56

القــرآن، ج: 2، ص: 65.
بــاب: ال  الجهــاد،  كتــاب:  فــي صحيحــه،  البخــاري  أخرجــه   .57

.3016 الحديــث:  رقــم   ،242 اهلل، ص:  بعــذاب  يعــذب 
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أن اهلل تعــاىل أمــر إبراهيــم بذبــح ولــده إســاعيل . 	
ــت  ــل وق ــك قب ــخ ذل ــم نس ــالم- ث ــا الس -عليه

ــح.)		( الذب
وبعــض  املعتزلــة)		(،  ذلــك  جــواز  يف  وخالــف 
احَلنفيــة)		(، والصــريف مــن الشــافعية)		(، والتميمــي 

ــة.)		( ــن احَلنابل م
حجتهم:

أن األمــر بالــيء يــدل عــى حســنه، وكونــه . 	
مصلحــة، والنهــي عنــه يــدل عــى قبحــه، وكونــه 
ــدة ال  ــة واح ــد يف حال ــل الواح ــدة، والفع مفس
ــخص  ــة إىل ش ــدة باإلضاف ــة مفس ــون مصلح يك

ــد. واح
فنتــج أن نســخ الــيء قبــل التمكــن مــن فعلــه يفــي 
إىل أن يكــون الــيء الواحــد عــى وجــه واحــد 
ــة  ــا، مصلح ــنًا قبيًح ــه، حس ــا عن ــه ومنهيًّ ــوًرا ب مأم

ــض.)		( ــو التناق ــذا ه ــدة، وه مفس
وجه كوهنا سفسطائية:

ــن  ــة م ــوي مغالط ــا حت ــطائية أهن ــا سفس ــه كوهن ووج
جهــة املعنــى بســبب ســوء اعتبــار احَلمــل؛ ألن احَلمــل 
ــوا كل  ــد محل ــكل، فق ــى ال ــذ ع ــزء وأخ ــى ج ــا ع هن
58. ينظــر: المحصــول، ج: 2، ص: 717، والتمهيــد، ج: 2، 
ص: 355،، والوصول، ج: 2، ص: 37، والتحبير، ج: 6، 

ص: 2998.
. ينظر: المعتمد، ج: 1، ص: 376.   59

60.  ينظر: بذل النظر، ص: 318.
61.  ينظر: التبصرة، ص: 260.

62. ينظر: التحبير، ج: 6، ص: 2998. 
63. ينظر: المعتمد، ج: 1، ص 376 /378. 

ــس  ــو لي ــالق، وه ــة بإط ــه مصلح ــى أن ــه ع ــور ب مأم
ــدم  ــرط ع ــة ب ــه مصلح ــور ب ــل كل مأم ــك، ب كذل
ــه مل يكــن كذلــك. ــه، فــإذا جــاء النهــي عن النهــي عن
ــر  ــون األم ــاع يف أن يك ــدم االمتن ــا بع ــب عنه وأجي
بالفعــل يــدل عــى حســنه بــرط: أن ال ينهــى عنــه، 
والنهــي عنــه يــدل عــى قبحــه بــرط: أن ال يؤمــر به، 
فيجــوز أن جيعــل بقــاء حكمــه واســتمراره رشًطــا يف 

ــر.)		( األم
أنــه لــو جــاز أن يــرد األمــر بــيء يف وقــت ثــم يــرد . 	

النهــي عــن فعلــه يف ذلــك الوقــت: للــزم مــن ذلــك أن 
يكــون الشــخص الواحــد بالفعــل الواحــد يف الوقــت 
ــا، وذلــك حمــال عــى اهلل تعــاىل؛  الواحــد مأمــوًرا منهيًّ

ألنــه أمــر بالــيء وهنــي عنــه يف وقــت واحــد.)		(
وجه كوهنا سفسطائية:

ــن  ــة م ــى مغالط ــوي ع ــا حتت ــطائية أهن ــا سفس ــه كوهن ووج
ــن  ــل التمك ــخ قب ــوا النس ــم جعل ــبب أهن ــى؛ بس ــة املعن جه
مــن الفعــل يلــزم منــه أن يكــون الشــخص الواحــد بالفعــل 
ــال  ــذا حم ــا، وه ــوًرا منهيًّ ــد مأم ــت الواح ــد يف الوق الواح

عــى اهلل تعــاىل.
لــذا أجيــب عنهــا بــأن ذلــك حمــال إذا كان الغــرض 
ــرض  ــا إذا كان الغ ــل، أم ــول الفع ــو: حص ــر ه ــن األم م
ــن  ــع م ــا ن ــوز وال م ــور، فيج ــالء املأم ــو: ابت ــود ه واملقص

ذلــك.)		(

64. ينظر: العدة، ج: 2، ص: 812. 
65. ينظر: المعتمد، ج: 1، ص: 3776.

66. ينظر: مجموع الفتاوى، ج: 14، ص 146.
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املطلــب الثــاين: احلجــج السفســطائية يف مباحــث 
ــنة الس

املسألة األوىل: إفادة التواتر للعلم
ــع،		  ــو التتاب ــر، وه ــن التوات ــتق م ــًة: مش ــر لغ املتوات
ومنــه قولــه تعــاىل: »ثــم ارســلنا رســلنا تــرتا«،		 أي: 

ــًا.		 ــم بعض ــع بعضه ــن يتب مرتادف
ويف االصطالح: عرف بعدة تعريفات منها: 

خرب مجاعة مفيد بنفسه العلم)		(.. 	
خــرب مجاعــة يســتحيل تواطؤهــم عــادة عــى . 	

الكــذب عــن أمــر حمســوس.		
ــت . 	 ــًا أحال ــرة مبلغ ــه يف الكث ــت روات ــرب بلغ خ

العــادة تواطؤهــم عــى الكــذب.		
ــا؛  ــف األول أفضله ــة إال أن التعري ــف متقارب التعاري

ــع. ــع مان ــه جام ــاز، ولكون ــزه باإلجي لتميي
ــر  ــرب املتوات ــى أن اخل ــاء)		( ع ــة العل ــب عام ومذه
يفيــد العلــم اليقينــي باملخــرب عنــه؛ ألن الواقــع يشــهد 
ــا  ــي ب ــم اليقين ــا العل ــل لن ــه حص ــث إن ــك، حي لذل
ــا العلــم  ــر، فقــد حصــل لن ــه طريــق متوات ــا عن أخربن
ــن،  ــد، والص ــدة كاهلن ــدان البعي ــض البل ــود بع بوج

67. ينظر: لسان العرب ،ج: 5 ، ص: 320 )مادة و تر(.
68. من اآلية رقم 44، من سورة المؤمنين.

69.  ينظر: تفسير البغوي، ج:3،ص:309.
70.  ينظر: مختصر ابن اللحام ص: 81.

71. ينظر: شرح مختصر الروضة،ج2، ص:71.
72. ينظر: اإلبهاج، ج:2 ، ص:285.

73. ينظــر: اإلحــكام، ج: 2، ص 26، وكشــف األســرار، ج: 2، 
 ،1 والمســودة، ج:   ،123 1، ص  واإلحــكام، ج:   ،7 ص: 

.467 ص: 

ونحومهــا، وكذلــك حصــل لنــا العلــم باألنبيــاء 
ــو  ــزوات، ونح ــع والغ ــاء والوقائ ــابقن، والعل الس

ــك)		(.  ــاهد ذل ــا مل نش ــم أنن ــك رغ ذل
وخالف عامَة العلاء السمنيُة)		(، والربامهُة)		(.

حجتهم: 
أنــه ال ســبيل إلدراك علــم مــن العلــوم إال عــن طريــق 
احَلــواس اخلمــس، واملتواتــر ليــس منهــا، إذن املتواتــر 

ال حيصــل بــه العلــم)		(. 
وجه كون دليلهم سفسطائيًّا:

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتــوي مغالطــة 
ــت؛  ــم بالتبكي ــة العل ــبب قل ــى بس ــة املعن ــن جه م
ــث  ــح؛ حي ــر صحي ــي غ ــهم املنطق ــث إن قياس حي
ــواس  ــرف باحَل ــا ع ــم ب ــول العل ــروا حص ــم ح إهن
اخلمــس، وهــذا منقــوض بأمــور عــدة، ووقــع اخلطــأ 

ــت. ــم بالتبكي ــة العل ــبب قل ــا بس هن
لذا أجيب عنها:

ــس  ــواس اخلم ــوم باحَل ــدركات العل ــم م ــأن حرك ب
فقــط منتقــض بــا يــي:

74.  ينظر: اإلحكام، ج: 1، ص: 123. 
75.  ينظر: روضة الناظر، ج: 1، ص: 348، والسمنية -بضم 
الســين مــع تشــديدها وفتــح الميــم-: نســبة إلــى بلــد فــي الهنــد 
اســمه »ســومانا«، وكانــوا مــن عبــدة صنــم اســمه »ســومانات«. 
ينظــر: المصبــاح المنيــر، ج: 1، ص: 290، والتعاريــف، ج: 

1، ص: 415.
76. البراهمــة: فرقــة ضالــة ظهــرت فــي الهنــد، تنســب إلــى رجــل 
يقــال لــه »إبراهيــم » كانــوا يقولــون بنفــي النبــوات، وأن وقوعهــا 
أمــر مســتحيل فــي حكــم العقــل. ينظــر: الملــل والنحــل، ج: 2، 

ص: 250.
77.  ينظر: اإلحكام، ج: 2، ص: 26. 
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ــا -  ــض، كعلمن ــل املح ــدَرك بالعق ــي ت ــور الت باألم
ــأن االثنــن نصــف األربعــة. ب

الباطنــة، مثــل علــم اإلنســان -  وباملشــاهدات 
بجــوع نفســه.

وبالتجريبيــات، وهــي: اطــراد العــادات مثــل أن - 
البنــدول مســكن لــأمل.

العلــم -غــر  تفيــد  أن هنــاك طريًقــا  ثبــت  وإذا 
ــوم  ــدركات العل ــم م ــل حرك ــه يبط ــواس- فإن احَل

اخلمــس)		(. باحَلــواس 

املســألة الثانيــة: حكــم كتــامن أهــل التواتــر ملــا حيتــاج 
إىل نقلــه

مذهــب أهــل الســنة واجلاعــة، ومجهــور العلــاء أنــه 
ــاج  ــا حيت ــوا م ــر، أن يكتم ــل التوات ــى أه ــوز ع ال جي

ــه)		(.  ــه ومعرفت ــق إىل نقل اخلل
دليلهم:

ــو  ــح، وه ــه قبي ــه ومعرفت ــاج إىل نقل ــا حيت ــان م أن كت
يف القبــح بمثابــة الكــذب، والكــذب حمــال عــى أهــل 
ــل  ــؤ أه ــتحالة تواط ــة؛ الس ــة العظيم ــر واجلاع التوات

التواتــر عــى الكــذب.
فلــا مل جيــز عــى أهــل التواتــر الكــذب: كذلــك مل جيــز 
ــاس إىل  ــاج الن ــا حيت ــل م ــان نق ــى كت ــوا ع أن جيتمع

78.  ينظر: شــرح مختصر الروضة، ج: 2، ص: 75، وروضة 
الناظر، ج: 1، ص: 131.

79. ينظــر: اإلحــكام، ج: 2، ص: 57، وروضــة الناظــر، ابــن 
قدامــة )361/1(، والتحبيــر، ج: 4، ص: 1842.

ــه)		(.  ــؤوا علي ــوز أن يتواط ــه، وال جي ــه ومعرفت نقل
وخالــف أهــَل الســنة واجلاعــة اإلماميــُة مــن الشــيعة 
حيــث قالــوا: إنــه جيــوز كتــان أهــل التواتــر ملــا حيتــاج 
إىل نقلــه ومعرفتــه، وعــى هــذا املذهــب بنــوا كالمهــم 
ــي  ــة ع ــى خالف ــص ع ــَل الن ــة نق ــرك الصحاب يف ت
-ريض اهلل عنــه- وإمامتــه بعــد النبــي -صــى اهلل 

ــلم-. ــه وس علي
حجتهم:

ــة، أو  ــيء تقي ــل ال ــة نق ــرتك اجلاع ــوز أن ت ــه جي أن
خــوف فتنــة؛ فلــذا جــاز هلــؤالء كتــان مــا حيتــاج إىل 

ــه)		(.  نقل
وجه كون حجتهم سفسطائية:

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتــوي مغالطــة 
مــن جهــة املعنــى بســبب وضــع مــا ليــس بعلــة علــة.

ــك  ــاز ذل ــو ج ــواز؛ إذ ل ــدم اجل ــا بع ــب عنه ــذا أجي ل
ــواء يف  ــا س ــا؛ ألهن ــرق بينه ــوا وال ف ــاز أن يكذب جل

ــح.)		( القب

ــث  ــطائية يف مباح ــج السفس ــث: احلج ــب الثال املطل
ــر األم

املسألة األوىل: هل لألمر صيغ ختصه
األمــر لغــًة: مصــدر بمعنــى الطلــب ، وضــده النهــي، 
وقــد عرفــه كثــر مــن أهــل اللغــة بأنــه: ضــد النهــي؛ 

80.  ينظر: روضة الناظر، ج: 1، ص: 361.
81. ينظــر: روضــة الناظــر، ج: 1، ص: 361، واإلحــكام، ج: 

2، ص: 57. 
82. ينظر: اإلحكام، ج: 2، ص: 59. 
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وذلــك لكونــه معروفــًا رضورة، كــا قــال مــن منظور: 
)األمــر: معــروف ، نقيــض النهــي(.		 ويطلــق األمــر 
ــن  ــاىل: ) أتعجب ــه تع ــه قول ــل ، ومن ــرد الفع ــى جم ع
ــة  ــى الطريق ــق ع ــه، ويطل ــر اهلل (،		 أي: فعل ــن أم م
ــون  ــر فرع ــا أم ــاىل: ) وم ــه تع ــه: قول ــأن ، ومن و الش

ــه.		  ــأنه و طريقت ــيد(،		 أي: ش برش
اصطالحــًا: اختلــف األصوليــون يف تعريفــه عــى عدة 
ــم يف  ــود إىل اختالفه ــك يع ــبب يف ذل ــوال ، و الس أق
حقيقــة الــكالم ، و يف اشــرتاط مالزمــة اإلرادة لأمر ، 
وكــذا يف اشــرتاط العلــو و االســتعالء،		 ولعــل أوىل 
التعريفــات و أســلمها أن يقــال: األمــر هــو: اســتدعاء 

الفعــل بالقــول عــى وجــه االســتعالء.)		(
ــغ  ــر صي ــل لأم ــألة )ه ــب يف مس ــت املذاه واختلف

ــن: ــى قول ــه؟( ع ختص
لأمــر  أن  هــو  واجلاعــة  الســنة  أهــل  ومذهــب 
صيغــة موضوعــة لغــة لــه، وتــدل عليــه بــدون قرينــة 
ــا  ــى موضوعاهت ــة ع ــاظ احَلقيقي ــائر األلف ــة س كدالل

ومعانيهــا)		(

83.  ينظر: لسان العرب، ج:4، ص:30.
84. من اآلية 73، من سورة هود.

85. من اآلية 97 ، من سورة هود.
86. ينظر:لسان العرب، ج:4،ص:30.

87. ينظــر: أصــول الفقــه ج 2،ص: 654، و البرهــان،ج:1 ، 
 ، المعتمــد،ج:1  و   ،  204 المســتصفى،ص:  و  ص:203، 

،ج:5 ،ص:217. التحبيــر  و   ، ص:45 
88. ينظر: روضة الناظر، ج: 2، ص: 594.

حكام الفصول، ج: 1، ص: 72،  89.  ينظر: المرجع السابق، واإ
والبحر المحيط، ج: 2، ص: 91.

واألدلة عى ذلك ما يي:
ــن . 	 ــه م ــاج إلي ــا ال حيت ــوا مل ــد وضع ــرب ق أن الع

ــاب  ــن ب ــا فم ــر، وغرمه ــد، واهل ــاء كاألس أس
أوىل أن يضعــوا صيغــة لأمــر تــدل عليــه؛ وذلــك 
ألن احَلاجــة داعيــة إىل معرفــة األمــر؛ لكثــرة 
ــوا  ــن أن يتخاطب ــال يمك ــه، ف ــاس ب ــات الن خماطب
ــه  بغــر صيغــة، فــدل هــذا عــى أهنــم وضعــوا ل

ــل«. ــي: »افع ــة وه صيغ
ــم . 	 ــاًء« فل ــقني م ــده: »اس ــال لعب ــو ق ــيد ل أن الس

ــه يســتحق -عنــد أهــل اللغــة- الــذم  يســقه، فإن
والتوبيــخ، فلــو مل تكــن هــذه الصيغــة موضوعــة 

ــك. ــتحق ذل ــا اس ــتدعاء مل لالس
أنــا نجــد يف العقــل رضورة أن مــن وجــدت منــه . 	

ــد  ــا إذا مل توج ــًرا، أم ى آم ــمَّ ــل« يس ــة »افع صيغ
ــو  ــًرا، ول ــمى آم ــه ال يس ــة، فإن ــذه الصيغ ــه ه من
ي مــن  ي األمــر أمــًرا لقيامــه يف النفــس لســمِّ ســمِّ

ــًرا.)		( ــك آم ــه ذل ــد من مل يوج
ــة،  ــنة واجلاع ــل الس ــب أه ــاعرُة مذه ــف األش وخال
ــا  ــة، وإن ــة يف اللغ ــر صيغ ــس لأم ــه لي ــوا إىل أن وذهب
صيغــة »افعــل« مشــرتكة بــن األمــر وغــره، وال 

ــة.)		( ــا إال بقرين ــى أحدمه ــل ع حيم
حجتهم:

ــد  ــر، وق ــا األم ــراد هب ــرد وامل ــد ت ــة ق ــذه الصيغ أن ه
ــا  ــراد هب ــرد وامل ــد ت ــة، وق ــا اإلباح ــراد هب ــرد وامل ت

90. ينظر: روضة الناظر، ج: 2، ص: 597. 
1، ص:  العطــار، ج:  مــع حاشــية  الجوامــع  ينظــر: جمــع   .91
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التعجيــز، أو التهديــد، وليــس محلهــا عــى أحــد 
ــر،  ــى اآلخ ــا ع ــن محله ــأوىل م ــوه ب ــذه الوج ــن ه م
فوجــب التوقــف فيهــا حتــى تــأيت قرينــة ترجــح أحــد 

ــون.)		( ــى الل ــا ع ــوه، قياًس الوج
وجه كوهنا سفسطائية:

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتــوي مغالطــة 
مــن جهــة املعنــى وذلــك لســببن:

األول: مــن ســوء اعتبــار احَلمــل؛ حيــث محلــوا صيغــة 
األمــر املجــردة عــن القرائــن عــى التهديــد والتعجيــز، 

وهــي ليســت كذلــك.
الثاين: قلة العلم بالتبكيت.

لذا أجيب عنها بجوابن:
ــردة  ــي جم ــل« وه ــة »افع ــه إذا وردت صيغ األول: أن
ــر، وال  ــو: األم ــتدعاء، وه ــي لالس ــن فه ــن القرائ ع
حيمــل عــى غــره مــن اإلباحــة، والتهديــد، والتعجيــز 

ــة. ــة جلي ــة واضح إال بقرين
ــظ  ــى اللف ــل« ع ــة »افع ــتم صيغ ــم قس ــاين: أنك الث
املشــرتك مثــل »اللــون«، وهــذا القيــاس فاســد؛ ألنــه 
قيــاس مــع الفــارق؛ حيــث إن لفــظ »اللــون« مل يوضع 
لــيء معــن، أمــا صيغــة »افعــل«، فــإن العــرب قــد 
ــاًل:  ــتدعاء، فمث ــو االس ــن، وه ــيء مع ــا ل وضعوه
لــو أمــر الســيد عبــده بــأن يقــوم بتلويــن ثوبــه، فقــام 
ــذم  ــتحق ال ــه ال يس ــاء فإن ــون ش ــأي ل ــه ب ــد فلون العب
ــع  ــن مجي ــرتك ب ــظ مش ــون« لف ــخ؛ ألن »الل وال التوبي
ــاًء«، ومل  ــقني م ــال: »اس ــره وق ــو أم ــن ل ــوان، لك األل
92. ينظــر: جمــع الجوامــع مطبــوع مــع حاشــية العطــار، ج: 1، 
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ــل«  ــخ؛ ألن »افع ــذم والتوبي ــتحق ال ــه يس ــقه فإن يس
عــى اإلطــالق ال حتمــل إال عــى معنــى معــن، وهــو: 

ــتدعاء.)		( االس

املسألة الثانية: اشرتاط اإلرادة يف األمر
أي: هــل تشــرتط إرادة فعــل املأمــور بــه واالمتثــال أو 

ال؟
ــرتط إرادة  ــا ال تش ــة أهن ــنة واجلاع ــل الس ــب أه مذه

ــي: ــا ي ــه)		(؛ مل ــور ب ــر املأم اآلم
أن اهلل تعــاىل أمــر إبراهيــم بذبــح ابنــه، ومل يــرده؛ . 	

ــا  ــال مل ــبحانه فع ــو س ــع، فه ــو أراد لوق ــه ل ألن
ــد. يري

ــل . 	 ــده: »افع ــال لعب ــن ق ــموا م ــد س ــرب ق أن الع
ــو  ــه، فل ــوا إرادت ــل أن يعلم ــن قب ــًرا م ــذا« آم ك
ــرب أن  ــز للع ــر اإلرادة مل جي ــن رشط األم كان م

ــه. ــم بإرادت ــد علمه ــك إال بع ــموه بذل يس
ــرتطوا إرادة  ــك واش ــة ذل ــن املعتزل ــر م ــف كث وخال
اآلمــر املأمــور بــه؛ ولذلــك عرفــوا األمــر بأنــه: إرادة 

ــتعالء.)		( ــه االس ــى وج ــول ع ــل بالق الفع
واحتجوا عى ذلك بدليلن:

ــذا« هــو  ــل: »افعــل ك ــول القائ ــأن ق ــل األول: ب الدلي
نفســه »أريــد منــك كــذا«، وال فــرق بينهــا عنــد 

.  ينظر: إحكام الفصول، ج: 1، ص: 73.  93
العــدة، ج: 1، ص: 216، والتبصــرة، ص: 18،  ينظــر:   .94
وشــرح تنقيــح الفصــول، ص: 138، ونهايــة الســول، ج: 2، 

التحريــر، ج: 1، ص: 341.  ص: 242، وتيســير 
95.  ينظر: المعتمد، ج: 1، ص: 43. 
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العــرب.)		(
وجه كوهنا سفسطائية:

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتــوي مغالطــة 
ــت،  ــم بالتبكي ــة العل ــبب قل ــى بس ــة املعن ــن جه م

ــن. ــن وجه ــن م ــن القول ــرق ب ــاك ف فهن
ــن  ــث إن ب ــليم؛ حي ــدم التس ــا بع ــب عنه ــذا أجي ل

ــن: ــن وجه ــا م ــن فرًق العبارت
عــن  إخبــار  »أريــد«  قولــه:  أن  األول:  الوجــه 
ــق  ــه التصدي ــذا يدخل ــتدعاء، وهل ــس باس ــه، ولي إرادت

والتكذيــب.
أمــا قولــه: »افعــل« اســتدعاء، وهلــذا ال يدخلــه 

والتكذيــب. التصديــق 
الوجــه الثــاين: أن الســيد لــو قــال لعبــده: »أريــد منــك 
كــذا ولســت أريــده« لــكان منكــًرا؛ لتناقضــه وقبحــه، 
ولكنــه لــو قــال لعبــده: »افعــل كــذا ولســت أريــده« 

مل يكــن منكــًرا.)		(
الدليل الثاين: قياس األمر عى النهي، بيان ذلك:

أن النهــي إنــا يكــون هنًيــا لعلمنــا أن الناهــي يكرهــه، 
ــد  ــر يري ــًرا ألن اآلم ــون أم ــا يك ــر إن ــك األم فكذل

املأمــور بــه)		(.
وجه كون حجتهم سفسطائية:

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتــوي مغالطــة 
مــن جهــة املعنــى؛ حيــث جعلــوا النهــي يلــزم منــه أن 

96.  ينظر: التبصرة، ص: 21.

97.  ينظر: التبصرة، ص: 21.
98. ينظر: المرجع السابق، ونهاية السول، ج: 2، ص 244. 

ــه  ــوا بأن ــر، وقال ــه األم ــوا علي ــه، وقاس ــي يكره الناه
يلــزم مــن األمــر إرادة اآلمــر، لذلــك كان أمــًرا.

ــا  ــي إن ــليم؛ ألن النه ــدم التس ــا بع ــب عنه ــذا أجي ل
ــه  ــى وج ــول ع ــل بالق ــن الفع ــر ع ــا للزج كان هنًي
االســتعالء، فكذلــك األمــر إنــا كان أمــًرا الســتدعاء 

ــتعالء.)		( ــه االس ــى وج ــل ع الفع

املســألة الثالثــة: جــواز األمــر مــن اهلل بــام يف معلومــه أن 
ــن مــن فعلــه املكلــف ال يتمكَّ

ــه جيــوز األمــر مــن  مذهــب أهــل الســنة واجلاعــة أن
ــا يعلــم أن املكلــف ال يتمكــن مــن فعــل  اهلل تعــاىل ب

ــه.)			( املأمــور ب
حجتهم:

أن األمـــة أمجعـــت عـــى أن الصبـــي إذا بلـــغ فإنـــه 
ـــع  ـــه مأمـــوًرا برائ ـــه أن يعلـــم ويعتقـــد كون جيـــب علي
ـــى  ـــزم ع ـــإذا ع ـــات، ف ـــن املحرم ـــا ع ـــالم منهيًّ اإلس
ـــا:  ـــي عنه ـــرك املنه ـــى ت ـــزم ع ـــا وع ـــور هب ـــل املأم فع
ـــك وإن  ـــا إىل اهلل بذل ـــك متقرًب ـــى ذل ـــا ع ـــون مثاًب يك
ـــرط  ـــي ب ـــور ومنه ـــه مأم ـــك؛ ألن ـــن ذل ـــن م مل يتمكَّ
ـــم  ـــي يعل ـــره الت ـــب أم ـــل بعواق ـــو جاه ـــن، وه التمك

ـــا.)			( ـــامل هب ـــاىل ع أن اهلل تع
ــه ال  ــوا إىل أنـ ــة، وذهبـ ــك املعتزلـ ــف يف ذلـ وخالـ
ـــم أن املكلـــف  ـــا يعل جيـــوز األمـــر مـــن اهلل –تعـــاىل- ب

99.  ينظر: التبصرة، ص: 21.
100.  ينظــر: المســودة، ج: 1، ص: 171، والتحبيــر، ج: 3، 

ص: 1221، وتيســير التحريــر، ج: 2، ص: 240. 
101.  ينظر: روضة الناظر، ج: 2، ص: 647. 
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ال يتمكـــن مـــن فعـــل املأمـــور بـــه.)			(

حجتهم:
أن األمـــر إذا ُقيِّـــد بـــرط يـــؤدي إىل أن يكـــون 
ـــذا  ـــده، وه ـــد بع ـــا يوج ـــا ب ـــيء مروًط ـــود ال وج
ـــتقبل؛ ألن  ـــرط املس ـــر ب ـــق األم ـــع تعلي ـــع، فيمتن ممتن
ـــروط، أو  ـــع امل ـــاًل م ـــون حاص ـــد أن يك ـــرط ال ب ال

قبلـــه.)			(

وجه كوهنا سفسطائية:
ــوي  ــا حتـ ــطائية أهنـ ــم سفسـ ــون حجتهـ ــه كـ ووجـ
مغالطـــة مـــن جهـــة املعنـــى؛ بســـبب أن األمـــر إذا 
ُقيِّـــد بـــرط لـــزم منـــه أن يكـــون وجـــود الـــيء 

مروًطـــا بـــا يوجـــد بعـــده، وهـــذا ممتنـــع.
ـــذا  ـــث إن ه ـــليم؛ حي ـــدم التس ـــا بع ـــب عنه ـــذا أجي ل
ـــذات  ـــه ب ـــر، وقيام ـــود ذات األم ـــا لوج ـــس رشًط لي
األمـــر، بـــل األمـــر موجـــود قائـــم بـــذات األمـــر 
ـــو رشط  ـــا ه ـــد، وإن ـــرط، أو مل يوج ـــد ال ـــواء وج س
ـــك  ـــس ذل ـــذ، ولي ـــب التنفي ـــا واج ـــر الزًم ـــون األم لك

ـــوًدا.)			( ـــه موج ـــن رشط كون م

املسألة الرابعة: األمر للمعدوم)05	(
102.  ينظر: المعتمد، ج: 1، ص: 139. 
103. ينظر: المعتمد، ج: 1، ص: 139. 

104.  ينظر: روضة الناظر، ج: 2، ص: 651.
إيقــاع  منــه  يطلــب  ال  المعــدوم  أن  علــى  العلمــاء  اتفــق    .105

مذهــب أهــل الســنة واجلاعــة أن األمــر يتنــاول 
أهنــم  منهــم  تعــاىل  اهلل  علــم  الذيــن  املعدومــن 

التكليــف)			(. صفــة  عــى  ســيوجدون 
حجتهم:

إمجــاع الصحابــة والتابعــن عــى أن األمــر متعلــق . 	
باملعدوم.

قولــه تعــاىل: )يــا أهيــا النــاس إين رســول اهلل . 	
مجيعــًا()			(. إليكــم 

ــع  ــك مجي ــد بذل ــه أري ــالف أن ــة: ال خ ــه الدالل وج
أمتــه، فقــد خاطبهــم وهــم معدومــون.)			(

قوله تعاىل: )ألنذركم به ومن بلغ(.)			(. 	
وجــه الداللــة: أن املعــدوم قــد بلغــه األمــر إذا وجــد، 

فــدل عــى أن األمــر يتعلــق باملعــدوم.)			(
المأمــور بــه حــال عدمــه؛ ألن هــذا محــال، فــا يتعلــق بــه األمــر 

مــادام معدوًمــا تعلًقــا تنجيزيًّــا.
     واتفقــوا -أيًضــا- علــى أن المعــدوم إذا وجــد وهــو مســتكمل 
لشــرائط التكليــف، فإنــه يطلــب منــه إيقــاع المأمــور بــه، وأنــه 

يتوجــه إليــه الخطــاب، فيتعلــق األمــر بــه.
    ومحــل النــزاع هــو فــي تعلــق األمــر بالمعــدوم الــذي علــم اهلل 
تعالــى أنــه ســيوجده مســتكمًا لشــرائط التكليــف. ينظــر: العــدة، 
ج: 2، ص: 386، والتمهيد، ج: 1، ص: 351، والوصول، 
 ،145 ص:  الفصــول،  تنقيــح  وشــرح   ،176 ص:   ،1 ج: 

والتحبيــر، ج: 3، ص: 1211. 
106. اختلــف أهــل الســنة والجماعــة فيمــا بينهــم هــل األمــر أمــر 
إعــام، أو إلــزام علــى أقــوال ثاثــة: األول: أنــه إعــام. الثانــي: 
نمــا  واإ مباشــرة  مأمــوًرا  ليــس  المعــدوم  أن  الثالــث:  إلــزام.  أنــه 

يتناولــه تبًعــا. ينظــر: التحبيــر، ج: 3، ص: 1211. 
107. سورة األعراف، آية: 158.

108.  ينظــر: التمهيــد، ج: 1، ص: 353، وأضــواء البيــان، ج: 
2، ص: 41.

109. سورة األنعام، آية: 19.
110. ينظــر: التحبيــر، ج: 3، ص: 1217، والجامــع ألحــكام 

القــرآن، ج: 6، ص: 367.
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وخالــف أهــل الســنة واجلاعــة أكثــر املعتزلــة، وذهبوا 
إىل أن األمــر ال يتعلــق باملعدومــن، وال يتناوهلم.)			(

حجتهم:
الدليــل األول: قيــاس األمــر مــع املأمــور عــى القــدرة 
مــع املقــدور، فــإذا كانــت القــدرة ال يمكــن أن تكــون 
مــع عــدم املقــدور، فكذلــك األمــر ال يمكــن أن 

يكــون مــع عــدم املأمــور.)			(
وجه كوهنا سفسطائية:

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتمــل مغالطــة 
مــن جهــة املعنــى؛ حيــث قاســوا األمــر مــع املأمــور 

عــى القــدرة مــع املقــدور، وهــذا فاســد.
ــم  ــلَّم هل ــال يس ــليم، ف ــدم التس ــا بع ــب عنه ــذا أجي ل
األصــل املقــاس عليــه؛ حيــث إن اهلل ســبحانه يوصف 
ــل  ــل األص ــدور، وإذا بط ــود املق ــل وج ــادر قب ــه ق بأن

ــه.)			( بطــل الفــرع املقــاس علي
ــإذا  ــه، ف ــتحيل خطاب ــدوم يس ــاين: أن املع ــل الث الدلي
ــال األمــر  ــف بامتث ــه اســتحال أن يكلَّ اســتحال خطاب

ــه.)			( وفعل
وجه كوهنا سفسطائية:

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتمــل مغالطــة 

111. نســب هــذا القــول للمعتزلــة كثيــر مــن األصولييــن، إال إن 
كام أبــي الحســين فــي المعتمــد يفيــد خــاف مــا نســب إلــى 
المعتزلــة. ينظــر: العــدة، ج: 2، ص: 386، والوصــول، ج: 

1، ص: 176، والمعتمــد، ج: 1، ص: 140. 
112.  ينظر: روضة الناظر، ج: 2، ص: 644.

113.  ينظــر: المرجــع الســابق ج: 2، ص: 646، والتحبيــر، ج: 
3، ص: 1219. 

114.  ينظر: روضة الناظر، ج: 2، ص: 644.

مــن جهــة املعنــى؛ وذلــك بســبب ســوء اعتبــار 
ــا  احَلمــل، حيــث جعلــوا تعلــق األمــر باملعــدوم تعلًق

ــا. مطلًق
ــا  ــدوم تعلًق ــق باملع ــر ال يتعل ــأن األم ــب ب ــذا أجي ول
ــه برطــن: »أن يوجــد«، و«أن  ــل يتعلــق ب ــا، ب مطلًق

ــف«.)			( ــتكمل رشوط التكلي ــد اس ــون ق يك

خامتة
العاملــن، وأشــكره ســبحانه عــى  احَلمــد هلل رب 
ــت  ــذي خرج ــث، ال ــذا البح ــام ه ــى إمت ــه يل ع إعانت

ــة: ــج التالي ــه بالنتائ من
ــم 	.  ــى يت ــا حت ــات، وأنواعه ــة املغالط ــة معرف  أمهي

ــدف  ــا هب ــبة لنوعه ــة املناس ــا باألجوب ــرد عليه ال
ــا. دحضه

ــائل . 	 ــة يف مس ــنة واجلاع ــل الس ــو أه ــج خمالف احت
ــطائية يف  ــج سفس ــر بحج ــنة واألم ــخ والس النس

ــايل: ــي كالت ــائل، ه ــبع مس س
- حكم النسخ.

ن من االمتثال. - نسخ األمر قبل التمكُّ
- إفادة التواتر للعلم.

ــاج إىل  ــا حيت ــر مل ــل التوات ــان أه ــم كت - حك
ــه. نقل

- هل لأمر صيغ ختصه.
- اشرتاط اإلرادة يف األمر.

- جــواز األمــر مــن اهلل بــا يف معلومــه أن 

115.  ينظر: المرجع السابق، والتحبير، ج: 3، ص: 1218.
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ــن مــن فعلــه. املكلــف ال يتمكَّ
أهــل . 	 ملخالفــي  السفســطائية  احَلجــج  كانــت 

ــة  ــة املبحوث ــائل األصولي ــة يف املس ــنة واجلاع الس
مــن نــوع املغالطــات التــي تعــود للمعنــى، وهــي 

ــايل: كالت
	 ـ بسبب سوء اعتبار احَلمل.
	ـ بسبب قلة العلم بالتبكيت.

	 ـ بسبب اللوازم.
	 ـ بســبب الغلــط مــن وضــع مــا ليــس بعلــة 

علــة.

التوصيات:
املبتدعــة  السفســطائية  باحَلجــج  يســتدل  ال  قــد 
املخالفــون ألهــل الســنة واجلاعــة فقــط، بــل يمكــن 
للخصــم، واملخالــف، وإن كان مــن أهــل الســنة 
واجلاعــة أن يســتدل هبــا إلثبــات قولــه؛ لذلــك فــإين 
أويص بالتوســع يف دراســة احَلجــج السفســطائية يف كل 

ــة. ــائل األصولي املس
ــد،  ــا حمم ــى نبين ــلم ع ــى وس ــم، وص ــذا واهلل أعل  ه

ــلم. ــه وس ــه وصحب ــى آل وع

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ــن  ــم ب ــده عبداحَللي ــة، وول ــن تيمي ــالم ب ــة، عبدالس آل تيمي
بــن  عبداحَلليــم  بــن  أمحــد  وحفيــده:  عبدالســالم، 
عبدالســالم. )				هـــ -				م(. املســودة يف أصــول 
ــذروي. ط: 	،  ــم ال ــن إبراهي ــد ب ــق: د. أمح ــه، حتقي الفق

ــع. ــر والتوزي ــة للن ــاض، دار الفضيل الري
اآلمــدي، عــي بــن حممــد. )				هـــ - 				م(. اإلحــكام 
ــي. ط: 	،  ــيد اجلمي ــق: د. س ــكام، حتقي ــول األح يف أص

ــريب. ــاب الع ــان: دار الكت ــروت – لبن ب
ابــن برهــان، أمحــد بــن عــي بــن برهــان البغــدادي. )				هـــ 
د.  حتقيــق:  األصــول،  إىل  الوصــول  				م(.   –
عبداحَلميــد بــن عــي أبــو زنيــد. ط: 	، الريــاض: مكتبــة 

ــارف. املع
ــاوى  ــوع فت ــد. )				هـــ - 				م(. جمم ــة، أمح ــن تيمي اب
شــيخ اإلســالم، مجــع وترتيــب: عبدالرمحــن بــن حممــد 
بــن قاســم، وســاعده ابنــه: حممــد. طبــع يف جملــة: 
جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الريــف، املدينــة 
اإلســالمية  الشــؤون  وزارة  إرشاف:  حتــت  املنــورة، 

ــاد. ــوة واإلرش واألوقــاف والدع
ابــن الســبكي، عبدالوهــاب بــن عــي تــاج الديــن. )				هـــ 
- 				م(. مجــع اجلوامــع مطبــوع مــع حاشــية العطار، 

ط: 	، بــروت – لبنــان: دار الكتــب العلميــة.
ابــن الســبكي، تــاج الديــن بن عــي بــن عبدالــكايف. )				ه(. 
ــد  ــود حمم ــق: د. حمم ــربى، حتقي ــافعية الك ــات الش طبق
ــر  ــو. ط: 	، هج ــد احَلل ــاح حمم ــي، ود. عبدالفت الطناح

للطباعــة والنــر والتوزيــع.
ابــن فــارس، أبــو احَلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا الــرازي. 
)				هـــ - 				م(. مقاييــس اللغة، حتقيق وحتشــية: 
لبنــان:   – بــروت   ،	 الديــن. ط:  إبراهيــم شــمس 

ــة. ــب العلمي ــون، دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات حمم منش
ــن  ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــالء الدي ــن ع ــو احَلس ــام، أب ــن اللح اب
يف  املختــر  				م(.   - )				هـــ  البعــي.  عــي 
ــن  ــد حس ــن حمم ــد حس ــق: حمم ــه، حتقي ــول الفق أص
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ــد  ــورات: حمم ــان، منش ــروت - لبن ــاعيل. ط: 	، ب إس
ــة. ــب العلمي ــون، دار الكت ــي بيض ع

ابــن منظــور، مجــال الديــن أبــو الفضــل حممــد بــن مكــرم بــن 
ــري. )				هـــ -  ــي امل ــاري اإلفريق ــور األنص منظ
				م(. لســان العــرب، حتقيــق: عامــر أمحــد حيــدر، 
مراجعــة: عبداملنعــم خليــل إبراهيــم، منشــورات: حممــد 
عــي بيضــون. ط: 	، بــروت - لبنــان، دار الكتــب 

ــة.  العلمي
ــم. )				هـــ - 				م(.  ــن عبداحَللي ــد ب ــمندي، حمم األس
النظــر يف األصــول، حتقيــق: د. حممــد زكــي  بــذل 
عبدالــرب. ط: 	، القاهــرة، مكتبــة دار الــرتاث 		 شــارع 

ــة. اجلمهوري
ــوع  ــول مطب ــة الس ــم، هناي ــن عبدالرحي ــال الدي ــنوي، مج اإلس
ــب  ــان، دار الكت ــروت - لبن ــول، ب ــج العق ــع مناه م

ــة. العلمي
ــن. )				هـــ–  ــد أم ــي حمم ــن احَلنف ــاه، احَلس ــر بادش أم
				م( تيســر التحريــر، النــارش: مصطفــى بــايب 
احَللبــي، مــر، صّورتــه: دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ــان. لبن
ــكام  ــف. )				(. إح ــن خل ــليان ب ــد س ــو الولي ــي، أب الباج
الفصــول يف أحــكام األصــول، حتقيــق: د. عبــداهلل حممــد 

اجلبــوري. ط. 	، دمشــق: دار الرســالة العامليــة.
البخــاري، أبــو عبــداهلل حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن 
ــاري،  ــح البخ ــرة. )				هـــ - 				م(. صحي املغ
ــيخ. ط: 	،  ــز آل الش ــن عبدالعزي ــح ب إرشاف: د. صال

ــع. ــر والتوزي ــالم للن ــاض: دار الس الري
ــزيل.  ــب املعت ــي الطي ــن ع ــد ب ــن حمم ــو احَلس ــري، أب الب
الفقــه،  أصــول  يف  املعتمــد  				م(.   - )				هـــ 
ــان، دار  ــروت - لبن ــس. ط: 	، ب ــل املي ــق: خلي التحقي

ــة. ــب العلمي الكت
البغــوي، أبــو حممــد احَلســن بــن مســعود. )				م(. تفســر 
 ,	 العــك. ط:  البغــوي، حتقيــق: خالــد عبدالرمحــن 

بــروت، دار دار املعرفــة.
ــر.  ــن عم ــم ب ــن إبراهي ــو احَلس ــن أب ــان الدي ــي، بره البقاع
)				هـــ - 				م (. نظــم الــدرر يف تناســب اآليات 
والســور، حتقيــق: عبدالــرزاق غالــب املهــدي. بــروت 

ــة. ــب العلمي ــان، دار الكت - لبن
اجلرجــاين، عــي بــن حممــد بــن عــي. )				هـــ(. التعريفات، 
ــان: دار  حتقيــق: إبراهيــم األبيــاري. ط: 	، بــروت، لبن

الكتــاب العــريب.
ــول  ــرازي. )				هـــ(. أص ــي ال ــن ع ــد ب ــاص، أمح اجلص
ــق:  ــول، حتقي ــول يف األص ــمى ب الفص ــاص املس اجلص
د. عجيــل جاســم النشــمي. ط: 	، الكويــت: وزارة 

ــالميةـ  ــؤون اإلس ــاف والش األوق
ــف.  ــن يوس ــداهلل ب ــن عب ــك ب ــايل عبداملل ــو املع ــي، أب اجلوين
)				هـــ(. الربهــان يف أصــول الفقــه، حتقيــق: د. 
عبدالعظيــم حممــود الديــب. ط: 	، املنصــورة – مــر: 

ــاء. دار الوف
ــف.  ــن يوس ــداهلل ب ــن عب ــك ب ــايل عبداملل ــو املع ــي، أب اجلوين
ــه،  ــول الفق ــص يف أص )				هـــ - 				م(. التلخي
ــري.  ــد العم ــر أمح ــايل، وبش ــومل النب ــداهلل ج ــق: عب حتقي

ــالمية. ــائر اإلس ــان: دار البش ــروت – لبن ب
احَلــاج، ابن أمــر. )				هـــ - 				م(. التقريــر والتحبر يف 
علــم األصــول، بــإرشاف: مكتبــة البحوث والدراســات 

يف دار الفكــر. بــروت - لبنــان، دار الفكــر.
اخلوارزمــي، أبــو عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن يوســف 
الكاتــب، مفاتيــح العلــوم، بــروت - لبنــان، دار الكتــب 

ــة. العلمي
الــرازي، فخــر الديــن حممد بــن عمــر. )				هـــ - 				م(. 
املحصــول يف علــم أصــول الفقــه، حتقيــق: عــادل أمحــد 
عبداملوجــود وعــي حممــد معــوض. ط: 	، صيــدا - 

ــة. ــة العري ــان: املكتب بــروت – لبن
الزركــي، بــدر الديــن حممــد بــن هبــادر عبــداهلل. )				هـــ(. 
البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه، خــرج أحاديثــه وعلــق 
عليــه: د. حممــد حممد تامــر. ط: 	، بــروت – لبنــان: دار 

الكتــب العلميــة.
أبــو بكــر حممــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل.  الرسخــي، 
)				هـــ - 				م(. املحــرر يف أصــول الفقــه، علــق 
عليــه: أبــو عبدالرمحــن صــالح بــن حممــد بــن عويضــة. 

ــة. ــب العلمي ــان، دار الكت ــروت - لبن ب
)				هـــ -  أمحــد.  بــن  بكــر حممــد  أبــو  الســمرقندي، 
				م(. ميــزان األصــول يف نتائــج العقــول املختــر، 
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حتقيــق: د. حممــد زكــي عبــداهلل. ط: 	، قطــر، إصــدار: 
ــالمية. ــؤون اإلس ــاف للش وزارة األوق

الســبكي، عــي بــن عبدالــكايف وابنــه. )				هـــ(. اإلهبــاج يف 
رشح املنهــاج عــى منهــاج الوصــول إىل علــم األصــول 
للبيضــاوي، حتقيــق: مجاعــة مــن العلــاء. ط: 	، بــروت, 

دار الكتــب العلميــة.
الســيوطي، جــالل الدين عبدالرمحــن. )				هـــ - 				م(. 
ــد  ــد أمح ــق: حمم ــاب، حتقي ــر األنس ــاب يف حتري ــب اللب ل
عبدالعزيــز وأرشف أمحــد عبدالعزيــز. ط: 	، بــروت – 

لبنــان: دار الكتــب العلميــة.
الســيوطي، أبــو الفضــل عبدالرمحن جــالل الديــن. )				ه(. 
ــم  ــد إبراهي ــق: أ.د: حمم ــوم، حتقي ــد العل ــم مقالي معج

ــة اآلداب.  ــرة, دار مكتب ــادة. ط: 	, القاه عب
الشــنقيطي، حممــد األمــن بــن حممــد. )				هـــ - 				م(. 
أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن، حتقيــق: 
ــر. ــروت: دار الفك ــات. ب ــوث والدراس ــب البح مكت

الشهرســتاين، حممــد بــن عبــد الكريــم بــن أيب بكــر. )				ه(. 
امللــل والنحــل، حتقيــق: حممــد ســيد كيــالين. بــروت - 

لبنــان، دار املعرفــة.
ــف.  ــن يوس ــي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــرازي، أب الش
ــد  ــورات حمم ــه، منش ــول الفق ــع يف أص )				ه(. اللم

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــون. ط: 	, ب ــي بيض ع
الطــويف، نجــم الديــن أبــو الربيــع ســليان بــن عبدالقــوي بــن 
ــعيد. )				هـــ - 				م(. رشح  ــن س ــم ب عبدالكري
ــن  ــن عبداملحس ــداهلل ب ــق: د. عب ــة، حتقي ــر الروض خمت

ــالة. ــة الرس ــي. ط: 	، مؤسس الرتك
الظاهــري، ابــن حــزم، أبــو حممــد عــي بــن أمحــد بــن ســعيد. 
)				هـــ - 				م(. اإلحــكام يف أصــول األحــكام، 
حتقيــق: حممــد حممــد تامــر. ط: 	، بــروت – لبنــان: دار 

الكتــب العلميــة.
ــار، ط:  ــية العط ــن. )				ه- 				م(. حاش ــار، حس العط

ــة. ــب العلمي ــان، دار الكت ــروت - لبن 	، ب
ــاظ  ــد. )				م(. األلف ــن حمم ــد ب ــر حمم ــو ن ــارايب، أب الف
ــدي. ط: 	،  ــن مه ــق: حمس ــق، حتقي ــتعملة يف املنط املس

ــرق. ــان: دار امل ــروت – لبن ب
الفتوحــي، ابــن النجــار، حممــد بــن أمحــد بــن عبدالعزيــز بــن 

ــب  ــي. )				هـــ - 				م(. رشح الكوك ــي احَلنب ع
ــر  ــرب املبتك ــر أو املخت ــر التحري ــمى بمخت ــر املس املن
رشح املختــر يف أصــول الفقــه، حتقيــق: د. حممــد 
ــكان. ــة العبي ــاض، مكتب ــاد. الري ــه مح ــي، ود. نزي الزحي
ــي. )				هـــ -  ــن احَلســن البغــدادي احَلنب الفــراء، حممــد ب
				م(. العــدة يف أصــول الفقــه، حتقيــق: د. أمحــد بــن 

عــي املباركــي. ط: 	.
الفــروز أبــادي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف. 
)				م(. التبــرة يف أصــول الفقــه، حتقيــق: د. حممــد 

حســن هيتــو. ط: 	، دمشــق: دار الفكــر. 
الفــروز أبــادي، جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب. )				هـــ- 
ــق  ــب حتقي ــق: مكت ــط، حتقي ــوس املحي 				م(. القام
ــم  ــد نعي ــإرشاف: حمم ــالة، ب ــة الرس ــرتاث يف مؤسس ال
مؤسســة  لبنــان:   – بــروت   ،	 ط:  العرقســويس. 

ــالة. الرس
ــري. )				هـــ -  ــي املق ــن ع ــد ب ــن حمم ــد ب ــي، أمح الفيوم
				م(. املصبــاح املنــر - معجــم عــريب، حتقيــق: 
يوســف الشــيخ حممــد. ط: 	، صيــدا - بــروت – 

ــة. ــة العري ــان: املكتب لبن
ــس.  ــن إدري ــد ب ــاس أمح ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــرايف، ش الق
الفصــول  تنقيــح  رشح  				م(.   - )				هـــ 
طــه  حتقيــق:  األصــول،  يف  املحصــول  اختصــار  يف 
عبدالــرؤوف ســعد. ط: 	، القاهــرة، دار الفكــر للطباعة 
والنــر والتوزيــع، والقاهــرة - مجهوريــة مــر العربيــة: 

مكتبــة الكليــات األزهريــة، شــارع الصنادقيــة.
القرطبــي احَلفيــد، أبــو الوليــد ابــن رشــد. )				م(، تلخيص 
ــرة، دار  ــامل. القاه ــليم س ــد س ــق: حمم ــطة، حتقي السفس

الكتــب.
القرطبــي، أبــو عبــداهلل حممــد بن أمحــد األنصــاري. )				 ه – 
				م(. اجلامــع ألحــكام القــرآن، حتقيــق: عبدالــرزاق 

املهــدي. ط: 	, بــروت: دار الكتــاب العريب.
الكرابيــي، أســعد بــن حممــد بــن حســن النيســابوري. 
ــوم. ط: 	،  ــد طم ــق: د. حمم ــروق، حتقي )				ه(. الف

الكويــت، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية.
الكفــوي، أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى احَلســيني. )				هـــ 
- 				م(. الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفروق 
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ــري.  ــد امل ــش - حمم ــان دروي ــق: عدن ــة، حتقي اللغوي
بــروت – لبنــان: مؤسســة الرســالة.

الكلبــي، ابــن ُجــزي، أبــو القاســم حممــد بــن أمحــد بــن ُجــزي 
ــب  ــي. )				هـــ - 				م(. تقري ــي املالك الغرناط
ــار  الوصــول إىل علــم األصــول، حتقيــق: د. حممــد املخت

ــورة. ــة املن ــنقيطي. ط: 	، املدين ــن الش ــد األم ــن حمم ب
ــن،  ــن احَلس ــد ب ــن أمح ــوظ ب ــاب حمف ــو اخلط ــوذاين، أب الكل
الفقــه،  أصــول  يف  التمهيــد  				م(،   - )				هـــ 
ــروت –  ــة. ط: 	، ب ــو عمش ــد أب ــد حمم ــق: د. مفي حتقي

ــان. ــة الري ــان: مؤسس لبن
كمونــة، ســعيد بــن منصــور، حتقيــق: محيــد مــر عيــد الكبيــي. 
ــداد،  ــة، بغ ــد يف احَلكم )				هـــ - 				م(. اجلدي

مطبعــة جامعــة بغــداد.
ــن  ــد ب ــن أمح ــداهلل ب ــن عب ــق الدي ــة، موف ــن قدام ــديس، اب املق
ــة  ــر وجن ــة الناظ ــد. )				هـــ - 				م(. روض حمم
املناظــر يف أصــول الفقــه، حتقيــق: د. عبدالكريــم النملــة. 
ط: 	، الريــاض، مكتبــة الرشــد، ورشكــة الريــاض 

ــع.  ــر والتوزي للن
املقــديس، ابــن مفلــح، حممــد بــن مفلــح احَلنبــي. )				هـــ 
- 				م(. أصــول الفقــه، حتقيــق: د. فهــد بــن حممــد 

ــكان. ــة العبي ــاض: مكتب ــدحان. ط: 	، الري الس
املــرداوي احَلنبــي، عــالء الديــن أبــو احَلســن عــي بــن ســليان. 
)				ه(. التحبــر رشح التحريــر يف أصــول الفقــه، 
حتقيــق: د. عبدالرمحــن اجلربيــن، ود. عوض القــرين، ود. 

ــة الرشــد. أمحــد الــرساح. ط: 	، الريــاض: مكتب
ــق، دار  ــا. )				هـــ - 				م(. املنط ــد رض ــر، حمم املظف

التعــارف للمطبوعــات.
املنــاوي، حممــد عبدالــرؤوف. )				ه(. التعاريــف )التوقيف 
ــوان  ــد رض ــق: د. حمم ــف(، حتقي ــات التعاري ــى مه ع
ــارص  ــر املع ــق: دار الفك ــروت – دمش ــة. ط: 	، ب الداي

ــر. - دار الفك
النســفي، أبــو الــربكات عبــداهلل بن أمحــد. كشــف األرسار رشح 
ــار حَلافــظ شــيخ  ــوار عــى املن ــور األن ــار مــع رشح ن املن
أمحــد املعــروف بمالجيــون بــن أيب ســعيد بــن عبيــداهلل 
ــي  ــد ع ــورات: حمم ــوي، منش ــي امليه ــي الصديق احَلنف

ــة. ــب العلمي ــان: دار الكت ــروت – لبن ــون، ب بيض

األمحــد.  عبدالرســول  بــن  عبدالنبــي  القــايض  نكــري، 
يف  العلــوم  جامــع  أو  العلــاء  دســتور  )				هـــ(. 
ــص.  ــاين فح ــن ه ــق: حس ــون، حتقي ــات الفن اصطالح

العلميــة. الكتــب  دار  بــروت:   ,	 ط: 

املصــادر واملراجــع األجنبيــة والعربيــة  ثانيــًا/ 
لإلنجليزيــة:  املرتمجــة 

Al-Āmidy, ‘Aly ibn Muḥammad. (1418h – 1998 AC). Al-
Iḥkām fī uṣūl al-aḥkām, verified by: Dr. Sayyid 
Al-Jumaily (3rd ed.). Beirut - Lebanon, Dār al-kitāb 
al-’araby.

Al-Asmandy, Muḥammad ibn ʻAbd Al-Ḥalīm. (1412h – 
1992 AC). Badhl al-naẓar fī al-uṣūl, verified by: Dr. 
Muḥammad Zaky ʻAbd Al-Barr (1st ed.). Cairo, Mak-
tabah dār al-turāth, Street of Republic, 22.

Al-’Aṭṭār, Ḥusain, (1420h - 1990 AC). Ḥāshiyah Al-›Aṭṭār, 
(1st ed.). Lebanon - Beirut - Lebanon, Dār al-kutub 
al-’ilmiyyah.

Al-Bagawy, Abū Muḥammad al-Husain ibn Mas’ūd. (1995 
AC). Tafsīr al-Bagawī, verified by: Khālid ‘Abd al-
Raḥmān al-’Akk (1st ed.). Beirut, Dār al-Ma’rifah.

Āl-Bājī, Abū Al-Walīd Sulaymān ibn Khalaf. (2012). Iḥkām 
al-fuṣūl fī aḥkām al-uṣūl, verified by: Dr. Abdullāh 
Muḥammad Al-Jabūry (2nd ed.). Damascus: Dār al-Ri-
salah al-’Ālamiyyah. 

Al-Baṣry, Abū Al-Ḥusain Muḥammad ibn ‘Aly Al-Ṭayyib 
Al-Mu’tazaly. (1403h – 1983 AC). Al-Mu’tamad fī 
uṣūl al-fiqh, verified by: Khalīl Al-Mīs (1st ed.). Beirut 
- Lebanon, Dār al-kutub al-’ilmiyyah.

Al-Biqā’ī, Burhān Al-Dīn Abū Al-Ḥasan Ibrāhīm ibn ʻUmar. 
Naẓm al-durar fī tanāsub al-āyāt wa al-suwar, ver-
ified by: ʻAbd Al-Razzaq Ghālib Al-Mahdy. Beirut - 
Lebanon, Dār al-kutub al-’ilmiyyah.

Al-Bukhāry, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn 
Ibrāhīm ibn Al-Mughīrah. (1420h – 1999 AC). Ṣaḥīḥ 
Al-Bukhāry, supervised by: Dr. Ṣāliḥ ibn ʻAbd Al-
’Azīz Ālu Al-Shaikh (1st ed.). Riyadh, Dār Al-Salām 
for publication and distribution.

Al-Fairūz Ābādy Al-Shirāzy, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn ‘Aly ibn 
Yūsuf. (1980 AC). Al-Tabṣirah fī uṣūl al-fiqh, verified 
by: Dr. Muḥammad Ḥasan Hīto (1st ed.). Damascus, 
Dār al-fikr.

Al-Fārāby, Abū Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad. (1968 
AC). Al-Alfāẓ al-musta’malah fī al-mantiq, verified 
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by: Muḥsin Mahdy (2nd ed.). Beirut - Lebanon, Dār al-
Mashriq.

Al-Farrā’, Abū Ya’lā Muḥammad ibn Al-Ḥusain Al-Bagh-
dādy Al-Ḥanbaly. (1414h – 1993 AC). Al-’Uddah 
fī uṣūl al-fiqh, verified by: Dr. Aḥmad ibn ‘Aly Al-
Mubāraky (2nd ed.).

Al-Fayrūz Ābādy, Majd Al-Dīn Muḥammad ibn Yaʻqūb. 
(1419h – 1998 AC). Al-Qāmūs al-Muḥīṭ, verified 
by: Office for verification of heritage at Mu’assassah 
Al-Risālah, under the supervision of: Muḥammad 
Nu’aym Al-Raqsūsy (6th ed.). Mu’assassah Al-Risālah.

Al-Fayūmy, Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Aly Al-Maqry. 
(1418h – 1997 AC). Al-Miṣbāḥ al-Munīr, Mu’jam 
ʻaraby, verified by: Yūsuf Al-Shaikh Muḥammad (2nd 
ed.). Ṣaydā - Beirut - Lebanon, Al-Maktabah al-’aṣri-
yyah.

Al-Futūhy, Ibn Al-Najjār, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 
ʻAbd Al-’Azīz ibn ‘Aly Al-Ḥanbaly. (1418h – 1997 
AC). Sharḥ al-kawkab al-munīr al-musammā bi 
Mukhtaṣar al-taḥrīr, verified by: Dr. Muḥammad 
Al-Zuḥaily wa Dr. Nazīh Ḥammād. Riyadh, Maktabah 
al-’Ubaikān.

Al-Hājj, Ibn Amīr, (1417h – 1996 AC). Al-Taqrīr wa al-
taḥbīr fī ʻilm al-uṣūl, supervised by: Maktabah al-
buḥūth wa al-dirasāt. Beirut – Lebanon, Dār al-fikr.

Al-Isnawy, Jamāl Al-Dīn ʻAbd Al-Raḥim, Nihāyah al-sūl, 
printed with Manāhij al-’uqūl, Beirut - Lebanon, Dār 
al-kutub al-’ilmiyyah.

Al-Jaṣās, Ahmad ibn ‘Alī al-Razī. (1414h). Al-Fuṣūl fil-
uṣūl, verified by: Dr. ‘Ajīl Jāsim an-Nashmī (2nd ed.). 
Kuwait, Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

Al-Jurjāny, ‘Aly ibn Muḥammad ibn ʻAly. (1405h). Al-
Ta’rīfāt, verified by: Ibrāhīm Al-Abyāry (1st ed.). Bei-
rut - Lebanon, Dār al-kitāb al-’araby.

Al-Juwainy, Abū Al-Ma’āly ʻAbd Al-Malik ibn ʻAbd Allāh 
ibn Yūsuf. (1418h). Al-Burhān fī uṣūl al-fiqh, verified 
by: Dr. ʻAbd Al-Azīm Maḥmūd Al-Dīb (4th ed.). Dār 
al-wafāʼ, Al-Mansūrah, Egypt.

Al-Juwainy, Abū Al-Ma’āly ʻAbd Al-Malik ibn ʻAbd Allāh 
ibn Yūsuf. (1417h – 1996 AC).  Al-Talkhīṣ fī uṣūl 
al-fiqh, verified by: ‘Abd Allāh Jūlim Al-Nabāly wa 
Bashīr Aḥmad Al-’Amry. Beirut - Lebanon, Dār al-
bashā’ir al-islāmiyyah.

Al-Kafawy, Abū Al-Baqā’ Ayyūb ibn Mūsā Al-Ḥusainy. 
(1419h – 1998 AC). Al-Kulliyyāt – Mu’jam fī al-
muṣṭalaḥāt wa al-furūq al-lughawiyyah, verified by: 
ʻAdnān Darwīsh and Muḥammad Al-Miṣry. Beirut - 
Lebanon, Mu’assassah Al-Risālah.

Al-Kalby, Ibn Juzayy, Abū Al-Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad 
ibn Juzayy Al-Gharnāty Al-Māliky. (1423h – 2002 
AC). Taqrīb al-uṣūl ilā ʻilm al-uṣūl, verified by: Dr. 
Muḥammad Al-Mukhtār ibn Muḥammad Al-Amīn 
Al-Shanqīṭy (2nd ed.). al-Madīnah al-Munawwarah.

Al-Kalwadhāny, Abū Al-Khaṭāb Maḥfūẓ ibn Aḥmad ibn Al-
Ḥasan. (1421h – 2000AC). Al-Tamhīd fī uṣūl al-fiqh, 
verified by: Dr. Mufīd Muḥammad Abū ʻAmshah (2nd 
ed.). Beirut - Lebanon, Mu’assassah Al-Rayyān.

Al-Karābīsy, Asʻad ibn Muḥammad ibn Ḥusain Al-
Naysābūry. (1402h). Al-Furūq, verified by: Dr. 
Muḥammad Ṭamūm (1st ed.). Kuwait, Ministry of 
Awqaf and Islamic Affairs.

Al-Khawarizmy, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad 
ibn Yūsuf Al-Kātib, Mafātīḥ al-’ulūm, Beirut - Leb-
anon, Dār al-kutub al-’ilmiyyah. 

Al-Maqdisy, Ibn Mufliḥ, Muḥammad ibn Mufliḥ Al-Ḥanbaly. 
(1420h – 1990 AC). Uṣūl al-Fiqh, verified by: Dr. 
Fahd ibn Muḥammad Al-Sadhān (1st ed.). Al-Riyadh, 
Maktabah al-’Ubaikān.

Al-Maqdisy, Ibn Qudāmeh, Muwaffaq Al-Dīn ‘Abd Allāh 
ibn Aḥmad ibn Muḥammad. (1417h – 1997 AC). Raw-
dah al-Nāẓir wa jannah al-munāẓir fī uṣūl al-fiqh, 
verified by: Dr. ʻAbd Al-Karīm Al-Namlah (5th ed.). 
Riyadh, Maktabah Al-Rushd wa Sharikah al-Riyādh 
for publication and distribution.

Al-Mardāwy Al-Ḥanbaly, ʻAlā’ Al-Dīn Abū Al-Ḥasan ‘Aly 
ibn Sulaymān. (1421h – 2000 AC). Al-Taḥbīr sharḥ 
al-taḥrīr fī uṣūl al-fiqh, verified by: Dr. ʻAbd Al-
Raḥmān Al-Jibrīn and Dr. ‘Awaḍ Al-Qarny and Dr. 
Aḥmad Al-Sarrāḥ (1st ed.). Riyadh, Maktabah Al-
Rushd.

Al-Munāwy, Muḥammad ʻAbd Al-Ra’ūf. (1410h). Al-
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Manṭiq, Dār Al-Taʻāruf for printing.
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Faculties.
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Sālim. Cairo, Dār al-kutub. 

Al-Qurṭuby Abū ‘Abd Allah Muḥammad ibn Aḥmad al-Ani-
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Muḥammad Aḥmad ʻAbd Al-’Azīz, supervised by: 
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المخالفات العقدية القلبية في زمن األوبئة » جائحة كورونا نموذجا «
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)قدم للنشر يف 1441/12/5هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/6هـ(

ـــا،  ـــة معاجلته ـــة ، وكيفي ـــن األوبئ ـــارا يف زم ـــر انتش ـــة األكث ـــات العقدي ـــن املخالف ـــف ع ـــدر، والكش ـــاء والق ـــاء بالقض ـــة الوب ـــان عالق ـــث إىل بي ـــدف البح ـــث: هي ـــص البح  ملخ
ـــا؟ ـــبل عالجه ـــا س ـــاء؟  وم ـــذا الوب ـــارًا يف ه ـــر انتش ـــة األكث ـــات العقدي ـــا املخالف ـــة: م ـــاؤالت التالي ـــى التس ـــة ع ـــث يف اإلجاب ـــذا البح ـــكالية ه ـــن إش وتكم

ـــن  ـــة م ـــباب املرشوع ـــل األس ـــوين، وفع ـــر اهلل الك ـــاء بتقدي ـــرب، أن الوب ـــرض اجل ـــاس م ـــه يف القي ـــرب ل ـــة، واألق ـــراض املعدي ـــن األم ـــا  م ـــروس كورون ـــج أن ف ـــرز النتائ وأب
ـــات  ـــذه املخالف ـــا، وهل ـــر اهلل هل ـــدون تقدي ـــها ب ـــل بنفس ـــا تنتق ـــرش، أو أهن ـــل الب ـــن فع ـــة م ـــاد أن األوبئ ـــة اعتق ـــات العقدي ـــن املخالف ـــدر اهلل، وم ـــن ق ـــرزات م ـــع التح ـــداوي ومجي الت

ـــواء. ـــاع األه ـــوم واتب ـــد املذم ـــن، والتقلي ـــداع يف الدي ـــو واالبت ـــن، و الغل ـــل يف الدي ـــا: اجله ـــبابًا منه ـــة أس العقدي
ومن سبل عالجها العلم النافع، والعمل الصالح،  مع األخذ باألسباب الوقائية والعالجية وفق الضوابط الرشعية .

كلامت مفتاحية:  جائحة كورونا، األوبئة، األعامل القلبية، املخالفات العقدية . 
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Abstract: The research aims to elucidate the epidemic’s relationship with fate, reveal the most prevalent doctrinal violations in the time of outbreaks, and how to 
treat them. The research problem lies in answering the following questions: What are the most pervasive doctrinal violations in this epidemic? And how can these 
violations be treated?
The most noticeable results are that the Coronavirus is an infectious disease. Analogically, the closest to it is the disease of scabies, that God’s cosmic willpower 
causes the epidemic. The reasonable causes of medication and all precautions are from God’s destiny. The belief that epidemics are the work of humans or that they 
are transmitted by themselves without God’s judgment is among the doctrinal violations. These doctrinal violations might be due to ignorance in religion, exaggeration 
and innovation in religion, blameworthy imitation, and following desires. According to Shariah guidelines, constructive knowledge and righteous deeds are among the 
best ways to treat such an epidemic, taking preventive and curative reasons into account.
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مقدمة :
احلمــد اهلل الــذي أرســل رســوله باهلــدى وديــن احلــق 
ليظهــره عــى الديــن كلــه ولــو كــره املرشكــون، 
وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك له، وأشــهد 
أن نبينــا حممــدا عبــده ورســوله صــى اهلل عليه وســلم، 
ــا  أرســله اهلل بــن يــدي الســاعة بشــرا ونذيــرا وداعي

إىل اهلل بإذنه ورساجا منرا. أما بعد :
فــإن للعقيــدة أمهيــة ومكانــة عظيمــة يف الديــن ، جيــب 
إذا  وخاصــة  عليهــا،  حيافــظ  أن  مســلم  كل  عــى 
انتــرشت  بعــض املخالفــات العقديــة التــي ختــل 

بأصل الدين أو كامله الواجب .
وال خيفــى عــى أحــد مــا يمــر بــه العــامل هــذه األيــام 
ــرف بـــ:  ــرة تع ــة كب ــة، وجائح ــروف صعب ــن ظ م
ــا أو »كوفيــد 19 “ ، حصــل بســببها  فايــروس كورون
ــض  ــت بع ــاس ، وارتكب ــوب الن ــب يف قل ــث الرع ّب
املخالفــات العقديــة، املتعلقــة باألحــكام الكونيــة 

القدرية، أو الرشعية الدينية .
ــرص  ــاب احل ــن ب ــوع وم ــذا املوض ــة ه ــرًا ألمهي ونظ
عــى العقيــدة والنصــح لألمــة أحببــت املشــاركة هبــذا 
ــة يف  ــة القلبي ــات العقدي ــوان : )  املخالف ــث بعن البح

زمن األوبئة، جائحة كورونا نموذجا  ( .
بغــرض رصــد املخالفــات العقديــة القلبيــة التــي 
ــان  ــم بي ــن ث ــة ، وم ــذه اجلائح ــا يف ه ــر وقوعه يكث
ــة  ــن الناحي ــا م ــة ، ومعاجلته ــا العقدي ــه خمالفته وج

الرشعية .
   تتبن أمهية املوضوع يف النقاط التالية :

ــة . 1 ــة القلبي ــات العقدي ــن املخالف ــر م ــار الكث انتش
يف زمــن األوبئــة، واحلاجــة إىل بيــان احلكــم 

الرشعي فيها .
احلاجــة إىل حتصــن املجتمــع مــن آثــار املخالفــات . 	

العقدية .
إزالــة اللبــس احلاصــل عنــد الكثريــن يف اخللــط . 	

بن عالقة الوباء بالقضاء والقدر . 
هتدف الدراسة إىل التايل :  

بيان عالقة الوباء بالقضاء والقدر  .. 1
ــر . 	 ــة األكث ــات العقدي ــن املخالف ــف ع 	-الكش

انتشــارا يف زمــن األوبئــة .وبيــان احلكــم الرشعــي 
فيها .

ذكــر اآلثــار املرتتبــة عــى املخالفــات ، ومعاجلتهــا . 	
من الناحية الرشعية  .

كيفيــة محايــة املجتمــع مــن آثــار املخالفــات . 	
العقدية القلبية  .

ــث يف  ــذا البح ــكالية ه ــن إش ــث : تكم ــكلة البح مش
اإلجابة عىل التساؤالت التالية :

ــر انتشــارًا يف هــذا 1.  ــة األكث  مــا املخالفــات العقدي
الوباء؟  

مــا الفــرق بــن اإلرادة الكونيــة القدريــة واإلرادة . 	
الرشعية الدينية  ؟ 

القلبيــة عــى 	.  العقديــة  املخالفــات  آثــار  مــا   
املجتمع املسلم ؟ 

ــذه  ــى ه ــة ع ــث باإلجاب ــذا البح ــوم يف ه ــوف أق وس
ــع  ــه ، م ــوكاًل علي ــده مت ــاهلل وح ــتعينًا ب ــئلة مس األس
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بــذل مــا بوســعنا ، ســائلن املــوىل جــل وعــى أن ييــر 
ــم  ــوىل ونع ــم امل ــو نع ــث فه ــذا البح ــامل ه ــا إك لن

النصر . 

الدراسات السابقة: 
جائحــة كورونــا نازلــة جديــدة ، كتــب فيهــا مجــع مــن 
ــاوى  ــات ومقــاالت، إىل جانــب فت أهــل العلــم: كتاب
ــامل،  ــاء الع ــة يف أنح ــز العلمي ــة واملراك ــع الفقهي املجام
ــر أين مل  ــا ، غ ــق بموضوعن ــام يتعل ــا في ــتفدت منه اس
أقــف  عــى مــن خصــص املخالفــات العقديــة القلبية، 

ومن أشهر ما اطلعت عليه  : 
نــوازل األوبئــة / مجــع وإعــداد وترتيــب / د. . 	

حممد عيل بالعو  .
ذكــر يف املحــور الثــاين : مســائل تتعلــق بالعقيــدة  منها 
: التوفيــق بــن العــدوى املرضيــة والتــوكل عــى اهلل ، 
عــدوى املــرض ، كورونــا والغضــب اإلهلــي ، تســمية 
الوبــاء بامللعــون ، الدعــاء لغــر املســلمن بالشــفاء ملــن 

أصيب بكورونا .
ــا/ د. . 	 ــاء كورون ــة بوب ــة املتعلق ــكام الفقهي األح

خالــد املشــيقح / أصلهــا حمــارضة ألقيــت يف 
جامعة القصيم بتأريخ 3	 / 7 / 	44	 هـ  .

أحــكام فقهيــة لكــن ذكــر يف املقدمــة قواعــد وضوابط 
تتعلــق بمســائل االعتقــاد منهــا : وجــوب طاعــة ويل 
ــة  ــن اهلل رمح ــاء م ــان أن الوب ــد اإلنس ــر، أن يعتق األم
ــزام هــدي النبــي  للمؤمنــن وعــذاب للمعتديــن ، الت
صــى اهلل عليــه وســلم بالتــرع اىل اهلل بالعبــادة 

والدعــاء ، أن يعتقــد اإلنســان أن الوبــاء مــن اإليــامن 
ــع  ــى اهلل م ــوكل ع ــن الت ــع حس ــدر م ــاء والق بالقض
احلــث عــى فعــل األســباب وانــه ال ينــايف التــوكل  ، 

مع حسن الظن باهلل والتفائل باخلر .
اجلديــد . 3 الوبــاء  أحــكام  يف  الســديد  القــول   

)كورونا ( أ.د. إبراهيم بن عامر الرحييل  .
حتــدث عــن املســائل العقديــة املتعلقــة باألحــكام 
الكونيــة القدريــة ، واألحــكام الرشعيــة الدينيــة ، 
ــدة،  ــائل العقي ــص بمس ــث متخص ــذا البح ــر ه ويعت
ومؤلفــه شــيخنا أســتاذ العقيــدة باجلامعــة اإلســالمية  
،وقــد أجــاد وأفــاد يف هــذا البــاب - وفقــه اهلل وســدد 
خطــاه - ، وهــو يعتــر مــن املراجــع العقديــة يف هــذه 
اجلائحــة ، غــر أنــه مل خيصــص األعــامل القلبيــة 
بالذكــر وإن كان بحثهــا، وتكلــم عليهــا يف اجلملــة أمــا 

بحثنا فهو متخصص بأعامل القلوب .  

منهج البحث : 
مجــع املــادة العلميــة املتعلقــة باملخالفــات العقديــة . 1

ثم تقسيم ذلك عى املباحث .
االعتــامد يف تقريــر املســائل املتعلقــة بالبحــث عــى . 	

مــن  جــاء  ومــا  القــرآن  بآيــات  االســتدالل 
ــل  ــوال أه ــة ، وأق ــة الصحيح ــث النبوي األحادي

العلم من سلف هذه األمة .    
عــزو اآليــات القرآنيــة إىل ســورها مــع ذكــر رقــم . 	

اآلية . 
ــا . 	 ــار إىل مصادره ــة واآلث ــث النبوي ــزو األحادي ع
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ونقــل حكــم العلــامء عــى األحاديــث إال إذا كان 
ــي  ــا فأكتف ــن أو يف أحدمه ــث يف الصحيح احلدي

بذلك .
ــة . 	 ــات العلمي ــة واملصطلح ــامت الغريب رشح الكل

التي حتتاج إىل إيضاح.
االلتــزام بعالمــات الرتقيــم وضبــط مــا حيتــاج إىل . 	

ضبط . 
ــر يف . 	 ــم م ــكل عل ــن ل ــاة يف املت ــنة الوف ــع س وض

البحث .
 تذييــل البحــث بالفهــارس العلميــة عــى النحــو 	. 

املبن يف اخلطة .

خطــة البحــث :  يشــتمل هــذا البحــث عــىل مقدمــة ، 
ومتهيد ، وثالثة مباحث ، وخامتة .

أمــا املقدمــة فهــي لبيــان أمهيــة البحــث وأهدافــه،  -
والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.  

أمــا متهيــد  :  فهــو للتعريــف باملخالفــات العقديــة  -
القلبية  ، واألوبئة املعدية ، وجائحة كورونا .

ــاإلرادة  - ــاء ب ــة الوب ــان عالق ــث األول  : بي  املبح
الكونية واإلرادة الرشعية . وفيه أربعة مطالب

املطلــب األول :   اإلرادة الكونيــة القدريــة .   - 
املطلب الثاين :  االرادة الرشعية الدينية .

املطلــب الثالــث : عالقــة الوبــاء هبــام .    املطلب - 
الرابع :  معنى اخلر والرش يف القدر .

ــة يف  - ــة القلبي ــات العقدي ــاين  :  املخالف ــث الث املبح
زمن األوبئة  .  وفيه ثالثة مطالب

 املطلــب األول : املخالفــات يف تقديــر اهلل تعــاىل - 
هلذا الوباء  .

املطلــب الثــاين : املخالفــات يف التــوكل  وفعــل - 
األسباب .

املطلــب الثالــث : املخالفــات يف مســائل قلبيــة - 
هلا عالقة بالوباء .

املبحــث الثالــث  : آثــار املخالفــات العقديــة عــىل  -
الفرد واملجتمع وسبل عالجها . وفيه مطالب:

ــات -  ــار املخالف ــباب انتش ــب األول : أس املطل
العقدية .

املطلــب الثــاين :  آثــار املخالفــات العقديــة عــى - 
الفرد واملجتمع .

املطلــب الثالــث : ســبل عــالج املخالفــات - 
العقدية القلبية .

اخلامتــة : فهــي لبيــان أهــم النتائــج التــي تــم  -
التوصل إليها من خالل هذا البحث .

الفهارس : فهرس املصادر واملراجع  . -

متهيد :
ــة  ــة األعــامل القلبي ــد إىل معرف  نتطــرق يف هــذا التمهي
مــن حيــث التعريــف واملخالفــات العقديــة، ثــم بيــان 
كورونــا  ووبــاء  العمــوم  يف  باألوبئــة  املقصــود 

باخلصوص، ويكون ذلك يف مسألتن :
املسألة األوىل :  التعريف باملخالفات العقدية القلبية  

ســنتطرق هلــذه املســألة مــن ناحيتــن : التعريــف 
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باألعامل القلبية، تم التطرق للمخالفات .
ــوُن  ــي يك ــامُل الت ــي األع ــة : ه ــامل القلبي ــراد باألع امل
ــن،  ــُق، واليق ــالص، والتصدي ــَب، كاإلخ ــا القل حملُّه
ــِة  ــاء واملحبَّ ــوف والرج ــراُر، واخل ــاد، واإلق واالنقي
ــا،  ــكر، والرض ــر ، والشُّ ل، والصَّ ــوكُّ ــة والت ،واإلناب

واحلياء، والتَّوبة وما إىل ذلك. 
 وقــد جــاء كذكــر أعــامل القلــوب يف الكتاب والســنة، 

فمن القرآن الكريم  : 
ــِه  َق بِ ــدَّ ــْدِق َوَص ــاَء بِالصِّ ــِذي َج ــاىل : ﴿َوالَّ ــه تع قول

ِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن﴾ ]الزمر: 		[   ُأوَلٰ
ِذيــَن آَمنُــوا بِــاهللَِّ  قــال تعــاىل :  ﴿إِنَّــاَم امْلُْؤِمنُــوَن الَّ
ــْم َوَأنُفِســِهْم  َوَرُســولِِه ُثــمَّ مَلْ َيْرَتاُبــوا َوَجاَهــُدوا بَِأْمَواهِلِ
ــرات:  ــوَن﴾ ]احلج اِدُق ــُم الصَّ ــَك ُه ِئ ــبِيِل اهللَِّ ُأوَلٰ يِف َس

]1	
ــوَن  ــَن َيْدُع ِذي ــَع الَّ ــَك َم ــِرْ َنْفَس ــاىل : ﴿َواْص ــال تع ق
ُــم بِاْلَغــَداِة َواْلَعــِيِّ ُيِريــُدوَن َوْجَهــُه َواَل َتْعــُد  َرهبَّ
َواَل   ْنَيــا﴾  الدُّ احْلََيــاِة  ِزينَــَة  ُتِريــُد  َعنُْهــْم  َعْينَــاَك 

]الكهف: 		[
ــَر اهللَُّ  ــَن إَِذا ُذِك ِذي ــوَن الَّ ــاَم امْلُْؤِمنُ ــاىل : ﴿إِنَّ ــال تع   ق
ــْم  ــُه َزاَدهْتُ ــْم آَياُت ــْت َعَلْيِه ــْم َوإَِذا ُتِلَي ــْت ُقُلوهُبُ َوِجَل

ُلوَن﴾]األنفال: 	[ ِْم َيَتَوكَّ إِياَمًنا َوَعَىٰ َرهبِّ
ومن السنة النبوية :  

ــامل  ــام األع ــه وســلم - : "إن ــى اهلل علي ــه - ص قول
بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى " )1(

1 - صحيــح البخــاري ، ج: 1، ص: 	، رقــم احلديــث 1  ، وصحيــح 
مســلم   ، ج:	 ، ص: 		 ، رقــم احلديــث ) 		0	( بلفــظ “ إنــام 

األعــامل بالنيــة “ .

ــُر إىَِل  ــلم: » إِنَّ اهللَّ الَ َينْظ ــه وس ــى اهلل علي ــه  ص وقول
ُقُلوبُِكــْم  إىَِل  َينُْظــُر  َوَلِكــْن  َوَأْمَوالُِكــْم  ُصَوِرُكــْم 

َوَأْعاَملُِكْم «)	(
ــد  ــلم: » أال وإن يف اجلس ــه وس ــى اهلل علي ــه ص وقول
مضغــة إذا صلحــت صلــح اجلســد كلــه وإذا فســدت 

فسد اجلسد كله أال وهي القلب« )	(
ــدا  ــرة ج ــاب كث ــذا الب ــث يف ه ــات واألحادي واآلي
ــر  ــود تقري ــام املقص ــطها ،وإن ــع بس ــذا موض ــس ه لي

هذه املسألة باألدلة الرشعية .
كــام أن علــامء الســلف قــرروا هــذه العقيــدة يف كتبهــم 

ومن األمثله عى ذلك :
ــه اهلل – ت  ــة - رمح ــن تيم ــالم اب ــيخ اإلس ــول ش ق
ــن  ــي م ــة:” وه ــامل القلبيَّ ــن األع ــا ع ًث 			ه متحدِّ
أصــول اإليــامن وقواعــد الديــن مثــل: حمبــة اهلل 
ورســوله، والتــوكل عــى اهلل، وإخــالص الديــن لــه، 
ــه،  ــوف من ــه، واخل ــى حكم ــر ع ــه، والص ــكر ل والش

والرجاء له، وما يتبع ذلك”)	(
وقــول ابــن القيــم - رمحــه اهلل – ت 1		هـــ : “ فقــول 
ــن  ــه ع ــبحانه ب ــر اهلل س ــا أخ ــاد م ــو اعتق ــب ه القل
ــه  ــه ومالئكت ــه وأفعال ــامئه وصفات ــن أس ــه، وع نفس
ولقائــه عــى لســان رســله ... وعمــل القلــب كاملحبــة 
ــه  ــوف من ــه واخل ــة إلي ــه، واإلناب ــوكل علي ــه والت ل
ــى  ــر ع ــه ،والص ــن ل ــالص الدي ــه، وإخ ــاء ل والرج

	 - صحيح مسلم ، ج : 	  ، ص: 11 ، رقم  احلديث )	0		( .
	 - صحيــح البخــاري ،ج: 1، ص: 		، رقــم احلديــث )		(، 

وصحيــح مســلم ، ج : 	 ، ص: 		 ، رقــم )		1	( . 
	 - التحفة العراقية يف األعامل القلبية  ، ص : 	
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ــه  ــرىض ب ــداره وال ــى أق ــه وع ــن نواهي ــره، وع أوام
وعنــه، واملــواالة فيــه واملعــاداة فيــه، والــذل لــه 
ــه، وغــر  ــة ب ــه، والطمأنين واخلضــوع، واإلخبــات إلي
ذلــك مــن أعــامل القلــوب التــي فرضهــا أفــرض مــن 
مــن  اهلل  إىل  أحــب  ومســتحبها  اجلــوارح،  أعــامل 
مســتحبها، وعمــل اجلــوارح بدوهنــا إمــا عديــم 

املنفعة أو قليل املنفعة " )	(
وقــال الشــيخ الفــوزان  -حفظــه اهلل -: » الفــرق بــن 
أقــوال القلــب وأعاملــه؛ أن أقوالــه هــي العقائــد التــي 
ــي  ــب فه ــامل القل ــا أع ــا، وأم ــا ويعتقده ــرتف هب يع
ــر  ــة اخل ــي حمب ــوله، وه ــا اهلل ورس ــي حيبه ــه الت حركت
وإرادتــه اجلازمــة، وكراهيــة الــرش والعــزم عــى 

تركه«)	(
 وممــا ســبق يتبــن أن للقلــوب أقــوال وأعــامل، وهــي 

أعظم من أعامل اجلوارح كام تقدم .
ــات  ــي آف ــوب : فه ــامل القل ــات يف أع ــا املخالف وأم
وأمــراض القلــوب ، بــرتك مــا أمــر اهلل بــه ، وفعــل مــا 
هنــى اهلل عنــه مــن أعــامل القلــوب، وهــذا قيــاٌس مــع 
ــُد َأْن  ــا ُأِري ــاىل: ﴿َوَم ــه تع ــرون قول ــره املف ــا ذك م
ْصــاَلَح  ــُه ۚ إِْن ُأِريــُد إاِلَّ اإْلِ ُأَخالَِفُكــْم إىَِلٰ َمــا َأهْنَاُكــْم َعنْ
ــُت  ْل ــِه َتَوكَّ ــاهللَِّ ۚ َعَلْي ــي إاِلَّ بِ ــا َتْوفِيِق ــَتَطْعُت ۚ َوَم ــا اْس َم

َوإَِلْيِه ُأنِيُب ﴾ ]هود: 		[
قــال ابــن عاشــور – رمحــه اهلل – ت 	9	1هـــ يف 
تفســره هلــذه اآليــة  :" َوَمْعنـَـى َومــا ُأِريــُد َأْن ُأخالَِفُكْم 
	 - مــدارج الســالكن بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعن ، ج: 

1 ، ص:  100 - 	10 
	 - انظر : رشح العقيدة الواسطية ،صالح الفوزان ، ص: 9	1

يــَن مــن الّتابعــن  ِ إىِل َمــا َأهْناُكــْم َعنـْـُه ِعنـْـَد مَجِيــِع امْلَُفرِّ
ــُه َأْن َأْمنََعُكــْم  َفمــن َبْعِدِهــْم: َمــا ُأِريــُد مِمَّــا هَنَْيُتُكــْم َعنْ
ٍء  ــْن يََشْ ــْم َع ــْن أِلهَْنَاُك ــا، َأْي مَلْ َأُك ــا َأْفَعُلَه ــااًل َوَأَن َأْفَع
َوَأَنــا َأْفَعُلــُه... َوَبَياُنــُه َأنَّ امْلَُخاَلَفــَة َتــُدلُّ َعــَى ااِلتَِّصاِف 
ــَى  ــْت َع ــَرٍض َدلَّ ــَرْت يِف َغ ــإَِذا ُذِك ــِه، َف ــدِّ َحالِ بِِض

ِه ")	( ااِلتَِّصاِف بِِضدِّ
وذكــر الشــيخ عبدالرمحــن بــن ســعدي – رمحــه اهلل – 
ت 			1ه حــد الــرشك األكــر بقولــه : " أن يــِرَف 
ــر اهلل،  ــادة لغ ــراد العب ــن أف ــردًا م ــًا أو ف ــد نوع العب
ــه  ــه مأمــوٌر ب فــكلُّ اعتقــاٍد أو قــوٍل أو عمــٍل ثبــت أنَّ
ــارع فرُفــه هلل وحــده توحيــٌد وإيــامٌن  الشَّ مــن 
وإخــالٌص، ورصُفــه لغــره رشٌك وكفــٌر. فعليــك هبــذا 

ك األكر الَّذي ال يشذُّ عنه يَشٌء“)	(.  ابط للرشِّ الضَّ
فــرف أي نــوع مــن أعــامل القلــوب لغــر اهلل خمالفــة 
عقديــة ، قــد تكــون خمرجــه مــن امللــة، وقــد ال تكــون 
ــاء  ــرشوط وانتف ــر ال ــع توف ــل م ــال القائ ــب ح بحس

املوانع .
املسألة الثانية : تعريف األوبئة املعدية  

األوبئــة  أو األوبــاء  مجــع  وبــاء،  مثــل:  متــاع  وأمتعة،  
وسبب  وأسباب،  والوباء 

باهلمز؛ مرض عام، يمد ويقر .
ــواو  ــه اهلل – ت 	9	ه  : » ال ــارس – رمح ــن ف ــال اب ق
ــاء. وأرٌض  ــي الَوَب ــدة. ه ــٌة واح ــزة كلم ــاء واهلم والب
وقــد  وموبــوءٌة  َوبَِئــت،  وقــد  َفِعلــة  عــى  َوبَِئــٌة 

	 - التحرير والتنوير ،ج: 	1، ص: 		1
	 - القول السديد يف رشح كتاب التوحيد ، ص: 		
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ُوبَِئْت«)9(، وقيل الوباء :كل مرض عام )10(
الوبــاء يف االصطــالح : كل مــرض عــام ينترش انتشــارا 

رسيعا، ويكثر فيه املوت )11(.
هل الوباء هو الطاعون أو غره ؟

ــن  ــرق ب ــان الف ــًا يف بي ــاًم وحديث ــامء قدي ــف العل اختل
الوباء والطاعون )	1( .

قــال ابــن القيم – رمحــه اهلل – ت 1		هـــ : “والتحقيُق 
أنَّ بــن الوبــاء والطاعــون عمومــًا وخصوصــًا، فــكلُّ 
ــك  ــًا، وكذل ــاٍء طاعون ــس كلُّ وب ــاٌء، ولي ــوٍن وب طاع
ــد  ــه واح ــون، فإن ــن الطاع ــمُّ م ــة أع ــراُض العام األم
ــة  ــروح وأورام رديئ ــات وق اج ــُن خرَّ ــا، والطواع منه

حادثة ىف املواضع املتقدم ذكرها “.)	1(
 وكذلــك ذكــر املنبجــي- رمحــه اهلل – ت 			 يف كتابه 
الطاعــون وأحكامــه : فصــل يف معنــى الطاعــون 
والوبــاء وهــل مهــا مرتادفــان أم ال . وبعــد ذكــر أقــوال 
العلــامء قــال: والصحيــح الــذي عليــه أكثــر النــاس أن 
الوبــاء أعــم ، والطاعــون أخــص فــكلُّ طاعــوٍن وبــاٌء 

وال عكس . )	1(

9 - معجم مقاييس اللغة ، ج: 	/ ، ص: 		
10 - انظر : لسان العرب، ابن منظور ، ج: 1، ص: 9	1 ، 

 ،  1	 ، ج:   النــووي عــى صحيــح مســلم  انظــر : رشح   - 11
ــر  ــن حج ــون ، اب ــل الطاع ــون يف فض ــذل املاع ص:  	0	 ، وب

العســقالين،  ص : 	9 ومــا بعدهــا  .
ــار  ــون يف أخب ــا رواه الواع ــاب م ــك يف كت ــل ذل ــر : تفصي - انظ  1	
الطاعــون ، الســيوطي ، ومقدمــة املحقــق د.حممــد البــار ، 
واألحــكام الرشعيــة املتعلقــة بالوبــاء والطاعــون ،  الشــيخ هيثــم 

ــري  .  ــم احلم ــن قاس ب
	1 - زاد املعاد يف هدي خر العباد ، ج: 	، ص: 		

	1 - الطاعون وأحكامه ، ص :9		  

كورونــا  جائحــة  العامــة  األوبئــة  هــذه  ومــن 
ملنظمــة  األخــرة  املعايــر  حســب  )كوفيــد-19( 

الصحة العاملية.)	1(  
ــون  ــد يك ــل. وق ــم أو العق ــالل اجلس ــرض اعت وامل
احللــق التهــاب  مثــل  خفيفــا  عارضــا   املــرض 
أو خطــرا مثــل النوبــة القلبيــة. ويمكــن لألمــراض أن 
أن يمكنهــا  كــام  اجلســم.  يف  جــزء  أي   تصيــب 

تؤثر عى صحة الشخص العقلية والوجدانية .
وحتـــدث أمـــراض عديـــدة بســـبب كائنـــات حيـــة 
 دقيقـــة مثـــل البكتريـــا أو الفروســـات، تقـــوم
بغـــزو اجلســـم. وهـــذه الكائنـــات الدقيقـــة تســـمى 
ــاء ــموهنا أحيـ ــامء يسـ ــن العلـ ــم ولكـ ــادة جراثيـ  عـ

جمهرية.
األحيــاء  هــذه  عــن  الناجتــة  األمــراض  وتســمى 
األمــراض املعديــة، وتســمى األمــراض األخــرى 

أمراضا غر معدية.)	1(
ــخص إىل  ــن ش ــرض م ــال امل ــدوى: انتق ــراد بالع وامل
شــخص، أو مــن هبيمــة إىل هبيمــة، أو مــن مــكان إىل 

مكان)	1(  .  
وقــد ورد يف الرشيعــة مــا يــدل عــى وجــود أمــراض 

معدية : 
فقــد ذكــر ابــن القيــم – رمحــه اهلل – ت 1		ه يف كتابــه 

	1 - انظــر : املوقــع الرســمي ملنظمــة الصحــة العامليــة عــى شــبكة 
االنرتنــت

	1- انظر: املوسوعة العربية العاملية ، ج: 		 ،ص:	10 .
	1- انظــر: إعانــة املســتفيد بــرشح كتــاب التوحيــد ، الشــيخ صالــخ 

الفــوزان ، ج:	 ، ص: 	
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زاد املعــاد : فصــل يف هديــه صــى اهلل عليــه وســلم يف 
وإرشــاده  بطبعهــا  املعديــة  األدواء  مــن  التحــرز 

األصحاء إىل جمانبة أهلها .
وذكــر حتــت هــذا الفصــل عــدة أحاديــث فيهــا 

التحرز من االختالط بمن فيه أمراض معدية 
ــِد َثِقيــٍف َرُجــٌل جَمْــُذوٌم   منهــا حديــث : “  َكاَن ىِف َوْف
ــا  ــلم- » إِنَّ ــه وس ــى اهلل علي ــىُّ -ص ــِه النَّبِ ــَل إَِلْي َفَأْرَس

َقْد َباَيْعنَاَك َفاْرِجْع”)	1(
مــن  تفــر  كــام  املجــذوم  مــن  فــر   «  : وحديــث 

األسد«)19( 
وحديث : »ال تديموا النظر إىل املجذومن «)0	(

 وحديث : » ال يوردن ممرض عى مصح « )1	(
ــد  ــة عن ــذه العل ــال : وه ــذام فق ــرض اجل ــر م ــم ذك ث
األطبــاء مــن العلــل املعديــة املتوارثــة، ومقــارب 
ــي  ــه، فالنب ــقم برائحت ــل يس ــب الس ــذوم وصاح املج
ــة  ــى األم ــفقته ع ــامل ش ــلم لك ــه وس ــى اهلل علي ص
ونصحــه هلــم، هناهــم عــن األســباب التــي تعرضهــم 
أجســامهم  إىل  والفســاد  العيــب،  لوصــول 

وقلوهبم«.)		(
ــه وســلم عــى اختــاذ  وقــد حــث النبــي صــى اهلل علي

	1 - صحيح مسلم ، ج: 	 ، ص: 		 ، رقم احلديث ) 		9	( .
		1	،  رقــم احلديــث  19 - صحيــح البخــاري ، ج:	 ، ص: 

.  )			0(
		11، رقــم احلديــث  	 ، ص :  0	 - ســنن  ابــن ماجــه ،ج: 

)				( ، قــال الشــيخ األلبــاين : حســن صحيــح 
احلديــث  رقــم   ،1			 ص   ، ج:	   ، البخــاري  صحيــح   -  	1

.  )				(
		 - زاد املعاد يف هدي خر العباد ، ج : 	 ،  ص: 		1 - 		1

أســباب الوقايــة مــن العــدوى، ومنهــا قولــه اهلل صــى 
اهلل عليــه وســلم: “ غطــوا اإلنــاء وأوكــوا الســقاء, فــإن 
ــس  ــاء لي ــر بإن ــاء, ال يم ــا وب ــزل فيه ــة ين ــنة ليل يف الس
عليــه غطــاء, أو ســقاء ليــس عليــه وكاء، إال نــزل فيــه 

من ذلك الوباء ”)		(
العربيــة  باململكــة  الصحــة  وزارة  ذكــرت  وقــد   
ــة  ــا ثالث ــة عدده ــراض املعدي ــة األم ــعودية قائم الس
وعــرشون مرضــًا، موضحــًة تعريــف كل مــرض 
وســببه وكيفيــة الوقايــة منــه، وعالجــه اذا كان متوفرًا. 
ــراض  ــن األم ــا م ــروس كورون ــى أن ف ــت ع ونص
املعديــة ، فمــن ضمــن األســئلة هــل ينتقــل الفــروس 

) كورونا ( بن البرش؟
ــخص  ــن الش ــرش م ــن الب ــروس ب ــل الف ــم، ينتق نع
ــق  ــن طري ــر ع ــخص آخ ــدوى إىل ش ــاب بالع املص

املخالطة القريبة دون محاية. )		(
ومــن خــالل التشــخيص ملــرض كورونــا مــن منظمــة 
ــق  ــامء يف التفري ــره العل ــا ذك ــة)		(، وم ــة العاملي الصح
ــا  ــرض كورون ــح أن م ــون يتض ــاء والطاع ــن الوب ب
ــذي  ــام ال ــرض الع ــاء، امل ــمى الوب ــت مس ــل حت يدخ
ــه  ــرب ل ــعا واألق ــارا واس ــاس انتش ــن الن ــرش ب ينت

مرض اجلذام لوجود تشابه يف نقل العدوى .)		( 

- صحيح مسلم ، ج:	 ، ص:  	10 ،  رقم احلديث ) 				(  		
ــعودية .    ــة الس ــة العربي ــة باململك ــع وزارة الصح ــر : موق 		 - انظ

https://www.moh.gov.sa

https://www.who. .  انظــر : موقــع منظمــة الصحــة العامليــة - 		
int/ar

		  - انظــر : القــول الســديد يف أحــكام الوبــاء اجلديــد ، ص: 	10 
ومــا بعدهــا .
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املبحــث األول  : عالقــة الوبــاء بــاإلرادة الكونيــة 
واإلرادة الرشعية . 

وفيه أربعة مطالب :
املطلب األول : املقصود باإلرادة الكونية 

اإلرادة الكونيــة وهــي مرادفــة للمشــيئة العامــة، وهــي 
ــلم  ــر واملس ــا يَشء؛ فالكاف ــن مراده ــرج ع ــي ال خي الت
فالطاعــات،  الكونيــة ســواء؛  اإلرادة  حتــت هــذه 

واملعايص، كلها بمشيئة الرب، وإرادته.
ــْوٍم  ــاىل _ ﴿ َوإَِذا َأَراَد اهللَُّ بَِق ــه _ تع ــا قول ــن أمثلته وم
11[وقولــه  ﴾]الرعــد:  َلــه  َمــَردَّ  َفــاَل  ُســوًءا 
َصــْدَرُه  ْح  َيــرْشَ هَيِْدَيــُه  َأن  اهللَُّ  ُيــِرِد  تعاىل:﴿َفَمــن 
ــا  ــْدَرُه َضيًِّق ــْل َص َع ــُه جَيْ ــِرْد َأن ُيِضلَّ ــن ُي ــاَلِم َوَم لإِْْلِْس

اَمِء﴾ ]األنعام: 		1[  ُد يِف السَّ عَّ اَم َيصَّ َحَرًجا َكَأنَّ
ــد ال  ــا، وق ــا اهلل ويرضاه ــد حيبه ــة ق واإلرادة الكوني
ــا  ــودة لغره ــون مقص ــد تك ــا ،وق ــا وال يرضاه حيبه
كخلــق إبليــس مثــاًل، وســائر الــرشور؛ لتحصــل 
واملجاهــدة،  كالتوبــة،  كثــرة،  حمــاّب  بســببها 

واالستغفار.
ومن خصائصها :

ــع 1.  ــيئًا وق ــاء ش ــاهلل إذا ش ــا؛ ف ــن وقوعه ــد م  الب
والبد، كإحياء أحد أو إماتته، أو غر ذلك.

متعلقة بربوبية اهلل وخلقه ، مرادفة للمشيئة .. 	
تنفــرد يف مثــل كفــر الكافــر، ومعصيــة العــايص، . 	

ــاءها؛  ــى أن اهلل ش ــدلُّ ع ــذا ي ــت فه ــا وقع فكوهن
ألنــه ال يقــع يَشء إال بمشــيئته، وكوهنــا غــر 
ــة ال  ــل عــى أهنــا كوني ــة هلل دلي ــة وال مرضي حمبوب

رشعية.
ــه اهلل وال . 	 ــام ال حيب ــا ب ــة تعّلقه ــن جه ــّم م ــا أع أهن

ــن  ــص م ــايص، وأخ ــر واملع ــن الكف ــاه، م يرض
جهــة أهنــا ال تتعلــق بمثــل إيــامن الكافــر، وطاعــة 

الفاسق. )		(

املطلب الثاين : املقصود باإلرادة الرشعية 
إرادة رشعية دينية: تتضمن حمبة الرّب، ورضاه

ومــن أمثلتهــا قولــه _ تعــاىل _:﴿ُيِريــُد اهللَُّ بُِكــُم 
اْلُيْرَ َواَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعْرَ ﴾ ]البقرة: 		1[

ِذيــَن   وقولــه:  ﴿َواهللَُّ ُيِريــُد َأن َيُتــوَب َعَلْيُكــْم َوُيِريــُد الَّ
ــَهَواِت َأن مَتِيُلــوا َمْيــاًل َعظِيــاًم ﴾ ]النســاء:  َيتَّبُِعــوَن الشَّ

 ]		
ومن خصائصها : 

أنه حيبها اهلل، ويرضاها .. 1
 أهنــا مقصــودة لذاهتــا؛ فــاهلل أراد الطاعــة وأحبها، 	. 

ورشعها، ورضيها لذاهتا.
ــع، . 	 ــد ال تق ــع وق ــد تق ــا، فق ــزم وقوعه ــا ال يل أهن

كاإلسالم .
 أهنــا تنفــرد يف مثــل إيــامن الكافــر، وطاعــة 	. 

رشعيــة،  فهــي  هلل  حمبوبــة  فكوهنــا  العــايص، 
ــة ، ج: 	 ،ص: 		1  ــن تيم ــة، اب ــنة النبوي ــاج الس ــر : منه 		 - انظ
ــة، ج: 1 ، ص: 			،  ــن تيمي ــتقامة ، اب ــاب االس _		1، ، وكت

ــة  ــدر واحلكم ــاء والق ــائل القض ــل يف مس ــفاء العلي ــاب ش وكت
والتعليــل، ابــن القيــم ،ص -280 1		 ،  ومــدارج الســالكن، 
ــيخ  ــطية ، الش ــدة الواس ج:1  ، ص: 1		_			 ، ورشح العقي
الواســطية  ، ورشح   -96   9	 حممــد خليــل هــراس ، ص: 

ــوزان ، ص: 		_		 . ــح الف ــيخ صال للش
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ــا ،  ــه هل ــا وحمبت ــر اهلل هب ــع أم ــع _ م ــا مل تق وكوهن
وهــذا دليــل عــى أهنــا رشعيــة فحســب؛ إذ هــي 

مرادة حمبوبة مل تقع.
ــه، 	.  ــور ب ــكل مأم ــا ب ــة تعلقه ــن جه ــم م ــا أع  أهن

واقعــًا كان أو غــر واقــع، وأخــص مــن جهــة أن 
الواقــع بــاإلرادة الكونيــة قــد يكــون غــر مأمــور 

به. )		(
ومــن عــرف الفــرق بينهــام ســلم مــن ُشــبهات كثــرة، 
ــت هبــا أفهــام، فمــن نظــر إىل  ــت هبــا أقــدام، وضلَّ زلَّ
ــن كان  ــن العين ــاد هبات ــن العب ــادرة ع ــامل الص األع
بصــرًا، ومــن نظــر إىل الــرشع دون القــدر أو العكــس 

كان أعورًا )9	(.

ــة  ــاإلرادة الكوني ــاء ب ــة الوب ــث : عالق ــب الثال املطل
والرشعية 

ــيئة اهلل  ــامن بمش ــدر اإلي ــاء والق ــامن بالقض ــن اإلي م
وإرادتــه، وأنــه مــا شــاء اهلل كان ومــا مل يشــأ مل يكــن، 
وكل مؤمــن يعلــم متامــًا ، أنــه ال خيــرج يَشء عــن إرادة 

اهلل الكونية القدرية .
فالوبــاء أو املــرض عمومــًا خلــق مــن خلــق اهلل مقدر، 
ــو  ــاىل فه ــر اهلل تع ــًا بتقدي ــه أيض ــفاء من ــه والش ورفع
الشــايف ســبحانه وتعــاىل، ولذلــك ذكــر إبراهيــم 
ــه يشــفي  -عليــه الســالم – مــن صفــات اهلل تعــاىل أن

		 - انظــر :  رشح العقيــدة الواســطية ، الشــيخ حممــد خليــل هــراس 
ــوزان ،  ــح الف ــيخ صال ــطية ، الش ص : 	9 96- ،ورشح الواس

ص : 42 _43 .

- انظر : االستقامة  ابن تيمية ، ج  	 ، ص :  		.  	9

املــرض، قــال تعــاىل : ﴿َوإَِذا َمِرْضــُت َفُهــَو َيْشــِفِن ﴾ 
]الشعراء: 0	[ 

ــن  ــرأ م ــلم ال ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــق النب ــد عل وق
املــرض عــى إذنــه ومشــيئته ســبحانه وتعــاىل ، حيــث 
ــرأ  ــداء ب ــب دواء ال ــإذا أصي ــكل داء دواء، ف ــال : »ل ق

بإذن اهلل تعاىل”)0	(
ــة  ــى اإلصاب ــف ع ــفاء متوق ــارة إىل أن الش ــه اإلش ففي
ــإذن اهلل ،وفعــل األســباب مــرشوع وهــو مــن قــدر  ب
ــلم » إن اهلل  ــه وس ــى اهلل علي ــال ص ــيئته ، ق اهلل ومش
تتــداووا  وال  فتــداووا  والــدواء،  الــداء  خلــق 
ــلم » إن اهلل  ــه وس ــى اهلل علي ــال ص ــرام«)1	( ،وق بح
ــداووا «)		( ،  ــدواء، فت ــق ال ــداء خل ــق ال ــث خل حي
ففــي هــذه األحاديــث كلهــا إثبــات األســباب، وهــذا 
ــإذن اهلل  ــا ب ــد أهن ــن اعتق ــى اهلل مل ــوكل ع ــايف الت ال ين
ــام قــدره اهلل  وبتقديــره، وأهنــا ال تنجــع بذواهتــا بــل ب
ــدر اهلل  ــب داء إذا ق ــد ينقل ــدواء ق ــا، وأن ال ــاىل فيه تع
ذلــك، والتــداوي ال ينــايف التــوكل كــام ال ينافيــه دفــع 
اجلــوع والعطــش بــاألكل والــرشب، وكذلــك جتنــب 
ــار  ــع املض ــة ودف ــب العافي ــاء بطل ــكات والدع املهل

وغر ذلك .)		(
ومــن فهــم الصحابــة ريض اهلل عنهــم للقضــاء والقــدر 

0	 - صحيح مسلم، ج: 	 ، ص: 1	 ،  رقم احلديث  )1			( .
1	 - املعجــم الكبــر ،  الطــراين ، ج: 		 ، ص :  			 ،  رقــم  
احلديــث )9		 ( ، حســنه األلبــاين. يف السلســلة الصحيحــة: ج:  

ــث ) 			1(   ــم احلدي 	 ، ص:  		1 ،  رق
		 - املســند  ، اإلمــام أمحــد  ، ج : 0	 ، ص :  0	 ،  رقــم احلديــث  
)	9		1( ، قــال حمققــه: صحيــح لغــره، وهــذا إســناد حســن .

		 - انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، ج:  10 ، ص :  		1 بترف
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عنــد وقــوع األوبئــة مــا ورد عــن أمــر املؤمنــن عمــر 
ــر  ــدة عام ــع أيب عبي ــه م ــاب – ريض اهلل عن ــن اخلط ب

بن اجلراح – ريض اهلل عنه – يف طاعون عمواس  :
ــه إىل  ــاِب ريض اهللُ عن ــُن اخلط ــُر ب ــرَج عم ــا خ  » مل
الشــاِم حتــى إذا َقــرَب ِمــَن الشــاِم لقَيــُه أمــراُء األجناِد 
أبــو عبيــدَة بــُن اجلــراِح وأصحاُبــُه، فأخــروُه أنَّ 
ــاٍس:  ــُن عب ــال اب ــاِم، ق ــأرِض الش ــَع ب ــد وَق ــاَء ق الوب
ــم أنَّ  ــاَرُهم، وأخرُه ــَة واستش ــُر الصحاب ــا عم فدَع
الوبــاَء قــد وقــع بالشــاِم، فاختلُفــوا، فقــال بعُضُهــم: 
ــال  ــُه، وق ــَع عن ــرى أْن ترج ــٍر وال ن ــَت ألم ــد خرج ق
ــاِس وأصحــاُب رســوِل اهللِ  ــُة الن ــم: معــَك بقي بعُضُه
صــى اهللُ عليــه وســلم وال َنــرى أْن ُتقِدَمُهــم عــى هــذا 
الوبــاِء، َفنـَـاَدى ُعَمــُر يِف النَّــاِس: إيِنِّ ُمَصبِّــٌح َعــَى َظْهٍر 
اِح: َأفـِـَراًرا  َفَأْصبُِحــوا َعَلْيــِه. َقــاَل َأُبــو ُعَبْيــَدَة ْبــُن اجلَــرَّ
ــا  ــا َأَب ــا َي َك َقاهَلَ ــْرُ ــْو َغ ــُر: َل ــاَل ُعَم ــَدِر اهللَِّ؟ َفَق ــْن َق ِم
ــَت  ــَدِر اهللَِّ، َأَرَأْي ــَدِر اهللَِّ إىَِل َق ــْن َق ــرُّ ِم ــْم َنِف ــَدَة؟ َنَع ُعَبْي
ــاِن)		(،  ــُه ُعْدَوَت ــا َل ــْت َواِدًي ــٌل َهَبَط ــَك إِبِ ــْو َكاَن َل َل
ــا َخِصَبــٌة، َواألُْخــَرى َجْدَبــٌة، َأَلْيــَس إِْن َرَعْيــَت  إِْحَدامُهَ
اخلَْصَبــَة َرَعْيَتَهــا بَِقــَدِر اهللَِّ، َوإِْن َرَعْيــَت اجلَْدَبــَة َرَعْيَتَها 
ــْوٍف  ــُن َع ــِن ْب مْحَ ــُد الرَّ ــاَء َعْب ــاَل: َفَج ــَدِر اهللَِّ؟ َق بَِق
-َوَكاَن ُمَتَغيًِّبــا يِف َبْعــِض َحاَجتـِـِه- َفَقــاَل: إِنَّ ِعنـْـِدي يِف 
َهــَذا ِعْلــاًم، َســِمْعُت َرُســوَل اهللَِّ َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلََّم 
ــِه،  ــوا َعَلْي ــاَل َتْقَدُم ــَأْرٍض َف ــِه بِ ــِمْعُتْم بِ ــوُل: »إَِذا َس َيُق
ــا َفــاَل خَتُْرُجــوا فـِـَراًرا ِمنـْـُه«  َوإَِذا َوَقــَع بـِـَأْرٍض َوَأْنُتــْم هِبَ

		 - الِعــدوة بالضــم والكــر : جانــُب الــوادي ، انطــر : النهايــة يف 
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َف ”.)		( َقاَل: َفَحِمَد اهللََّ ُعَمُر ُثمَّ اْنَرَ
ذكــر  احلافــظ ابــن حجر-رمحــه اهلل- ت 			 يف فتــح 
البــاري :   قولــه : “نعــم ، نفــر مــن قــدر اهلل إىل قــدر 
ــورة وإن  ــه يف الص ــبهه ب ــرارا لش ــه ف ــق علي اهلل “ أطل
ــرء  ــوم امل ــراد أن هج ــا . وامل ــرارًا رشعي ــس ف كان لي
ــن  ــكان م ــل ل ــو فع ــه ؛ ول ــي عن ــه منه ــا هيلك ــى م ع
ــدر اهلل  ــد يق ــرشوع وق ــه م ــا يؤذي ــه م ــدر اهلل ، وجتنب ق
وقوعــه فيــام فــر منــه؛  فلــو فعلــه أو تركــه لــكان مــن 
قــدر اهلل ، فهــام مقامــان : مقــام التــوكل ، ومقــام 
التمســك باألســباب... وحمصــل قــول عمــر : » نفــر 
ــن  ــر م ــه مل يف ــه أراد أن ــدر اهلل » أن ــدر اهلل إىل ق ــن ق م
قــدر اهلل حقيقــة ، وذلــك أن الــذي فــر منــه أمــر خاف 
عــى نفســه منــه فلــم هيجــم عليــه ، والــذي فــر إليــه 
أمــر ال خيــاف عــى نفســه منــه إال األمــر الــذي ال بــد 

من وقوعه سواء كان ظاعنا أو مقيام ”)		(
ــى  ــدود ع ــة احل ــك أن إقام ــألة كذل ــن املس ــا يب ومم

العصاة من تقدير اهلل تعاىل .
قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة – رمحــه اهلل - ت 			 
“ فــإذا وقعــت رسقــة بالقضــاء والقــدر، وقــد أمــر اهلل 
ــه  ســبحانه بإقامــة احلــد فيهــا، فإقامــة احلــد مأمــور ب
حيبــه ويرضــاه، ويريــده إرادة أمــر ال إرادة خلــق، فــإن 
ــة  ــذ إقام ــا وكان حينئ ــد أراده خلق ــه كان ق ــان علي أع
احلــد مــرادة رشعــا وقــدرا خلقــا وأمــرا قــد شــاءها 

ــث  ــم احلدي ــاري ، ج: 	  ، ص : 			1 ،  رق ــح  البخ 		 - صحي
رقــم     ،  		   : ، ص    	 ، ج:  مســلم  ، و صحيــح   )		9	(

)	90	( احلديــث 
		 -  انظر : فتح الباري ، ج : 10 ، ص: 		1
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ــد  ــة ق ــن املعصي ــع م ــا وق ــع كان م ــا، وإن مل يق وأحبه
ــر أن  ــا ،ويذك ــه رشع ــرده ومل حيب ــا، ومل ي ــاءه خلق ش
رجــال رسق فقــال لعمــر: “رسقــت بقضــاء اهلل وقدره 
ــدره”)		(  ــاء اهلل وق ــدك بقض ــع ي ــا أقط ــه وأن ــال ل فق
ــاد  ــان العب ــدود اهلل وأع ــدى ح ــن تع ــال مل ــذا يق وهك
ــى  ــلمن ع ــن املس ــام يع ــة ،ك ــه الرشعي ــى عقوبت ع
ــدره  ــاء اهلل وق ــع بقض ــع واق ــار، إن اجلمي ــاد الكف جه
ــا  ــده رشع ــاه، ويري ــه ويرض ــه حيب ــر ب ــا أم ــن م لك
ــى  ــا هن ــالف م ــا بخ ــا وكون ــاءه خلق ــام ش ــا، ك ودين

عنه« )		(

املطلب الرابع :  معنى اخلري والرش يف القدر : 
ه()9	(،  جــاء يف احلديــث: )وتؤمــَن بالقــدِر خــِره ورشِّ
ُّ َلْيــَس  َيَدْيــَك، َوالــرشَّ وقولــه : )َواخْلَــْرُ ُكلُّــُه يِف 

إَِلْيَك()0	(
اخلــر والــرش كلــه بقــدر اهلل تعــاىل ، لكــن عنــد 
اإلضافــة يضــاف إىل اهلل اخلــر، والــرش ينفــى عنــه كــام 
ــاُء ۖ  ــن َتَش ــِذلُّ َم ــاُء َوُت ــن َتَش ــزُّ َم ــاىل :﴿ َوُتِع ــال تع ق

اخلطيــب   ، الســامع  وآداب  الــراوي  ألخــالق  اجلامــع    -   		
البغــدادي ، ج:  	  ، ص: 			 ، ت : د. حممــد عجــاج اخلطيــب 
ــن  ــل ب ــدث الفاص ــروت ، واملح ــالة ، ط	 ب ــة الرس ، مؤسس
الــراوي والواعــي ، الرامهرمــزي  ، ص :  	1	 ، حتذيــر اخلواص 
ــن  ــال ، اب ــاء الرج ــل يف ضعف ــيوطي ،  ص : 		1، الكام ، الس
عــدي ، ج: 	 ، ص : 			  ،  وذكــر القصــة شــيخ اإلســالم ابــن 
تيميــة ، يف منهــاج الســنة بصيغــة التمريــض ) ويذكــر ( ، ج:  	 ، 
ص : 		1، وابــن أيب العــز احلنفــي ، رشح العقيــدة الطحاويــة ،  

ص :  	10
		  - منهاج السنة النبوية ، ج: 	 ، ص : 		1   .  

9	  - صحيح مسلم ، ج : 1  ص :  		 ، رقم احلديث  )	10(
0	  - صحيح مسلم  ، ج: 	 ص:  		1  ،  رقم احلديث  )			1(

ٍء َقِديــٌر﴾ ]آل عمــران:  ــَك َعــَىٰ ُكلِّ يََشْ بَِيــِدَك اخْلـَـْرُ ۖ إِنَّ
]		

ــو ـ  ــه اهلل – 1		هـــ   : “ وه ــم  - رمح ــن القي ــال اب ق
ــض  ــرشُّ يف بع ، فال ــرشِّ ــر وال ــُق اخل ــبحانه ـ خال س
خملوقاتــه ال يف َخْلقــه وفِْعلــه، وَخْلُقــه وفعُلــه وقضــاؤه 
ه ـ ســبحانه ـ عــن الظلم  وَقــَدُره خــٌر كلُّــه؛ وهلــذا َتنـَـزَّ
ــه وضــُع الــيء يف غــِر موضعــه ـ كــام  الــذي حقيقُت
ــة  م ـ فــال يضــع األشــياَء إالَّ يف مواضعهــا الالئق ــدَّ تق
: وضــُع الــيء يف غــِر  ــه، والــرشُّ هبــا وذلــك خــٌر ُكلُّ
ــم أنَّ  ا؛ فُعِل ــن رشًّ ــه مل يك ــع يف حملِّ ــإذا ُوِض ــه؛ ف حملِّ

الرشَّ ليس إليه ”)1	(
ــْم أنَّ الــرشَّ  وقــال ابــُن أيب العــزِّ ـ رمحــه اهلل ـ : “ فاْعَل
ــبابِه  ــر وأس ــدَم اخل ــي ع ــدم، أعن ــع إىل الع ــه يرج ُكلَّ
ــْن  ــا ِم ، وأمَّ ــْن هــذه اجلهــة رشٌّ امُلْفِضيــة إليــه، وهــو ِم
جهــِة وجــوده املحــِض فــال رشَّ فيــه، مثاُلــه: أنَّ 
ــي  ــث ه ــْن حي ــٌر ِم ــا خ ــرة وجوُده ي ِّ ــوس الرشِّ النف
ة اخلــر  موجــودٌة، وإنــام َحَصــل هلــا الــرشُّ بقطــع مــادَّ
كــًة، فــإِْن  عنهــا، فإهنــا ُخِلَقــْت يف األصــل متحرِّ
َكــْت بــه، وإِْن ُتِرَكــْت  ُأِعينـَـْت بالعلــم وإهلــاِم اخلــر حترَّ
ــث  ــْن حي ــه، وحركُتهــا ـ ِم ــا إىل خالف ــْت بطبعه َك حترَّ
ــة ال  ا باإلضاف ــون رشًّ ــام تك ــٌر، وإن ــٌة ـ خ ــي حرك ه
ــو  ــٌم، وه ــه ظل ــرشُّ ُكلُّ ــٌة، وال ــي حرك ــث ه ــْن حي ِم
ــه، فلــو ُوِضــع يف موضعــه مل  وضــُع الــيء يف غــر حملِّ
ا؛ فُعِلــم أنَّ جهــة الــرشِّ فيــه نســبيٌة إضافيــٌة؛  يكــن رشًّ
ــا خــًرا يف  وهلــذا كاَنــِت العقوبــاُت املوضوعــُة يف حماهلِّ

1	  - شفاء العليل ، ابن القيِّم ،  ص :  9	1 .
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ا بالنســبة إىل املحــلِّ الــذي  نفســها، وإِْن كاَنــْت رشًّ
ــِت  ــذي كاَن ــَن األمل ال ــه ِم ــْت في ــا أحدَث ــه ملَِ ــْت ب حلَّ
ًة لــه؛ فصــار  ة ُمســتِعدَّ ه ِمــَن اللــذَّ الطبيعــُة قابلــًة لضــدِّ
ا بالنســبة إليهــا، وهــو خــٌر بالنســبة إىل  ذلــك األملُ رشًّ
الفاعــل حيــث وَضَعــه يف موضعــه، فإنــه ـ ســبحانه ـ 
ا حمًضــا ِمــْن مجيــع الوجــوه واالعتبــارات؛  مل خيلــق رشًّ

فإنَّ حكمته تأبى ذلك  ”)		( .
 وقــد ســئل فضيلــة الشــيخ ابــن عثيمــن – رمحــه اهلل 
– ت 1		1هـــ : هــل يف قــدر اهلل تعــاىل رش؟ فأجــاب 
قائــاًل : “ ليــس يف القــدر رش، وإنــام الــرش يف املقــدور، 
فمــن املعــروف أن النــاس تصيبهــم املصائــب وتناهلــم 
اخلــرات، فاخلــرات خــر، واملصائــب رش، لكــن 
الــرش ليــس يف فعــل اهلل تعــاىل، يعنــي ليــس فعــل اهلل 
وتقديــره رشًا، الــرش يف مفعــوالت اهلل ال يف فعلــه، واهلل 
قــال  كــام  خلــر،  إال  الــرش  هــذا  يقــدر  مل  تعــاىل 
ــَبْت  ــاَم َكَس ــِر بِ ــَرِّ َواْلَبْح ــاُد يِف اْل ــَر اْلَفَس تعاىل:﴿َظَه
ــْم  ُه ــوا َلَعلَّ ــِذي َعِمُل ــاِس لُِيِذيَقُهــم َبْعــَض الَّ ــِدي النَّ َأْي
َيْرِجُعــوَن﴾ ]الــروم: 1	[. هــذا بيــان ســبب الفســاد، 
ــَض  ــم َبْع ــاىل: ﴿لُِيِذيَقُه ــال تع ــد ق ــة فق ــا احلكم وأم
ــب  ــذه مصائ ــوَن﴾ إذًا ه ــْم َيْرِجُع ُه ــوا َلَعلَّ ــِذي َعِمُل الَّ
مآهلــا اخلــر، فصــار الــرش ال يضــاف إىل الــرب، 
ــع أن  ــات، م ــوالت واملخلوق ــاف إىل املفع ــن يض ولك
هــذه املفعــوالت واملخلوقــات ش	ٌر مــن وجــه، 
ــا  ــر إىل م ــون رشًا بالنظ ــر، فتك ــه آخ ــن وج ــٌر م وخ
ــل  ــام حيص ــر ب ــا خ ــة، ولكنه ــن األذي ــا م ــل منه حيص
		 - رشح العقيــدة الطحاويــة ، ابــن أيب العــز احلنفــي ،   ص :  			 

 			 -

ــِذي  فيهــا مــن العاقبــة احلميــدة:  ﴿لُِيِذيَقُهــم َبْعــَض الَّ
ُهْم َيْرِجُعوَن﴾ ” )		(. َعِمُلوا َلَعلَّ

ــرش ،  ــر وال ــدر اخل ــر أن كل يَشء بق ــه األم وخالص
ــك  ــم ذل ــن يعل ــوين ، واملؤم ــر اهلل الك ــاء بتقدي والوب
فيصــر وحيتســب ، ويفعــل األســباب املرشوعــة ومــن 
التــداوي ومجيــع التحــرزات واالحتياطــات قبــل 

وقوع الوباء وبعده .

املبحــث الثــاين  :  املخالفــات العقديــة القلبيــة يف زمــن 
األوبئة 

هنــاك عــدة خمالفــات عقديــة قلبيــة يف زمــن األوبئــة ، 
سوف نتطرق إليها من خالل املطالب التالية :

ــذا  ــاىل هل ــر اهلل تع ــات يف تقدي ــب األول : املخالف املطل
الوباء  

 واملخالفــات يف تقديــر اهلل تعــاىل هلــذا الوبــاء  اعتقــاد 
األمــراض  أن  ،أو  البــرش  فعــل  مــن  األوبئــة  أن 
ــل  ــر وتنتق ــة تؤث ــن األوبئ ــا م ــات وغره والفروس
بنفســها بــدون تقديــر اهلل هلــا ،أو اخلــوض يف حكمــة 

تقدير اهلل هلا .
ــذا  ــا يف ه ــم أن كل م ــلم أن يعل ــى كل مس ــب ع جي
فاألوبئــة  بقــدر،  اهلل  خلقــه  هلل  خملــوق  الكــون 
ــدرة  ــات املق ــوم املخلوق ــة يف عم ــراض ، داخل واألم
ــَدر﴾ٍ ]القمــر:  ــاُه بَِق ٍء َخَلْقنَ ــا ُكلَّ يََشْ قــال تعــاىل: ﴿إِنَّ

		 - جممــوع فتــاوى ورســائل الشــيخ حممــد صالــح العثيمــن ، ج: 
	 ، ص :  	10  . 
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9	[   كــام أن خلــق اهلل لهــا بقــدر فــإن انتقاهلــا 
والعــدوى هبــا بقــدر مــن اهلل، يصيــب بــه مــن يشــاء 

حلكمة، ويرف عمن يشاء حلكمة .
ــق  ــه اهلل – ت 1		هـــ : “ خل ــم -رمح ــن القي ــال اب ق
اخللــق بقــدر، وقســم اآلجــال بقــدر، وقســم األرزاق 

بقدر، وقسم البالء بقدر، وقسم العافية بقدر”)		(
ِصيَبــٍة إاِلَّ  قــال ســبحانه وتعــاىل : ﴿ َمــا َأَصــاَب ِمــن مُّ
ٍء  بـِـإِْذِن اهللَِّ ۗ َوَمــن ُيْؤِمــن بـِـاهللَِّ هَيْــِد َقْلَبــُه ۚ َواهللَُّ بـِـُكلِّ يََشْ

َعِليٌم ﴾ ]التغابن: 11[ 
ــه اهلل – ت10	ه يف  ــري  - رمح ــر الط ــن جري ــال اب ق
تفســره : “ يقــول تعــاىل ذكــره: مل يصــب أحــًدا مــن 
ــاء اهلل  ــول: إال بقض ــإذن اهلل، يق ــة إال ب ــق مصيب اخلل
ــُه (  ــِد َقْلَب ــاهللَِّ هَيْ ــْن بِ ــْن ُيْؤِم ــه) َوَم ــك علي ــر ذل وتقدي
يقــول: ومــن يصــّدق بــاهلل فيعلــم أنــه ال أحــد تصيبــه 
ــق  مصيبــة إال بــإذن اهلل بذلــك هيــد قلبــه: يقــول: يوفِّ

اهلل قلبه بالتسليم ألمره والرضا بقضائه.
وبنحــو الــذي قلنــا يف ذلــك قــال أهــل التأويل...ذكــر 
بعــض اآلثــار منهــا : عــن ابــن عبــاس قولــه:) َوَمــْن 
ــن،  ــه لليق ــد قلب ــي: هي ــُه ( يعن ــِد َقْلَب ــاهللَِّ هَيْ ــْن بِ ُيْؤِم
فيعلــم أن مــا أصابــه مل يكــن ليخطئــه، ومــا أخطــأه مل 

يكن ليصيبه...
وعــن  علقمــة بــن قيــس – رمحــه اهلل – ت 1	 ه : )هــو 
ــد اهلل،  ــن عن ــا م ــم أهن ــة، فيعل ــه املصيب ــل تصيب الرج

فيِسلم ذلك ويرىض ( ”)		(

- شفاء العليل ، ص :  		  		
- تفسر الطري ، ج : 		  ، ص :  1		  .  		

واألمــور كلُّهــا بيــد اهلل وطــوع تدبــره وتســخره، فــام 
شــاء اهلل كان ،ومــا مل يشــأ مل يكــن ،وال عاصــم إاّل اهلل، 
ــَن اهللَِّ إِْن  ــِذي َيْعِصُمُكــم مِّ قــال تعــاىل :﴿ ُقــْل َمــن َذا الَّ
ــم  ــُدوَن هَلُ ــًة َواَل جَيِ ــْم َرمْحَ ــوًءا َأْو َأَراَد بُِك ــْم ُس َأَراَد بُِك

ن ُدوِن اهللَِّ َولِيًّا َواَل َنِصًرا  ﴾]األحزاب: 	1[   مِّ
  قــال الســعدي -رمحــه اهلل – ت 			1ه يف تفســره :  
ــد  ــن العب ــي ع ــا ال تغن ــباب كله ــن أن األس ــم ب “ ث
ــِذي  ــْن َذا الَّ ــْل َم شــيًئا إذا أراده اهللّ بســوء، فقــال: ) ُق
َيْعِصُمُكــْم ( أي: يمنعكــم ) مــن اهللَِّ إِْن َأَراَد بُِكــْم 
ــو  ــه ه ــًة ( فإن ــْم َرمْحَ ــوًءا ( أي: رًشا، ) َأْو َأَراَد بُِك ُس
املعطــي املانــع، الضــار النافــع، الــذي ال يــأيت باخلــر 

إال هو، وال يدفع السوء إال هو ” )		(.
ــخص  ــن شــ ــل مــ ــرض ينتقــ ــذا امل ــون هــ وكــ
آلخــر،وحتصــــل بــه العــــدوى ال خيرجـــه عـــن 
كونـــــه مقـــــدرا مـــــن اهلل حلكمـــــة، فالعـــدوى 

نفســـها مقـــدرة وليست هي مؤثرة بنفسها  .)		(
قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم : ) ال عــدوى 
ــول اهلل  ــا رس ــرايب : ي ــال أع ــة . فق ــر وال هام وال صف
فــام بــال اإلبــل تكــون يف الرمــل كأهنــا الظبــاء فيجــيء 
البعــر األجــرب فيدخــل فيهــا فيجرهبــا كلهــا ؟ قــال: 

فمن أْعَدى األول ( )		(
قــــال ابــــن القــــيم – رمحــه اهلل – ت 1		ه معلقــــا 

		 - تفسر السعدي ،  ص :  0		
		 - انظــر : القــول الســديد يف أحــكام الوبــاء اجلديــد )كورونــا (،  

ص : 		
		 - صحيــح  البخــاري ، ج: 	 ، ص : 1	1	 ،  رقــم احلديــث 
)				( ، صحيــح مســلم ، ج: 	 ،  ص:  0	 ،   رقــم احلديــث  

 .  )	919(
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علــــى احلــديث:” و الحجــة يف هــــذا ملــن أنكــر 
األســــباب بــــل؛ فيــــه إثبــــات القــــدر، ورد 
األســباب كلهــا إلــى الفاعــل األول، إذ لــو كــان 
كــــل ســبب مســــتندا إلــى ســــبب قبلــه ال إلــى 
غايــــة لــزم التسلســل يف األســباب، وهــو ممتنــع. 
ــل  ــلم التسلســ ــه وس ــى اهلل علي ــع النبــــي ص فقطــ
بقولــــه: فمــن أعــــدى األول؛ إذ لــــو كــان األول 
قــــدَ جــِربَ بالعــدوى، والــــذي قبلــه كــذلك ال 

إلــى غاية لزم التسلسل” )9	(
ــدة  ــٌف لعقي ــها خُمال ــُل بنفس ــدوى تنتق ــاُد أن الع فاعتق
اإليــامن بالقضــاء والقــدر، فاألمــراض امْلُعديــة ال 
تنتقــُل بنفســها أبــدًا، وإنــام تنتقــُل إذا شــاَء اهللُ ذلــك، 
ــد  ــرض، وق ــقيَم وال يم ــُح الس ــُط الصحي ــد خُيال فق
ــرض، وكلُّ  ــه ويم ــد ال خُيالط ــرُض، وق ــُه وَيم خُيالط

ذلَك بتقدير اهلل تعاىل.
قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوِعنــَدُه َمَفاتـِـُح اْلَغْيــِب اَل َيْعَلُمَهــا إاِلَّ 
ُهــَو َوَيْعَلــُم َمــا يِف اْلــَرِّ َواْلَبْحــِر َوَمــا َتْســُقُط ِمــن َوَرَقٍة 
ــٍب  ــاَمِت اأْلَْرِض َواَل َرْط ــٍة يِف ُظُل ــا َواَل َحبَّ إاِلَّ َيْعَلُمَه

بٍِن ﴾ ]األنعام: 9	[  َواَل َيابٍِس إاِلَّ يِف ِكَتاٍب مُّ
ــاَمِء  ــا يِف السَّ ــُم َم ــْم َأنَّ اهللََّ َيْعَل ــاىل:﴿َأمَلْ َتْعَل ــال تع وق
لـِـَك َعــَى اهللَِّ َيِســٌر﴾  لـِـَك يِف ِكَتــاٍب إِنَّ َذٰ َواأْلَْرِض إِنَّ َذٰ

]احلج: 0	[  
ــَب اهللُ  ــه وســلم: )كت ــال رســول اهلل صــى اهلل علي وق
ــمواِت واألرض  ــَق الس ــَل أن خَيل ــِق قب ــَر اخلالئ مقادي
ألــف ســنٍة، قــال: وكاَن عرُشــُه عــى  بخمســن 

9	 - إعالم املوقعن  ، ج : 	 ، ص : 	9	  . 

املاِء()0	(.
ــِد  ــذا مــن عقائ ــدي بنفســه فه ــرض ُيع ــاد أنَّ امل فاعتق
ــن عمــر ريض اهلل عنهــام  ــداهلل ب ــا رواه عب ــِة، ملَِ اجلاهلي
ــلم: )ال  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــال: ق ق

َة()1	(. َعْدَوى وال طَرَ
قــال الشــيخ ســليامن آل الشــيخ – رمحــه اهلل – ت 
ــذي  ــه ال ــى الوج ــدوى( ع ــه )ال ع 			1ه  : “  قول
ــل إىل  ــة الفع ــن إضاف ــة م ــه يف اجلاهلي ــوا يعتقدون كان
غــر اهلل تعــاىل، وأن هــذه األمــراض تعــدي بطبعهــا، 
ــن  ــح م ــة الصحي ــيئته خمالط ــل اهلل بمش ــد جيع وإال فق
ــك  ــدوث ذل ــببا حل ــوب س ــذه العي ــن ه ــه يَشء م ب
،وهلــذا قــال:) فــر مــن املجــذوم كــام تفــر مــن 
األســد(، وقــال:) ال يــورد ممــرض عــى مصــح ( 
وقــال يف الطاعــون: )مــن ســمع بــه بــأرض فــال يقــدم 
ــال: )  ــام ق ــاىل، ك ــر اهلل تع ــك بتقدي ــه(؛ وكل ذل علي
ــرب  ــام ج ــر إىل أن األول إن ــدى األول( يش ــن أع فم

بقضاء اهلل وقدره فكذلك” )		(.
وقــال الشــيخ ابــن بــاز - رمحــه اهلل – ت 19	1هـــ : 
ــواء أو  ــق باألن ــرة والتعل ــدوى والط ــاد الع )ألن اعتق
الغــول)		(، كل هــذه مــن أمــور اجلاهليــة التــي تقــدح 

0	 - صحيح مسلم ، ج: 	 ، ص : 1	 ،  رقم احلديث )919	 ( 
1	 - صحيــح البخــاري ، ج: 	 ، ص: 		1	 ، رقــم احلديــث 
)0			 ( ،  صحيــح مســلم ، ج: 	 ، ص : 		 ، رقــم )		9	( 

		 - تيسر العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد ،  ص :  			
ــن اجلــن والشــياطن  ــس ِم ــُد الِغيــالن وهــي ِجنْ 		 - الغــول : أَح
ــاس  ــرتاءى للن ــالة ت ــول يف الَف ــم أن الُغ ــرب َتْزُع ــت الَع كان
ــم  ــتَّى وَتُغوهل ــَور َش ــا يف ُص ن ــّون تَلوُّ ال : أي َتَتَل ــوُّ ــول َتَغ َفَتَتغ
ــب  ــة يف غري ــر : النهاي ــم انظ ــق وهُتِْلكه ــن الطري ــم ع أي ُتِضلُّه

احلديــث ، ابــن األثــر ،  ج : 	  ، ص : 			   .
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يف الديــن، وَمــن َزَعــَم أن هنــاك عــدوى فهــذا باطــٌل، 
ولكــنَّ اهلل َجَعــَل املخالطــة لبعــض املــرىض قــد تكــون 
ســببًا لوجــود املــرض يف الصحيــح، ولكــن ال ُتعــدي 
بطبعهــا، ومَلَّــا ســمع بعــُض العــرب قــوَل النبــيِّ صــى 
اهلل عليــه وســلم: “ ال عــدوى... قــال: يــا رســول اهلل، 
ــا  ــإذا دخَله ــاُء، ف ــا الظب ــاِل كأهن م ــوُن يف الرِّ ــُل تك اإلب
األجــرُب أجرهبــا؟ قــال صــى اهلل عليــه وســلم: فَمــن 

أعَدى األول؟ “ )		(
أي: َمــن الــذي أنــزَل اجْلــَرَب يف األول؟ فاألمــُر بيــد 
ــذا  ــبب ه ــا بس ــاء أجرهب ــاىل إذا ش ــبحانه وتع اهلل س
اجلــرب، وإن شــاء مل جُيرهبــا، وقــد قــال صــى اهلل عليــه 
وســلم: » ال ُيــوَرَدنَّ مُمــرٌض عــى ُمصــحٍّ «)		( يعني: ال 
تــوردوا اإلبــَل املريضــة عــى الصحيحــة، بــل تكــون 
هــذه عــى ِحــَدة، وهــذه عــى ِحــَدة، وذلــَك مــن بــاب 
ــد  ــاِء الــرشِّ والبعــد عــن أســبابه، وإالَّ فاألمــوُر بي اتق
ــال  ــد اهلل، ق ــو بي ــام ه ــه، إن ــدي يَشٌء بطبع اهلل، ال ُيع
ــَو  ــا ُه ــَب اهللَُّ َلنَ ــا َكَت ــا إاِلَّ َم ــن ُيِصيَبنَ ــل لَّ تعاىل:﴿َأُق
ِل امْلُْؤِمنُــوَن ﴾ ]التوبــة: 1	[ُّ  َمْواَلَنــا َوَعــَى اهللَِّ َفْلَيَتــَوكَّ
ــي  ــال تنبغ ــرض ف ــود امل ــباب وج ــن أس ــُة م فاخْلُْلط
اخللطــة، فاألجــرب ال خُيالــُط الصحيــح، هكــذا أَمَرنــا 
ــاء  ــاب االتق ــن ب ــلم م ــه وس ــى اهلل علي ــوُل ص الرس
، لكــْن ليــَس املعنــى: أنــه  واحلــذر مــن أســباب الــرشِّ
إذا خالــَط فإنــه ســُيعدي، ال، قــد ُيعــدي وقــد ال 
ُيعــدي، واألمــُر بيــِد اهلل ســبحانه وتعــاىل، وهلــذا قــال 

- تقدم خترجيه ص : 	1  		

55 - تقدم تخريجه ص :  01

صى اهلل عليه وسلم: » َفَمْن أعَدى األول؟ ” )		(
ــى اهلل  ــه ص ــَت عن ــه اهلل - : )وثَب ــًا - رمح ــال أيض وق
عليــه وســلم » أنــه أكل مــع جمــذوم وقــال: كْل بســم 
ــلم أن  ــه وس ــى اهلل علي ــنَِّ ص ــاهلل«)		( لُيَب ــًة ب اهلل ثق
انتقــال اجلــذام مــن املريــض إىل الصحيــح إنــام يكــون 
ــة: أنَّ  ــًا، واخلالص ــيئًا الزم ــو ش ــَس ه ــإذن اهلل، ولي ب
ــه ال عــدوى  ــدلُّ عــى أن ــاب ت األحاديــث يف هــذا الب
ــراض  ــون األم ــن ك ــون م ــده اجلاهلي ــا يعتق ــى م ع
ــبحانه، إن  ــد اهلل س ــُر بي ــام األم ــا، وإن ــدي بطبعه ُتع
ــح، وإن  ــض إىل الصحي ــن املري ــداء م ــل ال ــاَء انتق ش
املســلمن  ولكــن  ذلــك،  يقــع  مل  ســبحانه  شــاء 
ــد  ــا ق ــرك م ــة، وت ــباب النافع ــذ األس ــورون بأخ مأم

يفيض إىل الرشِّ ” )		( .
ــن  ــادرة ع ــا ص ــه كله ــره وخلق ــال اهلل وتقدي  إن أفع
حكمة عظيمة، وهذه احلكمة قـــــد ختفـــــى علـــــى 
النـــــاس ، فـــال يـــدركوهنا لضـــــعف علمهـــم، 
		 -  جممــوع فتــاوى العالمــة عبــد العزيــز بــن بــاز رمحــه اهلل ، ج : 

	 ، ص :  		 - 52. 
		 - ســنن الرتمــذي ، ج : 	 ، ص : 			  ، رقــم احلديث )	1	1(، 
قــال أبــو عيســى : هــذا حديــث غريــب ال نعرفــه إال مــن 
حديــث يونــس بــن حممــد عــن املفضــل بــن فضالــة و املفضــل 
ــيخ  ــة ش ــن فضال ــل ب ــري  واملفض ــيخ ب ــذا ش ــة ه ــن فضال ب
ــق مــن هــذا وأشــهر، وقــد روى شــعبة هــذا  آخــر بــري أوث
احلديــث عــن حبيــب بــن الشــهيد عــن ابــن بريــدة أن ابــن عمــر 
أخــذ بيــد جمــذوم وحديــث شــعبة أثبــت عنــدي وأصــح  ، ســنن 
ــنن  ــث )		9	(، س ــم احلدي أيب داود ، ج: 	 ، ص : 	1	 ، رق
ــث ) 				(  ــم احلدي ــه ، ج : 	  ، ص : 		11 ، رق ــن ماج اب
، املســتدرك عــى الصحيحــن ، احلاكــم ، ج : 	 ، ص : 		1  
ــاه ،  ــناد و مل خيرج ــح اإلس ــث صحي ــذا حدي ــم : ه ــال احلاك ، ق

ــح . ــص : صحي ــي التلخي ــي ق ــال الذهب وق
		 -  جممــوع فتــاوى العالمــة عبــد العزيــز بــن بــاز رمحــه اهلل ، ج : 

		 ، ص :  		 - 90   .
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ولنقصـــــهم عـــــن إدراك كاملـــــه يف صـــــفاته 
سبحانه وتعاىل .

ــه اهلل – ت  ــة - رمح ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــال ش ق
			ه : “ وتفصيــل حكمــة اهلل يف خلقــه وأمــره يعجــز 
عــن معرفتهــا عقــول البــرش، والقدريــة)9	( دخلــوا يف 
التعليــل عــى طريقــة فاســدة مثلــوا اهلل فيهــا بخلقــه، 
ومل يثبتــوا حكمــة تعــود إليــه، فســلبوه قدرتــه وحكمته 
ــوا  ــه، وأثبت ــات كامل ــن صف ــك م ــر ذل ــه وغ وحمبت
حســنا وقبحــا ال يتضمــن حمبوبــا وال مكروهــا، وهــذا 
ال حقيقــة لــه، كــام أثبتــوا تعليــال  ال يعــود إىل الفاعــل 

حكمه ” )0	(.
ــد  ــه اهلل – ت 1		هـــ : “ ق ــم - رمح ــن القي ــال اب وق
دلــت أدلــة العقــول الصحيحــة والفطــر الســليمة عــى 
مــا دل عليــه القــرآن والســنة أنــه ســبحانه حكيــم، ال 
يفعــل شــيئا عبثــا وال لغــر معنــى ومصلحــة وحكمــة 
ــبحانه  ــه س ــل أفعال ــل، ب ــودة بالفع ــة املقص ــي الغاي ه
صــادرة عــن حكمــة بالغــة ألجلهــا َفعــل، كــام هــي 
ناشــئة عــن أســباب هبــا َفعــل، وقــد دل كالمــه وكالم 
رســوله عــى هــذا وهــذا يف مواضــع ال تــكاد حتــى 

9	 -القدريــة : فرقــة نشــأت يف أواخــر القــرن األول اهلجــري عــى 
ــدر،  ــم بالق ــن تكل ــو أول م ــرة، فه ــي بالب ــد اجلهن ــد معب ي
وأخــذ عنــه غيــالن الدمشــقي، ومــن آراء هــذه الفرقــة أن العبــد 
خيلــق فعلــه وأفعــال العبــاد مقــدرة هلــم عــى وجــه االســتقالل، 
ــوا  ــرون أثبت ــم اهلل، واملتأخ ــرون عل ــة ينك ــذه الفرق ــاء ه وقدم
ــة  ــرق القدري ــهر ف ــن أش ــق، وم ــة اخلل ــوا يف مرتب ــم ونازع العل
املعتزلــة. انظــر: الفــرق بــن الفــرق، البغــدادي ، ص : 	99-9، 
ــعري ، ج : 1 ، ص  ــن األش ــو احلس ــالمين، أب ــاالت اإلس ومق
ــا  ــل، ص :  		 وم ــارص العق ــة، د. ن ــة واملرجئ : 	9	، والقدري

بعدهــا. 
0	 - انظر: منهاج السنة ، ج : 	  ، ص : 		1    

وال سبيل إىل استيعاب أفرادها”)1	(
ومــن اخلــوض الباطــل يف  هــذا مــا ذكــره  شــيخنا د. 
إبراهيــم الرحيــي يف كتابــه القــول الســديد يف أحــكام 
ــا ( » فقائــل يقــول : قــدر اهلل  ــد ) كورون ــاء اجلدي الوب
رمحــة للمؤمنــن وانتقــام مــن الكافريــن، وآخــر 
ــل األرض  ــى أه ــن اهلل ع ــخط م ــو س ــل ه ــول: ب يق
عاقبهــم هبــذا الوبــاء النتشــار الكفــر واملعــايص، بــل 
أخــذ بعضهــم يتوســع يف اخلــوض يف آثــار ذلــك ومــا 
اختــذه والة األمــر يف عامــة بــالد املســلمن مــن حظــر 
ــة  ــاجد محاي ــة يف املس ــالة اجلامع ــق ص ــول وتعلي التج
للنــاس، وبنــاء عــى فتــاوى العلــامء الكبــار يف ذلــك، 
ــات أن  ــدات وترحي ــردد يف تغري ــم ي ــح بعضه فأصب
ــاجد،  ــالة يف املس ــن الص ــا م ــا ومنعن ــخط علين اهلل س
ــن  ــك م ــر ذل ــوب وغ ــى نت ــا حت ــا إليه ــن يعيدن ول
التخرصــات والظنــون، واخلــوض يف رس اهلل املكتــوم، 
ــؤون  ــره ش ــدره، وتدب ــاء اهلل وق ــن قض ــب ع والتنقي
ــي  ــرب وال نب ــك مق ــه مل ــع علي ــا مل يطل ــه، مم خلق

مرسل ” )		(
ــة  ــلف األم ــارًا لس ــث وآث ــه اهلل أحادي ــر حفظ ــم ذك ث
ــدر  ــاء والق ــاب القض ــوض يف ب ــن اخل ــي ع ــا النه فيه

يراجع يف موضعه فقد أجاد وأفاد .)		(

1	 - شفاء العليل ، ج : 	  ، ص : 			  . 
ــا ( ،  ص  ــد ) كورون ــاء اجلدي ــكام الوب ــديد يف أح ــول الس 		 - الق

		 - 		  :
		 - انظر : نفس املصدر من ص :  		 – 		 
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وفعــل  التــوكل  يف  :املخالفــات  الثــاين  املطلــب 
األسباب 

ــى  ــوكل عـ ــرتك التـ ــل بـ ــادي حيصـ ــل االعتقـ اخللـ
ـــوكل ،  ـــض الت ـــباب يناق ـــل األس ـــاد أن فع اهلل،أو اعتق
ـــالج أو  ـــب أو الع ـــباب كالطبي ـــى األس ـــامد ع أو االعت
ــباب  ــق باألسـ ــة ، أو التعلـ ــباب بالكليـ ــرك األسـ تـ
بحيـــث يظـــن أن الفـــرار هـــو الـــذي أنجـــاه أو أن 
الدخـــول هـــو الـــذي أهلكـــه ، وكلهـــا أعـــامل 
قلبيه،والشـــك أن هـــذه األمـــور فيهـــا خمالفـــة 

للمنهج الرشعي يف التوكل . 
وممـــا يبـــن بطـــالن هـــذا املعتقـــد معرفـــة حقيقـــة 
ــاء يف  ــام جـ ــباب كـ ــل األسـ ــه بفعـ التوكل،وعالقتـ

الكتاب والسنة .
ـــه ال  ـــد، وأن ـــادة   يري ـــواع العب ـــع أن ـــن أمج ـــوكل م فالت
ـــق  ـــيئته ،وأن التعل ـــر مش ـــر غ ـــل والتأث ـــتقل بالفع مس
بالســـبب دونـــه كالتعلـــق ببيـــت العنكبـــوت مـــع 

كونه سببا( )		( .
وهـــذا ال يعنـــي بالـــرورة إمهـــال األســـباب 
وتركهـــا، بـــل هـــي مـــن التـــوكل وتركهـــا ادعـــاًء 
ـــر  ـــدم ذك ـــد تق ـــر، وق ـــدي آخ ـــل عق ـــو خل ـــوكل ه للت
حديـــث النهـــي عـــن دخـــول أرض الوبـــاء أو 

اخلروج منها  .
ــه  ــه اهلل –  ت 			 ه  يف كتابـ ــي- رمحـ ــال املنبجـ قـ
الطاعـــون وأحكامـــه : » واعلـــم- رمحـــك اهلل - أن 
ــول إىل  ــن الدخـ ــلم عـ ــه وسـ ــى اهلل عليـ ــه صـ هنيـ

- مدارج السالكن ، ج : 1 ، ص : 			   		

ـــة  ـــة بالغ ـــون ، حكم ـــا الطاع ـــع هب ـــي وق األرض الت
ـــم  ـــود – واهلل أعل ـــو املقص ـــا وه ـــوه : أحدمه ـــن وج م
ـــرة ،  ـــدوى والط ـــن الع ـــوس ع ـــة النف ـــه، محي – بنهي
فإهنـــا تتأثـــر هبـــام ،فـــإن الطـــرة عـــى مـــن تطـــر 
ـــذا  ـــد ه ـــلم س ـــه وس ـــى اهلل علي ـــي ص ـــأراد النب ـــا، ف هب
الباب...والثالـــث : األخـــذ بالعافيـــة وبالصحـــة 
ــرة ،  ــا واآلخـ ــح يف الدنيـ ــادة املصالـ ــي مـ ــي هـ التـ
فاألخـــذ بالصحـــة حممـــود رشعـــا وعقـــاًل ، فإنـــه 
ـــع  ـــب م ـــدن والقل ـــة والب ـــظ الصح ـــل حف ـــاىل جع تع

العبادة حياة الدنيا واآلخرة « )		(
ــيخ –  ــداهلل آل الشـ ــن عبـ ــليامن بـ ــيخ سـ ــال الشـ قـ
رمحـــه اهلل – ت 			1هــــ : “ وأمـــا أمـــره بالفـــرار مـــن 
ـــح،  ـــى املص ـــرض ع ـــراد املم ـــن إي ـــه ع ـــذوم، وهني املج
وعـــن الدخـــول إىل موضـــع الطاعـــون فإنـــه مـــن 
ـــاىل،  ـــا اهلل تع ـــي خلقه ـــباب الت ـــاب األس ـــاب اجتن ب
وجعلهـــا أســـبابا للهـــالك واألذى، والعبـــد مأمـــور 
باتقـــاء أســـباب الـــرش إذا كان يف عافيـــة؛ فكـــام أنـــه 
ـــار أو حتـــت  ـــاء أو يف الن ـــر أن ال يلقـــي نفســـه يف امل يؤم
اهلـــدم أو نحـــو ذلـــك. كـــام جـــرت العـــادة بأنـــه 
ـــض  ـــة املري ـــاب مقارب ـــك اجتن ـــؤذي؛ فكذل ـــك وي هيل
ـــا  ـــذه كله ـــإن ه ـــون ف ـــد الطاع ـــدوم بل ـــذوم وق كاملج
ـــق  ـــو خال ـــاىل ه ـــف، واهلل تع ـــرض والتل ـــباب للم أس
ــدر  ــره وال مقـ ــق غـ ــبباهتا ال خالـ ــباب ومسـ األسـ

غره ” )		(

		 - الطاعون وأحكامه ،  ص : 	19 196-
		 - تيسر العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد ،  ص : 			
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ــا  ــة هل ــائل قلبي ــات يف مس ــث : املخالف ــب الثال املطل
عالقة بالوباء 

االبتــالء  عنــد  القلبيــة  العقديــة  املخالفــات  مــن 
ــخط ،  ــب، والتس ــوة القل ــراض: قس ــة واألم باألوبئ
ــوء  ــزن ، وس ــم واحل ــديد، واهل ــع الش ــزع، واهلل واجل
ــوط  ــر اهلل أو القن ــن مك ــن م ــه: األم ــاهلل ومن ــن ب الظ
اليــأس مــن روح اهلل ،والتطــر  أو  مــن رمحــة اهلل 
والتشــاؤم .وهــذه األمــراض القلبيــة هــي ضــد 
والتــرع،  الرجــاء، واخلــوف،  الرضــا،  الصــر، 

والتوبة . 
تبــن  كثــرة  أدلــة  والســنة  القــرآن  يف  ورد  وقــد 

الواجب عى املسلم حال الراء والراء منها : 
ــن َقْبِلــَك َفَأَخْذَناُهــم  ﴿َوَلَقــْد َأْرَســْلنَا إىَِلٰ ُأَمــٍم مِّ
ُعوَن َفَلــْواَل إِْذ َجاَءُهم  ُهــْم َيَتَرَّ اِء َلَعلَّ َّ بِاْلَبْأَســاِء َوالــرَّ
ــُم  ــَن هَلُ ــْم َوَزيَّ ــْت ُقُلوهُبُ ــن َقَس ِك ــوا َوَلٰ ُع ــنَا َتَرَّ َبْأُس

ْيَطاُن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ ]األنعام: 		-		[  الشَّ
ــره ــه اهلل -ت 			ه  يف تفس ــر – رمح ــن كث ــال اب  ق
ــن ــٍم مِّ ــْلنَا إىَِلٰ ُأَم ــْد َأْرَس ــه: ﴿ َوَلَق ــة : » قول ــذه اآلي  هل
اِء ﴾  يعنــي: الفقــر َّ  َقْبِلــَك َفَأَخْذَناُهــم بِاْلَبْأَســاِء َوالــرَّ
ــراض ــي األم اِء ( وه َّ ــرَّ ــش، ) َوال ــق يف العي  والضي
ُعــوَن ﴾ ُهــْم َيَتَرَّ  واألســقام واآلالم، وقولــه  :  ﴿ َلَعلَّ
 أي: يدعــون اهلل ويترعــون إليــه وخيشــعون. قــال اهلل
ُعــوا  ﴾ أي:  تعــاىل  :  ﴿ َفَلــْواَل إِْذ َجاَءُهــم َبْأُســنَا َتَرَّ
ــكنوا ــا ومتس ــوا إلين ــك ترع ــم بذل ــال إذ ابتليناه  فه
ِكــن َقَســْت ُقُلوهُبُــْم ﴾ أي: مــا رقــت وال  إلينــا ،  ﴿ َوَلٰ
ــْيَطاُن َمــا َكاُنــوا َيْعَمُلــوَن﴾ ــَن هَلـُـُم الشَّ  خشــعت ﴿ َوَزيَّ

أي: من الرشك واملعايص “)		( .
ــٍة يِف  ِصيَب ــا َأَصــاَب ِمــن مُّ وقولــه ســبحانه تعــاىل :﴿َم
ــن َقْبــِل َأن  اأْلَْرِض َواَل يِف َأنُفِســُكْم إاِلَّ يِف ِكَتــاٍب مِّ
ــْوا  ــاَل َتْأَس َكْي ــٌر )22( لِّ ــَى اهللَِّ َيِس ــَك َع لِ ــا إِنَّ َذٰ َأَه ْرَ نَّ
ــبُّ  ــاَم آَتاُكــْم َواهللَُّ اَل حُيِ ــا َفاَتُكــْم َواَل َتْفَرُحــوا بِ َعــَىٰ َم

﴾ ]احلديد: 		-		[   ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍرَ
قــال الشــيخ الســعدي -رمحــه اهلل –ت 			1ه يف 
ــن  ــرًا ع ــاىل خم ــول تع ــات :« يق ــذه اآلي ــره هل تفس
ــٍة يِف  ــْن ُمِصيَب ــا َأَصــاَب ِم ــه وقــدره: ) َم عمــوم قضائ
لعمــوم  شــامل  وهــذا   ) َأْنُفِســُكْم  يِف  َوال  األْرِض 
املصائــب التــي تصيــب اخللــق، مــن خــر ورش، 
فكلهــا قــد كتبــت يف اللــوح املحفــوظ، صغرهــا 
وكبرهــا، وهــذا أمــر عظيــم ال حتيــط بــه العقــول، بــل 
ــى اهلل  ــه ع ــاب، ولكن ــدة أويل األلب ــده أفئ ــل عن تذه
يســر، وأخــر اهلل عبــاده بذلــك ألجــل أن تتقــرر هــذه 
ــن  ــم م ــا أصاهب ــا م ــوا عليه ــم، ويبن ــدة عنده القاع
ــم،  ــا فاهت ــى م ــوا ع ــوا وحيزن ــال يأس ــرش، ف ــر وال اخل
ممــا طمحــت لــه أنفســهم وتشــوفوا إليــه، لعلمهــم أن 
ذلــك مكتــوب يف اللــوح املحفــوظ، ال بــد مــن نفــوذه 
ووقوعــه، فــال ســبيل إىل دفعــه، وال يفرحــوا بــام 
آتاهــم اهلل فــرح بطــر وأرش، لعلمهــم أهنــم مــا أدركــوه 
ــه،  ــل اهلل ومن ــوه بفض ــام أدرك ــم، وإن ــم وقوهت بحوهل
فيشــتغلوا بشــكر مــن أوىل النعــم ودفــع النقــم، وهلــذا 
ــر  ــوٍر ( أي: متك ــاٍل َفُخ ــبُّ ُكلَّ خُمَْت ــال: ) َواهللَُّ ال حُيِ ق
فــظ غليــظ، معجب بنفســه، فخــور بنعــم اهلل، ينســبها 

		 - تفسر ابن كثر ، ج 	 ، ص: 			
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إىل نفسه، وتطغيه وتلهيه ”)		(
ــٍة  ِصيَب وقولــه ســبحانه وتعــاىل :  ﴿ َمــا َأَصــاَب ِمــن مُّ
ــُكلِّ  ــُه ۚ َواهللَُّ بِ ــِد َقْلَب ــاهللَِّ هَيْ ــإِْذِن اهللَِّ ۗ َوَمــن ُيْؤِمــن بِ إاِلَّ بِ

ٍء َعِليٌم ﴾  ]التغابن: 11[  يََشْ
قــال ابن عاشــور – رمحــه اهلل – ت 	9	1هـ يف تفســر 
هلــذه اآليــة : “ َوامْلَْعنـَـى: َأنَّ امْلُْؤِمــَن ُمْرَتــاٌض بِاأْلَْخاَلِق 
ْســاَلِميَِّة ُمتَّبِــٌع لَِوَصاَيــا اهللَِّ َتَعــاىَل؛ َفُهــَو جُمَــاف  اإْلِ
ــا  ــى َم ــِع ،َيَتَلقَّ ــَزِع َواهْلََل ــَن اجْلَ ــاَلِق ِم ــد اأْلَْخ لفاس
ــاَة اَل  ــِر يِف َأنَّ احْلََي ــْرِ َوالتََّفكُّ ــٍة بِالصَّ ــْن ُمِصيَب ــُه ِم ُيِصيُب
َقــاَل  َرٍة.  ُمَكــدِّ َأْو  ُمْؤملَِــٍة  َعــَواِرَض  ِمــْن  خَتُْلــو 
ِصيَبــٌة  ِذيــَن إَِذا َأَصاَبْتُهــم مُّ ابِِريــَن الَّ ِ الصَّ َتَعاىَل:﴿َوَبــرشِّ
ِئــَك َعَلْيِهــْم  َقاُلــوا إِنَّــا هللَِِّ َوإِنَّــا إَِلْيــِه َراِجُعــوَن ُأوَلٰ
ِئــَك ُهــُم امْلُْهَتــُدوَن ﴾  ـِـْم َوَرمْحَــٌة َوُأوَلٰ هبِّ ــن رَّ َصَلــَواٌت مِّ
]البقــرة: 		1-		1[، َأْي َأْصَحــاَب اهْلـُـَدى اْلَكاِمــِل 
يَّــِة احْلَــقِّ  هَلِ ــى ِمــَن التََّعالِيــِم اإْلِ أِلَنَّــُه ُهــًدى ُمَتَلقًّ
ــِد َقْلَبــُه. َوَهــَذا  امْلَْعُصوَمــِة ِمــَن اخْلََطــِل َكَقْولـِـِه ُهنَــا: هَيْ
اخْلـَـَرُ يِف َقْولـِـِه:) َوَمــْن ُيْؤِمــْن بـِـاهللَِّ هَيْــِد َقْلَبــُه( إِيــاَمٌء إىَِل 
ــُه  ــِب أِلَنَّ ــوِل امْلََصاِئ ــَد ُحُل ــْرِ ِعنْ ــاِت َوالصَّ ــِر بِالثََّب اأْلَْم
َيْلــَزُم ِمــْن َهــْدِي اهللَِّ َقْلــَب امْلُْؤِمــِن ِعنْــَد امْلُِصيَبــِة 
ــوِل  ــَد ُحُل ِ ِعنْ ــرُّ ــاِت َوالتََّص ــَن يِف الثََّب ــُب امْلُْؤِمنِ َتْرِغي
ٍء َعِليــٌم،  ــَل بُِجْمَلــِة َواهللَُّ بـِـُكلِّ يََشْ امْلََصاِئــِب َفِلَذلـِـَك ُذيِّ
ــاِة  ــَى ُمَراَع ــا َواِرٌد َع ــي َقْبَلَه تِ ــِة الَّ ــٌل لِْلُجْمَل ــَو َتْذِيي َفُه
ــْن  ــإِْذِن اهللَِّ، َوِم ــَب بِ ــْن َأنَّ امْلََصاِئ ــُه ِم نَْت ــا َتَضمَّ ــِع َم مَجِي
ــوِل  ــَد ُحُل ــاِت ِعنْ ــَن لِلثََّب ــوَب امْلُْؤِمنِ ــِدي ُقُل َأنَّ اهللََّ هَيْ
ِعنْــَد  ــْرِ  َوالصَّ بِالثََّبــاِت  اأْلَْمــِر  َوِمــَن  امْلََصاِئــِب، 

- تفسر السعدي ،  ص :  			  		

ــْن  ــٌة َع ــِه ِكنَاَي ــَك. َوفِي ــَع َذلِ ــُم مَجِي ــِب، َأْي َيْعَل امْلََصاِئ
تِــي  ابِِريــَن بِالثَّــَواِب؛ أِلَنَّ َفاِئــَدَة ِعْلــِم اهللَِّ الَّ جُمـَـاَزاِة الصَّ
ــع  ــَواِب َورف ــاُء الثَّ ــُق َوَرَج ــَو التََّخلُّ ــاَس ُه ــمُّ النَّ هُتِ

َرَجات ” )9	(. الدَّ
واآليــات كثــرة يف هــذا البــاب أمــا مــن الســنة 

النبوية:
قولــه  صــّى اهللّ عليــه وســّلم: “عجبــا ألمر املؤمــن إّن 
أمــره كّلــه خــر، وليــس ذلــك ألحــد إاّل للمؤمــن، إن 
ــه  ــه، وإن أصابت ــرا ل ــكان خ ــكر ف ــه رّساء ش أصابت

رّضاء صر فكان خرا له ”)0	(
وقولــه صــى اهلل عليــه وســلم : » املؤمــن القــوّي خــر 
وأحــّب إىل اهللّ مــن املؤمــن الّضعيــف، ويف كّل خــر، 
احــرص عــى مــا ينفعــك واســتعن بــاهللّ وال تعجــز، 
ــو أيّن فعلــت كان كــذا  وإن أصابــك يَشء فــال تقــل ل
ــإّن  وكــذا، ولكــن قــل: قــدر اهللّ. ومــا شــاء فعــل، ف

لو تفتح عمل الّشيطان ”)1	(
ومنهــا أيضــًا  : » َأنَّ َرُســوَل اهللِ َصــىَّ اهللَُّ َعَلْيــِه َوَســلََّم 
ــْرِ  َب ــو الزُّ ــيِِّب , - َأُب ــاِئِب َأْو ُأمِّ امْلَُس ــَى ُأمِّ السَّ ــَل َع َدَخ
ــَن » .  ــِك ُتَزْفِزفِ ــِزُف َفَقــاَل: » َماَل َيُشــكُّ - , َوِهــَي ُتَزْف
ــبِّي  ــاَل: » اَل َتُس ــا . َق ــاَرَك اهللُ فِيَه ــى اَل َب ــِت: احْلُمَّ َقاَل
ــُب  ــاَم ُيْذِه ــي آَدَم َك ــا َبنِ ــُب َخَطاَي ــا ُتْذِه َ ــى , َفإهِنَّ احْلُمَّ

اْلِكُر َخَبَث احْلَِديِد »)		(

9	 - التحرير والتنوير ،  ج :  		 ، ص  : 0		
احلديــث   رقــم   ،  			  : ص   ،  	  : ج   ، مســلم  صحيــح   -  	0

.)		9	 (
1	 - صحيح مسلم ، ج : 	 ، ص : 		 ،  رقم احلديث )		9	( .
		 - صحيح  مسلم ، ج : 	 ، ص : 	1 ، رقم احلديث ) 				( .
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ــْنُ  ــُع اْلَع ــلم - : “ َتْدَم ــه وس ــى اهلل علي ــه ص وقول
نَــا َواهللَِّ َيــا  ــَزُن اْلَقْلــُب َوالَ َنُقــوُل إاِلَّ َمــا َيــْرىَض َربُّ َوحَيْ

ا بَِك مَلَْحُزوُنوَن  ”)		( . إِْبَراِهيُم إِنَّ
ــان هــدي النبــي صــى اهلل  ــي فيهــا بي واألحاديــث الت
عليــه وســلم يف حــال االبتــالء كثــرة ،فمنــه مــا يكون  
ــالة،  ــزع اىل الص ــة، والف ــا والتوب ــر ،والرض يف الص

واخلوف من عذاب اهلل، والرجاء لرمحة اهلل .
ومــن املخالفــات العقديــة اعتقــاد أن بعــض األمراض 
ــرض  ــذا امل ــب ه ــول الطبي ــالج، كأن يق ــا ع ــس هل لي
ــك  ــد ذل ــه ،وال يقي ــوس من ــالج أو ميئ ــه ع ــس ل لي
ــن  ــذا م ــدي .)		(،وه ــالج عن ــه ع ــس ل ــول : لي بق
ــك يف  ــد ذم اهلل ذل ــن روح اهلل وق ــأس م ــوط والي القن
ــِه إاِلَّ  ــِة َربِّ مْحَ ــن رَّ ــُط ِم ــن َيْقنَ ــاَل َوَم ــه بقولــه:﴿ َق كتاب
ــوَن ﴾ ]احلجــر: 		[  ، وقولــه : ﴿ َواَل َتْيَأُســوا  الُّ الضَّ
ــْوُم  ْوِح اهللَِّ إاِلَّ اْلَق ــن رَّ ــَأُس ِم ــُه اَل َيْي ْوِح اهللَِّ إِنَّ ــن رَّ ِم

اْلَكافُِروَن ﴾ ]يوسف: 		[
والســنة النبويــة بينــت بطــالن هــذا املعتقــد فقــد جــاء 
عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قولــه : “ مــا أنــزل 
ــة: “ علمــه  ــه شــفاء “ )		( ويف رواي ــزل ل اهلل داء إال أن
مــن علمــه وجهلــه مــن جهلــه”)		( ، وقولــه – صــى 
ــب  ــإذا أصي ــكل داء دواء، ف ــلم -  “ ل ــه وس اهلل علي

		 - صحيح مسلم ، ج : 	 ، ص : 		 برقم احلديث  ) 		1	 ( .
- انظــر : اآليــات الكونيــة دراســة عقديــة ، عبداملجيــد الوعالن،   		

ص : 			
		 - صحيــح البخــاري ، ج : 	 ، ص : 1	1	 ، رقــم احلديــث  

.)				(
ــم )				( ،  ــد ، ج : 	 ، ص : 0	 ،  رق ــام أمح ــند ، اإلم 		 - املس

قــال حمققــه : صحيــح لغــره، وهــذا إســناد حســن .

دواء الداء برأ بإذن اهلل تعاىل ”)		(   
ــه اهلل – ت  ــاة – رمح ــاري يف املرق ــي الق ــال ع ــال م ق
ــة  ــث تقوي ــذه األحادي ــم أن يف ه 	101هـــ : “ واعل
لنفــس املريــض والطبيــب، وحثــا عــى طلــب الــدواء 
ــتوثقت أن  ــإن النفــس إذا اس ــا للمريــض، ف وختفيف
ــا  ــث حاره ــا، وانبع ــوى رجائه ــد ق ــا دواء يزي لدائه
والطبيعيــة  النفســانية  الــروح  فتقــوى  الغريــزي، 
واحليوانيــة بقــوة هــذه األرواح، تقــوى القــوى احلاملة 
هلــا فتدفــع املــرض وتقهــره … عــى أن األدويــة 
ــوكل  ــاىل، والت ــى اهلل تع ــامد ع ــدق االعت ــة كص املعنوي
عليــه، واخلضــوع بــن يديــه، وتفويــض األمــر إليــه، 
ــرب،  ــن الك ــج ع ــان، والتفري ــة واإلحس ــع الصدق م
ــية،  ــة احلس ــن األدوي ــا م ــال وأرسع نفع ــدق فع أص
لكــن بــرشط تصحيــح النيــة، ومــن ثــم ربــام يتخلــف 
ــه  ــام ب ــع ق ــوة ملان ــب النب ــتعمل ط ــن اس ــفاء عم الش
ــول،  ــه بالقب ــه، وتلقي ــفاء ب ــاد الش ــف اعتق ــن ضع م
وهــذا هــو الســبب أيضــا يف عــدم نفــع القــرآن 

الكثرين، مع أنه شفاء ملا يف الصدور”)		(
ــد  ــر عن ــاؤم والتط ــة التش ــات العقدي ــن املخالف وم

حدوث املصائب واالبتالء  
وقــد ذكــر اهلل يف كتابــه أن هــذا االعتقــاد مــن أفعــال 
املخالفــن للرســل قــال تعــاىل : ﴿َفــإَِذا َجاَءهْتُــُم 
وا  ُ ــرَّ ــيَِّئٌة َيطَّ ــْم َس ــِذِه َوإِن ُتِصْبُه ــا َهٰ ــوا َلنَ ــنَُة َقاُل احْلََس
ِكــنَّ  ــاَم َطاِئُرُهــْم ِعنــَد اهللَِّ َوَلٰ َعــُه َأاَل إِنَّ بُِموَســٰى َوَمــن مَّ

		 - سبق خترجيه ص 	1
		 - مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ، ج : 	 ، ص : 			   . 
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َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَنَ ﴾ ]األعراف: 1	1[ 
قــال ابــن جريــر الطــري – رمحــه اهلل – ت 10	هـــ يف 
ــاءت آل  ــإذا ج ــره: ف ــاىل ذك ــول تع ــره  : “ يق تفس
ــامر،  ــرة الث ــاء وكث ــب والرخ ــة واخلص ــون العافي فرع
ورأوا مــا حيبــون يف دنياهــم )قالــوا لنــا هــذه(، نحــن 
جــدوب  يعنــي  ســيئة(،  تصبهــم  )وإن  هبــا  أوىل 
وقحــوط وبــالء )يطــروا بموســى ومــن معــه(، 
حظوظنــا  ذهبــت  ويقولــوا:  يتشــاءموا  يقــول: 
ــذ  ــة، م ــب والعافي ــاء واخلص ــن الرخ ــا م وأنصباؤن
ــن  ــنده ع ــر بس ــالم ... وذك ــه الس ــى علي ــا موس جاءن
جماهــد يف قوله:)فــإذا جاءهتــم احلســنة(، العافيــة 
ــا )وإن  ــق هب ــن أح ــذه(، نح ــا ه ــوا لن ــاء )قال والرخ
ــة )يطــروا(، يتشــاءموا  تصبهــم ســيئة(، بــالء وعقوب
ــول  ــر: يق ــو جعف ــال أب ــالم - ق ــه الس ــى- علي بموس
تعــاىل ذكــره: أال مــا طائــر آل فرعــون وغرهــم  
ــر  ــب وغ ــاء واخلص ــن الرخ ــم م ــك أنصباؤه وذل
ذلــك مــن أنصبــاء اخلــر والــرش  )إال عنــد اهلل ولكــن 
ــم  ــك، فلجهله ــك كذل ــون(، أن ذل ــم ال يعلم أكثره
ــر  ــن معه...وذك ــى وم ــّرون بموس ــوا يطَّ ــك كان بذل
بســنده  عــن ابــن عبــاس:)أال إنــام طائرهــم عنــد اهلل(، 
يقــول: مصائبهــم عنــد اهلل. قــال اهلل:)ولكــن أكثرهــم 

ال يعلمون( ” )9	(
ــلم : » ال  ــه وس ــى اهلل علي ــه ص ــنة قول ــاء يف الس وج
عــدوى وال طــرة »)0	( وقولــه : » “ال طــرة، وخرهــا 

9	 - تفسر الطري ، ج :  	1 ، ص :  		 48- 
0	 - تقدم خترجيه ، ص19   

الفــأل”. قالــوا: ومــا الفــأل؟ قــال: “الكلمــة الصاحلة 
يسمعها أحدكم”)1	( 

التطــر والتشــاؤم مرتادفــان يف املعنــى ومهــا مــن ســوء 
الظن باهلل .

قــال القــرايف – رمحــه اهلل – ت 			هـــ يف الفــروع :” 
فالتطــر: هــو الظــن الســّيُئ الكائــن يف القلــب، 
ــب عــى هــذا الظــن مــن  والطِّـــَرة: هــو الفعــل املرتَّ

فرار أو غره “ 
ــه اهلل – ت 			هـــ :  ــووي – رمح ــام الن ــال اإلم وق
ــن  ــروه م ــيُء املك ــُه ال ــاؤم، وأصُل ــر: التش “والتط
قــول، أو فعــل، أو مرئــي ” )		(، والفــأل حســن الظــن 

باهلل .
قــال اخلطــايب- رمحــه اهلل – ت 			هـــ :“ الفــرق بــن 
الفــأل والطــرة: أن الفــأل إنــام هــو مــن طريــق ُحســن 
الظــّن بــاهلل، والطــرة ال تكــون إال يف الســوء؛ فلذلــك 

ُكرهت ”)		( .
وبــن ابــن القيــم – رمحــه اهلل – ت 1		ه : الفــرق بــن 
التطــر والفــأل. حيــث ذكــر أن املتطــر »يصــر قلبــه 
ــه  ــه قلب ــوكاًل، فيفســد علي ــادة وت ــًا بغــر اهلل عب متعلق
وإيامنــه وحالــه، ويبقــى هدفــًا لســهام الطرة، ويســاق 
إليــه مــن كل أوب، ويقيــض لــه الشــيطان مــن ذلــك 
ــك  ــك بذل ــم هل ــاه، وك ــه ودني ــه دين ــد علي ــا يفس م

1	 - صحيــح البخــاري ، ج : 	 ، ص : 1	1	 ،  رقــم احلديــث 
.  )				(

- رشح النووي عى صحيح مسلم ، ج : 	1 ، ص :  	1	  		
		 -  فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ، ابــن حجــر  ، ج : 10، 

ص : 	1	    .
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وخــر الدنيــا واآلخــرة، فأيــن هــذا مــن الفــأل 
ــح  ــال، الفات ــد لآلم ــوب، املؤي ــار للقل ــح الس الصال
ــأش،  ــط للج ــوف، الراب ــكن للخ ــاء، املس ــاب الرج ب
الباعــث عــى االســتعانة بــاهلل، والتــوكل عليــه، 
ــذا  ــه؟ فه ــار لنفس ــه، الس ــوي ألمل ــار املق واالستبش
ــة  ــه إىل الطاع ــيض بصاحب ــأل يف ــرة، فالف ــد الط ض
ــة  ــا إىل املعصي ــيض بصاحبه ــرة تف ــد، والط والتوحي
والــرشك، فلهــذا اســتحب - صــى اهلل وعليــه وســلم 

- الفأل، وأبطل الطرة«)		(
ــرض أو  ــاؤم بامل ــر أو التش ــن أن التط ــبق يتب ــا س  مم
ــي  ــة الت ــات العقدي ــن املخالف ــه؛ م ــب ب ــن أصي بم

ينبغي عى املسلم أن حيذر منها . 

املبحــث الثالــث   : آثــار املخالفــات العقديــة عــىل فــرد 
واملجتمع   وسبل عالجها 

ــوم ،  ــو أرشف العل ــن ، وه ــل الدي ــدة أص ــم العقي عل
ــم  ــذا العل ــوم ، وه ــن رشف املعل ــم م ألن رشف العل
يتعلــق بتوحيــد اهلل تعــاىل توحيــد املعرفــة واإلثبــات، 
ــى  ــب ع ــو أول واج ــب، وه ــد والطل ــد القص وتوحي
ــال  ــل ق ــع الرس ــوة مجي ــو دع ــه ، وه ــد معرفت العبي
ــوٍل إاِلَّ  ُس ــن رَّ ــَك ِم ــن َقْبِل ــْلنَا ِم ــا َأْرَس ــاىل: ﴿َوَم تع
ــَه إاِلَّ َأَنــا َفاْعُبــُدوِنَ ﴾ ]األنبيــاء:  ــُه اَل إَِلٰ ُنوِحــي إَِلْيــِه َأنَّ
		[  ، مــن أجــل هــذا فاملخالفــة فيــه ليــس كاملخالفــة 
عــى  مشــجعة  أســباب  وللمخالفــات  غــره،  يف 
انتشــارها ، وهلــا آثــار ســيئة عــى الفــرد واملجتمــع ويف 
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هــذا املبحــث نتطــرق لألســباب واآلثــار والعــالج  يف 
املطالب التالية :  

املطلب األول : أسباب انتشار املخالفات العقدية 
ــرج يف  ــا ال خت ــة جتده ــات العقدي ــع املخالف ــد تتب عن
الغالــب عــن أحــد هــذه األســباب : اجلهــل يف الديــن، 
ــوم  ــد املذم ــن  ، أو التقلي ــداع يف الدي ــو واالبت أو الغل

واتباع األهواء ، ولنا وفقه رسيعة مع كل واحدة 
املسألة األوىل : اجلهل يف الدين  

وقــد ذم اهلل اجلهــل يف كتابــه وبــن أنــه ســبب إعــراض 
املكذبــن للرســل ، يقــول تعــاىل خمــرًا عــن قــول نــوح 
ــَأُلُكْم  ــْوِم اَل َأْس ــا َق ــه : ﴿َوَي ــالم - لقوم ــه الس – علي
ــاِرِد  ــا بَِط ــا َأَن ــَى اهللَِّ َوَم ــِرَي إاِلَّ َع ــااًل إِْن َأْج ــِه َم َعَلْي
ِكنِّــي َأَراُكــْم َقْوًمــا  ِــْم َوَلٰ اَلُقــو َرهبِّ ـُـم مُّ ِذيــَن آَمنُــوا إهِنَّ الَّ

َهُلوَنَِ ﴾ ]هود: 9	[   جَتْ
وبــن اهلل تعــاىل أن اجلهــل ســبب للــرشك املنــايف 
ــه  ــى – علي ــن موس ــبحانه ع ــر س ــام ذك ــد ك للتوحي
اِئيــَل  الســالم- وقومــه بقولــه : ﴿َوَجاَوْزَنــا بَِبنِــي إرِْسَ
ــْم  ُ ــاٍم هلَّ ــَىٰ َأْصنَ ــوَن َع ــْوٍم َيْعُكُف ــَىٰ َق ــْوا َع ــَر َفَأَت اْلَبْح
ــاَل  ــٌة َق ــاَم هَلُــْم آهِلَ ًــا َك ــا إهَِلٰ نَ ــا ُموَســى اْجَعــل لَّ ــوا َي َقاُل

َهُلوَن﴾ ]األعراف: 		1[  ُكْم َقْوٌم جَتْ إِنَّ
ــرة  ــلم – أن كث ــه وس ــى اهلل علي ــي – ص ــر النب وأخ
ــاعة  ــرب الس ــات ق ــن عالم ــم م ــع العل ــل ورف اجله
ــا  ــزل فيه ــا ين ــاعة أليام ــدي الس ــن ي ــال: “ إن ب ق
اجلهــل ويرفــع فيهــا العلــم ويكثــر فيهــا اهلــرج 

واهلرج: القتل” )		(
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وقــال أيضــا: “ إن مــن أرشاط الســاعة أن يرفــع العلم 
ويثبت اجلهل ويرشب اخلمر ويظهر الزنا ”)		(

ــان  ــل، وبي ــرة يف ذم اجله ــث كث ــات واألحادي واآلي
ــان أن  ــذا بي ــن ه ــود م ــه ، واملقص ــم وأهل ــل العل فض
املخالفــات  وقــوع  أســباب  أعظــم  مــن  اجلهــل 

العقدية.

املسألة الثانية : الغلو واالبتداع يف الدين 
أمــر اهلل ســبحانه وتعــاىل باالســتقامة واالعتــدال، 
  : ســبحانه  فقــال  والطغيــان  الغلــو  عــن  وهنــى 
ــْوا  ــَك َواَل َتْطَغ ــاَب َمَع ــن َت ــْرَت َوَم ــاَم ُأِم ــَتِقْم َك ﴿فاْس

ُه باَِم َتْعَمُلوَن َبِصٌر﴾.   إِنَّ
ــو  ــن الغل ــلم م ــه وس ــى اهلل علي ــا ص ــا نبين وحذرن
ــالة  ــه الص ــال علي ــا، فق ــرشوع لن ــد امل ــاوزة احل وجم
ــك  ــام أهل ــن، فإن ــو يف الدي ــم والغل ــالم : “ إياك والس
الغلــو   ،  )		(“ الديــن  يف  الغلــو  قبلكــم  كان  مــن 
ــنة  ــاب والس ــه يف الكت ــاء ذم ــن ج ــداع يف الدي واالبت
وبأقــوال أهــل العلــم مــن ســلف هــذه األمــة ، وهــو 

سبب من أسباب ظهور املخالفات العقدية  .

املسألة الثالثة : التقليد املذموم واتباع األهواء 
ــد يف غــر موضــع  ــد ذم التقلي ــارك وتعــاىل ق إن اهلل تب
بُِعــوا  مــن كتابــه، يقــول اهلل تعــاىل:  ﴿َوإَِذا ِقيــَل هَلـُـُم اتَّ
ــا  ــِه آَباَءَن ــا َعَلْي ــا َأْلَفْينَ ــُع َم ــْل َنتَّبِ ــوا َب ــَزَل اهللَُّ َقاُل ــا َأن َم
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األلبــاين  وصححــه   ،  )	0	9(

 ﴾ ــُدوَنٌ ــْيًئا َواَل هَيَْت ــوَن َش ــْم اَل َيْعِقُل ــْو َكاَن آَباُؤُه َأَوَل
]البقرة: 0	1[

   قــال ابــن كثــر رمحــه اهلل ت 			ه  : » يقــول تعــاىل:
ــوا بُِع ــَل ( هلــؤالء الكفــرة مــن املرشكــن: )اتَّ  ) َوإَِذا ِقي
ــه ــم في ــا أنت ــوا م ــوله، واترك ــى رس ــزَل اهللَُّ ( ع ــا َأن  َم
ــْل ــواب ذلك:)َب ــوا يف ج ــل، قال ــالل واجله ــن الض  م
 َنتَّبِــُع َمــا َأْلَفْينَــا ( أي: وجدنــا )َعَلْيــِه آَباَءَنــا( أي: مــن
 عبــادة األصنــام واألنــداد. قــال اهلل تعــاىل منكــًرا
ــدون ــن يقت ــْم ( أي: الذي ــْو َكاَن آَباُؤُه ــم:) َأَوَل  عليه
 هبــم ويقتفــون أثرهــم ) ال َيْعِقُلــوَن َشــْيًئا َوال هَيَْتــُدوَن

( أي: ليس هلم فهم وال هداية ”)		(
ــُذوا َأْحَباَرُهــْم َوُرْهَباهَنُْم  َ وقــال ســبحانه وتعــاىل : ﴿اختَّ
ــُروا  ــا ُأِم ــَم َوَم ــَن َمْرَي ــيَح اْب ــن ُدوِن اهللَِّ َوامْلَِس ــا مِّ َأْرَباًب
ــامَّ  ــْبَحاَنُه َع ــَو ُس ــَه إاِلَّ ُه ــًدا الَّ إَِلٰ ــا َواِح ً ــُدوا إهَِلٰ إاِلَّ لَِيْعُب

ُكوَن﴾  ]التوبة: 1	[  ُيرْشِ
قــال الشــيخ ابــن ســعدي – رمحــه اهلل – ت 			1هـ : 
ــُذوا َأْحَباَرُهــْم ( وهــم علامؤهــم، )َوُرْهَباهَنُــْم (  َ “ )اختَّ
ــْن ُدوِن اهللَِّ (  ــا ِم ــن للعبادة.)َأْرَباًب ــاد املتجردي أي: الُعبَّ
حُيِلُّــون هلــم مــا حــرم اهللّ فيحلونــه، وحيرمــون هلــم مــا 
ــع  ــن الرشائ ــم م ــون هل ــه، ويرشع ــل اهللّ فيحرمون أح
فيتبعوهنــم  الرســل  لديــن  املنافيــة  واألقــوال 

عليها”)9	(.
ومــن الســنة قولــه صــى اهلل عليــه وســلم  :” لتتبعــن 
ســنن مــن كان قبلكــم ، شــرا بشــر و ذراعــا بــذراع 

		  - تفسر ابن كثر ، ج :  1 ، ص : 0		
9	 - تفسسر السعدي ،  ص : 			
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ــوا :  ــو دخلــوا جحــر ضــب  تبعتموهــم ، قال حتــى ل
 : قــال  ؟  والنصــارى  اليهــود   ، اهلل  رســول  يــا 

فمن؟”)90(
ــبب يف  ــه س ــن أن ــوى وب ــاع اهل ــبحانه اتب ــام ذم س ك
الضــالل والزيــغ واالنحــراف قــال ســبحانه وتعــاىل :  
ــُه اهللَُّ َعــَىٰ ِعْلــٍم  ـَـُه َهــَواُه َوَأَضلَّ ــَذ إهَِلٰ َ ﴿َأَفَرَأْيــَت َمــِن اختَّ
ِه ِغَشــاَوًة  َوَخَتــَم َعــَىٰ َســْمِعِه َوَقْلبـِـِه َوَجَعــَل َعــَىٰ َبَرِ
ــُروَن َ﴾ ]اجلاثيــة:  َفَمــن هَيِْديــِه ِمــن َبْعــِد اهللَِّ َأَفــاَل َتَذكَّ

   ]		
ــًة يِف  ــاَك َخِليَف ــا َجَعْلنَ ــا َداُووُد إِنَّ   وقــال ســبحانه : ﴿َي
ــِع اهْلَــَوٰى  ــقِّ َواَل َتتَّبِ ــاِس بِاحْلَ ــْنَ النَّ اأْلَْرِض َفاْحُكــم َب
ِذيــَن َيِضلُّــوَن َعن َســبِيِل  ــَك َعــن َســبِيِل اهللَِّ إِنَّ الَّ َفُيِضلَّ
ــاِب﴾  َس ــْوَم احْلِ ــوا َي ــاَم َنُس ــِديٌد بِ ــَذاٌب َش ــْم َع اهللَِّ هَلُ

]ص: 		[  
  ومــن الســنة قولــه صــى اهلل عليــه وســلم : » ُتعــَرض 
ــأّي  ــودا، ف ــودا ع ــر ع ــوب كاحلص ــى القل ــن ع الفت
ــب  ــوداء، وأي قل ــة س ــه نكت ــت في ــا نك ــب أرشهب قل
ــى  ــر ع ــى تص ــاء، حت ــة بيض ــه نكت ــت في ــا نك أنكره
قلبــن: عــى أبيــض مثــل الصفــا فــال تــره فتنــة مــا 
أســود  واآلَخــُر  واألرض،  الســموات  دامــت 
مربــادا)91( كالكــوز جمخيــا)	9(، ال يعــرف معروفــا وال 

- صحيح البخاري ، ج : 	 ، ص : 9			 ، رقم )9			 (  90
ــواد  ْبــَدة : لــْون بــن السَّ 91 - أربــد : أي تغــرَّ إىل الُغــْرة . وقيــل الرُّ
ــد  ــادَّ . ويري ا ( مهــا مــن اْرَبــدَّ وارْب والُغــْرة ، ) صــار ُمْربــادًّ
اْربِــداَد القلــب مــن حيــث املعنــى ال الصــور فــإن َلــْون القلــب 
ــن  ــة يف غريــب احلديــث ، اب ــواد مــا هــو . انظــر : النهاي إىل السَّ

ــر ، ج : 	 ، ص : 			  . األث
االســتقامة  عــن  املائــل   : ــي  املَجخِّ  “ يــًا  خِّ جُمَ كالكــوز    “  -  9	

ينكر منكرا إال ما أرشب من هواه”)	9( . 
ــاع  ــد واتب ــرة يف ذم التقلي ــث كث ــات واألحادي واآلي

اهلوى، ومها من أسباب املخالفات العقدية . 

املطلــب الثــاين : آثــار املخالفــات العقديــة القلبيــة عــىل 
الفرد واملجتمع وسبل عالجها 

ــة  ــة باألوبئ ــة املتعلق ــة القلبي ــات العقدي ــار املخالف آث
كثرة جدًا، نقتر عى ذكر أمهها : 

ضعــف الــوازع الدينــي وذلــك بــرتك الرجــوع إىل . 1
الكتــاب والســنة عــى فهــم ســلف األمــة . وهــذا 

له أثر عى حفظ الدين 
ضعــف تعلــق القلــب بــاهلل تعــاىل بســبب اعتقــاد . 	

انتقال املرض بنفسه 
 اخلوض يف األمور الغيبية مما يورث احلرة 	. 

تــرك احلجــر الصحــي معتقــدا أهنــا تناقــض . 	
العــدوى  انتقــال  يوثــر عــى  التــوكل وهــذا 

ويترر املجتمع بأكمله
ــرض  . 	 ــول امل ــد حل ــباب عن ــب لألس ــات القل التف

قبــل االلتفــات إىل مســببها  فيضعــف اليقــن 
باهلل.

تــرك التــداوي مطلقــا وهــذا فيــه رضر عــى . 	

ــل  ــوز املائ ــْرًا بالُك ــي َخ ــذي ال َيِع ــب ال ــبَّه الَقْل ــدال فَش واالعت
الــذي ال َيْثُبــت فيــه يَشء . . انظــر : النهايــة يف غريــب احلديــث ، 

ــر ، ج :  1 ، ص :  	9	 ــن األث اب
9	 ،  رقــم  1 ، ص :  	9 - صحيــح مســلم يف صحيحــه ، ج : 

.  )			( احلديــث 
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النفــس ، كــام يؤثــر عــى انتشــار املــرض ويتــرر 
املجتمع 

االنفعــاالت النفســية التــي تصيــب املــرء بســبب . 	
ــراب  ــق واالضط ــل والقل ــات كاملل ــذه املخالف ه

والوساوس .
ــه 	.  ــض أو إلخوانِ ــَع للمري ــديد واهلَل ــوَف الش  اخل

املسلمَن جتاَه هذا املرِض .
احلرمــان مــن لــذة العبــادة والطمأنينــة فيهــا . 9

واألُنس هبا ، وراحة النفس ، وانرشاح الصدر 
هذا ما تير مجعه من اآلثار .

ــة  ــات العقدي ــالج املخالف ــبل ع ــث : س ــب الثال  املطل
القلبية .

األوبئــة  حــدوث  عنــد  املســلم  عــى  الواجــب 
واألمــراض؛ الرجــوع اىل الكتــاب والســنة عــى فهــم 
الصحيحــة  الطــرق  ،باتبــاع  األمــة  هــذه  ســلف 
الوقائيــة والعالجيــة ، فحيــاِة وصحــِة اإلنســاِن أحــَد 
الرشيعــُة  أمــرِت  التــي  األساســيِة  الروريــاِت 
رِت الرشيعُة  باحلفــاِظ عليهــا ومحايتَِهــا وَتنميتَِهــا, فحــذَّ
ــالِك،  ــِن اهل ــِس يف مواط ــاِع النف ــن إيق ــالميُة ِم اإلس
التَّْهُلَكــِة  إىَِل  بَِأْيِديُكــْم  ُتْلُقــوا  تعــاىل:﴿َِواَل  فقــاَل 

َوَأْحِسنُوا إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ امْلُْحِسنَِن﴾]البقرة: 	19[  
ــالمة  ــم س ــه اهلل - “ وال تت ــم – رمح ــن القي قــال اب
ــن رشك  ــياء: م ــة أش ــن مخس ــلم م ــى يس ــب حت القل
ــهوة  ــنة، وش ــف الس ــة ختال ــد، وبدع ــض التوحي يناق

ختالــف األمــر، وغفلــة تناقــض الذكــر، وهــوى نفــس 
يناقــض التجــرد مــن شــهوات الدنيــا، وهــذه اخلمســة 
حجــب عــن اهللّ تعــاىل ال بــد للمســلم مــن التخلــص 

منها باالستعانة باهللّ- عز وجل- “ )	9(
 فمــن ســبل العــالج : العلــم النافــع ، والعمــل 
ــي  ــة للنب ــالص هلل ، واملتابع ــك باإلخ ــح ، وذل الصال
ــى اهلل  ــامد ع ــدق االعت ــلم ، وص ــه وس ــى اهلل علي ص
يديــه،  بــن  واخلضــوع  عليــه،  والتــوكل  تعــاىل، 
ــان،  ــة واإلحس ــذل الصدق ــه، وب ــر إلي ــض األم وتفوي
والتفريــج عــن الكــرب ، مــع األخــذ باألســباب 
الضوابــط  وفــق  ،والعالجيــة  الوقائيــة  املرشوعــة 

الرشعية . 

خـاتــمـة  :
ــم الصاحلــات ، والصــالة  ــه تت احلمــد هلل الــذي بنعمت
ــلم  ــه وس ــه وصحب ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــالم ع والس

تسلياًم كثرا .
ــم  ــث أه ــذا البح ــام ه ــتخلص يف خت ــد : نس ــا بع أم

النتائج وهي كاآليت : 
رصف أي نــوع مــن أعــامل القلــوب لغــر اهلل . 1

خمالفة عقدية .
فــروس كورونــا  مــن األمــراض املعديــة ، 	.   

واألقرب له يف القياس مرض اجلرب .
ــباب 	.  ــل األس ــوين ، وفع ــر اهلل الك ــاء بتقدي  الوب

املرشوعــة ومــن التــداوي ومجيــع التحــرزات مــن 

	9- الداء والدواء ، ص : )		1( .
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قدر اهلل .
مــن املخالفــات العقديــة اعتقــاد أن األوبئــة مــن . 	

فعــل البــرش ،أو أهنــا تنتقــل بنفســها بــدون تقديــر 
اهلل هلا .

ــى 	.  ــوكل ع ــرك الت ــة ت ــات االعتقادي ــن املخالف  م
يناقــض  األســباب  فعــل  أن  اعتقــاد  ،أو  اهلل 

التوكل، أو االعتامد عى األسباب 
قســوة 	.   : القلبيــة  العقديــة  املخالفــات  فمــن   

القلــب، والتســخط ، واجلــزع، واهللــع الشــديد، 
واهلم واحلزن، 

 ومــن املخالفــات أيضــًا :ســوء الظــن بــاهلل 	. 
واالمــن مــن مكــر اهلل أو القنــوط مــن رمحــة اهلل أو 

اليأس من روح اهلل ،والتطر والتشاؤم .
مــن  أســباب انتشــار املخالفــات العقديــة : اجلهل . 	

 ، الديــن   يف  واالبتــداع  الغلــو  و   ، الديــن  يف 
والتقليد املذموم واتباع األهواء  .

ــة . 9 ــة املتعلق ــة القلبي ــات العقدي ــار املخالف ــن آث م
باألوبية  

 أ -ضعــف الــوازع الدينــي ممــا يســبب تعلــق 
القلــب بغــر اهلل وااللتفــات لألســباب وتــرك 

املسبب . 
ب - اخلــوض يف األمــور الغيبيــة ممــا يــورث احلــرة 

.
ــض  ــا تناق ــدا أهن ــي معتق ــر الصح ــرك احلج ج - ت

التوكل ، مما يؤثر عى انتشار األوبئة .
ــى  ــه رضر ع ــذا في ــا وه ــداوي مطلق ــرك الت  د- ت

النفــس ، كــام يؤثــر عــى انتشــار املــرض 
ويترر املجتمع .

ــة . 10 مــن أهــم ســبل عــالج املخالفــات العقدي
ــة  ــالص هلل ومتابع ــادة اإلخ ــي العب ــق رشط حتقي
األخــذ  مــع  وســلم  عليــه  اهلل  صــى  النبــي 
باألســباب الوقائيــة والعالجيــة ، وفــق الضوابــط 

الرشعية .
ــل أن  ــز وج ــأل اهلل ع ــث أس ــج البح ــم نتائ ــذه أه ه
ــه  ــأ إن ــل واخلط ــا الزل ــر لن ــواب وأن يغف ــا للص يوفقن
ــا  ــى نبين ــالم ع ــالة والس ــب والص ــب جمي ــميع قري س

حممد وآله وصحبه أمجعن . 

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ــن  ــالِء الدي ــن ع ــيُّ ب ــن ع ــو احلس ــي ، أب ــز احلنف ــن أيب الع اب
العقيــدة  رشح   . هـــ(   1	1	(. احلنفــي  الدمشــقي 
الطحاويــة،  ، حتقيــق: أمحــد شــاكر . ط9 . اململكــة 
العربيــة الســعودية : وكالــة الطباعــة والرتمجة يف الرئاســة 

العامة إلدارات البحوث .
ــزري .  ــد اجل ــن حمم ــارك ب ــعادات املب ــو الس ــر ، أب ــن األث  اب
ــر ،  ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري )99	1هـــ ( ـ  النهاي
حتقيــق : طاهــر أمحــد الــزاوى - حممــود حممــد الطناحــي 

، بروت : املكتبة العلمية  .
ــاز . ) 0		1هـــ ( .  ــن ب ــداهلل ب ــن عب ــز ب ــاز ، عبدالعزي ــن ب اب
جممــوع فتــاوى العالمــة عبــد العزيــز بــن بــاز رمحــه اهلل ، 

مجع وارشاف : د. حممد الشويعر . ط1 .  دار القاسم .
ــم. ــن عبداحللي ــاس أمحــد ب ــو العب ــن أب ــة، تقــي الدي ــن تيمي اب
)	0	1هـــ( . االســتقامة  ، حتقيــق د. حممد رشــاد ســامل. 
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ط 1. النارش : جامعة اإلمام حممد بن سعود .
 ابــن تيميــة ، تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبداحلليــم . 
ــة ،  ــامل القلبي ــة يف األع ــة العراقي )11	1هـــ ( . التحف
حتقيــق أبــو حذيفــة إبراهيــم بــن أمحــد .  ط 1 . النــارش : 

دار الصحابة للرتاث بطنطا . 
ابــن تيميــة ، تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبداحلليــم . 
)	1	1هـــ( . جممــوع الفتــاوى  ، مجــع عبدالرمحــن بــن 

قاسم ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف .
ابــن تيميــة ، تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبداحلليــم .  
منهــاج الســنة النبويــة، ، حتقيــق د. حممــد رشــاد ســامل . 

ط1 . مؤسسة قرطبة  .
 . الطــري  جريــر  بــن  حممــد  جعفــر  أبــو   ، جريــر  ابــن 
)0		1هـــ(. جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ، حتقيــق : 

أمحد حممد شاكر . ط 1 . مؤسسة الرسالة  .
ابــن حنبــل ، أمحــد بن حممــد بــن حنبــل . ) 1		1هـ ( . املســند 
 ، مرشــد  عــادل   - األرنــؤوط  :شــعيب  حتقيــق    ،

وآخرون. ط 1 .  مؤسسة الرسالة  . 
ابــن رجــب ، أبــو الفــرج زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد 
احلنبــي .) 	0	1 هـــ ( .جامــع العلــوم واحلكــم  . ط1 . 

بروت : دار املعرفة .
ــر  ــور .) 		19م ( . التحري ــن عاش ــر اب ــور ، الطاه ــن عاش اب
والتنويــر حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد 
مــن تفســر الكتــاب املجيــد  ، تونــس : الــدار التونســية 

للنرش  .
ابــن عثيمــن ، حممــد بــن صالــح  .) 	1	1 هـ( ، جممــوع فتاوى 
ورســائل الشــيخ حممــد صالــح العثيمــن ، مجــع وترتيب 
: فهــد بــن نــارص بــن إبراهيــم الســليامن ، النــارش : دار 

الوطن - دار الثريا . 
ابــن فــارس ، أبو احلســن أمحــد . ) 9	1هـــ ( . معجــم مقاييس 
اللغــة  ، حتقيــق : عبــد الســالم حممــد هــارون ، دار 

الفكر.
ــوب. ــن َأي ــر ب ــن َأيِب بك ــد ب ــن حممَّ ي ــمس الدَّ ــم ،  ش ــن القي اب
)			1هـــ ( . إعــالم املوقعــن عــن رب العاملــن ، 
ــرة :  ــر، القاه ــعد، م ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــق: ط حتقي

مكتبة الكليات األزهرية . 
ــوب .  ــن َأي ــر ب ــن َأيِب بك ــد ب ــن حممَّ ي ــمس الدَّ ــم ، ش ــن القي اب

)	1	1هـــ( .  زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد ، بــروت 
: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة املنار اإلسالمية.

ــوب .  ــن َأي ــر ب ــن َأيِب بك ــد ب ــن حممَّ ي ــمس الدَّ ــم ، ش ــن القي اب
ــة  ــدر واحلكم ــاء والق ــائل القض ــل يف مس ــفاء العلي ش

والتعليل، ، حتقيق : حممد بدر الدين احللبي .
ــوب .  ــن َأي ــر ب ــن َأيِب بك ــد ب ــن حممَّ ي ــمس الدَّ ــم ، ش ــن القي اب
ــعادتن  ،  ــاب الس ــن وب ــق اهلجرت )	1	1 هـــ ( . طري
حتقيــق : عمــر بــن حممــود أبــو عمــر . ط	 . الدمــام : دار 

ابن القيم .
ــوب .  ــن َأي ــر ب ــن َأيِب بك ــد ب ــن حممَّ ي ــمس الدَّ ــم ، ش ــن القي اب
)	9	1هـــ( . مــدارج الســالكن بــن منــازل إيــاك نعبــد 
ــي . ط	 .  ــد الفق ــد حام ــق : حمم ــتعن ، حتقي ــاك نس وإي

بروت : دار الكتاب العريب .
ــوب .  ــن َأي ــر ب ــن َأيِب بك ــد ب ــن حممَّ ي ــمس الدَّ ــم، ش ــن القي اب
)			1هـــ ( . الــداء والــدواء ، حتقيــق : عــي بــن حســن 

بن عبداحلميد . ط	 . دار ابن اجلوزي  .
ــوب .  ــن َأي ــر ب ــن َأيِب بك ــد ب ــن حممَّ ي ــمس الدَّ ــم ، ش ــن القي اب
ــة  ــور والي ــعادة ومنش ــاح دار الس )19	1هـــ ( ،  مفت

العلم واإلرادة، ، بروت : دار الكتب العلمية  .
ابــن كثــر ، أبــو الفــداء إســامعيل بــن عمــر بــن كثــر . 
)0		1هـــ( . تفســر القــرآن العظيــم ، حتقيــق : ســامي 

بن حممد سالمة . ط	 . دار طيبة للنرش والتوزيع  . 
ابــن ماجــه ، حممــد بــن يزيــد القزوينــي  ،  ســنن ابــن ماجــة ، 
ــد الباقــي ، واألحاديــث مذيلــة  حتقيــق :حممــد فــؤاد عب

بأحكام األلباين عليها ، بروت : دار الفكر .
ابــن منظــور ، مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم .) 	1	1هـــ ( . 

لسان العرب  . ط	 . بروت : دار صادر .
أبــو احلســن األشــعري ، عــي بــن إســامعيل األشــعري . 
واختــالف  اإلســالمين  مقــاالت    .  ) )11	1هـــ 
املصلــن، حتقيــق : حممــد جمــي الديــن عبداحلميــد . ط 	. 

بروت : املكتبة العرية .
 ، الصحيحــة  السلســلة   ، الديــن  نــارص  حممــد   ، األلبــاين 

الرياض: مكتبة املعارف .  
آل الشــيخ : ســليامن بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبدالوهــاب . 
ــاب  ــد يف رشح كت ــز احلمي ــر العزي ) 			1هـــ( . تيس
ــروت :  ــاويش . ط1 . ب ــر الش ــق : زه ــد ، حتقي التوحي
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املكتب اإلسالمي  .
البخــاري، حممــد بــن إســامعيل . ) 	0	1هـــ ( . صحيــح 
ــا . ط 	 .  ــب البغ ــى دي ــق : د. مصطف ــاري ، حتقي البخ

الياممة – بروت:  دار ابن كثر .
ــدادي  ــد البغ ــن حمم ــر ب ــن طاه ــر ب ــد القاه ــدادي ، عب البغ
ــرق ، ط	 ،  ــن الف ــرق ب ــفرائني  . )		19م( . الف اإلس

بروت : دار اآلفاق اجلديدة .
ــح  ــع الصحي ــذي  ، اجلام ــى الرتم ــن عيس ــد ب ــذي ، حمم الرتم
ســنن الرتمــذي ، حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر وآخــرون ، 
بــروت : دار إحيــاء الــرتاث العــريب  ، األحاديــث مذيلــة 

بأحكام األلباين عليها .
 احلمــري ، أبــو عبدالعزيــز هيثــم بــن قاســم . )1		1هـــ  ( . 
ــع  ــون م ــاء والطاع ــة بالوب ــة املتعلق ــكام الرشعي االح

دراسة فقهية لألحكام املتعلقة ب » فروس كورونا«.
ــي  . ) 1		1هـــ ( .  ــن عامــر الرحي ــم ب ــي ، أ.د. إبراهي الرحي

القول السديد يف أحكام الوباء اجلديد . 
ــر  ــارص . )0		1هـــ ( . تيس ــن ن ــن ب ــعدي ، عبدالرمح الس
الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم ، حتقيــق : عبــد الرمحــن  

اللوحيق . ط1 . مؤسسة الرسالة  .
ــول  ــارص . )1		1هـــ ( . الق ــن ن ــن ب ــعدي ، عبدالرمح الس
الســديد يف رشح كتــاب التوحيــد ،  اململكــة العربيــة 
واألوقــاف  اإلســالمية  الشــئون  وزارة   : الســعودية 

والدعوة واإلرشاد .
الســيوطي ، أبــو الفضــل عبدالرمحــن بــن الكــامل ،  كتــاب مــا 
رواه الواعــون يف أخبــار الطاعــون ، حتقيــق د. حممــد 

البار ، دمشق :  دار القلم  .
الطــراين ، أبــو القاســم ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب . 
)	0	1هـــ( . املعجــم الكبــر ، حتقيــق : محدي الســلفي. 

ط	 . املوصل : مكتبة العلوم واحلكم  .  
العســقالين ، أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر . 
ــاري  ،   ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب )9		1هـــ( . فت

بروت :  دار املعرفة  .
الفــوزان ، الشــيخ صالــح بــن عبــداهلل . )			1هـــ ( . إعانــة 
املســتفيد بــرشح كتــاب التوحيــد . ط	  . مؤسســة 

الرسالة  .  
ــداهلل .) 19	1هـــ ( . رشح  ــن عب ــح ب ــيخ صال ــوزان ، الش الف

العقيدة الواسطية . ط	 . الرياض :  مكتبة املعارف   . 
ــوعة  ــن . ) 	1	1 هـــ ( . املوس ــامء والباحث ــن العل ــة م جمموع
العربيــة العامليــة . ط	. مؤسســة أعــامل املوســوعة للنــرش 

والتوزيع . 
املــال عــى ، أبــو احلســن عــي بــن ســلطان بــن حممــد  القــاري . 
) 			1هـــ ( .  مرقــاة املفاتيــح رشح مشــكاة املصابيــح ، 
ــروت : دار  ــاين . ط 1 .  ب ــال عيت ــيخ مج ــق : الش حتقي

الكتب العلمية  .
ــد . )  ــن حمم ــد ب ــداهلل حمم ــن  أيب عب ــمس الدي ــي ، ش املنبج
ــن  ــد ب ــق : أمح ــه ، حتقي ــون وأحكام 			1هـــ( . الطاع

حممد آل ثاين . ط 1 .  دار ابن حزم  . 
ــاج  ــووي . ) 	9	1هـــ( .  املنه ــن رشف الن ــى ب ــووي ، حيي الن
رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج . ط	 .  بــروت: دار 

إحياء الرتاث العريب . 
النيســابوري ، مســلم بــن احلجــاج القشــري ، صحيــح مســلم، 

بروت :  دار اجليل بروت + دار األفاق اجلديدة  .
الوعــالن ، عبداملجيــد الوعــالن . ) 			1 هـــ ( . اآليــات 
الكونيــة دراســة عقديــة ، رســالة ماجســتر يف العقيــدة ، 
/ إرشاف  د. عبدالكريــم احلميــدي ، الريــاض  : جامعــة 

اإلمام حممد بن سعود .
هــراس ، الشــيخ حممــد خليــل . ) 	1	1 هـــ( . رشح العقيــدة 
ــوث  ــة إلدارات البح ــة العام ــطية . ط1 . الرئاس الواس

العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد  .
املراجع االلكرتونية :

املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية عى شبكة االنرتنت 
//:sptth   / موقــع وزارة الصحة باململكــة العربية الســعودية

  as.vog.hom.www
.ohw.www//:sptth . موقــع منظمــة الصحــة العامليــة

ra/tni

املصــادر واملراجــع األجنبيــة والعربيــة  ثانيــًا/ 
لإلنجليزيــة:  املرتمجــة 
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ـــة،  ـــة يف املجموع ـــوص املوازي ـــة الّنص ـــن مجالي ـــف ع ـــاول الكش ـــي، ويتن ـــام« للحازم ـــاث أح ـــة  » أضغ ـــوازي يف جمموع ـــص امل ـــن الن ث ع ـــدَّ ـــُث يتح ـــذا البح ـــص البحث:ه ملخ
ـــوص  ـــن النص ـــة م ـــن جمموع ـــمة ب ـــة حاس ـــة مفصلي ـــل، وحلظ ـــزة وص ل مه ـــكِّ ـــات ُتش ـــرة العتب ـــص األديب. فظاه ـــر الّن ـــا جلوه ـــا أساًس ـــارئ؛ باعتباره ـــى الق ـــا ع ـــدى تأثريه وم
ـــارزة يف  ـــزة وب ـــرة ممي ـــذه الظاه ـــت ه ـــذا كان ـــزي، ل ـــص املرك ـــن الن ـــة...( وب ـــوص التوجيهي ـــي، والنص ـــاب التقديم ـــوم، واخلط ـــور، والرس ـــداء، والص ـــوان واإله ـــية )العن اهلامش
ـــن  ـــدده زم ـــن حي ـــق مع ـــق نس ـــة وف ـــك اجلاملي ـــتخرج تل ـــامق لتس ـــوص يف األع ـــة تغ ـــات معرفي ـــق آلي ـــوص وف ـــذه النص ـــع ه ـــل م ـــازاين ليتعام ـــرد اجل ـــأيت ال ـــارص، وي ـــرد املع ال

ـــراءة. الق
ـــف،  ـــم املؤل ـــة اس ـــث: عتب ـــث الثال ـــارش، واملبح ـــة الن ـــاين: عتب ـــث الث ـــاف، واملبح ـــة الغ ـــوان عتب ـــث األول بعن ـــأيت املبح ـــا، وي ـــات ووظائفه ـــوم العتب ـــن مفه ـــد ع ـــدث التمهي يتح

ـــات. ـــج والتوصي ـــم النتائ ـــا أه ـــة: وفيه ـــام«، واخلامت ـــاث أح ـــوان يف« أضغ ـــة العن ـــس عتب ـــث اخلام ـــداء، واملبح ـــة اإله ـــع: عتب ـــث الراب واملبح

كلامت مفتاحية: احلازمي، املوازي، » أضغاث أحام«، أيقونة
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َمـــٌة:  ُمــَقــــدِّ
ـــارص  ـــعودي املع دي الس ـــرَّ ـــز ال ـــكَّ يف أنَّ امُلنج الش
ــرق  ــد اخـ ــة؛ قـ ــازاين بخاصـ ــرد اجلـ ــة والـ بعامـ
اآلفـــاق واختـــزل الزمـــن، فهـــو كالكائـــن احلـــي 
ر  ر بتطـــوُّ ــريُّ الزمـــان واملـــكان، ويتطـــوَّ ــريَّ بتغـ يتغـ
احليـــاة، ويتأثَّـــر بامُلؤثِّـــرات الداخليـــة واخلارجيـــة، 
وإذا كان العـــامل العـــريب يعـــجُّ باألســـامء القصصيـــة 
ـــارب  ـــن التج ـــر ع ـــتطاعت أن ُتعبِّـ ـــي اس ـــزة، الت امُلمي
اإلنســـانية؛ منطلقـــة مـــن الواقـــع مـــن أجـــل بنـــاء 
د اجلـــازاين ال ينفصـــل عـــن  املســـتقبل، فـــإنَّ الـــرَّ

هـــذا امُلعطـــى. 
وُتعـــدُّ التجربـــة القصصيـــة يف جـــازان مـــن أهـــم 
ـــن  ـــر ع ـــا ُتعبِّـ ـــوب؛ لكوهن ـــة اجلن ـــارب يف منطق التج
ـــة بخصائصهـــا ومميزاهتـــا، وقـــد  قعـــة اجلغرافي هـــذه الرُّ
اســـتطاعت عـــر ُمعانقـــة احلداثـــة أن تنفتـــح عـــى 
خُُمتلـــف آفـــاق الكتابـــة؛ حيـــث ســـايرت الوضـــع 
ـــن  ـــري ع ـــدة للتعب ـــًا جدي ـــتحدثت ُطُرق ـــن، واس اه الرَّ
املعنـــى، وفـــق املعطـــى احلضـــاري، األمـــر الـــذي 
ــقاطه  ــال إسـ ــن خـ ــُش، مـ ــصَّ ينتعـ ــل القـ جعـ
ـــر  ـــرأة  والفق ـــة امل ـــررة )كقضي ـــة املك ـــا القديم للقضاي
ـــة  ـــارصة امُلنفتح ـــا امُلع ـــاه إىل القضاي ـــم(، واالجِّتِّ والتعلي
ــة؛  ــة واإلنســـاين بعامـ ــريب، بخاصـ ــمِّ العـ عـــى اهلـ
ُمنطلقـــًا مـــن التَّجـــاُرِب اخلاصـــة، لذلـــك بـــرزت مـــن 
دي اجلـــازاين أســـامٌء، نذكـــر  اكـــم الـــرَّ خـــال الرَّ
منهـــا عـــى ســـبيل املثـــال وليـــس احلـــر: حســـن 
ـــده  ـــع، وعب ـــر زيل ـــر طاه ـــي،  وعم ـــاب احلازم حج

خـــال، وعلـــوي طـــه الصـــايف، وغريهـــم، وهـــذه 
ـــال  ـــر األجي ـــلت ع ت وتناس ـــدَّ ـــة امت دي ـــة الرَّ احلرك
واملوجـــات امُلتعاقبـــة؛ فـــرزت لدينـــا عـــى صعيـــد 
ـــق،  ـــد احل ـــن عب ـــل: أيم ـــامء، مث ـــة أس ـــة القصصي الكتاب
ـــهام  ـــن، وس ـــامعيل الزي ـــد إس ـــدري، وأمح ـــة الب وأميم

عريـــي.
ـــد  ـــت ق ـــة كان ـــات القصصي ـــال واملوج ـــذه األجي وه
التقـــت ضمـــن عـــدة دوائـــر، مـــن أمههـــا: دائـــرة 
ــت  ــي لعبـ ــازان التـ ــاب يف جـ ــاء والكّتـ أرسة األدبـ
ـــن  ـــة؛ ضم ـــوع احلداث ـــل موض ـــر يف تأصي ـــدور األك ال
ـــذه  ـــل ه ـــازان، ولع ـــة يف ج ـــة العربي ـــاءات الردي عط
ـــهد  ـــراء املش ـــي أدت إىل إث ـــي الت ـــة ه ـــة القصصي احلرك

ـــا.  ـــازان عموًم ـــي يف ج القص
ـــرٌة  ـــرٌة جدي ـــرك ظاه ـــذا امُلع ـــط ه ـــرزت وس ـــد ب ولق
باالهتـــامم، وهـــي ظاهـــرُة االهتـــامم بالعناويـــن 
واإلهـــداءات والتَّصديـــرات، وكذلـــك اســـتثامر 
الصـــورة املعـــرة عـــن املعنـــى إلبرازهـــا عـــى 
ـــرق  ـــر بالطُّ ـــق األم ـــواًء أتعل ـــاف، وس ـــة الغ صفح
ــا  ــرى وفًقـ ــات أخـ ــويقية؟ أم بنيـ ــهارية التسـ اإلشـ
ـــزة  ـــرة ممي ـــح ظاه ـــر أصب ـــإنَّ األم ـــدع؟ ف ـــرة املب لنظ
ـــازاين  ـــرد اجل ـــة وال ـــارص بعام ـــريب املع ـــرد الع يف ال
بخاصـــة، وهـــو األمـــُر الـــذي لفـــت انتباهـــي 
ـــا  ـــة أهن ـــرة، وبخاص ـــذه الظاه ـــة ه ـــري يف دراس للتفك
تنـــدرج يف عمـــق الدراســـات احلديثـــة، وهـــو مـــا 
ـــه بــــ: عتبـــات النـــص، لذلـــك وســـمت  يصطلـــح علي
ـــاث  ـــة أضغ ـــوازي يف جمموع ـــص امل ـــي بــــ: » الن بحث
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ــي«.  ــام للحازمـ أحـ
أمهية املوضوع وأسباب اختياره: 

مجاليــة  كشــف  املوضــوع، يف  هــذا  أمهيــة  وتكمــن 
النّصــوص املوازيــة، ومــدى تأثريهــا عــى القــارئ 

األديب. النّــص  جلوهــر  أساًســا  باعتبارهــا 
وإنَّ أمهيــة املوضــوع تكمــن يف البحــث يف عتبــات 
ــات  ــرة العتب ــإنَّ ظاه ــرى، ف ــة أخ ــن وجه ــص، وم الن
ــن  ــمة ب ــة حاس ــة مفصليَّ ــل، وحلظ ــزة وص ل مه ــكِّ ُتش
جمموعــة مــن النصــوص اهلامشــية )العنــوان، واإلهداء، 
والصــور، والرســوم، واخلطــاب التقديمــي، والنصوص 
ــا  ــي أهن ــذا يعن ــزي. وه ــص املرك ــة...( والن التوجيهي
)أي العتبــات( ليســت نصوًصــا معزولــة ومســتقلة، بــل 
هــي »إجــراء ثابــت يف ترتيبــه زمــن الكتابــة والقــراءة«. 
ــة إىل  ــن العتب ــة )م ــراءة األفقي ــح الق ــا تصب ــن هن وم
ــة(  ــص إىل العتب ــن الن ــة )م ــراءة العمودي ــص(، والق الن
ــاًم  ــة، عل ــري ُمغرض ــة غ ال ــراءة فعَّ ــروُع ُكلِّ ق ــي م ه
ــد  ــًا ال حمي ــكل مرجع ــن تش ــص أو املت ــلطة الن ــأنَّ س ب
عنــه، إذا مــا تعارضــت قــراءة العتبــة مــع حمتــوى 
النــص املركــزي، كــام أنَّ العتبــات ليســت معزولــة 
عــن النــص، بــل ُمرتبطــة بــه ارتباطــًا وثيقــًا؛ ألن« هلــا 
عاقــة مبــارشة بموضــوع النــص وأبعــاده«، والعاقــة 
بــن العتبــات والنــص عاقــة جدليــة مرجعيــة ال تتَّخــذ 
ــوان – ــة، فالعن ــة وهناي ــة بداي ــه نقط ــتقياًم ل ــكًا ُمس ش
ــن  ــرًا م ــاره مظه ــة وباعتب ــة بداي ــه عتب ــًا- بوصف مث
ــحيل  ــه ُيـ ــة، ألن ــة مرجعي ــات ذو طبيع ــر العتب مظاه
عــى النــص، كــام أنَّ النــص ُيـــحيل عليــه؛ ألنــه ُيمثِّــل 

الفكــرة املركزيــة للنــص، فهــو آخــر مــا يكتبــه الكاتــب.
أسباب اختيار املوضوع:

أواًل: الرغبــة يف تطبيــق العتبــات عــى مدونــة مــن - 
مدونــات القصــة اجلازانيــة.

ثانًيــا: مدونــة أضغــاث أحــام جديرة بالدراســة؛ - 
التأمــل  إىل  يدعــو  قصــي،  تراكــم  لوجــود 

ــة.  ــذه الزاوي ــن ه ــة م والدراس
ــث -  ــر احلدي د يف الع ــرَّ ــاب ال ــامم ُكتَّ ــا: اهت ثالًث

بالنــص املحيــط اهتامًمــا بالــغ األمهيــة )العنــوان، 
ل  والغــاف، واإلهــداء، والتصديــر...(، ممَّــا شــكَّ

ظاهــرة ال يمكــن التَّغــايض عنهــا. 
رابًعــا: قلــة االهتــامم بدراســة العتبــات يف القــص - 

ــة  ــازاين بصف ــص اجل ــة ويف الق ــعودي بعام الس
ــة.  خاص

املختــص -  الــردي  املنهــج  تطبيــق  خامًســا: 
القصــي  النــص  عتبــات  عــى  بالعتبــات، 

أحــام.  أضغــاث  جمموعــة  يف  اجلــازاين 

أهداف الدراسة:
ومــن األهــداف التــي أســعى إىل حتقيقهــا يف هــذ 

البحــث:  
النــص  عتبــات  ل  ُتشــكِّ أْن  كيفيــة  توضيــح   - 1
الوقــع  مــن  نــوع  ملامرســة  مضيئــة  عامــات 
ــي  ــى امُلتلقِّ ــريف ع ــي واملع ــري النف ــاميل والتأث اجل
ــه  ــق قراءت ــص يف أف ــع الن ــل م ــري التواص لتجس

قــراءة أكثــر ماءمــة. 
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الدوافــع  ومعرفــة  الظاهــرة  عمــق  إىل  النَّفــاذ   - 2
اجلامليــة أو التســويقية التــي دفعــت الكاتــب 

النــص.  بعتبــات  لاهتــامم 
الوقــوف عــى املتخيــل القصــي املضمــر، الــذي   - 3

اختزلــه الكاتــب يف العتبــات.

تساؤالت الدراسة:
ــدة،  ــاؤالت ع ــى تس ــب ع ــث ليجي ــذا البح ــاء ه ج

ــا: منه
هــل ينفتــح امليثــاق املؤطــر للعنــوان، أو اإلهــداء   - 1
ــة تأخــذ  ــخ؛ عــى حتققــات موازي أو الغاف...إل

بعــن االعتبــار الســياق الــداليل للنصــوص؟ 
اإلغرائيــة؟  بالوظيفــة  العناويــن  تتمتــع  هــل   - 2
ــة ختصــب النــص  وهــل هــذه النصــوص املحاذي

ــداه؟ ــح م ــي وتفت القص
هــل ُتعــّد العنــارص التــي تؤثــث صفحــة الغــاف   - 3
اخلارجــي للديــوان أو مــا يليــه ممــا حييــط باملتــن، 
عنــارص دالــة تؤمــن العبــور إىل املتــن املركــزي أو 

الفضــاء الداخــي للنــص؟ 
ــه  ــار نصوص ــب يف اختي ــق الكات ــدى توفي ــا م م  - 4

ــعريتها؟  ــدى ش ــا م ــة، وم املوازي

الدراسات السابقة:
ة دراســات قــد ٌأنجــزت حــول  الشــكَّ يف أنَّ عــدَّ
القــص  حــول  دراســة  وأهــم  اجلــازاين،  القــصِّ 
ــذ  ــازان من ــة ج ــرية يف منطق ــة القص ــازاين القص اجل

ظهورهــا حتــى هنايــة عــام 1427هـــ دراســة حتليليــة 
نقديــة للباحثــة بتــول مباركــي، وتســعى الدراســة إىل 
التعريــف بالقصــة اجلازانيــة القصــرية، وإبــراز ِســامهتا 

ودورهــا الفنــي يف األدب الســعودي.
ــتري  ــة ماجس ــت أطروح ــة فكان ــة الثاني ــا الدراس أمَّ
ــة القصــة  للباحــث خالــد العركــي حتــت عنــوان )بني
القصــرية النســائية يف جــازان(، وقــد تنــاول بنيــة 
احلكايــة يف القصــة النســائية وبنيــة اخلطــاب وتقنيــات 
ــات. ــات اجلازاني ــدى القاص ــد ل ــب والتجري التجري
اجلــازاين،  القــص  يف  بالعتبــات  يتعلَّــق  فيــام  ــا  أمَّ
ــى  ــوع ع ــذا املوض ــابقة يف ه ــات س ــد دراس فاتوج
حــد علمــي، ولكــن توجــد دراســات مشــاهبة مثــل: 
ــة  ــات منطق ــد كاتب ــرية عن ــة القص ــوان يف القص العن
جــازان، وهــو منشــور يف كتــاب يف حــرة النــص عن 
دار االنتشــار العــريب بــريوت 1441هـــ ، وهــو يتناول 
ــات. ــات اجلازاني ــد الكاتب ــوان عن ــة العن ــط جزئي فق

انطلــق منهــج البحــث يف هــذه الدراســة متناولــة 
ــك ســيكون  ــت، لذل ــريار جيني ــعري جل ــروع الش امل
اخلــاص  اإلنشــائي  املنهــج  هــو  الدراســة  منهــج 
ــيميائي  ــج الس ــتعن باملنه ــة، وسأس ــات النصي بالعتب
بحيــُث  اللونيــة،  وأيقوناتــه  الغــاف  قــراءة  يف 
يتضافــر هــذان املنهجــان كامهــا مــن أجــل الكشــف 
ــة  ــص، »فمعرف ــة بالن ــات املحيط ــعرية العتب ــن ش ع
األجنــاس اخلطابيــة للمحيــط النــي، ُتســاعد يف 
النــص  يعرفهــا  التــي  الســيميائية  القــّوة  قيــاس 
يف جمتمعــه الثقــايف، كــام ُيســاعد يف بنــاء مامــح 
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املحتمــل الشــعري احلداثــي التــي يتكثَّــف حضورهــا 
والتنظرييــة  النقديــة  املقصديــة  ذات  البيانــات  يف 
اخلطابيــة  األجنــاس  كل  وتســتطيع  الواضحــة، 
للمحيــط النــي مهــام كان طابعهــا اخلصــويص، 
ــارئ  ــدَّ الق ــداء(، أن مت ــخي )اإله ــي أو الش احلميم
هبــذا القــدر أو ذاك مــن امُلعطيــات النظريــة، الرحيــة 
أو الضمنيــة، التــي ُتـــمكنه مــن معرفــة مــا جيعــل مــن 
ــد. ــا يف آن واح ــعريًا حداثيًّ ــًا ش ــًا وخطاب ــص كتاب الن
ــا عــن خطــة البحــث فتتكــون مــن مقدمــة ومتهيــد،  أمَّ
ومخســة مباحــث وخامتــة، وثبــت املصــادر واملراجــع 

وفهــرس املوضوعــات. 
العتبــات -- بمفهــوم  التمهيــد  ســميت  وقــد 

ــات  ــف العتب ــن تعري ــه ع ــت في ــا: وحتدث ووظائفه
واالصطاحــي.   اللغــوي 

وجــاء املبحــث األول بعتبــة الغــاف: وحتدثــت فيه --
ــاد  ــاف واألبع ــا الغ ــي خيتزهن ــدالالت الت ــن ال ع

التــي يرمــي إليهــا.
ومثــل املبحــث الثــاين بعتبــة النــارش: وحتدثــت فيــه --

ــارش  ــاج الن ــن إنت ــون م ــة تك ــات نصّي ــن مصاحب ع
أو إرســاله. 

املؤلــف: -- اســم  بعتبــة  الثالــث  البحــث  ومثــل 
وحتدثــت فيــه عــن تلــك العتبــة التــي تنهــض 
بوظيفــة، وهــذه الوظيفــة تعــد نًصــا ُموازًيــا.

ــت -- ــداء: وحتدث ــة اإله ــع بعتب ــث الراب ــل املبح ومث
ــاط  ــارصه واالرتب ــداء وعن ــوم اإله ــن مفه ــه ع في
ــام. ــاث أح ــة أضغ ــداء يف جمموع ــي لإله الوظيف

ــوان -- ــة العن ــس إىل ـ: عتب ــث اخلام ــى املبح ــام انته ك
ــوان  ــن العن ــه ع ــت في ــام: وحتدث ــاث أح يف أضغ
الرئيــس للمجموعــة والعناويــن الداخليــة ومــا 

ــن دالالت. ــه م حتمل
وختمــت بحثــي بخامتــة أمجلــت فيهــا أهــم النتائــج - 

املتحصــل عليهــا.
ــد  ــيدنا حمم ــى س ــى اهلل ع ــًرا، وص ــد هلل أواًل وآخ واحلم

ــه أمجعــن. ــه وصحب وعــى آل

متهيـُد: مفهوُم الَعَتَباِت ووظائُِفها.
املَهاُد النَّظريُّ للَعَتَباِت النَّصيَِّة:

أواًل: مفهوم العتبات:
1 -  لغة.  2- اصطاًحا.

ثانًيا: أنواع العتبات:
1- العتبات النرشية.   2- العتبات التأليفية.

ثالًثا: أقسام العتبات:
النص املحيط.   2- النص الفوقي.  - 1

أواًل: مفهوم العتبات:
ــت الســيامئية احلديثــة بدراســة اإلطــار الــذي  اهتمَّ
ســومات  حييــط بالنــص كالعنــوان، واإلهــداء، والرُّ
ــن  ــك م ــري ذل ــول، وغ ــات الفص ــة، وافتتاحي التوضيحي
النصــوص التــي ُأطلــق عليهــا العتبــات، أو النصــوص 

ــة. امُلوازي
وهــي أساســية لولــوج عــامل النــص األديب، وفتــح 
ــه وســر أغــواره »، وخطــاب  مغالقــه، واســتكناه أعامق
ر خلدمــة يشء آخــر هــو النــص،  أســايس ومســاعد ُســخِّ
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ــى  ــة، وع ــوة إنجازي ــا وق ــًدا تداوليًّ ــبه ُبع ــا أكس ــذا م ه
ــا«.  ــا ومرجعياهت ــا وتطبيقاهت ــي حدوده ــث أن َيع الباح

ص: 13(. 2008م،  )اإلدريــي، 
املفهوم اللُّغوي: -

جــاء يف لســان العــرب لفظــة العتبــة: »أســكفة البــاب 
ــوق  ــي ف ــبة الت ــا، واخلش ــة العلي ــل العتب ــأ وقب توط
ــان  األعــى: احلاجــب واألســكفة الســفى، والعارضت
العضادتــان، واجلمــع عتــب وعتبــات، والعتــب: 
الــدرج، وعتــب عتبــة: اختذهــا«. )ابــن منظــور، 

ص: 948 (. ج:4،  1997م، 
ــري« يف  ــال« األزه ــت ق ــاب، قل ــكفة الب ــة أس والعَتب
)ع، ت، ب(. قــال« ابــن شــميل«: )العتبــة( يف البــاب 
هــي العليــا واألســكفة هــي الســفى«. )الــرازي، 

ص: 206(. 2004م، 
املفهوم االصطالحي: -

ــُة هــي« عامــة دالليــة ُتــرع أبــواب  العتبــاُت النَّصيَّ
فعــة  ي/القــارئ«. وتشــحنه بالدَّ النــص أمــام امُلتلقِّ
اخــرة بــروح الولــوج إىل أعامقــه، لِـــاَم حتملــه هــذه  الزَّ
ــارشة  ــة مب ــا عاق ــفراٍت هل ــاٍن وش ــن مع ــات م العتب
بالنــص، ُتنــري دروبــه، وهــي تتميــز باعتبارهــا عتبــات 
هلــا ســيَّاقات تارخييــة ونصيــة، ووظائــف تأليفيــة 
ــا مــن منطلــق الكتابــة«. )فلوس،  ختتــزل جانًبــا مركزيًّ

ص: 13(. 2012م، 
ــارص  ــوع العن ــي جمم ــات »ه ــر للعتب ــٍف آخ ويف تعري
واإلهــداءات،  كالعناويــن  بالنــص؛  املحيطــة 
يمهــد  مــا  وكل  النــارش،  وكلــامت  واملقدمــات، 

ــداين،  ــص«. )حلم ــوازي الن ــص أو ي ــول إىل الن للدخ
ص: 14(. 1423هــــ، 

ي العتبــات بالنَّــصِّ َامْلُــوازي، فالنــصُّ  وبعضهــم ُيســمِّ
َامْلُــوازي عبــارة عــن عتبــات تربــط بينهــا عاقــة 
تزامنيــة اعتباريــة متائمــة، أخــذت وضعيتهــا بشــكٍل 
جــديل مــع النــص، بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة. 
يقــول بنيــس عــن النــص املــوازي:« بأنــه تلــك 
العنــارص املوجــودة عــى حــدود النــص، داخلــه 
ــه اتصــااًل جيعلهــا تتداخــل  وخارجــه يف آٍن، تتصــل ب
معــه إىل حــِد تبلــغ فيــه درجــة مــن تعيــن اســتقاليته، 
ــي،  ــل الن ــمح للداخ ــااًل يس ــه انفص ــل عن وتنفص
ــس،  ــه«. )بني ــج دالليت ــتغل وينت ــاٍء، أن يش ــٍة وبن كبني

ص: 76(.   1989م، 
الــذي  الوقــت  يف  البحــث  إشــكالية  وتســتهدي 
ــوازي  ــرب مــن موضوعهــا مــن مــكان النــص امل تق
يف االســتفادة مــن فرضيــة واضحــة، أصوُغهــا يف 

نقطتــن:
ــمح  ــي تس ــه الت ــارص نصيت ــص املع ــي الق ال يبن  - 1
ــايف  ــع الثق ــة يف املجتم ــذه الصف ــداول هب ــه بالت ل
املعــارص، إال انطاًقــا مــن جمموعــة مــن العتبــات 
النصّيــة الداخليــة التــي تضمــن لــه نســًبا رمزًيــا، 
ــه  ــي ُتعّين ــف، أو الت ــم املؤل ــه كاس ــل توقيع حيم
والعنــوان  األجنــايس  كالتَّحديــد  بــه؛  تبوِّ أو 
والعناويــن الفرعيــة والفهرســت، أو التــي تقدمــه 
ــارش،  ــة الن ــة، وكلم ــور كاملقدم ــارئ واجلمه للق
أو التــي ُتســّيجه أو ترفعــه احتفــاًء، وتــذكارًا 
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ــر  ــل كالتصدي ــة، واملتخي ــة للدالل ــة باني وعام
الســعودي  القصــي  النــص  واإلهــداء.إنَّ 
ــات  ــذه العتب ــارج ه ــه خ ــق نصّيت ــارص ال حيّق املع
الداخليــة التــي متنحــه هويــة نصّيــة خاصــة داخل 

ــي. ــاء مؤس ــزي كفض ــادل الرم ــاء التب فض
نحــو  املعــارص  الســعودي  القــصُّ  ينطلــق   - 2
مــن  انطاقــًا  للمعــارصة  انتامئــه  اســتحقاق 
الوســائطي،  عرنــا  مــع  الثقافيــة  وشــائجه 
ــة  ــاء الصفح ــة فض ــكان الرؤي ــتبدل بم ــذي اس ال
بجعلهــا متاًهــا لزوبعــة خلــط الســواد بالبيــاض، 
اه إىل  ــدَّ ــل تع ــايب، ب ــر الكت ــٍف بالعن ــري ُمكت غ

والبــري. ــمعي  السَّ
ــت  ــوازي، وتنّوع ــص امل ــارص الن دت عن ــدَّ ــام تع ومه
ــا  ــذ أمهيته ــا تأخ ــات، فإهنَّ ــور والثقاف ــب العص بحس
ــدة  ــت بـــ »وح ــريار جيني يه ج ــمِّ ــا ُيس ــال م ــن خ م
ــا  يه أيًض ــمِّ ــا ُيس ــري«)Genette.1987, p. 8(، وم التأث
.)SEUILS, P. 7( .ــة يف ســياق آخــر بالقــوة التداولي
ــن  ــتمولوجية م ــة اإلبس ــذه اللحظ ــن ه ــا ضم ويمكنن
ــعرية  ــؤال الش ــة س ــارصة ماحظ ــة األدب املع نظري
البنيويــة؛ إذ ســيصبح موضوعهــا اجلديــد هــو ســؤال 
ل مركــز االهتــامم إىل جهــة  النــص املــوازي، وســيتحوَّ
إشــكالية جديــدة هــي جهــة »العتبــات« التــي جِّتعــل 
ــل  ــن حق ــًا ضم ــًا منغرس ــًا أو خطاب ــص كتاب ــن الن م
ــدات  ــكام وتعاق ــم وأح ــن قي ــه م ــام في ــة، ب املؤسس

ــة. ــة وحممي ــة مّكرس ــة واجتامعي ثقافي
ومــن ثــم ُيـــمكن القــول أنــه مهام تعــددت التســميات 

ملصطلــح عتبــات النــص، التــي هــي جممــوع خطــاب 
املتعاليــات النصيــة، فإنــه مــا هيمناهــو ختصيــص القول 
ــة  ــمى يف صياغ ــا يس ــوازي أو م ــص امل ــعرية الن يف ش
. (SEUILS, P. 7).))1((اســتعارية، بخطــاب العتبــات
يف  إال  يتأســس  مل  الشــعرية،  مــن  النــوع  هــذا  إن 
النصــف الثــاين مــن عقــد الثامنينيــات، وذلــك بعــد أن 
أشــبع خطــاب الشــعرية وصــف املقــوالت اجلوانيــة .
ــة  ــف كفاي ــا ال تص ــن أهن ــي تب ــوالت الت ــك املق تل
ــة،  ــة واملفارق ــارص اهلجائي ــة؛ أي: العن ــة النصي الكلي
التــي ال تؤمــن فقــط نصيــة النــص، بــل أيضــًا 
ــن  ــراءة، ضم ة الق ــذَّ ــة بل ــه املروط ــه وأديبات تداوليت

ــدد. ــايف حم ــق ثق نس
لقــد بــدا جيــًدا للشــعرية، مــع جــريار جينيــت، أنــه ال 
ــارص  ــك العن ــن تل ــون ع ــع ياكبس ــاؤل م ــي التس يكف
ــا،  ــا أدبيًّ ــا نصًّ ــا ُلغويًّ ــل ملفوًظ ــي جِّتع ــة الت الروري
بــل البــّد كذلــك مــن التســاؤل عــن جممــوع العنــارص 
ــي  ــارص الت ــا؛ أي: العن ــص كتاًب ــن الن ــل م ــي جِّتع الت
اكتســاب  رحلــة  يف  وُتصاحبــه   ، ـصَّ النَـّ ُتســاند 
احلضــور« واهلويــة الثقافيــة النوعيــة، ضمــن تداوليــة 
عامــة أو خاصــة، وهــي يف جمموعهــا ُتـــمثُِّل وســائل 
ــاره يف  ــة وانصه ــة األدبي ــص يف املؤسس ــراط الن انخ

 (Hallyn. 1987, p. 202)..املجتمــع الثقــايف
ــًدا  ــّدده، حتدي ــص، ومت ــط بالن ــارص حتي ــة عن ــا مجل إهنَّ

1.  يقــول جــريار جينيــت مقارنــًا مصطلــح العتبــة بمصطلــح احلــد:« 
ــة  ــر مــن احلــّد أو احلــدود،  العتب ــة أكث ــا بالعتب ــق األمــر هن يتعّل
أو بتعبــري بورخيــس بخصــوص املقدمــة. الباحــة التــي تســمح 
)SEUILS.OP. CIT. .ــروج ــول أو اخل ــد بالدخ ــكل واح ل

.P7 et 8(
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ــة،  ــذه الكلم ــوف هل ــى املأل ــه باملعن ــل تقديم ــن أج م
وأيضــًا بمعناهــا القــوي؛ أي: جعــل النــص حــارًضا، 
ــه  ــن تلقي ــامل، وتأم ــوره يف الع ــن حض ــك لتأم وكذل
واســتهاكه يف هيئــة كتــاب.(SEUILS, P. 7)  إذ مل 
ــام  ــب، وإنَّ ــي فحس ــل الن ــمل الداخ ــر يش ــْد النظ َيُع
اخلــارج النَّــيِّ أيضــًا، مــن خــال الكشــف عــن ُكلِّ 
ــا:  ــل منه ــي ينه ــكلية الت ــة والش ــد املضموني واف الرَّ
ــل  ــر التداخ ــكلية ع ــاص، والش ــر التن ــة ع املضموني
األجنــايس أو الفنــي مــع احتفاظنــا بالتقاطــع احلاصــل 

ــن.  ــن املظهري ــن هذي ب
هلــذا يعــّرف النــص بحســب »باختــن« بأنــه » ملتقــى 
ــا،  ــد قراءهت ــرى ُيعي ــوص األخ ــن النص ــة م جمموع
ــاق،   ــا«. )الع ــا ويعّمقه ــا وحيّوهل ــا ويكثفه ويؤكده

ص: 53(. 2002م، 
اإلبداعيــة  العمليــات  ليشــمل  النــص  ــع  ويتوسَّ
املصاحبــة أيًضــا؛ بوصفــه »بنيــة دالليــة تنتــج ضمــن 
 ، ــا بأهنــا ســابقة عــى النــصِّ ــة منتجــة، حيــّدد زمنيًّ بني
نُهــا النَّــاصُّ يف نّصــه، حُمدًثــا تفاُعــًا بــن البنيتــن  ُيضمِّ
يف مظهــره النــي«. )يقطــن، 1989 م، ص: 62(.
املضمــوين  التناصــان  يتداخــل  أن  املمكــن  مــن 
ــوين  ــاصُّ املضم ــق التَّن ــا يتحقَّ ــا، عندم ــكي مًع والش
املتــداول، بــن نصــن ُمنحدريــن مــن حقلــن خُمتلفــن 
ــارق  ــارة إىل الف ــن اإلش ــدَّ م ــا، والُب ــيًّا أو فنيًّ أجناس
اإلجرائــي الكامــن مــا بــن التناصيــة املضمونيــة 
املتداولــة والتناصيــة الشــكلية، فــاألوىل عامــة جِّتمــع 
ــا مــع آخــر ســابق عليــه، دون إعــارة اهتــامم  نصًّ

للتامُثــل أو االختــاف األجنــايس بينهــام، بينــام الثانيــة 
ــض. ــا ببع ــايس وتداخله ــوع األجن ــا بموض تقحمن
ًفــا مــن  ويكــون العتبــا نــي يف هــذه احلالــة ُمؤلَّ

تشــكيلن: خــال  مــن  أو  متداخلــن،  حقلــن 
دائــم: كــام يف لوحــة الغــاف ذات التداخــل   - 1

احلتمــي بــن فنــي الرســم واألدب.
غــري دائــم: كــام يف عتبــة العنــوان والعتبــات   - 2
طابعهــا  يفــرض  التــي  األخــرى،  الداخليــة 
ــي،  ــص خارج ــع ن ــا م ــة تناصه ــي إمكاني الن
دون التقّيــد بــأن يكــون ذاك التداخــل مــع حقــل 

أجنــايس أو فنــي متشــابه أو خُمتلــف.

 وهنــا يتبــادر لدينــا ســؤال مــا الــذي جيعــل املجموعــة 
حجــاب  حســن  الدكتــور  للكاتــب  القصصيــة 

ــا؟ ــي كتاًب احلازم
ــا نبحــث يف منطقتــن: الداخــل  وهــذا الســؤال جيعلن
ــو  ــام ه ــارج ك ــائد، واخل ــدي الس ــج النق ــث املنه حي
الواقــع النقــدي املعــارص، فابــد مــن ولــوج الداخــل 
ــة للشــكل اخلارجـــــــي  ــة الواعي مــن داخــل املقارب

.(la Form)

أنواع العتبات:
أوال : العتبات النَّرشية االفتتاحية:

وهــي ُكلُّ اإلنتاجــات املناصيــة التــي تعود مســؤوليتها 
وطباعتــه،  الكتــاب  صناعــة  يف  املنخــرط  للنــارش 
وهــي أقــل حتديــًدا عنــد »جينيــت«، إذ تتمثَّــل يف 
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الغــاف، اجلــادة، كلمــة النــارش، اإلشــهار، احلجــم، 
السلســلة«. )بلعابــد، 2008 م، ص: 45(.

ويندرج حتت هذا العنوان عنران:
نصُّ امُلحيط النَّرشي:  - 1

)الغــاف،  مــن  ُكلٌّ  حتتــه  ينتظــم  »والــذي 
احلجــم  اإلشــهار،  النــارش،  كلمــة  اجلــادة، 
السلســلة...«)بلعابد، 2008 م: 49(، وقــد عــرف 
ــر  ــري آخ ــة أو »بتعب ــة الرقمي ــدم الطباع ــع تق ــوًرا م تط
هــي تلــك العنــارص املحيطــة بالكتــاب«. )الســعدية،  

ص: 225(. 2009م، 

نص الفوقي النرشي:  - 2
وينــدرج حتتــه ُكلٌّ مــن اإلشــهار، وقائمــة املشــورات، 

وامللحــق الصحفــي لــدار النــر.
ثانيــا: العتبــات الّتأليفيــة: »يمثــل ُكل اإلنتاجــات 
مســؤوليتها  تعــود  التــي  اخلطابيــة  واملصاحبــات 
باألســاس إىل الكاتب/املؤلــف، حيــُث ينخــرط فيهــا 
ــوان الفرعــي،  ــوان، العن ُكلٌّ مــن اســم الكاتــب، العن
2009 م،  )الســعدية،  االســتهال«  اإلهــداء، 

.)49 ص:
وينقسم إىل قسمن:

أ- نص املحيط التأليفي:
»ينضــم حتتــه كلٌّ مــن: اســم الكاتــب، العنــوان، 
العناويــن الفرعيــة، العناويــن الداخليــة، االســتهال، 
ــد،  2008م، ص: 49(. ــد«. )بلعاب ــر، الّتمهي التصدي

ب- نص الفوقي الّتأليفي:

 ، ــصِّ ــن الن ــة ع ــات اخلارج ــك اخلطاب ــم كل تل »يض
ــا تعمــل عــى إضاءتــه ورشحــه، وتكــون  إال أهنَّ
ــة،  ــة، اإلذاع ــاءات الصحفي ــل: اللق ــة، مث ــا عام إمَّ
النــدوات،  املناقشــات،  احلــوارات،  التلفزيــون، 
املؤمتــرات، القــراءات النقديــة، وكل هــذا ينضــم حتت 
ــرات  ــات، املذك ــا املراس ــام، أمَّ ــي الع ــص الفوق الن
احلميميــة، التعليقــات الذاتيــة فتنــدرج ضمــن النــص 
الفوقــي اخلــاص«. )الســعدية، 2009 م، ص: 225 (.

la Coverbook seuil: املبحث األول: عتبة الغالف
ــة  ــا نســتحر أيقون عنــد احلديــث عــن الغــاف فإنن
ــيٌّ للتعبــري عــن جمــرد  الصــورة، فهــي »ملمــوٌس مرئ
ٌة،  ــحريَّ ــردة )...(، وهــي أداٌة س ال تدركــه العــن املج
أبــديٌّ  امتــاٌك  إهنــا  أيًضــا.  للســحر  وموضــوع 
ملوضــوع عــريض )كائــن أو يشء( ...«. )بنكــراد،  

ص: 17(. 2012م، 
ــورة  ــاف بص ــى الغ ــا ع ــح حُتيلن ــورة كمصطل فالصُّ
ــة  ــات املفاهيمي ــك االرتباط ــن تل ــًدا ع ــة، بعي ُمطلق
املرتبطــة بطبيعــة الصــورة مــن وجهــة نظــر فوتوغرافية 
ــا هــو  ــا هن – الصــورة اخلاصــة باإلنســان-، فــام هيمن
الصــورة كإبــداع أديب يتَّخــذه الكاتــب العــريب بصــورة 
ــري  ــة للتعب ــورة خاص ــازاين بص ــب اجل ــة، والكات عام
عــن مكنونــات قــد ختتزهنــا ذاتــه الكاتبــة، فــا توجــد 
ــك  ــوى تل ــا س ــف عنده ــي يتوق ــل املتلق ــة جِّتع منطق

ــورة. ــة الغاف/الص ــي عتب ــة؛ وه ــة املبدئي املنطق
ــة أوراق  ــيلٌة حلامي ــو وس ــاف ه ــكَّ يف أنَّ الغ وال ش
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الكتــاب مــن التلــف، والتعبــري عــن املضمــون بشــكل 
ــر عليه، وينقســم  جيــذب القــارئ، ويلفــت نظــره وُيؤثِّ

الغــاف إىل ثاثــة أوجه:
1. الوجه األمامي.
2. الوجه اخللفي.

3. الكعــب )الوجــه الفاصــل بــن الوجهــن األمامــي 
واخللفــي(.

ُناحــظ أنَّ الفنانة الدكتــورة منال الرويشــيد)2(تعاملت 
مــع عتبــة الغــاف، مــن خــال ُقدرهتــا عــى التعامــل 
مــع مفــردات الغــاف التشــكيلية )الكتابــة والرســوم 
أبدعــت  قــد  والعامــات(  والرمــوز  والصــورة 
وللحــروف  ـور  والنُـّ للظــلِّ  األحجــام  توزيــع  يف 
ُمفــردة،  ُكلِّ  حلجــم  ذكيــة  انتباهــة  يف  الطباعيَّــة، 
فالطباعــة ال ترقــى إىل مســتوى اخلــط يف متثيــل ســامء 
ــارت  ــذا اخت ــة؛ ل ــدالالت البري ــفهي وال األداء الش
حــروف  موزعــة  باملرســوم؛  املكتــوب  تدمــج  أن 
العنــوان يف انتشــاٍر مجيــٍل عــى لوحــة الوجــه اخللفــي، 

ــة  ــفة الربي ــوراه يف فلس ــعودية،  دكت ــة س ــد،  فنان ــال الرويش 2. من
الفنيــة،  ختصــص: تصميــم،  حاصلــة عــى الكثــري مــن اجلوائــز،  

ــفت(. ــكيلية )جس ــون التش ــعودية للفن ــة الس ــو اجلمعي عض

ســوداء؛  ُذؤابــات  ُكلِّ منطــوق  يف  ُمضفيــًة عليهــا 
ختتــر أشــباح اللَّوحــة األساســية. لوحــة الغــاف. 
ــغل  ــي( ش ــاب احلازم ــن حج ــب )حس ــم الكات - اس

ــاف. ــامء الغ س
فهــو مصــدر احلكــي، وُمنشــئ الــرد احلكائــي، 
ومنــه ينســلُّ احلكــي، وإليــه تعــود التبعيــة، والبــّد من 
ــمية  ــة رس ــذه املرجعي ــامء، وه ــة وانت ــة وهوي مرجعي
ليســت ُغفــًا؛ لذلــك اقتــى مناســبة اللــون األســود 

ــب. ــم الكات ــة اس لكتاب
يف  األديب(  )النــادي  النــارشة  اجلهــة  أيقونــة  ــا  أمَّ
ــن  ــن م ــى اليم ــى وأع ــذت أق ــد أخ ــاض، فق الري
صفحــة الغــاف األوىل، وكذلــك أســفل اليمــن 
مــن صفحــة الغــاف الثانيــة، وكذلــك رســمت عــى 
ــوان  ــل عن ــف ومث ــم املؤل ــل اس ــا مث ــب، مثله الكع

الكتــاب.
ــا املــؤرش اجلنــي )جمموعــة قصصيــة( فقــد أخــذت  أمَّ
مــة تريــد  مكاهنــا حتــت لوحــة الغــاف، وكأنَّ بامُلصمِّ
أن تقــول: إنَّ العمــل ليــس فنّــًا تشــكيليًّا، ولكنــه 

ــص.  ــنِّ الق ــي إىل ف ــٌل أديب ينتم عم

صورة الوجه األول
 من الغالف

صورة الوجه اخللفي
 من الغالف

صورة
 كعب الكتاب
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ــي  ــاب العامل ــم الكت ــة، ورق ــم املطبع ــكَّ يف أنَّ اس وال ش
ــود،  ــط األس ــا باخل ــد ُكتب ــل ق ــم للعم ــك(، والتقدي )ردم
ــرازا  ــر إب ــوان اخلــط، واألكث حيــث األســود هــو ســيد أل
للحــروف، واألكثــر ُمناســبة للبــر، البــّد مــن اإلشــارة 
ــب  ــم الكات ــت اس ــاف، وحت ــوق الغ ــوان ف ــّدد العن إىل مت
ــة  ــه املصّمم ــذي اختارت ــى ال ــط املثنّ ــض، فخ ــط عري بخ
باســتدارته البســيطة وبرشــاقته يــدل عــى حيويــة ال 

يكتســبها فقــط مــن اللــون األمحــر.
ــى  ــة ع ــر دالل ــون األمح ــت بالل ــام( ُكتب ــاث أح )أضغ
مــا  نعيشــها  حقيقــة  وهــذه  احللــم،  يف  االســتمرارية 
ــا عــن االختاطــات يف األحــام، فــإنَّ اللون  وجدنــا. وأمَّ
ــك  ــا، لذل ؤي ــرب للرُّ ــي أق ــل ه ــا، ب ــرِّ عنه ــر ال ُيع األمح
وضــع جــزءًا مــن قصــة )هنايــة( القصــة األكثــر داللــة عى 
ــا  ــوان حوهل ــرف العن ــار أح ــا انتش ــم، وم ــا يف احلل الرؤي
بألــوان خُمتلطــة خُمتلفــة إالّ داللــة عــى اختــاف املنامــات 
بــن األضغــاث والرؤيــا. خُيفيهــا ليــٌل دامــٌس، ويكشــف 
ــود  ــن األس ــادل للون ــرٌي؛ يف تب ــاٌح ُمن ــا صب ــن مضموهن ع

ــض. واألبي
ــى  ــّددًا ع ــر مت ــة األكث ــاف ذات الدالل ــة الغ ــا لوح أّم
ــن  ــم تك ــاف، فل ــة الغ ــة لصفح ــامكة الورقي ــاض الس بي
ــا باطــن لباطن،  جمــرد لبــوس ثابــت لباطــن متغــري، بــل إهنَّ

. ــصِّ ــات النَّ ــى مكون ــتيائه ع ــدم اس ــده بع ــم ناق يوه
ــة  ــة والثُّنائي ــى األُحادي ــدت ع ــة اعتم ــظ أن الفنان وناح
امُلشــركة، يف التَّــزاوج الــداليل لُشــخوص أقــرب مــا 
ــن  ــامهتم وم ــن ِس ــة م ــم الفنان دهت ــباًحا، جرَّ ــون أش يكون
ــة عــى اإلنســان بعمومــه.  ــر دالل ــوا أكث ماحمهــم؛ ليكون
وظهــرت هــذه الكائنــات ســابحًة ُمتَّشــحًة بالبيــاض 

ــوان  ــود كأل ــب وباألس ــارز والغال ــر الب ــع وباألمح الناص
فرديــة، بينــام نجدهــا قــد زاوجــت بــن اللونــن األســود 
ــة  ــر دالل ــون األكث ــادي، الل ــام الرم ــج عنه ــض لينت واألبي
عــى عنــوان القصــة، دون رضورة الدخــول إىل العــامل 
الداخــي للنصــوص القصصيــة يف املجموعــة، فــام هــي إالّ 
أضغــاث أحــام، واألضغــاث هــي االختاطــاُت، هــذه 
ــس  ــكاد تلم ــة، وال ت ــات خُمتلف ــبح باجِّتاه ــات تس الكائن
ــي  ــم اهلُام ــامل احلل ــن ع ــا ع ُ أيًض ــرِّ ــذا ُيع األرض، وه
هنــا، وتكــرار  ــرة تلوُّ ــرة الكائنــات وكث ــايل، ولعــلَّ كث اخلي
ــاف  ــة اخت ــا،  ودالل ــرار أحامه ــة تك ــو دالل ــا، ه ألواهن

ــا. ــام واختاطه األح
وتــي اهليئــة الظاهــرة يف اللَّوحــة إىل انتــامء هــذه الكائنات 
إىل املجتمــع الســعودي، مــن خــال أرديتهــا وغطــاء 
الــرأس وطــول الثــوب، وهــذا داللــٌة عــى وعــي الفنانــة 
ــؤدي  ــع، وت ــة املجتم ــد هوي ــي تؤك ــاف الت ــة الغ لوظيف

ــان. ــدات واألدي ــفية واملعتق ــة والفلس ــن الفكري املضام
ــية  ــا أساس ــدُّ ألواًن ــوان؛ ُتع ــة أل ــة أربع ــارت الفنان واخت
ــر،  ــود، واألمح ــض، واألس ــي األبي ــا، وه ــم لوحته لرس
ملنظومــة  انعــكاس  اللوحــة  يف  واللــون  والرمــادي. 
الطبيعــة  باجِّتــاه  القــارئ  حُتيــل  قصصيــة،  عاقــات 
والعــر واللغــة واإليديولوجيــة. واللــون إن كان معزوالً 
مفــردًا أو خُمتلطــًا )رمادّيــا(، فــإن داللتــه تتغــري يف احللــم، 
ــوان  ــيطة واألل ــوان البس ــن األل ــل م ــذي جيع ــر ال األم
ــار  ــر آث ــة، تظه ــات فاعل ــة ذات طاق ــة داللي ــة أنظم املركب
ــرد  ــائية يف ال ــاالت إنش ــن مج ــق م ــا يتحق ــا يف م فاعليته
القصــي، فيصبــح اللــون عنــرًا مؤّثــرًا  وفاعــًا، 
ــة  ــة والوجداني ــّية والعقلي ــب احلس ــى اجلوان ــريه ع ــه تأث ل
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للمتلقــي، وحيافــظ يف الوقــت نفســه عــى هدفــه اجلــاميل 
ــا،  ــراد حتقيقه ــة امل ــن الوظيف ــل ع ــري غاف ــة، غ يف اللوح
وال عــن الوعــي بكيفيــات تأثــريه يف املشــاهد القصصيــة، 
ــاب،   ــائدة«. )دي ــة س ــل ثقاف ــى متثي ــه ع ــن »قدرت وال ع
ُ عــن  1997م: 41(،  لدرجــة أنَّ أصبــح اللــون فيهــا ُيعــرِّ
ن ثقــايف للجامعــة الســعودية، هــذا املكــّون تشــكيي  ُمكــوِّ
فاللــون  اللــون،  خــال  مــن  يتجــّى  مــزدوج،  أديب 
ــاس  ــود لب ــوب(، واألس ــال )الث ــاس الرج ــض لب األبي
ــون  ــو ل ــر ه ــرأس، واألمح ــاء ال ــة( وغط ــاء )العباي النس
خــارق لليــل وللنهــار وللبيــاض وللســواد. قريــب مــن 
الشــمس مــن احليويــة والنشــاط، لــون القلــب واألوردة 

ــية.  ــة والرومانس ــب والعاطف ــون احل ــاء، ل والدم
ــوان، وهــذا  ــا أن نــرى انعــكاس األمحــر يف العن ويمكنن
والكاتــب، وملخصهــا:  املصّممــة  رؤيــة  دالٌّ عــى 
ــا، وإن  ــن ُتعطِّله ــام ل ــتمر، وأنَّ األح ــاة ستس أنَّ احلي
بــدت احليــاة لإلنســان بريئــًة عنــد الوعــي األول، فإهنــا 
ث باألقــدار غــري البيضــاء دائــاًم، فقــد يــأيت عــى  ســتتلوَّ

اإلنســان حــن مــن الدهــر ُتصيبــه مصائــب وكــوارث 
دًا قلقــًا. وهــذا  ووســاوس؛ يقــف أمامهــا عاجــزًا مــردِّ
ت عنــه ألــوان األبيــض واألســود والرمــادي.  مــا عــرَّ
ونجــد انعــكاس القصــص الداخليــة عــى ألــوان لوحة 

ــاف كالتايل: الغ
بدمــاء -  و)كابــوس(  األمحــر،  بلوهنــا  )هنايــة( 

ســفحت يف كل اجِّتــاه دون رمحــة وبــا ســبب، 
وعاقــة مجيلــة منفتحــة عــى جمتمــع مغلــق وحــب 

وانتظــار يف )كيفــك(.
ــا )العاجــز( و)فراشــة( فُيمثلهــا اللون األســود؛ -  أمَّ

ــز واملوت.  ــث العج حي
ــا األبيــض فُيمثِّلــه قصــص )فراشــة( و)لــو(، -  وأمَّ

و)كــام أهنــا أنــت(، و )غــرق( و)احلــوار(؛ حيــث 
ــة والواضحــة واملشــتهاة. ــاة الريئ وجــه احلي

لعــلَّ -  قصــص  عليهــا  فيدلِّــل  الرمــادي  ــا  أمَّ
ــردد(  ــرية( و)ت ــل )ح ــا؛ مث ــدلُّ عليه ــا ت عنواناهت

و)ســؤال(.

صورة لوحة الغالف
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:Peritexte` Editorial املبحث الثاين: عتبة النارش
ُنعالــج ضمــن هــذا العنــر مصاحبــات نصّيــة، 
تكــون مــن إنتــاج النــارش أو إرســاله، وتقــع يف أغلــب 
األحيــان، حتت مســؤوليته املبــارشة. وهــي ُمصاحبات 
ذات طبيعــة فضائيــة وماديــة، تتعلــق بالفضــاء الداخي 
ن  األكثــر خارجيــة للنــص. هــذا الفضــاء الــذي يتضمَّ
الغــاف وصفحــة العنــوان وملحقاهتــا والتحقــق 
املــادي للكتــاب نفســه، باإلضافــة إىل عامــة النــارش 
التــي تأخــذ عــادة شــكًا أيقونيًّــا أو حروفيًّــا خالًصــا، 
أو مصاحبــًا بخطــاب لســايّن ثابــت، يف صيغــة شــعار 

أو حكمــة أو مثــل ســائر.
وهيمنــا أن ُنشــري إىل ثاثــة مظاهــر أخــرى مميــزة 
 ،Peritexte` Editorial النــارش  ملصاحبــات 

النــارش: أيقونــة  األول:هــو: 
تأخــذ عامــة »النــادي األديب«؛ وهــي أيقونــٌة يضعهــا 
الغــاف،  صحفــة  مــن  اليمــن  أعــى  يف  النــارش 
وتعتــي مجيــع العتبــات األخــرى، وهــي عامــٌة تــدل 
ــا عامــة عــى نــر  عــى النــارش أوالً، وتــدلُّ عــى أهنَّ
ــا فقــط، وأيًضــا تظهــر  »سلســلة«، وليــس نــًرا إفراديًّ

ــة. عــى أســفل يمــن صفحــة الغــاف الثاني
هــذه العامــة تظهــر عــى منشــورات النــادي األديب يف 
الريــاض، وهــي تدّل عــى تبنّــي النــادي للمنشــورات 
ــذه  ــتأخذ ه ــا، وس ــج هل ــة والروي ــة واإلبداعي األدبي
األيقونــة موضعهــا يف مجيــع منشــورات النــادي، 
تأخــذ ســمة السلســلة »Collection” التــي حتــّدد 
ــي  ــا، وه ــاب داخله ــدرج الكت ــي ين ــة الت ــوع املعرف ن

متفاوتــة  بدرجــات  تتقاســم  الناحيــة  هــذه  مــن 
الوضــع االعتبــاري للعامــة األجناســية التــي ُتـــهيئ 
ــوص  ــط خُمص ــاص لنم ــتقبال خ ــار الس ــق االنتظ أف
مــن امللفوظــات اللســانية املختلفــة. هبــذا املعنــى 
ــلة(،  ــة )السلس ــاري لعام ــع االعتب ــف الوض يتضاع
ــب  ــل امُلصاح ــل حق ــع داخ ــا تتموض ــًا نجده فمث
ــل  ــل احلق ــا داخ ــا مكاًن ــد هل ــن أن نج ــي، ويمك الن
ــكان  ــا م ــة. إهنَّ ــُمتفرعات النصي ــعرية َاْلـ ــام لش الع
ــس  ــع جِّتني ــن موق ــعرية، م ــث الش ــات مبح لتقاطع
ــى  ــادرة ع ــة ق ــة خطابي ــدود معرف ــل ح ــل داخ العم

ــا. ــراءة وتوجيهه ــييج الق تس
- املظهــر الثــاين ملصاحبــات النــارش: يتعلــق بنوعــن 

متكاملــن مــن العامــات.
- العامــة األوىل: تتصــل باختيــار حــروف الطباعــة، 
ــة  ــب طبيع ــف بحس ــد خيتل ــذي ق ــار ال ــذا االختي ه
الكتــاب.  هلــا  خيضــع  التــي  األخــرى  املظاهــر 
والطباعــة الفنيــة الراقيــة التــي متيــزت هبــا املجموعــة 
ــة  ــة موقع ــرية واضح ــًا كب ــت حروف ــة، تطلب القصصي
عــى ورق خُمتــار، وهــذه العامــة تتصــل أيًضــا بــدار 
ــادي  ــارشة )الن ــام تفرضــه اجلهــة الن ــد ب النــر، وتتقي
ــت  ــي طبع ــي الت ــع احلمي ــاض(، فمطاب األديب بالري
ــمى  ــريب املس ــط الع ــارت اخل ــام اخت ــاث أح أضغ
ــوان  ــا العن ــام فيه ــات؛ ب ــت كل العنوان ــى، وطبع باملثنّ
الرئيــس بخــط عريــض، وكذلــك اســم املؤلــف 
للرقــم  أصغــر  بخــط  واكتفــت  اجلنــس،  واســم 
الــدويل املعيــاري للكتــاب )ردمــك(، وهــو مــا يقابــل 
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ــك  ــاب، وكذل ــد للكت ــدويل املوح ــم ال ISBN أو الرق

ــصِّ  ــن النَّ ــًرا م ــا مظه ــة بدوره ــروف الطباع ــل ح متث
امُلــوازي، ليــس مــن بــاب إحالتهــا عــى حمتــوى 
ــن أن  ــا ُيمك ــن ألهنَّ ــايب؛ لك ــه اخلط ــل أو جنس العم
ائــه  حُتيــل عــى قيمتــه، مثلــام ُيمكــن أن ُتــؤرشِّ عــى ُقرَّ

ــن. امُلمكن
- العامــة الثانيــة: هلــذا املظهــر تتعلــق بتفضيــة 
العمــل؛ أي: بتوزيعــه الفضائــي، وهــو املــكان النــي 
املؤلــف،  جهــود  فيــه  تنســجم  أن  يمكــن  الــذي 
عــى  املؤلــف  حيــرص  أن  يمكــن  مثلــام  والنــارش 
ــا  إنجــازه، خاصــة بعــد أن أصبــح هــذا املظهــر مكاًن

ــث.  ــص احلدي ــة الق ــاء داللي ــاره يف بن ــه اعتب ل

ولذلــك يعتــر املــكان أحــد العنــارص األساســية 
وتذويــب  النــي  الفعــل  باجِّتــاه  الــذات  بعبــور 
عاماتــه. إن تذويــب الفضــاء جــزء مــن اســراتيجية 
توجيــه املتلقــي إىل بنــاء دالليــة النــص. مــن هنــا نتفــق 
ــه أن  ــارئ يمكن ــا مــن ق ــه:” م مــع جــريار جينيــت أن
ــا، كأن  ــة م ــة قص ــة تفضي ــاه طريق ــًدا جِّت ــى حُماي يبق
ــام  ــة ب ــاء، حماط ــة البيض ــى الصفح ــة ع ــدم معزول تق

يســميه إيلــوار بـــ “هوامــش الصمــت”.
إن عامــة التفضيــة ال يمكــن أن تشــتغل كمظهــر 
للمصاحــب النــي إال بالنظــر إىل دورهــا يف بنــاء 
ــى  ــا ع ــراءة، وإحالته ــذة الق ــها لل ــة، وإنعاش الدالل

ــص. ــعرية الن ش

صورة تظهر النارش
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(an nexe dutiter) عتبة املؤرش اجلنيس -
ويــأيت عــى شــاكلة عنــوان فرعــي يقــع حتــت اللوحــة 
ــة  ــايل “جمموع ــكل الت ــى الش ــام” ع ــاث أح يف “أضغ
ــذي  ــي، ال ــؤرش اجلن ــن امل ــا ع ــر هن ــة” ُيعبِّــ قصصي
والنــارش  الكاتــب  مــن  كل  وضعــه  يف  اشــرك 
واملصّممــة، ويعــّد هــذا املــؤرّش ملحقــًا بالعنــوان كــام 
ــا. ــا اختياريًّ ــأيت ذاتيًّ ــؤرّش ي ــذا امل ــت، وه ــرى جيني ي
ــي؛  ــري تعليق ــف خ ــي تعري ــؤرش اجلن ــو أي امل وه
ــل؛  ــي للعم ــام اجلن ــا إىل النظ ــوم بتوجيهن ــه يق ألن
أي: يــأيت ليخــر عــن اجلنــس الــذي ينتمــي إليــه هــذا 
العمــل األديب أو ذاك”. )بلعابــد، 2008 م، ص: 89(.
هلــذا يعــد نظاًمــا رســميًّا يعــر عــن مقصديــة كل مــن 

ــص، ويف  ــبته للن ــدان نس ــا يري ــارش؛ مل ــب والن الكات
ــة ال نســتطيع أن نتجاهــل هــذه النســبة إىل  هــذه احلال
ــه ِقرائــيٍّ  ــا باقيــة كُموجِّ النــص، وإن مل نصدقهــا، فإهنَّ
. وهــي تعــدُّ إقــراًرا ُمســبًقا مــن الكاتــب بــأن  للنــصِّ

ــا هــو قصــة. العمــل هن

- مكان ظهور املؤرش اجلنيس: 
يف  ثــم  أوالً،  الغــاف  يف  اجلنــي  املــؤرش  يظهــر 
ــف  ــوان- وال يق ــة العن ــه -صفح ــة ل ــة التالي الصفح
مــكان املــؤرش هنــا عــى صفحــة الغــاف، بــل يؤخــذ 
 Catalogue(إىل أمكنــة األرشــفة وقائمة املنشــورات

ــة . ــة والعاملي ــات الوطني ــر ويف املكتب ( يف دار الن

صورة تظهر املؤرش اجلنيس
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د يف إخبــار  ــا وظيفــة املــؤرش اجلنــي: فتتحــدَّ أمَّ
ــيقرؤه.   ــذي س ــل ال ــس العم ــه بجن ــارئ وإعام الق

)Genette.1987.p.98(
وتتلخص وظائف عتبة النر يف وظيفتن :

ــخ أ-  ــر وتاري ــري إىل دار الن ــة: تش ــة إخباري وظيف
ــه، أو  ــى مقصديت ــة ع ــة اإلحال ــن جه ــر م الن
ــب. ــة بالكات ــة متعلق ــريورة تأويلي ــاه بس ــل معن تأوي

 وظيفــة التعيــن اجلنــيس لنــص مــا: ينــدرج ب- 
ذلــك ضمــن سلســلة أدبيــة معينــة بنــوع النــص 

)جمموعــة قصصيــة(
   

  Auctorial:ــف ــم املؤل ــة اس ــث: عتب ــث الثال املبح
:SEUIL

قبـــل أن نتســـاءل مـــع جـــريار جينيـــت عـــن اســـم 
ـــيل  ـــؤال ميش ـــواب س ـــن ج ـــا أن نتب ـــف، يمكنن املؤل
ـــكل  ـــف تش ـــرة املؤل ـــف؟”؛ إذ إن فك ـــا املؤل ـــو “م فوك
اللحظـــة القويـــة للفرديـــة يف تاريـــخ األفـــكار 
واملعـــارف واألدب، ويف تاريـــخ الفلســـفة أيًضـــا 
وتاريـــخ العلـــوم، وحتـــى اليـــوم ال نـــؤرخ ملفهـــوم 
أو لنـــوع أديب أو لنمـــط فلســـفي، فـــام زلنـــا نعتـــر 
وحـــدات مثـــل هـــذه كتقطيعـــات ضعيفـــة نســـبيًّا، 
ـــة  ـــدة األوىل الصلب ـــبة للوح ـــة بالنس ـــة ومراكم وثانوي
ـــاج”.  ـــف والنِّت ـــدة املؤل ـــي وح ـــي ه ـــية، الت واألساس

)فوكـــو،  1990م، ص: 116(.
ـــى  ـــل ع ـــم حُيي ـــم عل د اس ـــرَّ ـــس جُم ـــف لي ـــم املؤل فاس
ــة  ــة، قائمـ ــة بنيويـ ــاه تركيـــب وظيفـ شـــخص باجِّتـ

يف جـــزء منهـــا عـــى فرضيـــة إنجـــازه لــــ “وظيفـــة 
وصفيـــة” مـــع فرضيـــة إحالتـــه عـــى مبـــدأ وحـــدة 
ـــل  ـــد، ب ـــي بالتحدي ـــكان التحلي ـــذا امل ـــن ه ـــة م كتابي
ـــض  ـــك فينه ـــى ذل ـــف ع ـــم املؤل ـــو اس ـــن أن يعل يمك

ـــا ُموازًيـــا. بوظيفـــة ُتعـــدُّ نصًّ
ــات  ــة، بدرجـ ــة تعاقديـ ــوم بوظيفـ ــن أن يقـ فيمكـ
تتفـــاوت أمهيتهـــا بحســـب طبيعـــة األجنـــاس 
بحيـــث  خصوصيتهـــا،  أو  )اخلطابيـــة(  األدبيـــة 
يمكـــن أن تضعـــف هـــذه الوظيفـــة أو تنحـــدر 
ــل  ــة بـ ــاس التحليليـ ــى، يف األجنـ ــات أدنـ إىل درجـ
ـــح  ـــل أن تصب ـــا باملقاب ـــام يمكنه ـــعرية، ك ـــى الش وحت
ذات فعاليـــة أكـــر يف الكتابـــات املرجعيـــة، حيـــث 
ــوة  ــز بقـ ــل. ترتكـ ــهادة أو النقـ ــة الشـ إن مصداقيـ
ـــو،  1990م،  ـــل. )فوك ـــاهد أو الناق ـــة الش ـــى هوي ع

ص: 119(.
إنَّ القـــوة التعاقديـــة ال ترهتـــن يف نظرنـــا باســـم 
ــرى،  ــة أخـ ــوة تعاقديـ ــه بقـ ــف، إال يف عاقتـ املؤلـ
ـــل  ـــن للعم ـــا ُيمك ـــام مًع ـــس األديب، فبه ـــل باجلن تتص
ائـــه بميثـــاق أديب ثقـــايف حمـــّدد،  م نحـــو ُقرَّ أن يتقـــدَّ
ـــه إىل  ه ـــد ُيوجِّ ـــام ق ـــارئ، مثل ـــع الق ـــق تطلُّ ـــرم أف حي
ـــيخ  ـــري إىل ترس ، ُيش ـــيٍّ ـــيٍّ طليع ـــٍه حداث ـــياق َتوجُّ س

نـــوع مـــن امليثـــاق اجلديـــد.
ووفـــق هـــذا املنظـــور التفاعـــي تكـــون “الوظيفـــة 
ـــي  ـــف، الت ـــة الوص ـــر لعملي ـــادالً آخ ـــة” ُمع التَّعاقديَّ
ـــى  ـــه ع ـــر إحالت ـــف؛ ع ـــم املؤل ـــا اس ـــن أن ُينجزه ُيمك
ــه أن  ــرض فيـ ــذي يفـ ــة الـ ــدة الكتابيـ ــدأ الوحـ مبـ
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ـــن أرسار  ـــًا م ـــو أحيان ـــي-ال خيل ـــكل داخ ـــج بش ينس
ـــن  ـــلة م ـــن سلس ـــط ب ـــذي يرب ـــط ال ومفاجآت-اخلي

أعـــامل املؤلـــف نفســـه.  
ــة  ـــع حالـ ــة، ُيوسِّ ــذه احلالـ إنَّ اســـم املؤلـــف يف هـ
ــوع  ــراءه بالنـ ــل قـ ــذي يصـ ــي الـ منـ ــد الضِّ التَّعاقـ
اإليديولوجـــي  الفلســـفي، أو  األديب، اجلـــاميل، أو 
ـــة  ـــادالً لعملي ـــون ُمع ـــك يك ـــو يف ُكلِّ ذل ـــه. وه ألعامل
وصـــف، تســـتحر املعايـــري الســـابقة التـــي ال 
ـــصٍّ  ـــتغل كن ـــا أن يش ـــف يف غياهب ـــم املؤل ـــن الس يمك

ُمـــواٍز.

- مكان ظهور اسم املؤلف: 
ـــي( يف  ـــاب احلازم ـــن حج ـــف )حس ـــم املؤل ـــر اس يظه
ـــط  ـــا بخ ـــوان. مكتوًب ـــة العن ـــاف، وصفح ـــة الغ صفح

ـــارز. ـــّط ب ـــاف بخ ـــى الغ ـــظ، ويف أع ـــى الغلي املثنّ
ــة  ــت ثاثـ ــّدد جينيـ ــف: حـ ــم املؤلـ ــكال اسـ - أشـ

ــف:  ــور املؤلـ ــكال لظهـ أشـ
onymat االسم احلقيقي  - 1

 Pseudonymatاالسم املستعار  - 2
 anonymatاالسم املجهول  - 3

واالســـم يف جمموعـــة “أضغـــاث أحـــام” يعـــود 
ـــمه  ـــو اس ـــي(، وه ـــاب احلازم ـــن حج ـــف )حس للمؤل
ـــه  ـــًة بين ـــًة فارق ل عام ـــكِّ ـــم ُيش ـــذا االس ـــي، وه احلقيق
ــاب،  ــة الكتـ ــت هويـ ــَر. وُيثبـ ــٍب آخـ ــن أيِّ كاتـ وبـ
ـــق ملكيتـــه األدبيـــة والفكريـــة، وال يمكـــن  وحُيقِّ
جِّتـــاوز الوظيفـــة اإلشـــهارية الســـم املؤلـــف أيًضـــا.

االســـم حســـن حجـــاب احلازمـــي جيلـــب إىل دائـــرة 
الدقائـــق  “ذاكـــرة  جمموعـــات  والتعاقـــد  النظـــر 
و”تلـــك  )احلازمـــي: 1413 هـــــ(،  األخـــرية” 
ـــب  الكات ـــم  واس ـــي،  1421هــــ(.   التفاصيل”)احلازم
خُيرنـــا أنَّ الكاتـــب ال يكتـــب يف جنـــس القصـــة 
ـــوان “وردة يف  ـــعرية بعن ـــة ش ـــه جمموع ـــل ل ـــب، ب وحس

احلـــزن” )احلازمـــي،  1421هـــــ(. فـــم 
ولـــه يف جمـــال النقـــد األديب كتابـــان: “البطـــل يف 
الروايـــة الســـعودية” )احلازمـــي،  1421هـــــ(، و”البنـــاء 
الفنـــي يف الروايـــة الســـعودية” )احلازمـــي، 1427 
ـــّدد  ـــم متع ـــي اس ـــى أنَّ احلازم ـــدلُّ ع ـــذا ي هـــــ(. وه
ــة  ــا داللـ ــائية، ويمنحنـ ــة واإلنشـ ــب اإلبداعيـ املواهـ

ــة. ــة القصصيـ ــصُّ املجموعـ ــرى ختـ أخـ
ــة  ــة الثالثـ ــي املجموعـ ــام” فهـ ــاث أحـ ــا “أضغـ ـ أمَّ
يف اإلصـــدار؛ إذ تـــأيت بعـــد صـــدور الدراســـتن 
النقديتـــن، وبعـــد صـــدور املجموعـــة الشـــعرية 
ــا جيعـــل القـــارئ ينتبـــه إىل أن جمموعـــة  الثالثـــة؛ ممَـّ
ـــر  ـــتكون أكث ـــّذبة، وس ـــتكون مش ـــام” س ـــاث أح “أضغ
ـــت  ـــتكون حت ـــرد. وس ـــة ال ـــث لغ ـــن حي ـــاعرية م ش
رعايـــة نقديـــة؛ ألهنـــا كتبـــت بقلـــم الناقـــد القـــاصِّ 
حســـن حجـــاب احلازمـــي. وال يفوتنـــا اإلشـــارة إىل 
أن املؤلـــف اشـــتغل يف جمـــال التعليـــم، فهـــو عميـــد 
ة  ـــدَّ ـــارًزا يف ع ـــًرا ب ـــه أث ـــد ل ـــذا نج ـــن، وه ـــة املعلم كلي
ـــة”،  ـــوار” و” هناي ـــل “ح ـــة، مث ـــن املجموع ـــص م قص
ُماحظـــن مهنـــة الكاتـــب وجمـــال اختصاصـــه 

النقـــدي.
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املبحث الرابع: عتبة اإلهداء:
ــا ال خيلــو مــن أرسار  ــا ُموازًي ــل عتبــة اإلهــداء نصًّ مُتثِّ
تكشــف عــن النظــام والتقاليــد الثقافيــة ملرحلــة 
تارخييــة، تتعلــق بتحــوالت اإلهــداء ذاهتــا يف عاقتهــا 

ــددة.  ــة املتع ــل الثقافي باملحاف
- ويمكننا حتديد عنارص اإلهداء:

)املهدي(.  - 1
)املهدى إليه(.  - 2

)السياق الثقايف والتارخيي لفعل اإلهداء(.  - 3
ــداد  ــى امت ــِرَف ع ــا، ُع ــًدا عريًق ــداُء تقلي ــدُّ اإله ُيعـ
ــطو إىل  ــن أرس ــة م ــكال خُمتلف ــة بأش ــور األدبي العص
ــان  ــرام والعرف ــودة واالح ــق امل ــًدا مواثي اآلن، ُموطِّ

ــا: ــدة منه ــواع ع ــداء أن ــت لإله ــد عرف ــوالء. وق وال
ــلطانية التــي ال ختلــو مــن قواعــد 	  االهــداءات السُّ

ــَدى  ــة للُمه ــة واللَّباق ــالك اللِّياق ــة ومس امُلجامل
ــاء(. ــراء، ونب ــوك، وأم ــن )مل ــه م إلي

ــه مــن الكاتــب إىل 	  اإلهــداءات العائليــة التــي ُتوجَّ
ــه وأقاربه. أهل

ــاء 	  ــه لألصدق ــي ُتوجَّ ــة الت ــداءات اإلخواني اإله
واألصحــاب؛ حاملــة هلــم مــن خاهلــا كثــرًيا مــن 

ــة. ــُودِّ واملحبَّ ال
للهيئــات 	  املوجهــة  العامــة  اإلهــداءات 

التارخييــة  والرمــوز  واملنظــامت  واملؤسســات 
. فيــة لثقا ا و

صورة تركز عىل اسم املؤلف
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ــف  ــن صن ــام( م ــاث أح ــداء يف )أضغ ــد اإله ويع
ــاب  ــن حج ــب حس ــث كت ــواين؛ حي ــداء اإلخ اإله
ــام كان(  ــي أين ــد الصباح ــي حمم ــي )إىل صديق احلازم

ص: 4(. )احلازمــي،  2016م، 
ــون  ــن ع ــق م ــذا الصدي ــه ه م ــام قدَّ ــان ب ــذا عرف وه
مــادي أو معنــوي للكاتــب، وأيًضــا دليــٌل عــى مكانــة 
الصباحــي عنــد احلازمــي، وحبِّــه لــه، واعرافــه 
بصداقــة قديمــة، قــد تكــون غــري مســتمرة عــى 
ــام  ــه )أين ــن قول ــك م ــن ذل ــامريس، نتب ــد امُل الصعي
كان(، فهــذا دليــٌل واضــٌح عــى أنَّ الصّباحــي جمهــوُل 
ــُه  املــكان؛ حــال إرســال اإلهــداء عــى الطبعــة، ولكنَّ
دليــٌل عــى أنَّ احلازمــي ويفٌّ ال ينســى أصدقــاءه؛ مهــام 
ــبل  ــت السُّ ــام اختلف ــباب، ومه ــم األس ــت بينه حال

ــم. ــت دون لقائه ــي حال الت
- مكان ظهور اإلهداء:

ــة  ــي صفح ــي ت ــة الت ــى الصفح ــداء ع ــر اإله  يظه
ــدور  ــع ص ــكان م ــه ف ــا زمن ــارشة، وأمَّ ــاف مب الغ

ــام 1434هـــ. ع األوىل  ــة  الطبع
ويبقــى إهــداء احلازمــي يف إطــار اإلهــداء الــذايت 
ــبه  ــى ش ــداء تبق ــة اإله )auto-de`dicace( فوجه

ــا. ــبة إلين ــة بالنس غامض
ــدي  ــل التقلي ــذا الفع ــال ه ــن خ ــق م ــه حُيقِّ ن ولكَّ
ــا )act public(، جيعــل القــارئ ُيــديل  فعــًا مجاهرييًّ
ــداء  ــباب إه ــث يف أس ــب، ويبح ــول الكات ــه ح برأي
احلازمــي للصباحــي، ويف مكانــة الصباحــي )العامــة( 
أو اخلاصــة، ومــدى اســتحقاقه هلــذا العمــل املهــدى 

ــه. إلي
يمكننا إمجال وظائف اإلهداء:

 1 -الوظيفــة الدالليــة: تبحــث يف داللــة إهــداء 
احلازمــي للصباحــي، وماهيــة العامــة التــي 
ــس هلــا اإلهــداء. تربطهــام، والعاقــة التــي ُيؤسِّ
الوظيفــة التداوليــة: وهــي وظيفــٌة تنشــط احلركــة   - 2
اخلــاص  ومجهــوره  الكاتــب  بــن  التواصليــة 
ــا  ــة وقصديته ــا االجتامعي ــة قيمته ق ــام، حُمقِّ والع
ــَدى  ــِدي وامُله ــن امُله ــل ُكلٍّ م ــة؛ يف تفاع النفعي

ــه. إلي
ــر  ــؤولية الن ــه مس ــدى إلي ــداء امله ــل اإله ــد حيمَّ وق
يه جينيــت “الضامن”  والرويــج أو النقــد، وهلــذا ُيســمِّ
ــف (  ــه: مؤل ــال ل ــة ُيق ) )Leganamt، ويف الاتيني

)auctor )بلعابــد، 2008م، ص: 100(.

صورة صفحة اإلهداء
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ــاِث َأْحــالٍم  ــَواِن يِِف َأْضَغ ــُة الُعنْ امَلْبَحــُث اخَلاِمــُس: َعَتَب
:Titres

 ، ــيِّ ــب النَّ ــة للُمصاح ــة جوهري ــوان عام ــدُّ العن يع
ــاري،  ــه االعتب ــة وضع ــد يف صياغ ــاف النق ــع اخت م
 . ٌن خارجــيٌّ فهــو تــارٌة مــن النــص، وهــو تــارٌة ُمكــوَّ
ويعــدُّ العنــوان العنــر األكثــر خارجيــة ضمــن 
املصاحبــات النصيــة التــي ُيوضــع العمــل يف إطارهــا.
ــدَّ  ، إذ الُب ــصِّ ــى النَّ الُّ ع ــدَّ ــُر ال ــو األث ــوان ه فالعن
ــو  ــاس، وه ــه الن ــي إلي ــوان ينته ــن عن ــصٍّ م ــُكلِّ ن ل
نقطــة التواصــل بــن مجهــور املتلقــن مــن جهــة، وبن 
املوضــوع مــن جهــة ثانيــة. إنَّ العنــوان عامــة حتتــوي 
النــص يف حــدِّ ذاتــه وحتتــوي الرســالة موضــوع 
التواصــل، وحتتــوي املكتــوب )اخلــط(، وحتتــوي 

ــه اخلــط. ــع في الفضــاء الــذي يربَّ
ــن  ــزوالً م ــا ومع ــا ملموًس ــًا ماديًّ ــط فع وإذا كان اخل
ُكلِّ مــا هــو نفــي، فــإنَّ الكتابــة فعــل أرقــى وأرســى، 
الرتباطهــا بعــدد مــن التَّفاُعــات الفكريــة والثقافيــة 
ــون،  1992م،  ــة. )مؤلف ــة واإليديولوجي واالجتامعي

ص: 19(. 
ــذا  ــى ه ــل معن ــا، وحيم ــيء م ــري ل ــوان تفس »فالعن
الــيء ومقصــده«. )عويــس، 1988م، ص: 17(؛ 
أي: هــو ُمفــّر للمفّصــل، وخاصــة امُلَرّكــز يف النص 
ويف العمــل الــذي يمكــن تصــوره عــى شــاكلة هــرم 
متعــّدد املســتويات. قمتــه العنــوان، وكل مســتوى 
مــن مســتوياته، مرحلــة مــن مراحــل توضيحــه هنــا، 
ــًا،  أو العكــس، إذ يمكــن تصــور النــص هرمــًا مقلوب

فكرتــه  تتضمــن  التــي  قاعدتــه،  العنــوان  يكــون 
العميقــة، ومســتواه األعــى، أدق مســتويات التفســري 

ــح. والتوضي
ــالة  ــوازي رس ــة ت ــالة كامل ــوان رس ــا فالعن ــن هن  وم
ــة  ــا الوظيف ــق عليه ــة، يطل ــة ومفّصل ــرى موضح أخ
ــن  ــس ب ــيميوطيقي، لي ــل الس ــل التفاع ــة« متث »احلملي
املرســلتن: النــص والعنــوان، وإنــام بــن كل مــن 

ــي. ــل واملتلق املرس
ــات  ــج العام ــو نات ــل: ه ــة املرس ــن جه ــوان م فالعن

ــل. ــل والعم ــن املرس ب
ــايت  ــج عام ــو نات ــي: ه ــة املتلق ــن جه ــوان م والعن
بــن املرســل والعمــل واملحيــط الثقــايف، فهــو يدخــل 
إىل العمــل مــن بوابــة العنــوان »متــأّوالً لــه، وموظًفــا 
ــدًدا  ــرية ع ــه الفق ــتنطاق دوال ــة يف اس ــه املعرفي خلفيت
ــة  ــون دالل ــا تك ــرًيا م ــياًقا، وكث ــا وس ــد وتركيًب وقواع
النــص هــي ناتــج تأويــل عنوانــه، أو يمكــن اعتبارهــا 
كذلك دون إطــاق« )مؤلفــون،  1992م، ص: 19(.
إنَّ فقــر الدالئــل بخصــوص العنــوان يطــرح أكثــر من 
ســؤال حــول اخلطــوات املنهجيــة الواجــب اتِّباعهــا يف 

تفكيكــه ودراســته.
ــط يف  ــوي، مرتب ــارة إىل أّن ُكلَّ دالٍّ لغ ــن اإلش ــّد م الب
ــف  ــا يف خُمتل ــد مرجعيته ــرى، جِّت ــدوال أخ ــه ب عمق
ــى ُكلِّ  ــب ع ــرى، وجي ــول أخ ــدال بحُق ــات ال عاق
نظريــة تــروم هــذه املفارقــة أن تتأســس يف ضــوء 
ــديد  ــه ش ــام يعنون ــة ب ــوان مقارن ــون العن ــة ك مفارق

ــة. ــل والدالل ــتوى الدالئ ــى مس ــر ع الفق
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أو  املاديــة )ملفوظــة  بصورتــه  اللُّغــوي  الُّ  الــدَّ إن 
ــزن  ــّدد، وختت ــي حم ــور ذهن ــع تص ــق م ــة( تتعال مكتوب
ــول يف  ــاءة الدخ ــى كف ــوي ع ــا، وتنط ــايض تعالقه م
تعالــق جديــد مســتقبليًا، وهكــذا يمثــل »الــدال« 
اللغــوي طاقــة تدليــل حــرة يف مواجهــة اعتــامد اللغــة 

ــن: ــى قانون ع
1. قانون الرتكيب اجلميل.
2. قانون الرتكيب النيص.

العنوان: أضغاث أحالم: -
أضغــاث أحــام: أضغــاث مجــع ضغــث ]ض غ 
ث[، وهــو كل مــا مجــع وقبــض عليــه بجمــع الكــف 
ــور،  1414هــــ، ج9، ص15(.  ــن منظ ــوه، )اب ونح
ــِه َواَل  ب بِّ ويف التنزيل:)َوُخــْذ بَِيــِدَك ِضْغًثــا َفــارْضِ

ــة: 44(. ــورة ص، اآلي ــْث( . )س نَ حَتْ
ضغث من خر: ما اختلطت فيه احلقيقة بالوهم.

والضغــث: التبــاس الــيء بعضــه ببعــض، وضغــث 
الســنام: حتركــه وضغثهــا يضغثهــا ضغًثــا: ملســها 

ــن ذلك. ليتيق
ضغــث الــَوَرَك: صــّوت. )ابــن منظــور، 1414هــــ، 

.)15 ج9، ص: 
أحــام: مجــع حلــم. مــا يــراه النائــم. احلُُلــم واحلُْلــُم: 
الرؤيــا، واجلمــع أحــام يقــال حلــم حْيُلــم إذا رأى يف 
املنــام. )ابــن منظــور، 1414هـــ، ج12، ص: 145(. 

متداخلــة  خُمتلطــة   »أحــام  أحــام:  أضغــاث 
)ابــن  وتفســريها«  تأويلهــا  َيصُعــب  ومضطربــة 

يف  جــاء  ص: 163(.  ج2،  1414هـــ،  منظــور، 
التنزيــل: ﴿ َقاُلــوا َأْضَغــاُث َأْحــَاٍم ۖ َوَمــا َنْحــُن 
بَِتْأِويــِل اأْلَْحــَاِم بَِعاملِِــَن﴾. )ســورة يوســف، اآليــة: 

. )4 4
العنوان عند احلازمي: -

اختــار احلازمــي عنواناتــه وفــق طبيعــة مجلــة العنــوان 
ووظيفتهــا.

ــيطة،  ــن بس ــن: عناوي ــى نوع ــه ع ــاءت عنوانات فج
ــدة. ــن ممت وعناوي

اجلملــة البســيطة: مثــل العناويــن الداخليــة: 	 
)كابــوس، تــردد، مذيعــة، حنــن، هنايــة(.

اجلملــة املمتــّدة: مثــل: )ذاكــرة الدقائــق األخرية( 	 
عنــوان جمموعــة قصصيــة أو عناويــن: )أضغــاث 
أحــام( جمموعــة قصصيــة والعناويــن الداخليــة، 
مثــل: )كأهنــا أنــت، وخلــف الزجــاج العاكــس(.
غــري أن مــا يلفــت االنتبــاه إىل خطــاب العناويــن 
أكان  وســواء  النحــوي.  احلــذف  آليــة  اشــتغال 
احلــذف عــى مســتوى املســند إليــه )املبتــدأ( أم املســند 
)اخلــر(، فإنــه يــرك ثغــرة يف خطــاب العنــوان خيلــق 
تســاؤالً لــدى املتلقــي؛ ِمـــامَّ خيّصــه عــى جــر الثغرة، 
واإلخبــار عــن املســند إليــه، كــام هــي حــال عناويــن 
ــردد، كابــوس، فراشــة( ذلــك أن النقــص الــداليل  )ت
اجلمــي، جيتــاح هــذه العناويــن بحــذف اخلــر أو 

ــدأ. املبت
للعنــوان؛  اســراتيجية  وظيفــة  حيقــق  احلــذف  إن 
ــدُّ  ــك ُيع ــه، ولذل ــي وإثارت ــامم املتلق ــتقطاب اهت باس
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)حليفــي،  للعنــوان«  مكونــة  »خاصيــة  احلــذف 
1992م، ص: 91(، فاحلــذف يقــود إىل نــوع مــن 
ــي،  ــب )حليف ــرف الكات ــن ط ــام م ــوض واإلهي الغم
املســتوين:  عــى  باشــتغاله   )92 ص:  1992م، 
الركيبــي والــداليل، ودون ذلــك ال يمكــن أن تتحقــق 
وظائــف العنــوان يف: التعيــن، واإلغــواء، والتأســيس 
ــوان  ــة العن ــن فعالي ــدو ره ــذي يغ ــراءة، ال ــل الق لفع
يف إنجــازه. ويف إطــار املســتوين الــداليل واملجــازي، 
يمكننــا تنظيــم العناويــن املذكــورة يف املجموعــة أو يف 

املجموعــات األخــرى.
اسرتاتيجية العنونة: -

1 ـ مستوى البنية:
ــن يف البنــى الركيبيــة لقائمــة العناويــن؛ يظهر  إنَّ التَّمعُّ
لنــا اهليمنــة املطلقــة للجملــة االســمية يف العنونــة عــى 
ــل(  ــك التفاصي ــق، وتل ــرة الدقائ ــال: )ذاك ــبيل املث س
ــدأ  ــر ملبت ــي خ ــام(، فه ــاث أح ــة )أضغ ــا جمموع أّم
ــوان  ــام(، فالعن ــاث أح ــي أضغ ــره )ه ــذوف تقدي حم
الرئيــس والعناويــن الداخليــة اعتمــدت االســمية 
ــة،  ــن، حال ــب، فـــ)حن ــة يف الركي ــورة واضح بص
ــؤال،  ــرّدد، س ــة، ت ــس، فراش ــاج العاك ــف الزج خل
ــات  ــا عنوان ــوس( كله ــوار، كاب ــة، ح ــرق، خديع غ

ــمية. ــة االس ــن اجلمل ــة م مركب
وهبــذا نجــد أن املؤلــف ويفٌّ لتقاليــد العنونة االســمية. 
إذ تعــد االســمية خاصيــة مميــزة يف بنيــة العنــوان 
ــاس يف  ــة األس ــون اخلاصي ــكاد تك ــى ت ــه، حت ومجلت
العنونــة« )عويــس،  1988م، ص: 35(؛ حيــث إن 

ــل  االســم يتعــاىل عــى الزمــن وحتوالتــه، كــام أنَّ توسُّ
العنونــة باالســمية يضمــن هلــا الثبــات، وختتفــي 
مســافة االختــاف بــن االســم والعنــوان. وإذا جعلنا 
مــن االســمية ُمعيــاًرا للعنونــة، فــإنَّ العنونــة »باجلملــة 
االســمية« تعــّد ُخروًجــا وانزياًحــا عــن املعيــار األمــر 
ــن  ــاف ب ــاحة االخت ــاح مس ــؤدِّي إىل انفس ــذي ُي ال
ــة  ــؤدِّي وظيف ــي ُي ــوان الفع ــوان، فالعن ــم والعن االس
ــة  ــة الزمني ــّدد الدالل ــه حي ــت نفس ــمية، ويف الوق التس
الزمنيــة  املســافة  يف  والقــاص  العنــوان.  حلــدث 
)1415-1434هـــ( جلــأ إىل العنونــة االســمية؛ ِمـــامَّ 
يؤكــد التشــاكل القــار يف ذهنيــة القــاص بــن الكائــن 
النــي والكائــن البــري، وبالتــايل تأكيــد البعــد غــري 
الشــعوري يف العنونــة باجلملــة االســمية عــى حســاب 
العنونــة باجلملــة الفعليــة، التــي متّثــل يف تقديــر هــذه 
القــراءة خروًجــا عــى مألــوف التســمية وعاداهتــا، عر 

تصعيــد الوعــي بالعنونــة ذاهتــا.
ــن  ــس م ــي يؤس ــن احلازم ــاص حس ــظ أن الق ناح
ــاءات  ــى فض ــي ع ــه القص ــة خطاب ــال العنون خ
شــعرية حلميــة تناصيــة، ويف الوقــت ذاتــه يؤّكــد 
ُينَشــط  اخلطــاب  هــذا  إن  إذ  الــردي،  انتــامءه 
ــث  ــتعاري حي ــن االس ــن القطب ــة ب ــة اللغوي العاق
ــرد  ــوذ ال ــي إذ يل ــعري، والكنائ ــدال الش ــتعري ال يس
ــاش  ــم واملع ــض باحلل ــلوًبا، ليتمخ ــه أس يف اقتناصات
باملتخّيــل« )عيــد،  1989م، ص:7(. بمعنــى آخــر 
ــا  ــب عامل ــق الكات ــا، كأن خيل ــع بالفانتازي ــط الواق خيل
ــامل  ــذا الع ــة، وه ــل الدقيق ــن التفاصي ــه م ــا ل عجائبي
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ثمة بذلــك الاممكــن، يكــون باملســتحيل أشــبه يكــون
ــة: اآلتي ــيمة الرس ــق وف ــتغاله اش ــّدد حي ــي ن ــع واق

القصــي اخلطــاب يســتمد الرســيمة إىل وباالســتناد
التضــاد(، فهــو حتــت جمــال )مــا مــن هويتــه للحازمــي
ــع اجلم ــذا ه ــو ه ــام ــم، وإن باحلل وال ــع بالواق ــس لي

واحللــم(  واقــع( أو)الواقــع ال ـ حلــم بينهــام )ال
أي:  ــاف؛ االخت ــل لعم ــم املائ ــكان امل ــو ــا. وه مًع
أســُلوًبا،  بوصفــه اإلمضــاء صعيــد عــى املباينــة
د،  ــدَّ امُلح ــى املعن ــن م ــاب اخلط ــروب هب ــاء واإلرج
يف ــات طي ــكيل وتش ــامءات واإلي ــال بالظ ــواذ والل
ــة الردي ــل الدالئ ــراف انح ــر ــال، ع االتص ــار مس
عــامل ــٍذ عــى عندئ اخلطــاب ــح مدلوالهتــا، لينفت عــن
ــاء بن ــن ــة، ب والرؤي ــاء ــن »البن ب ــج بتواش ــحور مس
يف ــاكله تش ــة ورؤي ــة القديم ــة الفني ــى للبن ــك منته
ــد، 1989م،  )عي ــة«. القديم ــة الذهني ــى البن ــاك انته

.)7 ص:
ذاتــه يدعــم أنَّ  الُبــدَّ  ــامت السِّ هبــذه خطاًبــا إنَّ 
لتناصــات َموطنًــا مــا، يتَّخذهــا تراثيــة بمرجعيــة
قــراءة القصــي اخلطــاب حتفيزيــة، فيصــري حتريضيــة

عــى تنهــض ذاتــه، قــراءة للــراث وتفكيكيــة مجاليــة
والغضــب. الرفــض

ــي احلازم ــاب حج ــن حس ــعودي الس ــاص الق وأراد
توســيع لقصصــه موضوًعــا احللــم اختيــار خــال مــن
إىل ُمنتبًهــا املتخيــل،  تلوينــات وجِّتذيــر اإلدراك
باإلنســان املتصلــة والعميقــة الطَّفيفــة الت الّتحــوُّ
دائــرة ضمــن وخطاًبــا، وبمحيطــه وعًيــا العــريب
األســئلة وتفاعــل ومســتقبله،  وحــارضه ماضيــه
ــا بحًث ــة الكتاب مــن جيعــل ــا ممَّ ــم؛ وبالقي باملتناقضــات
مأزًقا،  أو َموقًفــا ــس ورؤيــة، تتلمَّ موقــع عــن ُمســتمًرا
واملجتمــع، وما والتاريــخ بالــذات ثــمَّ ارتبطــت ومــن
ــا قضاي ــن م ــرى الك ــاور املح ــذه ه ــل بداخ ــل يعتم
والثقافــة واملعرفــة والوهــم والشــعور،  النفــس

والســلطة.
ـصِّ  النَـّ باغــة جــزٌء مــن القــصِّ هــو احللــُم يف
اإلشــكاالت مــن عــدًدا يطــرح الــذي اإلبداعــي
والفني األديب أنَّ اإلبــداع واملنهجيــة، باعتبــار واملــآزق
أشــكال مــن تفريــغ، وشــكل ذاتــه يف هــو عامــة
حملــوم آخــر وضــع اجِّتــاه يف قائــم وضــع اِع مــع الــرِّ

ــٌة. ــٌم ورؤي حل ــو ه ــة ل امُلحصِّ ــداُع يف ــه، فاإلب ب
ــان، وأي اإلنس ــه ينتج ــص ن أي ــل مث ــص ــم: ن واحلل
حيمــل نمطــه أو نوعــه أو جنســه كان نــصٍّ كيفــام

أنَّ نــّص  200(، غــري 2006م، ص: معنــى )يقطــن، 
يف ــامل للح ــراءى ي ــه ــة، ألن خُمتلف ــة طبيع ــن م ــم احلل
االختــاف وخُُمتلًفــا، وهــذا ــا خاصًّ النــوم، نســًقا
قصــص »حالــة« و»حنــن«  يف نــرى يتَّخــُذ كــام جيعلــه
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ويف  اإللغــازي،  أو  العجائبــي  شــكل  و»مذيعــة«، 
»كأهنــا أنــت«، و »خلــف الزجــاج املعاكــس«، احلــرية 
والــردد والقلــق، و قصــص )غــرق، كابــوس، تــردد، 
ــريين، 1988م، ص: 4(.  ــن س ــل . )اب ــة( التأوي هناي

ــال(. ــة )ح ــي قص فف
ــو  ــام ه ــأّول ك ــى يت ــل حت ــدة مراح ــر بع ــم يم احلل

اآليت:  النحــو  عــى  موضــح 
الرائي ← الروائي ← الرؤيا ← املتلقي

↓                   ↑        
املسؤول له→ التأويل   →املسؤول  

        بنية نص احللم
ويعــرف علــامء النفــس احللــم بأنه »نشــاط ال شــعوري 
وتفريــغ للمكبوتــات، ويف القصــة إبــداٌع وختّيــٌل 
متثيــيٌّ لانفعــال وحتريــر األحــداث، فهــو بنــاء لغــوي 
ــه  ــال وعي ــن خ ــاص م ــتطاع الق ــة، اس ــور جماني لص
بعــامل األحــام وخرتــه القرائيــة والعائليــة اســتثامرها 
يف القصــص، فحــاول ولــو بشــكل بســيط التمييــز بن 
مــا كان منهــا رؤيــا ومــا كان منهــا أضغــاث. فقــد ميــز 
ــد  ــات تع ــاث »فاملنام ــا واألضغ ــن الرؤي ــرب ب الع
ــي،  ــة« )الكعب ــاق الثقافي ــى األنس ــة ع ــات دال عام
ــل نــر حامــد أبــو  2005م، ص: 339(. ولقــد فصَّ
ــادق  ــزء الصَّ ــا اجل ــر أهنَّ ــا«، فذك ــف »الرؤي ــد تعري زي
ــك  ــد اهلل، وذل ــن عن ــلٌة م ــا ُمرس ــم؛ ألهنَّ ــن احلل م
ــُم  ــَن اهللِ، َواحْلُْل ــا ِم ْؤَي ــف »الرُّ ــث الري ــق احلدي وف
ــزٌء  ــا ج ــلم، 2261(، »والرؤي ــْيَطاِن« )مس ــَن الشَّ ِم
مــن ســتة وأربعــن جــزًءا مــن النبــّوة« )مســلم، 

ــام ال  ــام، وأوه ــاث أح ــداه أضغ ــا ع 2263(. وم
ــيطان.  ــل الش ــن عم ــل م ــا، وحبائ ــن وراءه ــل م طائ
والرؤيــا ختــرق بنيــة الثقافــة العربيــة بــدءًا مــن البنيــة 
الدالليــة للغــة، لتتــّرب يف بنيــة النصــوص الرديــة. 
ومنهــا إىل نظريــة املعرفــة والنبــوءات، وأخــريًا تصبــح 
ــق  ــا لتحقي ــعى هب ــات، تس ــة للخطاب أداة أيديولوجي
باخلطابــات  عاقاهتــا  يف  املعرفيــة  مروعيتهــا 

ــد، 1994م، ص: 39 (. ــو زي ــرى. )أب األخ
وقــد مثَّلــت رؤيــا النبــي يوســف عليــه الســام، كــام 
ــات  ــة يف أدبي ــة معرفي ــم بني ــرآن الكري ــاءت يف الق ج
ــات  ــام واملنام ــرؤى واألح ــّكلت ال ــن، وش املفري
نــي الثقافــة العاملــة والثقافــة الشــعبية، بــام ينعكــس 
ــة  ــوص )حال ــة نص ــي، وخاص ــوص احلازم ــى نص ع
وحنــن وخلــف الزجــاج العاكــس(، ولعــل احلازمــي 
ــى  ــول )ص ــث الرس ــا حدي ــرف متاًم ــة( يع يف )حال
ــا مل  ــر م ــل طائ ــى ِرْج ــا ع ــلم( »الرؤي ــه وس اهلل علي
حيــّدث هبــا، فــإذا حــّدث هبــا وقعــْت« )ابــن ســريين، 
1988م، ص: 3(؛ لذلــك نجــد احلــامل يف القصــة 

ــع. ــن أن تق ــاف م ــه، خُي ــري رؤيت ــن تفس ــب م يتهّي
لذلــك حــاول احلــامل يف قصــة »حالــة« إطفــاء التلفــاز، 
ــام  ــب األح ــه. وأغل ــؤّول حلم ــّر ي ــدأ املف ــن ب ح
كانــت ِمـــامَّ حيــّدث هبــا املــرء نفســه، ويعــرض 
لتخاويفهــا وأحزاهنــا وحريهتــا وترددهــا وقلقهــا، 
ــذات  ــومة ب ــة املوس ــص املجموع ــب قص ــه أغل وعلي
ال  تــردد، حنــن(، إذ  األســامء )كابــوس، حــرية، 
ــاالت  ــذري خلي ــن رسد ش ــم م ــة احلل ــن بني ــرج ع خت
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ــًدا  ــًا واح ــح ُمتخي ــة، تصب ــة ومتناقض ــدة متفاعل ع
ــورة  ــع. وص ــورة الواق ــا ص ــم فيه ــٍة تتحكَّ يف ُكلِّ قص
احللــم مًعــا وحتــى لــو كانــت كلهــا منعكســات 
للــون الرمــادي الــذي وســم لوحــة الغــاف؛ إالّ أن 
ــى  ــه معن ــص ل ــروم« ن ــك ف ــق« إيري ــم وف ــص احلل ن
قصــص  يف  احلــامل  يــرده  نــصٍّ  وأي  ومدلــول. 
احلازمــي، يبتغــي مــن ورائــه توصيــل رســالة، ال 
يمكــن ألي رســالة أن تكــون جمــرد هذيــان حتــى إن 
ــرح  ــوء إىل ط ــن اللج ــم. ولك ــياق احلل ــاءت يف س ج
الواقــع، عــر عــامل انعــدام الشــعور، وإدخــال احلــدث 
غــري املعقــول مــكان احلــدث املنطقي مــا هــو إالّ  تعبري 
عــن خُمــاوف الــذات مــن الوجــود، ومــن منعكســات 
ــات  ــا تداخ ــس هن ــم يعك ــدر، فاحلل ــول والق املجه
وُكلُّهــا  واالنكســار،  واألمــل  والرهبــة  غبــة  الرَّ
ــع  ــايل والواق ــي واخلي ــن الواقع ــوس ب ــات تن تعارض
ــر  ــل ع ــم يف التحوي ــات احلل ــتخدمًا آلي ــم، ُمس واملبه
الِّ  ــدَّ ــِف ال ــامده عــى التَّكثي التجســيم والتمثيــل، واعت
ــد  ــل إال بع ــد التفاصي ــم دون رص ــب احلل ــى تركي ع
يًّــا حلــم املنــام إىل مــا  املــرور يف النــوم واإلقامــة، ُمتخطِّ
ــرب  ــل أق ــر تفاصي ــه يتذّك ــة، إال أن ــم اليقظ ــبه حل يش
ــد  ــراغ، ويغ ــذات يف ف ــل ال ــه يدخ ــع أن ــع م إىل الواق
ــر  ــا ع ــذات واقعه ــه ال ــث من ــأ تب ــراغ ملج ــذا الف ه

ــات  . ــة باملفارق ــة مليئ ــة فانتازي ذائق
ــرد  ــه، وي ــا أمام ــه يراه ــة، وكأن ــه طازج إنَّ أحام
ــف  ــا نصن ــذي جيعلن ــر ال ــٍة، األم ــُكلِّ دقَّ ــا ب تفاصيله

ــو: ــا ه ــات اختاره ــاث فئ ــى ث ــه ع قصص

ــة،  ــاة اليومي ــا باحلي 1 	أحــام مفهومــة وهــي تذكرن
مثــل )كيفــك(.

2 	وأحــام واضحــة تذكرنا باملشــاعر واألحاســيس، 
ــل )حنن(. مث

3 	 أحــام غريبــة تتَّســم بعــدم التَّامســك والعبثيــة، 
و)حالــة(،  املكســور(  الزجــاج  مثل:)خلــف 
ــول أو  ــط الطُّ ــا متوس ــاصُّ رسًدا؛ إمَّ ــار الق وخيت
ا؛ ممَّــا جيعــل احلــدث أقــرب إىل احللــم  قصــرًيا جــدًّ

ــي. الواقع
ــاف  ــة، اخت ــام خُمتلف ــي أح ــام ه ــاث أح وأضغ
أحــداث الواقــع، ليســت اختاطــات بقــدر مــا هــي 
تنويعــات ألحداثنــا، وانعــكاس ملامرســاتنا، ألقدارنــا، 
ــة  ــاك حكاي ــس هن ــه لي ــول إن ــا نق ــذي جيعلن ــر ال األم
ــاًم  ــا قائ ُل نصًّ ــكِّ ــة ُتش ــكل قص ــدي، ف ــى التقلي باملعن
بذاتــه، ومــا يتكــّرر يف القصــة هــو ذلــك اخليــط 
ــع القصــص  األمحــر البائــن والســميك، الرابــط جلمي
ــة  ــة ومتفرق ــداث متنوع ؛ بأح ــيٍّ ــصٍّ رسديٍّ قص كن
يف الزمــان واملــكان، وبنصــوص وشــخصيات ُمتقاربــة 
ــصٍّ  ــن ن ــب م ــل الكات ــلوك، إذ جع ــامت والسُّ السِّ
ــه  ــول الــذي ســتغزل علي احللــم ُصــوًرا مرمــزة، والن
ــا يف  ــاة ألواًن ــوان احلي ــرز أل ــيجها ُي ــة كل نس احلكاي
احللــم. ألواًنــا أربعــة رســمتها وعــرت عنهــا الفنانــة 
»منــال الرويشــد«، فانطاًقــا مــن حضــور صــور 
ــرزت  ــة، ب ــًا يف القص ــا وفاع ــا ُمهيمنً ــم« نصًّ »احلل
وظيفــة تكامليــة وتقابليــة بــن عاملــن يبــدوان يف 
ــدام  ــامل انع ــى )ع ــان ع ــام حيي ــن، بين ــر خُمتلف الظاه
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الشــعور والوعــي( ومــا حيفــل بــه مــن تفــكك وغرابة 
وبــن )نــص الواقــع( اليومــي، كــام ُيواجهــه الــراوي، 
ــه مــن عاقــات وعمــل ومشــاكات  ومــا حُييــل علي

ــات. وتأمُّ

َخـاتِـَمــُة:    
ــص  ــات الن ــتنطاق عتب ــد اس ــاف، وبع ــة املط يف هناي
صــورة الغــاف وعتبــة النــارش وعتبــة اإلهــداء 
إنَّ  القــول:  يمكننــا  والعنــوان؛  الغــاف  ولوحــة 
دُّد والقلــق أمــام أحــداث  النَّــصَّ أظهــر احلــرية والــرَّ
ــاِم،  احــِة والسَّ احليــاة، وَعَكــَس رغبــًة يف احلَْســِم والرَّ
تغيــري  إىل  ودعــا  الريــرة،  وصفــاء  واالطمئنــان 
الســيئة، وأدان  املجتمعيــة  والســلوكيات  العــادات 
ــرى  ــريِّ جم ــى نغ ــارئ حت ــدث ط ــتكانة إىل أي ح االس

ــا.  حياتن
وبنــاء عــى ذلــك ســنختم دراســتا ملوضــوع العتبــات 
النصيــة يف جمموعــة »أضغــاث أحــام« بأهــّم النتائــج 

املتوصــل إليهــا:
 تكمــن أمهيــة العتبــات النّصيــة يف إمكانيــة فهــم - 

النّــص واســتيعابه واإلحاطــة بــه مــن مجيــع 
جوانبــه الداخليــة واخلارجيــة.

أضافــت العتبــات النّصيــة يف جمموعــة »أضغــاث - 
ــارئ  ــز الق ــص، إذ حتف ــى النّ ــة ع ــام« مجالي أح
عــى التســلل إىل أغــوار النّــص بحثــا عــن املعــاين 

املضمــرة فيــه.
ــو -  ــه األول، فه ــص ومالك ــج النّ ــو منت ــف ه املؤّل

يشــكل مــرآة عاكســة لنصــه مــن عــّدة اجِّتاهــات 
ــو  ــارئ فه ــا الق ــة، أم ــية أو اجتامعي ــواء نفس س
املالــك  هــو  يكــون  وبذلــك  الثــاين،  املنتــج 

ــص. ــي للن احلقيق
ــن -  ــارة ع ــام عب ــاث أح ــة أضغ ــاف جمموع غ

ــه  ــا يامرس ــّدالالت مل ــات وال ــن العام ــاء م فض
ــة. ــّذات املتلقي ــة لل ــة جاذب ــة إغرائي ــن وظيف م

جــاءت اللوحــة الفنيــة يف جمموعــة أضغــاث - 
ــام  ــة في ــوان متداخل أحــام ممزوجــة مــن عــّدة أل
بينهــا، وتلــك األلــوان ذات داللــة مضمــرة تــي 

ــد. ــة يف آن واح ــة ومنطلق ــذات قلق ب
ــة -  ــرى تداولي ــة وأخ ــان: داللي ــداء وظيفت  لإله

حســب متظهــرات وجــوده ديف املجموعــة.
ــن -  ــارة ع ــام عب ــاث أح ــة أضغ ــوان جمموع عن

ــا  ــّدالالت، إذ أهّن ــن ال ــري م ــل الكث ــة حتم أيقون
تســتفز القــارئ وتســتدرجه لقــراءة النّــص. 

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

 القرآن الكريم. 
ــق  ــرة الدقائ ــاب. )1413هــــ(. ذاك ــن حج ــي، حس احلازم
األخــرية، جمموعــة قصصيــة، ط1، الريــاض: دار الطايــر. 
ــة  ــل يف الرواي ــاب. )1421هــــ(. البط ــن حج ــي، حس احلازم
نــادي  الريــاض:  ط1،  نقديــة،  دراســة  الســعودية، 

األديب. جــازان 
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ــل،  ــك التفاصي ــاب. )1421هـــ(. تل ــن حج ــي، حس  احلازم
ــبيلية. ــاض: دار إش ــة، ط1، الري ــة قصصي جمموع

ــي يف  ــاء الفن ــاب. )1427هــــ(. البن ــن حج ــي، حس  احلازم
الروايــة الســعودية، دراســة نقديــة وتطبيقيــة، ط1، 

األديب.  جــازان  نــادي  جازان-الســعودية: 
الــرازي، زيــن الديــن. )2004م(. خُمتــار الصحــاح، ط2، 

بــريوت: دار الكتــاب العــريب.
ــري  ــكام يف تفس ــد. )1988م(. ال ــر حمم ــريين، أبوبك ــن س  اب

ــة. ــب العلمي ــريوت: دار الكت ــام.ط.1، ب األح
ــتنباط  ــل يف اس ــن. )1981م(. اإلكلي ــال الدي ــيوطي، ج الس
ــب،  ــادر الكات ــد الق ــن عب ــيف الدي ــق: س ــل، حتقي التنزي

ــة.  ــب العلمي ــريوت: دار الكت ط1، ب
العــاق، عــي جعفــر. )2002م(. الداللــة املرئيــة: قــراءات يف 

شــعرية القصيــدة احلدثيــة، ط1، عــامن: دار الــروق.
الكعبــي، ضيــاء. )2005م(. الــرد العــريب القديــم، ط1، 
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ـــة  ـــر، ومعرف ـــذا الع ـــعر يف ه ـــى الش ـــا ع ـــن أفضليته ـــاد م ـــف النق ـــا، ومواق ـــل تطوره ـــة ومراح ـــة العربي ـــأة الرواي ـــة نش ـــث إىل معرف ـــذا البح ـــدف ه ـــث: هي ـــص البح ملخ
ـــاءت يف  ـــي، وج ـــي التحلي ـــي والوصف ـــن التارخي ـــى املنهج ـــث ع ـــة البح ـــدت خط ـــة. اعتم ـــية اجلامعي ـــط الدراس ـــام، واخلط ـــم الع ـــج التعلي ـــعها يف مناه ـــدم توس ـــكاالت ع إش
ـــاس  ـــعر واألجن ـــى الش ـــا ع له ـــر يفضِّ ـــض اآلخ ـــة، والبع ـــى الرواي ـــعر ع ـــون الش ل ـــر يفضِّ ـــذا الع ـــاد يف ه ـــض النق ـــث إىل أن بع ـــل البح ـــة. وتوصَّ ـــن وخامت ـــد ومبحث ـــة ومتهي مقدم
ز  ـــزَّ ـــا، وتتع ـــارها وتأثريه ـــزداد انتش ـــة، وي ـــات العربي ـــة يف كل البيئ ـــون مفهوم ـــى، تك ـــة الفصح ـــة العربي ـــت باللغ ـــة إذا ُكتَِب ـــة العربي ـــر. والرواي ـــل روح الع ـــا متثِّ ـــرى؛ ألهن األخ
ـــة، وموضوعاهتـــا اجلريئـــة، وضعفهـــا يف اجلوانـــب الفنيـــة  فـــرص اعتامدهـــا يف مناهـــج التعليـــم العـــريب وخططـــه. وإشـــكاالت الروايـــة التعليميـــة، تكمـــن يف لغتهـــا العاميَّ
ـــر  ـــن يف تطوي ـــراء املختص ـــة واخل ـــات التعليمي ـــتعانة باملؤسس ـــق إال باالس ـــم ال يتحق ـــة يف التعلي ـــوي للرواي ـــور الق ـــة. وأن احلض ـــام والتقني ـــائل اإلع ـــن وس ـــا ع ـــة، وبعده اجلاملي

ـــع. ـــات املجتم ـــًا الحتياج ـــه، وفق ـــه ومناهج ـــم وبراجم التعلي

كلامت مفتاحية: الرواية، أفضلية، الفصحى، التقليد، التأليف، اإلشكاالت.
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Abstract: This research aims to know the emergence of the Arabic novel, its stages of development and positions, the critics ’attitudes towards its preference 
over poetry in this era, and the problems of not being adopted in the public education curricula and university study plans. The research adopted the historical and 
descriptive-analytical method. It contained an introduction, background, two themes, and a conclusion. The findings revealed that some critics prefer poetry over the 
novel in this era. Others prefer the novel over poetry, and other genres represent the time’s spirit. Suppose the Arabic novel is written in the classical language. In that 
case, it will be understood in all Arab environments. Its spread and influence will increase, and the chances of its adoption in Arab education curricula as well as plans 
will be enhanced. In addition, the educational problems of the novel lie in its colloquial language, its bold themes, its weakness in the artistic and aesthetic aspects, and 
its distance from the media and technology. Moreover, the strong presence of the novel in education can only be achieved by seeking help from educational institutions 
and experts specialized in developing education, its programs and curricula according to the needs of society.
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مقدمة: 
ــًا  ــًا، ونتاج ــًا حديث ــًا أدبي ــة جنس ــة العربي ــدُّ الرواي تع
ــري  ــي والفك ــفي واالجتامع ــايف والفلس ــح الثق للتاق
بــن احلضــارة الغربيــة واحلضــارة العربيــة يف العــر 
ت بمراحــل يف نشــأهتا وتطورهــا إىل أن  احلديــث، ومــرَّ
ــة  ــت الرواي ــد أحدث ــة، وق ــة العاملي ــت إىل مرحل وصل
ــا  ــول أصله ــاد ح ــن النقَّ ــريًا ب ــدالً كب ــارصة ج املع
وأفضليتهــا عــى الشــعر، وإشــكاالهتا التعليميــة. 
ــكاالهتا  ــا وإش ــث يف أفضليته ــا للبح ــا دفعن ــذا م وه

ــة.  التعليمي
وأمهيــة البحــث تكمــن يف تســليطه الضــوء عــى 
ــى  ــا ع ــة وأفضليته ــل الرواي ــن أص ــاد م ــف النق مواق
الشــعر، وإبــراز إشــكاالهتا التعليميــة، ووضــع أســس 
مبدئيــة ملعاجلتهــا، فضــًا عــن إثــراء النقــد الروائــي، 

ــا. ــة وآداهب ــة العربي ــة اللغ وخدم
ــن  ــة م ــن جمموع ــة ع ــث اإلجاب ــذا البح ــاول ه وحي

ــا:  ــئلة أمهه األس
ــاد مــن أفضليــة الروايــة العربيــة 	  مــا موقــف النقَّ

عــى الشــعر يف هــذا العــر؟
هــل اعتمــد الروائيــون مســتوى لغويــًا واحــدًا 	 

يف أعامهلــم الروائيــة، أم تعــددت املســتويات 
ــا؟ ــة فيه اللغوي

ــع يف 	  مــا اإلشــكاالت التــي حالــت دون التوسُّ
ــي يف  ــد الروائ ــة والنق ــامل الروائي ــس األع تدري

ــدارس؟ ــات وامل اجلامع
ــرن  ــة الق ــن هناي ــدأ م ــة، تب ــث الزماني ــدود البح وح

ــن،  ــد والعرشي ــرن الواح ــة الق ــرش إىل بداي ــن ع الثام
ــث  ــر للباح ــا تواف ــى م ــر ع ــث تقت ــع البح ومواض
مــن مصــادر ومراجــع تناولــت الروايــة احلديثــة 

ــل. ــد والتحلي ــة والنق ــارصة بالدراس واملع
أمــا الدراســات الســابقة التــي تناولــت أفضليــة 
ــة يف النقــد  ــة عــى الشــعر وإشــكاالهتا التعليمي الرواي
ــي  ــد علم ــى ح ــديَّ - ع ــر ل ــم تتواف ــارص، فل املع
ــت  ــارصة مجع ــاث مع ــات أو أبح ــي - دراس واطاع
مــا بــن أفضليــة الروايــة وإشــكاالهتا يف عنــوان 
ــا  ــة م ــب املتخصص ــن الكت ــك م ــد، إال أن هنال واح
تنــاول أفضليــة الروايــة، ولكــن بمســمى آخــر فمنهــا: 
الــذي  الروايــة( جلابــر عصفــور،  )زمــن  كتــاب 
ــزة  ــوظ جلائ ــب حمف ــل نجي ــن ني ــث ع ــتهله باحلدي اس
ــن  ــة، وع ــن الرواي ــن زم ــه ع ــآداب، وحديث ــل ل نوب
ــرية  ــة والس ــن الرواي ــا ب ــاول م ــص، وتن ــازه للق انحي
الذاتيــة، وختــم كتابــه بماحظاتــه يف الروايــة املغربية. 
إال أنــه يف كتابــه هــذا مل يتحــدث عــن أصــل الروايــة 
ض  وأفضليتهــا عــى الشــعر بشــكل مبــارش، ومل يتعــرَّ
ــة. وأمــا كتــاب )عــر  ــة التعليمي إلشــكاالت الرواي
ــد  ــوي، فق ــم املوس ــن جاس ــور حمس ــة( للدكت الرواي
ــددًا  ــام، وع ــكل ع ــي بش ــل اإلبداع ــه العم ــاول في تن
ــت،  ــت وفاوس ــل: هامل ــة مث ــات الغربي ــن الرواي م
َث عــن موضــوع إرادة الفــرد وإرادة الَقــَدر بــن  وحتــدَّ
ــة  ــع والطاق ض للواق ــرَّ ــاردي، وتع ــكي وه دستوفس
الروحيــة للفــن، إال أن تناولــه قــد اقتــر عــى 
ــك  ــن هنال ــب، ومل تك ــن األجان ــات والروائي الرواي
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ــاس  ــع األجن ــة م ــة العربي ــة للرواي ــة واضح مفاضل
ــكاالهتا  ــا وإش ــاول قضاياه ــًا مل يتن ــرى، وأيض األخ

ــة.  التعليمي
ــاد  أصبحــت الروايــة املعــارصة حمــط أنظــار النقَّ
والباحثــن، وغــزارة إنتاجهــا وانتشــارها الكبــري، 
وازديــاد روادهــا ومجهورهــا واقــع ال مفــر منــه، 
ــًا  ــا تعليمي ــتها ورضورة توظيفه ــتدعي دراس ــا يس مم
واجتامعيــًا وفكريــًا وثقافيــًا. ومــن هنــا تــرز أهــداف 

البحــث ونجملهــا يف اآليت:
أفضليــة 	  مــن  النقــاد  مواقــف  إىل  ف  التعــرُّ

العــر. الشــعر يف هــذا  الروايــة عــى 
الكشــف عــن إشــكاالت الروايــة التــي حالــت 	 

دون التوســع يف تدريســها يف أنظمــة التعليــم.
التعليميــة 	  الروايــة  إشــكاالت  تشــخيص 

ــات  ــع معاجل ــاعد يف وض ــا يس ــا، مم وتصنيفه
ــِهم يف  ــي، ُيس ــار مؤس ــا يف إط ــن تطبيقه يمك
ــم،  ــج التعلي ــتها يف مناه ــاق دراس ــيع نط توس
ــق  حيقِّ وعمليــًا  علميــًا  توظيفــًا  ويوظِّفهــا 

أهــداف التعليــم العامــة واخلاصــة.
ــج،  ــن منه ــر م ــاع أكث ــت اتب ــث اقتض ــة البح وطبيع
الروايــة  نشــأة  يف  التارخيــي  املنهــج  فاســتخدمُت 
ومراحــل تطورهــا، ويف أفضليــة الروايــة عــى الشــعر 
ــي  ــج الوصف ــدُت املنه ــة، اعتم ــكاالهتا التعليمي وإش
ــتقراء،  ــة واالس ــى املاحظ ــوم ع ــذي يق ــي، ال التحلي
ــروج  ــف واخل ــم التوصي ــل، ث ــف والتحلي ــم التصني ث

ــج. بالنتائ

واخلطــة املنهجيــة التــي قامــت عليهــا الدراســة مكونة 
مــن مقدمــة ومتهيــد ومبحثــن وخامتــة، وقائمــة 
بأســامء املصــادر واملراجــع. تناولــُت يف املقدمــة أمهيــة 
ــا  ــا وخطته ــا  وأهدافه ــئلتها وحدوده ــة وأس الدراس
ــة  ــور الرواي ــأة وتط ــن نش ــد ع ــة. وكان التمهي املنهجي
العربيــة، اخترتــه عــى مرحلتــي: التقليــد والتأليف. 
ــعر،  ــى الش ــة ع ــة الرواي ــن أفضلي ــث األول ع واملبح
ضــُت فيــه إىل آراء النقــاد املختلفــة، وقســمت  تعرَّ
ــم  ــم ومواقفه ــًا آلرائه ــام وفق ــة أقس ــاد إىل ثاث النق
ــاين  ــث الث ــعر. واملبح ــى الش ــة ع ــة الرواي ــن أفضلي م
عــن إشــكاالت الروايــة التعليميــة، تناولــُت فيــه لغــة 
صــُت اخلامتــة  الروايــة، والروايــة والتعليــم. وخصَّ
ــط ملوضوعــات البحــث، وأهــم مــا  لعــرض مبسَّ
نتائــج وتوصيــات، وأعقبتهــا  إليــه مــن  توصــل 
ــة  ــث باملعرف ــَدت البح ــي رَف ــع الت ــادر واملراج باملص

ــة. ــة البحثي ــرة العلمي واخل
وحســبي أين اجتهــدُت، وأرجــو أن أكــون قــد ُوفِّقت، 

ومــا توفيقــي إال باهلل.

متهيد: نشأة الرواية العربية:
ــق  ــة، فري ــة العربي ــل الرواي ــاء يف أص ــف األدب اختل
منهــم يــرى أهنــا عربيــة األصــل واملنشــأ، ومــن هؤالء 
عبــد امللــك مرتــاض )مرتــاض، 1998م(، ومفقــودة 
خورشــيد  وفــاروق  2002م(،  )صالــح،  صالــح 
)خورشــيد، 1982م(. وفريــق آخــر يــرى أهنــا غربيــة 
ــن  ــرب بالغربي ــِر الع ــامر تأثُّ ــن ث ــي م ــل، وه األص
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يف عــر النهضــة، ومــن هــؤالء أنيــس املقــديس 
)اجلنــدي،  اجلنــدي  وأنــور  1977م(،  )املقــديس، 
ــكوت،2000م(،  ــكوت )الس ــدي الس 1985م(، ومح
ــل دراج  ــدن، 1971م(، وفيص ــدن )مري ــزة مري وعزي
)دراج، 1999م(، وحممــد كامــل اخلطيــب )اخلطيــب، 

1990م(.
ــة يف  ــات التقليدي ــاوز املقارب ــو إىل جت ــوري يدع واليب
ــة  ــتبدهلا بعملي ــة، ويس ــأة الرواي ــل ونش ــد أص حتدي
تاقــح األجنــاس، واملفهــوم العــام للبنيويــة التكوينيــة 
يف  اليبــوري  أن  وأحســب  1993م(.  )اليبــوري، 
ــر بالغربيــن يف اعتــامده عــى تاقــح  ــه قــد تأثَّ مقاربات

ــة.   ــة التكوينيَّ ــاس والبنيويَّ األجن
وإذا كان ميخائيــل باختــن قــد أرجــع الروايــة الغربيــة 
إىل جذورهــا يف القصــص اليونــاين، والســيام مــا 
ــإن  ــن، 1990م(، ف ــور )باخت ــا بالفلكل ــق منه يتعل
ــم  ــي، وهل ــردي الغن ــم ال ــم تراثه ــًا هل ــرب أيض الع
وتأثَّــروا،  فأثَّــروا  األخــرى،  باألمــم  اتصاالهتــم 
ــز  ــوا، وعندمــا َشــعروا بــرورة التامي ب وترمجــوا وعرَّ
عــن التأثــري الغــريب، أنتجــوا الروايــة املعــارصة، 
وترمجوهــا إىل اللغــات األجنبيــة، ونافســوا هبــا األمــم 

ــة. ــم إىل العاملي ــل وأوصلته ــرى، ب األخ
ــن  ــت م ج ــد تدرَّ ــة ق ــة العربي ــد أن الرواي ــذا يؤكِّ وه
ــم األدبــاء هــذه املراحــل  مرحلــة إىل مرحلــة، وقــد قسَّ
عــى طريقتهــم، فمنهــم مــن اعتمــد التاريــخ، ومنهــم 
ــد  ــن اعتم ــم م ــار، ومنه ــل االزده ــد عوام ــن اعتم م
واالقتصاديــة  واالجتامعيــة  السياســية  التحــوالت 

)الشــنطي، 2006م(، إال أننــي اعتمــدُت طرائقهــم يف 
ــا:  ــِن مه ــمُتها إىل مرحلَت ــف، فقس التألي

ــة  ــن هناي ــة م ــذه املرحل ــد ه ــد: ومتت ــة التقلي أ/ مرحل
القــرن الثامــن عــرش إىل بدايــة القــرن التاســع عــرش، 
ــة  ــة الغربي ــب للرواي ــة والتعري ــة الرتمج ــي مرحل وه
ــل املرتمجــن يف هــذه  ــدي، 1985م(. ومــن أوائ )اجلن
ــامن  ــد عث ــاوي وحمم ــع الطهط ــة راف ــة: رفاع املرحل
ــن  ــورين الذي ــن الس ــة إىل املهاجري ــال، باإلضاف ج
ــد،  ــص )حمم ــن القص ــد م ــة العدي ــهموا يف ترمج أس

2006م(.
ــت  ــة، وكان ــب الرتمج ــر إىل جان ــب، فظه ــا التعري أم
ف يف أحــداث  بدايتــه بتعريــب الشــخصيات، والتــرُّ
القصــة لتناســب اجلــو العــريب، وال خيتلــف التعريــب 
عــن الرتمجــة مــن حيــث اخلصائــص واإلشــكاالت يف 
هــذه املرحلــة، ومــن أشــهر األعــامل األدبيــة الغربيــة 
هبــا  َبــت )البؤســاء( لفكتــور هيجــو، عرَّ التــي ُعرِّ
حافــظ إبراهيــم عــن الفرنســية، و )ماجدولــن( التــي 
ــد،  ــات )حمم ــن الرواي ــا م ــي، وغريمه ــا املنفلوط هب عرَّ

2006م(.
بدايـــة  مـــن  وتبـــدأ  التأليـــف:  مرحلـــة  ب/ 
القـــرن التاســـع عـــرش إىل أوائـــل القـــرن الواحـــد 
ــة  ــت الروايـ ــة عاشـ ــذه املرحلـ ــن، ويف هـ والعرشيـ
يف رصاع بـــن تياريـــن: الـــرتاث العـــريب، والوافـــد 
ـــف  ـــا بتوظي ـــاد ُهويته ـــتطاعت إجي ـــريب. إىل أن اس الغ
ــار،  ــريب )وتـ ــد الغـ ــن الوافـ ــادة مـ ــرتاث واإلفـ الـ
ـــامية  ـــة واإلس ـــة التارخيي ـــرت القص 1990م(. وظه
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ـــد، 2006م(. ـــة )حمم ـــة والقومي ـــة، والوطني واالجتامعي
ـــد  ـــن، وبع ـــرن العرشي ـــن الق ـــس م ـــد اخلام ـــع العق ويف مطل
ـــون العـــرب  ـــدأ الروائي هزيمـــة العـــرب يف عـــام 1967م، ب
ــت  ــة، واختفـ ــدة للروايـ ــغ جديـ ــن صيـ ــث عـ يف البحـ
احلـــدود الفاصلـــة بـــن األجنـــاس األدبيـــة، وجـــاءت 
قصيـــدة النثـــر، وكانـــت متثِّـــل انحـــراف الشـــعر نحـــو 
النثـــر، وتقاطعـــه مـــع فـــن الروايـــة )يقطـــن،2012م(.

ومنـــذ هنايـــة القـــرن العرشيـــن وإىل بدايـــة القـــرن 
الواحـــد والعرشيـــن، ظهـــرت الروايـــة اجلديـــدة التـــي 
ــة  ــب، ومواكبـ ــح والتغريـ ــارصة والتفتُّـ ــو إىل املعـ تدعـ
ــكال  ــدت أشـ ـ ــكل، 2010م(، وتولَّ ــر )معيـ روح العـ
ـــب  ـــى التجري ـــوم ع ـــة، تق ـــة العربي ـــة للرواي ـــري تقليدي غ
الروائـــي )يقطـــن، 1985م(، وختـــرق املألـــوف بكـــر 
أفـــق التوقـــع، وترفـــض النمذجـــة والتنميـــط، وصـــوالً 
إىل منجـــٍز روائـــي مغايـــٍر، ِقوامـــه التجـــاوز والتجديـــد 

2013م(. )الشـــوابكة، 
ـــة  ـــأهتا إىل بداي ـــذ نش ـــة من ـــة العربي ـــور الرواي ـــع لتط واملتتبِّ
ت  ــرَّ ــد مـ ــا قـ ــد أهنـ ــن، جيـ ــد والعرشيـ ــرن الواحـ القـ
بمرحلتـــن، مهـــا: مرحلـــة التقليـــد ومرحلـــة التأليـــف. 
ــى  ــريب وعـ ــرتاث العـ ــى الـ ــة عـ ــام الروايـ ــت فيهـ قامـ
ــا  ــت صاهتـ ــا قطعـ ــريب، إال أهنـ ــوذج الغـ ــد النمـ تقليـ
ــة،  ــة الغربيـ ــة الروايـ ــن هيمنـ رت مـ ــرَّ ــرتاث، وحتـ بالـ
ــق  ــرت ُأُفـ ــارصة، كـ ــدة ومعـ ــة جديـ ــت روايـ وأنتجـ
التوقـــع ببلوغهـــا مرحلـــة التجريـــب الروائـــي، ولبَّـــت 
الطموحـــات بتصويرهـــا للواقـــع، ومتثيلهـــا لـــروح 

ــة.  ــا إىل العامليـ ــها بوصوهلـ ــت بنفسـ فـ ــر، وعرَّ العـ

املبحث األول: أفضلية الرواية عى الشعر:
ــاَد العــرَب  شــغلت قضيــُة الشــعِر والروايــِة النقَّ
ــذي  ــع ال ــد الرتاج ــًة بع ــث، خاص ــر احلدي يف الع
عــر  يف  عــام  بشــكل  واألدب  الشــعر  شــهده 
الــدول املتتابعــة؛ إذ َحَكــَم األعاجــُم البــاد العربيــة، 
ل  ام، التــي كانــت ُتشــكِّ وغاَبــِت منابــُر وجمالــُس احلــكَّ
ــرة  ــاء، يف ح ــعراء واألدب ــن الش ــِس ب ــداَن التناف مي
ــم  ــاألدب والعل ــن ب ام املهتمِّ ــكَّ ــامء واحل ــاد والعل النق

ــامء. والعل
ــرش  ــن ع ــرن الثام ــة الق ــن هناي ــة )م ــر النهض ويف ع
وإىل منتصــف القــرن التاســع عــرش(، احتــكَّ العــرب 
االزدهــار:  عوامــل  مــن  واســتفادوا  بالغربيــن، 
والطباعــة  الغــرب،  إىل  واالبتعــاث  التعليــم، 
واملجامــع  الكتــب،  ودور  والرتمجــة،  والصحافــة، 
يف  ووظَّفوهــا  املســترشقن،  وجهــود  واجلمعيــات 
خدمــة احلركــة األدبيــة والنقديــة، وكان هلــا دور كبــري 
يف التاقــح بــن احلضــارة العربيــة واحلضــارة الغربيــة، 
ــرت  ــن، وظه ــن الثقافت ــادل ب ــري املتب ــر والتأث والتأثُّ
والرومانســية  الكاســيكية  األدبيــة:  املــدارس 
والواقعيــة والرمزيــة وغريهــا، وَبــَرَزت أجنــاس أدبيــة 
جديــدة مل تكــن موجــودة بشــكل مؤّطــر لــه يف الرتاث 
ــرية،  ــة، القص ــة، والقص ــا: املقال ــريب، ومنه األديب الع

ــا. ــة وغريه ــة، والرواي واملرحي
ــا، مل  ــبق ذكره ــي س ــدة الت ــة اجلدي ــاس األدبي واألجن
ــن  ــا ع ــارصون يف تصنيفه ــرب املع ــاد الع ــرج النق خي
ســطوة النظــرة الغربيــة الكاســيكية لألجنــاس، 
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فقلَّــام خيــرج هــؤالء عــامَّ ُنِســب إىل أرســطو مــن 
ــن  ــد، 1998م(. وم ــة )حمم ــاس األدبي ــيم لألجن تقس
هــؤالء النقــاد العــرب املحَدثــن الذيــن اهتمــوا 
باألجنــاس األدبيــة عــى ســبيل املثــال: حممــد غنيمــي 
هــال )هــال، 2009م(، وعــز الديــن إســامعيل 
كيليطــو  الفتــاح  وعبــد  )إســامعيل،2013م(، 

وغريهــم. 2006م(  )كيليطــو، 
أمــا موقــف النقــاد العــرب إزاء التطــورات يف عــر 
النهضــة ومــا ســبقه، ففريــق منهــم اتِّباعــي، َحافَظ عى 
تراثــه األديب والنقــدي، وَعِمــل عــى إحيائــه وبعثه من 
جديــد، وهــذا القســم اســتمدَّ نموذجــه مــن الــرتاث 
األديب العــريب القائــم عــى الشــعر. وفريــق مجــع بــن 
بــاع واالبتــداع؛ أي أنــه حافــظ عــى الــرتاث، وال  االتِّ
مانــع لديــه يف االســتفادة مــن كل جديــد، ُيْســِهم 
ــزال  ــة، وال ي ــة األدبي ــِد احلرك ــيِّ وَرْف ــور وُرق يف تط
ــرد  ــا ال ــة األوىل، أم ــؤالء يف املرتب ــد ه ــعر عن الش
ــريب،  ــرتاث الع ــذوره يف ال ــه إىل ج عون ــم فريجِّ عنده
الغربيــة.  واالســتفادة مــن مســتجدات احلضــارة 
ــى  د ع ــرَّ ــة، مت ــة الغربي ــر بالثقاف ــدي متأثِّ ــق جتدي وفري
ــا  ــعر، ودع ــة الش ــه، وخاص ــاَر علي ــرتاث األديب وث ال
ــر  إىل التجديــد يف أجناســه شــكًا ومضمونــًا، بــل وتأثَّ
ــها،  ــة وبأجناس ــة احلديث ــة الغربي ــات الردي بالكتاب
كالقصــة واملرحيــة والروايــة وغريهــا، وبــدأ يف 
ترمجتهــا وتعريبهــا وتقليدهــا، إىل أن وصــل إىل مرحلــة 

ــا.  ــج يف تأليفه النض
ــاد  ــاء والنق ــن األدب ــام ب ــذا االنقس ــس ه ــد انعك وق

عــى مواقفهــم النقديــة مــن الروايــة يف بدايــة مراحلهــا 
األوىل؛ أي يف مرحلتــي الرتمجــة والتعريب، وانقســموا 

إىل قســمن:
أوالً: قســم حمافــظ جــاء بعــد انحطــاط األدب يف عر 
ــؤالء  ــة. وه ــر النهض ــة ع ــة، وبداي ــدول املتتابع ال
ــعر  ــريب، والش ــرتاث الع ــن ال ــم م ــتمدوا نموذجه اس
ــل عــى كل األجنــاس األدبيــة بــام فيهــا  عندهــم مفضَّ
القصــة والروايــة، والقصــة أو الروايــة عندهــم دخيلــة 
عــى العــرب، وهــي يف نظرهــم فــن غــريب األصــل، 
ــة  ــى حمارب ــل ع ــتعمر، ويعم ــة املس ــدف إىل خدم هي
ــامية؛ أي  ــة اإلس ــاق العربي ــادئ واألخ ــم واملب الِقَي
ــؤالء  ــن ه ــي، وم ــور أخاق ــن منظ ــه م ــوا علي حكم
ي ُكُتــب التخيُّــات الردية  حممــد عبــده، الــذي يســمِّ
اخلرافــات«  وكتــب  الرفــة  األكاذيــب  »بكتــب 
احلكيــم  وتوفيــق   .)17 ص:  2013م،  )إبراهيــم، 
يــرد عــى الذيــن يزعمــون أن القصــة أقــدُر مــن 
الشــعر عــى تصويــر دقائــق احليــاة وتفاصيلهــا، يقــول 
)إبراهيــم، 2008م، ص: 22(: » إذا كانــت القصــة 
ر اإلنســان يف حياتــه، فــإن األدب يصــور الفكــر  تصــوِّ
يف حيــاة اإلنســان«. والقصــة عنــد الرافعــي أدب 
رخيــص، حيــطُّ مــن َقــْدِر َصاحبــه، والــذي هيتــم هبــا، 
ويعمــل عــى معاجلتهــا فهــو ليــس« أهــًا ألن يكــون 
ــاز يف األدب؛ إذ مل تكــن القصــة  مــن أصحــاب االمتي
عنــده إال رضبــًا مــن العبــث ولوًنــا مــن ألــوان األدب 
الرخيــص« )العريــان، 2017م، ص: 182(. وَأفَصــَح 
د  الرافعــي عــن رفضــه للروايــة، حلملهــا بــذور التمــرُّ
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الت املجتمــع، فالروايــة عنــده  والوعــي اجلديــد لتحــوُّ
ــرادة، 1996م(. ــة )ب ــور بالكتاب فج

لــون الشــعر عــى  والعقــاد مــن املحَدثــن الذيــن يفضِّ
ــُر  ــُس وأوف ــة وأنَف ــده أعــى مرتب القصــة، فالشــعر عن
ــًة،  ــْت وزادت باغ ــة، وإن ارتَق ــن القص ــوالً م حمص
ــون  ــاد، 2013م، ص: 20(: »وقــد يك ــول )العق يق
الــراوي أخصــَب قرحيــة، وأنفــَذ بدهيــة مــن الشــاعر 
ــذا يف  ــد ه ــلُّ بع ــة تظ ــن القص ــغ، ولك ــر البلي أو الناث
مرتبــة دون مرتبــة الشــعر، ودون مرتبــة النقــد أو البيان 
املنثــور«. ويــرى »أن الشــعر أنَفــس مــن القصــة، وأن 
ــر  ــع، أوف ــعر الرفي ــن الش ــة م ــن صفح ــول مخس حمص
مــن حمصــول هــذه الصفحــات مــن القصــة الرفيعــة« 
العقــاد  وينــادي   ،)239 ص:  2017م،  )العقــاد، 
ع األجنــاس عنــد األدبــاء، ال أن يعتمــد األديــب  بتنــوُّ
ــل،  ــت األفض ــا ليس ــط، ألهن ــة فق ــس القص ــى جن ع
ــت إىل  ــي، وهدف ــل النف ــا التحلي ــُتْخِدَم فيه وإن اس
2017م،  اإلصــاح االجتامعــي، يقــول )العقــاد، 
دواويــن  مــن  أســتزيد  إننــي  »أوال:   :)239 ص: 
ــي  ــب الت ــص يف الكت ــن القص ــتزيد م ــعر، وال أس الش
أقتنيهــا... إن القصــة ليســت بالعمــل الوحيــد الــذي 
ــرات  ــل الثم ــت بأفض ــا ليس ــب، وإهن ــب لألدي حيس
ــًا  ــا معرض ــة، وإن اختاذه ــة الفني ــا القرحي ــي تثمره الت
ال  االجتامعــي،  لإلصــاح  أو  النفــي  للتحليــل 

ــب«. ــى كلِّ كات ــة الزب ع ــا رضب يفرضه
عنــد  واجتامعيــًا  سياســيًا  بعــدًا  القصــة  وتأخــذ 
ــة  ــتقطاب عامَّ ــا الس ــيوعيون يكتبوهن ــاد، فالش العق

وذكــر  اليســارية،  ألفكارهــم  والرتويــج  النــاس، 
ــرِّ  ــيوعية تع ــوة الش ــاب الدع ــد أصح ــة عن »أن القص
األدب؛  أبــواب  العــر، وهــي أرشُف  عــن روح 
ألهنــا تكتــب للُجَهــاء، وتصلــح لبــثِّ الدعايــة 
االجتامعيــة«  القضايــا  يف  وحيروهنــا  الشــيوعية، 
ــه  ــده مبعث ــعر عن ــاد، 2013م، ص: 22(. والش )العق
العواطــف، فقليلــه مــيء بالدفقــات الشــعورية، التــي 
ال جتدهــا يف الكثــري مــن صفحــات الروايــات، و«قلنــا 
ــا  ــعورية، م ــروة الش ــن الث ــوي م ــعِر حيت ــَل الش إن قلي
ليســت حتتويــه الصفحــات املطــوالت مــن الروايــات« 
)العقــاد، 2017م، ص: 242(. والعقــاد هنــا ال ينفــي 
ــرتف  ــام يع ــا، وإن ــي دوره ــة، وال يلغ ــود القص وج
ع يف أجناســه، إال  بوجودهــا، ويدعــو األديــب ألن ينــوِّ
أن القصــة يف نظــره أدنــى مرتبــة مــن الشــعر، والعقــاد 
ــب  ــة األوىل، واألدي ــه يف املرتب ــعر، وجيعل ــد الش يمجِّ
ــك أن  ــس أديب، وال ش ــن جن ــر م ــدع يف أكث ــده يب عن
العقــاد مــع أنــه ناقــد جمــدد ومــن دعــاة الرومانســية، 
إال أنــه شــاعر لــه دواوينــه، وروائــي لــه - عــى ســبيل 

ــارة(. ــمها )س ــة اس ــال - رواي املث
ــعر  ــه للش ــامري يف تفضيل ــي الع ــتاذ ع ــه األس ويتبع
عــى القصــة، واصفــًا القصــة بقلــة الفائــدة، وجمتمعهــا 
بأنــه أقــل ثقافــة وذوقــًا مــن جمتمــع الشــعر، ويــرى أن 
ــة  ــول، وأن الطبق ــة املحص ــة قليل ــرية األدل ــة كث القص
التــي تــروج بينهــا القصــة، ال ترتقــي يف الثقافــة 
والــذوق والتمييــز، مرتقــى الطبقــة التــي تفهــم 

ــاد، 2017م(. ــه )العق ــعر بمعاني ــعر وتش الش
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وأنــور اجلنــدي يف مرحلــة الرتمجــة والتعريــب للقصــة 
ــامئها  ــف أس ــا وبمختل ــاف بينه ــق اخل ــة، يعمِّ الغربي
)الروايــة( وغريهــا، وبــن الــرتاث األديب العــريب، 
ــه  ــريب وتركيبت ــرد الع ــة الف ــك إىل أن طبيع ــع ذل ويرج
النفســية واالجتامعيــة، التــي ال تتَّفــق مــع الشــخصية 
 :)316 ص:  1985م،  )اجلنــدي،  يقــول  الغربيــة، 
»ومصــدر هــذا االختــاف يرجــع إىل خافــات عميقة 
يف الذاتيــة واملــزاج النفــي، والطابــع االجتامعــي بــن 
الغربيــة  اآلداب  وبــن  القديمــة،  الرشقيــة  اآلداب 
قديمهــا وحديثهــا، وبــن األدب العــريب الــذي صاغــه 
ــعواء  ــًا ش ــدي حرب ــنَّ اجلن ــام«، وش ــرآن واإلس الق
ــا  ــة، فاهتمه ــة إىل العربي ــة املرتمج ــة الغربي ــى القص ع
ــت  ــة، ونقل ــرشت العاميَّ ــة، ون ــدت اللغ ــا أفس بأهن
اإلباحيــات إىل املجتمــع العــريب )اجلنــدي، 1985م(، 
ويــرى أن »القصــة يف كل هــذا ليســت صــورة للحيــاة، 
ــن أدوات  ــا أداة م ــاة، ولكنه ــع احلي ــن واق ــت م وليس
ــباب  ــات والش ــي للمجتمع ــي االجتامع ــزو النف الغ
ــل  ــد التحلي ــس قواع ــرات... وتلتم ــات الغري والفتي
ــى األدب  ــا ع ــد، وفَرَضه ــا فروي ــي أذاعه ــي الت النف
ــدي، 1985م، ص:  ــذات« )اجلن ــة بال ــة والقص بعامَّ

.)319
واملجتمــع العــريب جمتمــع حمافــظ، يرفــض كل دخيــل 
ــة،  ــة، خاصــة يف الفــرتة الكولونيالي ــة العربي عــى البيئ
الســيام وأن مفاهيــم الفكــر اإلســامي وِقَيَمــه ال 
ــرض  ــي تف ــة، الت ــة الغربي ــة العاملي ــوم الثقاف ــرُّ مفه تق
ــم، وأن األدب األورويب  ــات األم ــى ثقاف ــيادهتا ع س

ــوم  ــذي يق ــاين ال ــن األدب اليون ــه م ــتمد مقومات يس
ــر يف األدب  ــد األث ــا أبع ــارص، كان هل ــة عن ــى ثاث ع
ــيِّ  ــة، واألدب احل ــي: الوثني ــث، وه األورويب احلدي
ــريب  ــدي، 1985م(، والع ــة )اجلن ــح، والعبودي الري
ــد  ــادات والتقالي ــن والع ــا الدي ــًا ِقوامه ــل أخاق حيم
ــد،  ــراث أديب خال ــى ت ــز ع ــًا يرتك ــخ، وإبداع والتاري
ــتعمر  ــة للمس ــة والتبعي ــل بالدوني ــن أن يقب ــا يمك ف
ــه  ــل ثقافتــه وأدب الغــريب، وليــس مــن الســهل أن يتقبَّ
منــذ الوهلــة األوىل، ويــذوب فيهــام متجاهــًا كل 
ل شــخصيته،  مــا لديــه مــن إرث وتــراث وفكــر شــكَّ
ــَت وجــوده، بــل وكل مــا يقــوم بــه يعــدُّ مقاومــة  وثبَّ
وأدواتــه  وأدبــه  فكــره  عــن  ونفــورًا  للمســتعمر 

ــبوهة. ــائله املش ووس
ــة  ــرتاث وبخاص ــد ال ــي متجِّ ــة الت ــة املحافظ والنزع
هلــا  مازالــت  األوىل،  املرتبــة  يف  وجتعلــه  الشــعر 
ــا  ــة وإىل عرن ــرتة الكولونيالي ــد الف ــا بع ــا م وجوده
هــذا )عــر العوملــة(؛ أي مــن منتصــف القــرن 
والعرشيــن،  الواحــد  القــرن  بدايــة  إىل  العرشيــن 
ــى  ــردُّ ع ــب ي ــد املطل ــد عب ــور حمم ــو الدكت ــذا ه وه
)زمــن  كتابــه  يف  عصفــور  جابــر  الكبــري  الناقــد 
ــامرة  ــة )ع ــار رواي ــد انتش ــدر بع ــذي ص ــة(، ال الرواي
ــبة  ــت نس ق ــي حقَّ ــواين، والت ــاء األس ــان( لع يعقوبي
ــب، 2008م، ص:  ــد املطل ــول )عب ــة، يق ــع عالي توزي
ــصٍّ  ــع لن ــر توزي ــى أن أك ــي أال ننس ــن ينبغ 1(: »لك
ــت  ــي بلغ ــاين، الت ــزار قب ــامل ن ــب أع ــن نصي ــريب م ع
جــون للروايــة يســتندون  مليــوين نســخة، والذيــن يروِّ
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إىل أن الشــعر يرتبــط بزمــن العبوديــة، وهــي مقولــة ال 
ــت هــذه املقولــة،  أســاس هلــا مــن الصحــة، ولــو صحَّ
فهــل كان أمــل دنقــل، وصــاح عبــد الصبــور، 
وأمحــد عبــد املعطــي حجــازي يدعــون إىل العبوديــة؟! 
هنــاك محلــة عــى الشــعر، هتــدف إىل خدمــة العوملــة، 
ــريب  ــا الع ــز يف عاملن ــر اجلوائ ــظ أن أك ــك تاح ولعل

ــة”. ــات والرواي ــة للمهرجان س مكرَّ
وتعقيبــًا عــى مــا ذكــره الدكتــور حممــد عبــد املطلــب، 
ــزة،  ــًا( اجلاه ــًا أو مبيع ــر توزيع ــارة )األكث أرى أن عب
ــع،  ــة الواس ــار الرواي ــن انتش ــري ع ــق للتعب ــي ُتْطَل الت
ــة  ــاس األدبي ــات أفضليتهــا عــى األجن ال تكفــي إلثب
األخــرى، فهنــاك روايــات رديئــة شــكًا ومضمونــًا، 
الفنيــة، ولكنهــا  الناحيــة اجلامليــة  وضعيفــة مــن 
ووســائط  إعاميــة،  مؤسســات  بتغطيــة  ُحظَِيــت 
ى  عــة، ورشكات دعايــة وإعــان ُكــْرَ تقنيَّــة متنوِّ
ــن  ــريًا زاد م ــًا كب ــَدت رواج ــة، فَوَج ص ــري متخصِّ غ
ــل  ــة إىل مث ــنا بحاج ــن لس ــارها، فنح ــا وانتش توزيعه
هــذه املؤسســات والــرشكات، وإنــام نحــن بحاجــة إىل 
مؤسســات أكاديميــة متخصصــة، تنَكــبُّ عــى دراســة 
ــن  ــا م مه ــا وتقوِّ ــة، وتقيمه ــة العربي ــامل الروائي األع
ــاج أديب  ــة نت ــة؛ ألن الرواي ــة واإلبداعي ــة العلمي الناحي
ــة  ــلياًم يف خدم ــًا س ــف توظيف ــب أن يوظَّ ــي، جي إبداع

ــع.  ــم واملجتم التعلي
أمــا الدكتــور عبــد اهلل بــن أمحــد الفيفــي فــريى أن مــا 
ُيَشــاع عــن الروايــة بأهنــا ديــوان العــرب املعــارص، إنام 
ا الشــعب  يــأيت من ِقبــل روائيِّــن أو َنَقــَدة مرَتفــن، وأمَّ

ــه  ــاس حيات ــي أنف ــدة، فه ــل القصي ــرح يفضِّ ــام ب ف
ــعر الوظيفيــة، التي  األزليــة، وهــو يــدرك خاصيَّــة الشِّ
ــة،  ــة والِقَيمي ــه اللغوي ــة، خاصيت ــا يف الرواي ال جيده
ــع  ــى م ــا يتامش ــذا م ــا، وه ــة أيًض ــة والثوري والتعبريي
ــة  ــة العربيــة ُأمَّ طبيعــة العــريب ومأثــوره كذلــك. واألمَّ
ِشــعر، كانــت تستشــعره يف وعيهــا اجلمعــي، وحتفظــه 
ــد  ــح أح ــى أصب ــل، حت ــل إىل جي ــن جي ــه م وتتناقل
ــي، 2020م(. ــا )الفيف ته ل ُُهويَّ ــكِّ ــي تش ــارص الت العن

وُيَعــارض الفيفــي الذيــن يــَروَن أن الــرد رؤيــة 
ــراء  ــدٍد وث ــن َتَع ــة م ــا يف الرواي ــك مل ــة، وذل عرّي
وســعة، غــري أن تلــك النظــرة _ يف رأيــه _ ســطحية؛ 
ـــلة، فكــام  ألهنــا َتغفــل أن تقنيــة الراويــة بدائيــة ومرتهِّ
ــتقرة يف  ــري املس ــة وغ ــاة الَقِلَق ــب احلي ــت ال ُتناس كان
املجتمــع العــريب القديــم، فإهنــا يف املقابــل ال ُتناســب 
احليــاة الريعــة والَقِلَقــة يف عرنــا احلديــث )الفيفي، 

2020م(.
وممــا ســبق يتضــح أن الروايــة وجــدت معارضــة 
قويــة مــن نقــاد األدب احلديــث واملعــارص املحافظــن 
ــج  ــتخدموا احلج ــد اس ــن، فق ــض املجددي ــن بع وم
األخاقيــة واأليدولوجيــة، والتعبرييــة الفنيــة أحيانــًا، 
فالقصــة أو الروايــة يف نظرهــم، مــن أدوات املســتعمر، 
ــي  ــا األخاق ــة وتراثه ــة العربي ــتهدف األم ــي تس الت
ــم  ــة جعلته ــة املحافظ ــة الثوري ــذه النزع واألديب، وه
أكثــر متســكًا برتاثهــم األديب، فــكان الشــعر أعــى 
مرتبــة مــن بــن أجناســهم، فلــم يقبلــوا بغــريه بديــًا 
ألن يكــون ديوانــًا للعــرب؛ ألنــه _ يف نظرهــم _ 
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أوفــر حمصــوالً مــن القصــة والروايــة، ويمثــل ذاهتــم 
وُهويتهــم، ويرتقــي هبــم اجتامعيــًا، باإلضافــة إىل 
ــرى  ــك ن ــة، لذل ــة والثوري ــة والتعبريي ــه اللغوي وظيفت
أن رفضهــم للقصــة الغربيــة املنشــأ أمــر طبيعــي؛ ألهنــا 
ــت  ــي انطبع ــعر، الت ــص الش ــا خصائ ــق فيه ال تتحق
عليهــا ذائقتهــم، ممــا جيعــل الشــعر يقــاوم أكثــر، 
وحيــاول أن يظــلَّ يف موقعــه ديوانــًا للعــرب يف األدب 

ــارص. ــث واملع احلدي
وبعــد اطاعــي عــى احلجــج والراهــن، التــي 
ــن  ــاد املحَدث ــض النق ــى وبع ــاد القدام ــا النق صاغه
ــة  ــاس األدبي ــائر األجن ــى س ــعر ع ــم للش يف تفضيله
األخــرى، حاولــُت أن أغــوص يف طبيعــة الشــعر 
ووظائفــه، فوجــدُت أن هنــاك مــن الوظائــف الذاتيــة 
واملصاحبــة للشــعر، مــا جيعلــه يتاميــز عــن غــريه مــن 
األجنــاس األدبيــة، فمنهــا: التنــوع يف األســاليب 
التعبرييــة، وقــوة املوضوعــات وحيويتهــا، والتجســيم 
واإلحيــاء  احلــواس،  وتراســل  والتشــخيص، 
والتلميــح، واإلجيــاز والتكثيــف، واملوســيقا واإليقــاع 
ومــا فيهــام مــن روح غنائيــة مطِربــة، والتخييــل الــذي 
ــة  ــورة اجلاملي ــة الص ــاركًا يف صناع ــي مش ــل املتلق جيع
التــي تناســبه، وتشــبع دواخلــه وتعــرِّ عــن وجدانــه، 
وال يفوتنــي أن أذكــر فــنَّ اإللقــاء الشــعري، ومــا فيــه 
ــراُت  ــد، ون ــة اجلس ــُره لغ ــاين، ُتْظِه ــل للمع ــن متثُّ م
ــة  ــى واحلال ــًا للمعن ــة وفق ن ــة واملتلوِّ ع ــوت املتنوِّ الص
الشــعورية، كل هــذه الوظائــف جمتمعــًة أكســبت 
ــري  ــة التأث ــريي، ورسع ــاب اجلامه ــوة اخلط ــعر ق الش

والتفاعــل املبــارش مــع املتلقن، وهــذا ال يتوافــر بنفس 
ــل  ــى بالتفاصي ــي تعن ــة، الت ــتوى يف الرواي ــذا املس ه
ــاج إىل وقــت طويــل لكتابتهــا  ــة، وحتت ــة اليومي احلياتي
ــة،  يهــا بالقــراءة الفردي وطباعتهــا ونرشهــا، ويتــم تلقِّ
ــل الشــعر عــى الروايــة،  إال أن هــذا ال يعنــي أننــا نفضِّ
فلــكل جنــس خصائصــه التــي متيــزه عــن غــريه، ولــه 
مجهــوره وظروفــه وزمانــه ومواقفــه التــي تــرزه عــى 

ــاس. ــائر األجن س
ــل الروايــة عــى الشــعر واألجنــاس  ثانيــًا: قســم يفضِّ
ــا  ــور، ويضعه ــوم واملنث ــرى، وكل املنظ ــة األخ األدبي
يف املرتبــة األوىل، ويــرى أهنــا متثَّــل روح العــر، 
وهــؤالء يمثِّلــون االجتــاه التجديــدي الــذي بــدأ مــن 
أواخــر القــرن التاســع عــرش وبدايــة القــرن العرشيــن، 
الت  ــوُّ ــت حت ــي أحدث ــة، الت ــارة الغربي ــرا باحلض متأثِّ
ــة يف املجتمــع العــريب،  ثقافيــة واجتامعيــة وأدبيــة وفنيَّ
يف  والنقديــة  األدبيــة  احلركــة  َرْفــِد  يف  وأســهمت 
الوطــن العــريب، وقــد بــدأ هــؤالء باســتلهام الــرتاث 
العــريب، وجمــاراة الغربيــن وتقليدهــم، إىل أن حققــوا 
ــة خالصــة  ــة، وأنتجــوا أعــامالً روائي ــة اإلبداعي املعادل
ــد حتّررهــم مــن تقليــد املــوروث وهيمنــة الغرب. تؤكِّ
ــاد،  ــد النق ــعر عن ــى الش ــة ع ــة الرواي ــة أفضلي وملعرف
ــاد  لــُت البــدء بــردِّ نجيــب حمفــوظ عــى العقَّ فضَّ
الــذي جعــل الشــعر أعــى مرتبــة يف مقالــه الــذي كتبــه 
ــرى  ــة(، وي ــعر والقص ــوان )الش ــالة بعن ــة الرس يف جمل
حمفــوظ أن القصــة هــي ســيِّدة فنــون اآلداب دون 
ــا  ــراض، مم ــع األغ ــاعها جلمي ــا واتِّس ــازع؛ ملرونته من
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جعلهــا أداة صاحلــة للتعبــري عــن احليــاة اإلنســانية يف 
أشــمل معانيهــا، لذلــك توجــد قصــة عاطفيــة، وقصة 
ــة  ــفية، وقص ــة فلس ــة، وقص ــة حتليلي ــعرية، وقص ش
علميــة، وقصــة سياســية، وقصــة اجتامعيــة. فالقصــة 
أبــرع فنــون األدب التــي خلقهــا خيــال اإلنســان املبدع 
يف مجيــع العصــور؛ ملواكبتهــا وجماراهتــا لــروح العر، 
والطفــرات  التجريبيــة  والعلــوم  النهضــة  عــر 
ــل  ــق، والتداخ ــة واحلقائ ــم والصناع ــة، والعل التقني
االجتامعــي والثقــايف، وهــذا العــر حيتــاج حتــاًم لفــن 
جديــد، يوفِّــق عــى قــدر الطاقــة بــن شــغف اإلنســان 
احلديــث باحلقائــق، وحنانــه القديــم إىل اخليــال، وقــد 
ــعر  ــر الش ــإذا تأخَّ ــة، ف ــه يف القص ــر بغيت ــَد الع َوَج
ــن  ــى م ــه أرق ــس ألن ــار، فلي ــال االنتش ــا يف جم عنه
حيــث الزمــن، ولكــْن تنقصــه بعــض العنــارص التــي 
جتعلــه موائــاًم للعــر، فالقصــة عــى هــذا الــرأي هــي 

ــوظ، 1945م(. ــة )حمف ــا احلديث ــعر الدني ش
ــل  ــة(، يفضِّ ــن الرواي ــه )زم ــور يف كتاب ــر عصف وجاب
الروايــة عــى الشــعر وعــى ســائر األجنــاس األدبيــة، 
ــى  ــه ع ــد اطاع ــد، بع ــتقبلها الواع ــترشف مس ويس
مقــال نجيــب حمفــوظ يف جملــة الرســالة، ونيلــه جلائــزة 
1999م(. وبعــد  1988م )عصفــور،  نوبــل عــام 
ــن  ــريب م ــي الع ل الوع ــوُّ ــة وحت ــة الثاني ــرب العاملي احل
د جابــر  االنغــاق القديــم إىل االنفتــاح احلديــث، حــدَّ
عصفــور القضايــا التــي قامــت عليهــا الروايــة العربيــة 
يف عــر النهضــة، وجعلتهــا أعــى منزلــة مــن الشــعر 

ــة: ــاس األدبي ــائر األجن وس

جتســيدًا -  كانــت  نشــأهتا،  يف  العربيــة  الروايــة 
ــى عليهــا مــرشوع  ــي انبن ــة االســتنارة الت لعقاني

النهضــة. 
أبنــاء  - تأصيــل الوعــي املــدين وإشــاعته بــن 

ــة املتعــددة  األمــة، باســتبدال وعــي املدينــة احلديث
اجلنســيات والثقافــات واالجتاهــات بوعــي املدينــة 

ــها. ــى نفس ــة ع ــة املنغلق القديم
ــة بالتســامح الــذي يواجــه  - ــة العربي اقــران الرواي

النقــل،  يواجــه  الــذي  والعقــل  التعصــب، 
واالبتــداع الــذي يواجــه االتبــاع، واملســتقبل 

الواعــد الــذي يواجــه ثوابــت احلــارض.
ــه،  - ــل ومتثِّل ــر ب ــو إىل التغي ــة تدع ــة العربي الرواي

وتبحــث عــن رس التقــدم  )عصفــور، 1999م(.
وأالحــظ أن جابــر عصفــور، قــد ربــط ظهــور الروايــة 
بوعــي اإلنســان العــريب، وانفتاحــه عــى العــامل، 
واســتعداده  العلميــة،  العــر  لنهضــة  ومواكبتــه 
ــى  ــه ع ــه، وقدرت ــه وخصوصيت ــى كينونت ــاظ ع للحف
ــه  ــام ينتج ــر ب ــته لآخ ــامل، ومنافس ــه للع ــم نفس تقدي
مــن إبــداع أديب وغــريه، والروايــة ومــا متتــاز بــه 
ــا،  ــداد تفاصيله ــاة وتع ــر احلي ــى تصوي ــدرة ع ــن ق م
ومواكبتهــا للمتغــريات، جعلهــا أوفــر انتشــارًا، وأقدر 
عــى فــرض ســلطاهنا عــى الســاحة األدبيــة أكثــر مــن 
الشــعر وبقيــة األجنــاس األدبيــة يف هــذا العــر؛ لــذا 
قــال جابــر )عصفــور، 1999م، ص: 53(: »إننــا 
ــزة  ــاك اإلنجــازات املتمي ــة، هن نعيــش يف زمــن الرواي

ــًا«. ــًا وعاملي ــًا وكمي ــي قطري ــا الكم بثرائه
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ــة،  ــاج املدين ــن نت ــور م ــر عصف ــد جاب ــة عن والرواي
الثقافيــة  التحــوالت  اســتيعاب  عــى  القــادرة 
كل  مــن  واالســتفادة  واالجتامعيــة،  والسياســية 
جديــد، وتوظيفــه يف إثــراء احلركــة األدبيــة والنقديــة، 
»فالروايــة   :)55 ص:  1999م،  )عصفــور،  يقــول 
ــى  ــه، ع ــوي علي ــا ينط ــم م ــادر بحك ــة الق ــن املدين ف
الت الطبقــات الوســطى، يف املدينــة  اقتنــاص حتــوُّ
التــي تــزداد تعقيــدًا وازدحامــًا«. وال أدري ما الســبب 
الــذي جعــل جابــر عصفــور يربــط الروايــة باملدينــة؟ 
ــك  ــًا لذل ــف، وتبع ــى الري ــة ع ــل املدين ــل يفضِّ وه
ــل الروايــة عــى الشــعر؟ وبعــد اطاعــي آلداب  يفضِّ
ــُت إىل أن  ل ــة عنهــم، توصَّ الفرنجــة املرتمجــة أو املنقول
ــر بالناقــد االنجليــزي  جابــر عصفــور يبــدو يل قــد تأثَّ
)آيــان وات(، الــذي أشــار لوجــود االرتبــاط الفعــي 
بــن املدينــة والروايــة )املوســوي، 1985م(. وهنالــك 
ــط  ــعر مرتب ــل الش ــو: ه ــي وه ــادر إىل ذهن ــؤال تب س
ــم  ــا أعل ــدود م ــد - ويف ح ــي أعتق ــداوة؟ إال أنن بالب
- أن التحــوالت الفكريــة والثقافيــة واالجتامعيــة، 
والسياســية واالقتصاديــة ال تقتــر عــى املدينــة، 
وقديــاًم وحديثــًا للمدينــة شــعراؤها وللباديــة كذلــك، 
ــي  ــخصيته الت ــه وش ــه بصمت ــا ل ــاج ألحدمه وكل نت
متيــزه عــن اآلخــر، إال أن اجلنــس واحــد وهو الشــعر، 
فاجلنــس وعــاء يعــرِّ عــن كل هــذه التحــوالت، وأرى 
ــة  ــض وظيف ــة، يناق ــة باملدين ــور الرواي ــط ظه أن رب
ــة  ــاة اليومي ــر احلي ــادرة عــى تصوي ــة، ألهنــا الق الرواي

ــة.   ــة أو يف البادي ــا يف املدين ــاط تفاصيله والتق

ــريب  ــه األدب الع ــا يمتلك ــرف م ــور يع ــر عصف وجاب
ــعرية  ــه الش ــه وبأجناس ــر بأنواع ، يزخ ــرٍّ ــراث ث ــن ت م
والرديــة، وال يمكــن جتــاوزه، وكتابــه الــذي حيمــل 
ــن  ــدف م ــه هي ــب أن ــة(، ال أحس ــن الرواي ــم )زم اس
ورائــه إىل التقليــل مــن شــأن الشــعر واألجنــاس 
ــدة  ــة ولي ــه أن الرواي ــد ب ــرى، وال يقص ــة األخ األدبي
ــرتاث األديب  ــا يف ال ــذور هل ــث، وال ج ــر احلدي الع
ــور، 1999م، ص: 60-59(:  ــول )عصف ــريب، يق الع
»وأخــرًيا فــإن مــا نقولــه عــن زمــن الروايــة، ال يعنــي 
ــة األخــرى، أو  ــواع األدبي ــا نغــض مــن شــأن األن أنن
أننــا نســتبدل بالرتاُتــِب القديــم الــذي يرتأســه الشــعر، 
الرتاتــب اجلديــد الــذي ترتأســه الروايــة، أو أننــا ننفــي 

ــة صفــة احلضــور قبــل هــذا العــر«. عــن الرواي
ــج  ــى هن ــوي ع ــم املوس ــن جاس ــور حمس ــار الدكت وس
جابــر عصفــور، فلــه كتــاب اســمه )عــر الروايــة(، 
ــريه  ــعر وغ ــى الش ــا ع مه ــة، ويقدِّ ــه الرواي ــد في يمجِّ
ــر  ــن روح الع ــري ع ــة يف التعب ــاس األدبي ــن األجن م
احلديــث؛ ألن الروايــة عنــده ليــس »جهــدًا أدبيــًا 
ــث  ــود البح ، يق ــريف كيِّ ــن مع ــي تكوي ــل ه ــًا، ب بحت
فيــه إىل أهــم مصــادر املعرفــة يف الفلســفة واالقتصــاد 
وتصــف   .)8 ص:  )1985م،  والتاريخ...الــخ« 
ســلمى اخلــراء هــذا العــر احلديــث برعــة 
ع  ــوَّ ــر أن يط ــى النث ــًا ع ــح حمتوم ــذي أصب م، ال ــدُّ التق
ــعر  ع الش ــوَّ ــا يط ــر مم ــرورة، أكث ــم ال ــري بحك للتعب

2007م(. )اجليــويس، 
وذهــب الروائــي حممــد املنــي قنديــل إىل أن الروايــة 
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أعــى مرتبــة مــن الشــعر واألجنــاس األدبيــة األخرى؛ 
ــب، الــذي تتداخــل  ألهنــا تناســب هــذا العــر املركَّ
فيــه السياســة باالقتصــاد واالجتــامع مــع طغيــان 
ــذا،  ــن كل ه ــرِّ ع ــي نع ــروت، ولك ــال واجل رأس امل
ــح  ــة تتي ــة، فالرواي ــب كالرواي ــكل مرك ــاج إىل ش نحت
لــك أن تفعــل كل ذلــك، وهــي ســاُح َمــن ال ســاَح 
لــه، حتــاول أن تغــريِّ قــدر اإلمــكان وتضيــف لتجربــة 
ــى  ــارئ ع ــاعد الق ــي تس ــرى، وه ــارب أخ ــرء جت امل

ــل، 2020م(.  ــد )قندي فهــم مهمــة هــذا العــامل املعقَّ
ــاد املحَدثــن ابتــداًء مــن هنايــة القــرن  أمــا بعــض النقَّ
ــة القــرن الواحــد والعرشيــن، فقــد  العرشيــن إىل بداي
ــعر  ــعر، فالش ــة بالش ــتبدلوا الرواي ــدًا واس ــوا بعي ذهب
ــى  ــة أع ــت الرواي ــرب، أصبح ــًا للع ــذي كان ديوان ال
ــؤالء  ــن ه ــرب. وم ــوان الع ــي دي ــل ه ــه، ب ــة من مرتب
عــي الراعــي، الــذي يــرى أن الروايــة »ديــوان العــرب 
املحَدثــن« )فرحيــات، 2000م، ص: 9(. والروايــة 
عنــد املغــرية اهلويــدي ديــوان العــرب احلديــث؛ 
لقدرهتــا عــى إثــارة خميلتنــا، وإضــاءة الزوايــا املعتمــة 
يف الــذات البرشيــة، ومتتعهــا بحريــة احلركــة والتعبــري 
نتيجــة انفتاحهــا عــى الواقــع، وقدرهتــا عــى اهلضــم 
ل  ــكَّ ــرى، لتتش ــة األخ ــون األدبي ــن الفن ــادة م واإلف
ــن  ــا ع ــي متيِّزه ــا، الت ــم خصوصيُته ــا وترتِس ماحمُه

ــرية، د. ت(. ــا )املغ غريه
العــرب  ديــوان  الروايــة  أن  إىل  كريمــة  وذهبــت 
احلديــث؛ ألهنــا تعــرِّ عــن موضوعــات خمتلفــة، 
وتســتوعب كل جنــس، تقــول )غيــرتي، 2016م، 

ــة:  ــن الرواي ــول ع ــد آَن أن نق 2017م، ص: أ(: »وق
إهنــا ديــوان العــرب احلديــث، الــذي يعــرِّ عــن 
ــدر  ــس األق ــي اجلن ــر، وه ــة دون ح ــا خمتلف قضاي
ــار  ــك ص ــة، لذل ــكال الكتابي ــف األش ــتيعابًا ملختل اس
ى )روايــة(، وصــار كلُّ كاتــب  كل عمــل رسدي يســمَّ

ــا«. ــت رايته ــاء حت ــا يش ــب م يكت
والروايــة عنــد الناقــد الروائــي عبــد اهلل إبراهيــم، قــد 
تربَّعــت عــى عــرش األجنــاس األدبيــة، فُينَســُب إليها 
ــامل،  ــا الع ــى هب ــامم، واحتف ــغلت االهت ــر؛ إذ ش الع
واجتامعيــًا  وسياســيًا  ثقافيــًا  مرجعــًا  وأصبحــت 
ــد عبــد اهلل أن الروايــة ديــوان العــرب  وتارخييــًا، ويؤكِّ
يف العصــور احلديثــة، بعــد أن كان الشــعر ديواهنــم يف 

ــم، 2013م(. ــايض )إبراهي امل
وســعيد يقطــن يدافــع عــن الــرد، وهــذا مــا يناِقــض 
مقولــة: »الشــعر ديــوان العــرب«، إال أنَّ دفاعــه هــذا مل 
يكــن مــن أجــل اســتبدال الشــعر بالــرد، وإنــام مــن 
ــدد  ــًا، وتتع ــام مع ــريب عليه ــوم األدب الع ــل أن يق أج
دواوينــه، يقــول )يقطــن، 2012م، ص:31(: »ولقــد 
ــع  ــن واق ــريب ع ــرد الع ــن ال ــاه ع ــام كتبن ــا في دافعن
ــوان  ــعر دي ــأن الش ــي ب ــي تق ــرة الت ــض الفك يناق
العــرب مــن خــال التأكيــد أن العــرب عرفــوا ديوانــًا 
ــرتاث  ــل ال ــدف جع ــك هب ــرد(، وذل ــو )ال ــر ه آخ
الشــعر  يقــف عــى رجلــن مهــا:  األديب  العــريب 
والــرد. وتبعــًا لذلــك ففكــرة الديــوان الوحيــد غــري 
ــة  ــارصًا«. والرواي ــاًم ق ــليمة، وال يمكــن فهمهــا فه س
ــا  ــارك يف تأليفه ــة، فش ــتحق الرفع ــن تس ــد يقط عن
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والفاســفة  واملؤرخــون  والصحافيــون  املتأدبــون 
واألطبــاء وغريهــم، وســامهت املــرأة العربيــة يف 
الرجــل  تنافــس  وأصبحــت  الروائــي،  اإلنتــاج 
يف جمــال العطــاء واإلبــداع عــى املســتوى العــريب 
ــا  ــا وجوائزه ــة مؤمتراهت ــارت للرواي ــدويل، وص وال
التــي تنظَّــم وُتْعَقــد للتنافــس، وتقديــر مــا يتميــز منها. 
ــة  ــات أجنبي ــة إىل لغ ــة الرتمج ــة العربي ــت الرواي وعرف
ــري إىل  ــد أن أش ــا الب ــن، 2012م(. وهن ــدة )يقط عدي
أن الروايــة عنــد ســعيد يقطــن مل تكــن مقتــرة عــى 
جنــس الرجــل، بــل نافســت املــرأُة الرجــَل يف اإلبــداع 
ــًة يف  ــن مغلق ــة مل تك ــًا، والرواي ــًا ودولي ــي عربي الروائ
ــا  ــا وجوائزه ــا مؤمتراهت ــريب، فله ــن الع ــرة الوط دائ
ــة  ــو العاملي ــت نح ــل وخط ــا، ب ره ــي تقدِّ ــة الت الدولي

ــة. ــات أجنبي ــا إىل لغ برتمجته
ــة األوىل  ــة يف املرتب ــل الرواي ــن جيع ــاء َم ــن األدب وم
عــى األجنــاس األدبيــة املنثــورة، ومــن هــؤالء نجــد 
ــى  ــة ع ــل الرواي ــذي جيع ــن ال ــد م ــي حمم ــن ع حس
رأس األجنــاس املنثــورة، ويــرى أهنــا تعــرِّ عــن 
ر احلياة  تفاعــات احليــاة اليوميــة ومشــكاهتا، وتصــوِّ
االجتامعيــة، والروايــة ســيدة األدب املنثــور، فقــد 
ــتهروا  ــري، واش ــيلًة للتعب ــاب وس ــاُر الكتَّ ــا كب اختذه
ــز  ، يتميَّ عــن طريقهــا يف العــامل كلــه، فهــي فــن رسديٌّ
ــة يف  ــاة االجتامعي ــل احلي ــاط تفاصي ــى التق ــه ع بقدرت

ــد، 2006م(. ــزل )حمم ــلوب خمت أس
ــق أو  ــي تتَّف ــرح كل اآلراء الت ــى ط ــي ع ــًا منِّ وحرص
ــاد  ــاء والنق ــن آراء لألدب ــه م ــا أوردُت ــع م ــف م ختتل

إىل أن  أن أشــري  فــكان البــد  بالــرد،  واملهتمــن 
ــه  ــاء أجرت ــي يف لق ــب الرفاع ــي طال ــي الكويت الروائ
ــع كل اآلراء  ــف م ــد اختل ــِج، ق ــُة اخللي ــه صحيف مع
ــئلة  ــد األس ــه ألح ــرتف يف إجابت ــه اع ــابقة، إال أن الس
الواســع، وطغياهنــا  الروايــة، وانتشــارها  بمكانــة 
ــد أن هــذا مل يكــن نابعــًا مــن  عــى غريهــا، ويؤكِّ
ــها،  ــيادهتا لنفس ــن س ــام م ــا، وإن ــى غريه ــيادهتا ع س
ــدى  ــريًا ل ــزًا كب ــد تأخــذ حي ــة بالتأكي وذكــر أن الرواي
النارشيــن، ولــدى الكتَّــاب ويف اجلوائــز، وبالتــايل 
يبــدو حضورهــا طاغيــًا، لكــن أْن نِصَفهــا بأهنــا ســيدة 
األعــامل األدبيــة، فهــذا يف رأيــي كام بعيــد عــن 
ــة العلميــة، فالقصــة ســيِّدة نفســها، والشــعر ســيِّد  قَّ الدِّ
ــكيلية  ــة التش ــه، واللوح ــيِّد نفس ــرح س ــه، وامل نفس
ســيدة نفســها، كل األلــوان الثقافيــة هــي ســيِّدة 
يف جماهلــا، والروايــة جمــرد جــزء منهــا، حتــى وإن 
ــدة  ــًا بفعــل عوامــل عدي ــر انتشــارًا حالي كانــت األكث

2020م(. )الرفاعــي، 
ــكل  ــرزت بش ــد ب ــة ق ــبق أن الرواي ــا س ــة م وخاص
يف  دورهــا  ولعبــت  رواجهــا  وأخــذت  واضــح، 
ــا  ــاد حوهل ــاء والنق ــم األدب ــث، وانقس ــر احلدي الع
ــع  ــى املجتم ــة ع ــا دخيل ــرى أهن ــم ي ــمن: قس إىل قس
ــده،  ــه وتقالي ــه وعادات ــع عقيدت ــق م ــريب، وال تتَّف الع
وقســم  األوىل.  املرتبــة  يف  هــؤالء  عنــد  والشــعر 
لهــا عــى الشــعر، بــل واســتبدل الشــعر بالروايــة،  فضَّ
وأصبحــت الروايــة عنــده ديــوان العــرب، ومــن 
ــة  ــاس األدبي ــائر األجن ــى س ــا ع ــن جمَّده ــؤالء َم ه



حممد موسى البلولة الزين: أفضلية الرواية العربية على الشعر وإشكاالهتا التعليمية يف النقد املعاصر  538-509

523

ــل روح العــر، ومنهــم َمــن  ــد أهنــا متثِّ املنثــورة، وأكَّ
جعــل هلــا كينونتهــا وخصوصيتهــا التــي متيِّزهــا، كــام 

ــا.  ــا وخصائصه ــرى ميزاهت ــاس األخ لألجن
العــريب،  األديب  بالــرتاث  معرفتــي  خــال  ومــن 
ومتابعتــي لتطــور األجنــاس األدبيــة عــى مــرِّ العصور 
بــدءًا مــن العــر اجلاهــي وإىل عرنــا هــذا، أرى أن 
لــكل جنــس أديب خصائصــه التــي متيــزه عــن اآلخــر 
ــًا وأســلوبًا، وقــد يــرز جنــس عــى  شــكًا ومضمون
ــاس، يف زمــن أو عــر معــن أو ظــرف  ســائر األجن
ــى  ــد أق ــس ق ــذا اجلن ــي أن ه ــذا ال يعن د، فه ــدَّ حم
ــرتاث  ــب ال ــرى. وُكُت ــة األخ ــاس األدبي ــة األجن بقي
ــة،  ــاس األدبي ــن األجن ــاء ب ــذا اإلقص ــرِش إىل ه مل ُت
وعــى ســبيل املثــال يف عــر صــدر اإلســام بــرزت 
اخلطابــة، ويف العــر العبــايس بــرزت املقامــة، إال أن 
ــتبدله  ــم يس ــرب، فل ــوان الع ــو دي ــازال ه ــعر م الش
د األجنــاس األدبيــة  النقــاد باخلطابــة أو املقامــة، فتعــدُّ
ــح  ــة، ويتي ــة والنقدي ــة األدبي ــري احلرك ــا، يث عه وتنوُّ
للمتلقــي فرصــة اختيــار اجلنــس الــذي يروقــه، 
ــذي  ــي ال ــكل الفنِّ ــار الش ــدع يف اختي ــاعد كل مب ويس
نــه مــن إظهــار  يتناســب مــع مقدراتــه وميولــه، ويمكِّ
موهبتــه وتقديمهــا للعــامل، الســيام وأن املبــدع العــريب 
ــة  ــول إىل العاملي ــوح يف الوص ــث طم ــر احلدي يف الع

ــز. ــاب واجلوائ ــل األلق وني

املبحث الثاين: إشكاالت الرواية التعليمية: 
الروايــة مــن أهــم األجنــاس يف األدب املعــارص، 

ــًا،  ــًا وعاملي ــة عربي ــل األدبي ــا يف املحاف ــا حضوره وهل
ــتقرار  ــة االس ــت مرحل ــا بلغ ــي أهن ــذا ال يعن إال أن ه
العربيــة،  البيئــات  كل  يشــمل  الــذي  واالنتشــار 
ــا،  ــي تواجهه ــكاالت الت ــن اإلش ــري م ــك الكث فهنال
ولســُت هنــا بصــدد اســتقصائها كلهــا، ووضــع 
احللــول هلــا؛ ألن حجــم الدراســة ال يســمح بذلــك، 
ــة  ــن أمهي ــا م ــا هل ــة؛ مل ــة الرواي ــاول لغ ــرُت أن أتن وآث
ــة  ــة بدراس ــُت اللغ ــن، وربط ــاد والدارس يف آراء النقَّ
ــس  ــن األس ــة م ــم؛ ألن اللغ ــة والتعلي ــة الرواي قضي
واملعايــري التــي بموجبهــا، يتــم اعتــامد الروايــة يف 
ــي. ــم اجلامع ــط التعلي ــام وخط ــم الع ــج التعلي مناه
ــل  ــامل يف العم ــاس اجل ــة أس ــة: اللغ أ/ لغــة الرواي
ل  ــكَّ ــي يتش ــارص الت ــم العن ــن أه ــي م ــي، وه اإلبداع
ــاظ  د ألف ــرَّ ــت جم ــة ليس ــل األديب، »واللغ ــا العم منه
ــري مــن النواحــي  أو معــاٍن، ولكنهــا تنطــوي عــى كث
ــك  ــن كذل ــة، وتتضمَّ ــة واخليالي ــيقية والوجداني املوس
ــًا مــن اإلحيــاء والرمــز واإليــامء، ونســتطيع عــن  ألوان
طريقهــا أن نلمــس ونشــعر ال بحواســنا الظاهــرة، بــل 
ــن، 1964م، ص:  ــا« )حس ــن إدراكن ــا ومواط بعقولن

.)65
ــة اللغــة يف  ــون العــرب أمهي ــاء والروائي ــدرك األدب وي
ــة،  ــة، إال أهنــم يف لغــة الرواي تناوهلــم ألعامهلــم األدبي
ــة  ــتويات اللغ ــن مس ــدد م ــتوى حم ــى مس ــوا ع مل يتَّفق
ــة أي  ــة املعياري ــك باللغ ــم يتمسَّ ــٌق منه ــة، فري العربي
اللغــة الفصحــى يف الــرد واحلــوار، والفريــق الثــاين 
ــوار،  ــة يف احل ــرد، والعامي ــى يف ال ــتعمل الفصح يس
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ــرد  ــة يف ال ــتعامل العامي ــح اس ــث يبي ــق الثال والفري
واحلــوار، وكل فريــق لــه حججــه التــي يســتند إليهــا.
تــه أن اللغــة الفصحــى هــي  أمــا الفريــق األول، فحجَّ
لغــة القــرآن الكريــم، باإلضافــة إىل أن كثــرة اللهجات 
ــق  العاميــة يف اللغــة الواحــدة، واســتخدامها يعمِّ
االزدواجيــة يف اللغــة الواحــدة، ويفقــد املتلقــي املتعــة 
الفنيــة يف العمــل األديب، وجيعــل العمــل األديب مغلقــًا 
2020م(،  )املنشــاوي،  الضيِّقــة  املحليــة  دائــرة  يف 
ويمثِّــل هــؤالء الدكتــور عبــد امللــك مرتــاض، الــذي 
ــد أن العمــل الروائــي اجلميــل، واألدب الرفيــع،  يؤكِّ
ال يتحققــان إال بمســتوى واحــد مــن مســتويات 
اللغــة، ألن اللغــة إذا »اســتحالت إىل فصحــى وعامية، 
وإىل شــعرية وُســوقية، وإىل عاليــة ومتدنيــة، يف عمــل 
ــي  ــل الفنِّ ــاب العم ــد، أص ــف واح ــد، ويف موق واح
ــن  ــك الف ــض يف فل ــا أن ترك ــي هل ــا ينبغ ــاٌز... ف نش
اجلميــل، وال أن تنضــوَي حتــت جنــاح األدب الرفيــع« 

1998م، ص:114-111(. )مرتــاض، 
ومــن أنصــار اللغــة املعياريــة الفصحــى، نجيــب 
العاميَّــة ومســتخدميها،  الــذي حيــارب  الكيــاين 
فالعربيــة الفصحــى عنــده هــي لغــة العلــم والكتابــة، 
ــي  ــة، يق ــة والثقافي ــات العلمي ــتعامهلا يف الكتاب واس
ــة، يقــول )الكيــاين، 1985م،  عــى اللهجــات العاميَّ
ص: 68( »اســتخدام اللهجــات العاميَّــة أمــر يف غايــة 
اخلطــورة، وجيــب منعــه، أو التصــدي للمروجــن لــه، 
ــراء يف  ــة، ال م ــم والكتاب ــة العل ــي لغ ــى ه فالفصح
ــم  ــار العل ــتطيع انتش ــوف يس ــدال، وس ــك، وال ج ذل

ــى  ــاء ع ــة القض ــة املتنوع ــائل املعرف ــة ووس والثقاف
ــة هنائيــًا، مــع مــرور الزمــن«. دعــوى الكتابــة بالعاميَّ
واللغــة الفصحــى عنــد الكيــاين، ال يقصــد هبــا لغــة 
القواميــس ذات الكلــامت املهجــورة، التــي عفــا عليها 
ــة  ــى املفهوم ــام الفصح ــبة، وإن ــْد مناس ــان ومل َتُع الزم
ــظ  ــب أن نحاف ــة جي ــة املعياري ــذه اللغ ــة، وه السلس
ــعب  ــي الش ــى أن يرتق ــل ع ــا، ونعم ــى فصاحته ع
إىل مكانتهــا، ال أن هتبــط إىل مســتواه، ونحــاول أن 
ــا  ــي تفصله ة الت ــوَّ ــل اهل ــا، ونزي ــن تعقيداهت ــط م نبسِّ
ــاب  عــن شــعبها. وشــاهدنا عــى ذلــك أن كبــار الكتَّ
يف مــر والعــامل العــريب مل يكتبــوا إال بالفصحــى، 
ــامل  ــم الع اء يف كل عواص ــرَّ ــري الق ــن مجاه ــدوا م ووج
ــم  ــا غريه ــا، أم ــول والرض ــامي القب ــريب واإلس الع
مــن كتَّــاب العاميَّــة، فلــم خيرجــوا عــن بقعــة صغــرية 

ــاين، 1985م(. ــا )الكي ــمهم عنه ــرج اس ال خي
أمــا احلــوار عنــد هــذا الفريــق، فلغتــه جيــب أن 
ــرد  ــدع لل ــو املب ــب ه ــة؛ ألن الكات ــون فصيح تك
ــة  ــام بلغ ــى صياغته ــه ع ــة، وقدرت ــوار يف الرواي واحل
ســليمة مــن طبعــه وتلقائيتــه، ويــرى شــفيع الســيد أن 
ــاذ  ــق ونف ــرَّ يف عم ــتطيع »أن تع ــى تس ــة الفصح اللغ
عــن لســان حــال الشــخصيات يف حــوار أديب متــن« 
عبــد  والدكتــور   .)210 ص:  1988م،  )الســيد، 
ــة  ــة العاميَّ ــتخدام اللهج ــض اس ــاض يرف ــك مرت املل
يف احلــوار، يقــول )مرتــاض، 1998م، ص: 106( 
ــة لغــًة يف كتابــة احلــوار،  »فإننــا ال نقبــل باختــاذ العاميَّ
ونؤثــر أن ُيــرتك للغــة احلريــة املطلقــة لتعمــل بنفســها 
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عــر العمــل اإلبداعــي«. ويــردُّ مرتــاض عــى الذيــن 
يــَرون أن اســتعامل اللهجــة العاميــة يف احلــوار، يتوافق 
مــع طبيعــة الشــخصية، ويعــر عــن واقعهــا؛ إذ يــرى 
ــة  ــذه التجرب ــض هب ــيوطي ينه ــن الس ــال الدي أن »ج
اللغويــة، فألفينــاه يكتــب عرشيــن مقامــة موزعــة عــى 
ــخصية  ــكل ش ــذ ل ــة، فيتخ ــخصية خمتلف ــن ش عرشي
لغتهــا الوظيفيــة، ولكــن يف إطــار الفصحــى العاليــة« 

.)104 1998م، ص:  )مرتــاض، 
ــك  ــد املل ــور عب ــا الدكت له ــي يفضِّ ــة الت ــة الرواي ولغ
مرتــاض يف الــرد واحلــوار، جيــب أن تكــون وســطًا 
ــوقية  يــن: لغــة امللحمــة الشــعرية، واللغــة السُّ بــن حدَّ
للمرحيــة املعــارصة، ويصنِّفهــا باللغــة األدبيــة، 
وهــذا يعنــي أن تكــون عربيــة فصيحــة، ولكنهــا 
ــارف  ــتعملة ومتع ــة، ومس ــاة اليومي ــة يف احلي متداول
عليهــا عنــد كل الطبقــات، والروائيــون املبدعــون 
ــة  ــم الردي ــاء مفرداهت ــى انتق ــدرة ع ــون الق يمتلك
الفصيحــة، ذات الداللــة العميقــة واملعــرة بقــوة عــن 
شــخصياهتم، فكانــت لغــة حوارهــم ســهلة وميــرة، 
ــى أن  ــادرًا ع ــارئ ق ــوا الق ــا أن جيعل ــتطاعوا عره اس
جيــد متعــة يف متابعتهــم ومعايشــتهم، والكاتــب البارع 
ــف عــى لغتــه،  املتمكــن مــن فنــه، يعــرف كيــف يتلطَّ
ع عــى مســتويات تناســب شــخوصه،  فيجعلهــا تتــوزَّ
دون أن يشــعر القــارئ باختــال يف نســج لغتــه، بــأن 
ــد عــى نحــو مــا  حيافــظ عليهــا يف مســتوى فنِّــي موحَّ

)مرتــاض، 1998م(.
املعياريــة  اللغــة  عنــد  هــؤالء  جهــود  تقــف  ومل 

ــوا أبعــد مــن ذلــك، فالعجــريي  ــل ذهب الفصحــى، ب
ــب  ــوء، جي ــف الس ــه ملواق ــراوي يف وصف ــرى أن ال ي
ــن  ــار م ــه أن خيت ــه، فعلي ــه وعبارات ــط ألفاظ أال تنح
األلفــاظ مــا كان نظيفــًا وعفيفــًا، وال خيــرج عــن مقــام 
احليــاء واألدب )العجــريي، 2008م(. وكان هدُيــه 
يف ذلــك كام اهلل، واستشــهد بآيــات مــن القــرآن 
ــورة  - )س ــلَّ ــزَّ وج ــه –ع ــا قول ــر منه ــم، أذك الكري
ــا  ــَو يِف َبْيتَِه ــي ُه تِ ــُه الَّ ــة: 23(: )َوَراَوَدْت ــف، اآلي يوس
ــَك  ــَت َل ــْت َهْي ــَواَب َوَقاَل ــِت األَْب َق ــِه َوَغلَّ ــْن َنْفِس َع
ــُح  ــُه ال ُيْفِل ــَواَي إِنَّ ــَن َمْث ــُه َريبِّ َأْحَس ــاَذ اهللَِّ إِنَّ ــاَل َمَع َق
ــه  ــز. وقول ــات امــرأة العزي ــر رغب ــوَن( يف تصوي الظَّاملُِ
- يف تصويــر فحــش قــوم لــوط )ســورة  - عــزَّ وجــلَّ
هــود، اآليــة: 78(: {َوَجــاَءُه َقْوُمــُه هُيَْرُعــوَن إَِلْيــِه 

ــيَِّئاِت....} ــوَن السَّ ــوا َيْعَمُل ــُل َكاُن ــْن َقْب َوِم
والفريــق الثــاين يدعــو إىل اســتخدام الفصحــى يف لغــة 
ــة يف لغــة احلــوار  ــي، واســتخدام العامي الــرد الروائ
الروائــي؛ ألنَّ تعــدد املســتويات يف العمــل األديب، 
يتناســب مــع أوضــاع وأحــوال الشــخصيات الفكريــة 
ــوظ  ــب حمف ــي نجي ــة، والروائ ــة واالجتامعي والثقافي
ــة  ــة، والعاميَّ ــه الروائي ــتوَيِن يف أعامل ــن املس ــع ب مج
ــن  ــَن م ي ــال األُمِّ ــا حل ــة ملطابقته ــواره، رضوري يف ح
املتلِقــَن  عــى  وليســهل  احلواريــة،  الشــخصيات 
ــة  ــن بلغ ــه حس ــَب ط ــد ُأْعِج ــا. وق ــطاء فهمه البس
ــب يف  ــا »مل ُتْكَت ــرى أهن ــطية، وي ــوظ الوس ــب حمف نجي
اللغــة العاميَّــة املبتذلــة، ومل ُتْكَتــب يف اللغــة الفصحــى 
ــاس،  ــاط الن ــى أوس ــا ع ــق فهمه ــي يش ــة الت القديم
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ــا  ــارئ هل ــا كل ق ــطى يفهمه ــة وس ــْت يف لغ ــام ُكتَِب وإن
ــون إن  مهــام يكــن حظــه مــن الثقافــة، ويفهمهــا األميُّ
ــة  قرئــت عليهــم، وهــي مــع ذلــك لغــة فصيحــة نقيَّ
ــة  ــا اجلمل ــري فيه ــد جت ــاد، وق ــا وال فس ــوج فيه ال ع
ــن  ــّد، فيحس ــا ب ــون منه ــن ال يك ــًا ح ــة أحيان العامي
موقعهــا، وتبلــغ منــك مبلــغ الرضــا« )حمفــوظ، 

.)87 ص:  1958م، 
ويتَّفــق عبــد الفتــاح مــع طــه حســن؛ إذ يقــول 
ــًا  ــس نق ــن لي ــامن، 1982م، ص: 260(: »فالف )عث
حرفيــًا للواقــع، بــل هــو جتــاوز للواقــع، وتكميــل لــه، 
والواقعيــة الفنيــة يشء خيتلــف عــن الواقعيــة احلرفيــة، 
لذلــك فاســتنطاق الكاتــب ألشــخاص رواياتــه باللغة 
العربيــة الفصحــى، حتــى لــو كانــوا مــن العامــة 
والدمهــاء، أمــر ال يناقــض الفــن؛ ألن قــدرة الروائــي 
ــل يف مــدى براعتــه يف خلــق نــامذج فنيــة  الفنيــة، تتمثَّ

ــاة«.   ــع احلي ــودة يف واق ــامذج املوج ــاكل الن تش
ــة يف  ــتويات اللغ د مس ــدُّ ــرادة إىل تع ــد ب ــري حمم ويش
ــكل؛  ــن هي ــد حس ــية ملحم ــب( الرومانس ــة )زين رواي
ــام  ــفوية، إن ــغ الش ــة والصي ــتعامل العاميَّ ــريى أن اس ف
هــو انتصــار للذاكــرة اللغويــة يف مظهرهــا الكامــي، 
واختيــار فنِّــي يف رســم الشــخصيات التــي ال تنفصــل 
ــب  ــاد الكات ــو أع ــذا النح ــى ه ــا، وع ظاهت ــن تلفُّ ع
ــفوي إىل  ــر الش ــال حتوي ــن خ ــه م ــة روايت ــق لغ خل
ــدد  ــميه بالتع ــا نس ــذا م ــة، وه ــفوية مكتوب ــة ش لغ
ــة  ــرادة أمهي ــح ب ــرادة، 1996م(. ويوضِّ ــوي )ب اللغ
تعــدد مســتويات اللغــة يف الروايــة، فــريى أهنا تســاعد 

عــى »إبــراز أمهيــة التعــدد اللغــوي يف تشــخيص 
ــة  ــم األزمن ــخصيات، ورس ــتنطاق الش ــامت واس الثي
والفضــاءات، ذلــك أن صــورة اللغــة يف الروايــة 
ُتَلْمِلــم ســامت جممــوع مكونــات النــص، وترتبــط هبــا 
بعاقــة التأثــري املتبــادل« )بــرادة، 1996م، ص: 38(، 
ــكام  ــة ال ــن لغ ــة ب ــافة الباقي ــْدم املس ــو إىل َه ويدع
ــامت  ــتعامل الكل ــال اس ــن خ ــى، م ــة الفصح واللغ
ــي  ــتقاقات الت ــامت واالش ــتعامل الكل ــة، واس األجنبي
ــرادة، 2011م، ص:  ــة )ب ــة الدارج ــا اللغ ــر هب تزخ

.)57
ــة،  ــى والعاميَّ ــن الفصح ــق ب ــي توفِّ ــطية الت والوس
ــه  ــذي نقل ــف ال ــد رشي ــول حمم ــًا يف ق ــا أيض نجده
ــداره، 1957م، ص: 74(:  ــى )ه ــد مصطف ــه حمم عن
ــة،  ــزول إىل العاميَّ ــب الن ــن الصع ــرف أن م ــا أع »أن
ــة الصعــود إىل الفصحــى،  وأصعــب منــه، عــى العاميَّ
فــامذا علينــا إذا تنازلنــا عــن القيــود اللغويــة واأللفــاظ 

ــة؟«. ــٍع للعاميَّ ــرب َوْض ــة إىل أق ــري الفصيح والتعاب
لــون اســتعامل  وبعــض األدبــاء مــن هــذا الفريــق يفضِّ
الروائيــن للغــة الفصحــى، إال أهنــم ال يامنعــون مــن 
ــف، إذا  ــض املواق ــظ يف بع ــة بتحف ــتخدام العاميَّ اس
اقتضــت الــرورة االجتامعيــة، ومنهــم عبــد القــادر 
ــف أن  ــض املواق ــوز يف بع ــه »جي ــر أن ــذي ذك ــط ال الق
يســتخدم القــاص بعــض األلفــاظ والتعابــري العاميــة 
ــاعد  ــًا، يس ــًا فني ــدم موقف ــذا خي ــوار، إن كان ه يف احل
عــى رســم الشــخصيات بمســتوياهتا االجتامعيــة 
وحممــود   )164 ص:  2000م،  )القــط،  املتباينــة« 
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الســمرة )الســمرة، 1974م(.
ــة  ــة العامي ــى اللهج ــذي يتبن ــث ال ــق الثال ــا الفري أم
ــا  ــة يف رسده ــك الرواي ــام يف ذل ــة، ب ــامل األدبي يف األع
ــة  ــه العاميَّ ــة بربط ــل نعيم ــه ميخائي ــا، فيمثِّل وحواره
ــي ال  ــة، والت ــة والفكري ــعب االجتامعي ــفة الش بفلس
ــرى أن  ــى؛ إذ ي ــة الفصح ــتوعبها اللغ ــتطيع أن تس تس
ــريًا  ــن كث ــا اخلش ــت ثوهب ــرت حت ــة، »تس ــة العامي اللغ
ــه  ــاة، وأمثال ــه يف احلي ــعب واختبارات ــفة الش ــن فلس م
واعتقاداتــه، التــي لــو حاولــَت أن تؤدِّهيــا بلغــة 
فصيحــة، لكنــَت كَمــن يرتجــم أشــعارًا وأمثــاالً عــن 

لغــة أعجميــة« )نعيمــة، 1991م، ص: 34(.    
ــا  ــب أن خياطبون ــة جي ــد نعيم ــة عن ــخاص الرواي وأش
ــم  ــن عواطفه ــا ع ــروا هب ــودوا أن يع ــي تع ــة الت باللغ
وأفكارهــم، وأن الكاتــب الــذي حيــاول أن جيعــل 
الشــعرية  الدواويــن  بلغــة  يتكلَّــم  أميــاًّ  فاحــًا 
ــه  ــه وقارئ ــه ونفس ــم فاَح ــة، يظل ــات اللغوي واملؤلف
ــزل  ــر اهل ــخاصه يف مظه ــر أش ــل يظه ــامعه، ال، ب وس
ــن،  ــد ف ــًا ض ــرتف جرم ــزل، ويق ــد اهل ــث ال يقص حي
ــاهد  ــراه يف مش ــبام ن ــان حس ــر اإلنس ــه يف تصوي مجال
ــد  ــب أمح ــة، 1991م(. وذه ــة )نعيم ــاة احلقيقي احلي
أمــن أبعــد مــن ذلــك وذكــر »أن كثــريًا مــن األلفــاظ 
ــًا  ــتعامل روح ــا االس ــد أفاده ــة ق ــريات العاميَّ والتعب
ــن  ــا م ــد هل ــة، مل جت ــا بالعربي ت عنه ــرَّ ــإذا ع ــة، ف قوي
ــة، وحســن داللتهــا عــى املعنــى«  التعبــري قــوة العاميَّ

.)6 1933م، ص:  )أمــن، 
وحممــود طاهــر يف دفاعــه عــن اســتخدامه للغــة 

العاميــة يف كتاباتــه الروائيــة يف الــرد ويف احلــوار 
ــدُت الكتابة  يقــول )بــدر، د. ت، ص:171(: »إينِّ تعمَّ
ــس،  ــع يف النف ــون أوق ــة؛ لتك ــة الريفي ــة العامي باللغ
ــرى«. ــكان الق ــة س ــل( ملحادث ــق األص ــارة )طب وعب
وخاصــة مــا ســبق أن األدبــاء والنقــاد يف لغــة 
الروايــة، قــد انقســموا إىل ثاثــة تيــارات: التيــار األول 
حيــرص عــى لغــة القــرآن الكريــم، والــرتاث املجيــد، 
ــة.  ــة الرواي ــى يف كتاب ــة الفصح ــري اللغ ــل بغ وال يقب
والتيــار الثــاين واقعــي، ينــادي بمطابقــة اللغــة للواقــع 
بتعــدد  فيؤمــن  والفكــري،  والثقــايف  االجتامعــي 
مســتويات اللغــة يف كتابــة الروايــة، فاللغــة الفصحــى 
للــرد والعاميــة للحــوار. والتيــار الثالــث يدعــو إىل 
نــزول اللغة إىل مســتوى ثقافــة األشــخاص االجتامعية 
ــذا  ــم، وه ــن أحواهل ــاهنم ع ــري بلس ــة، والتعب والفكري
الفريــق ال مانــع لديــه مــن اســتخدام العاميَّــة يف 

ــا.  ــا وحواره ــة يف رسده ــة الروائي الكتاب
ومــا أالحظــه مــن خــال اطاعــي عــى الكثــري مــن 
د فيهــا  الروايــات، أن اللغــة الغالبــة املســتعملة، تتعــدَّ
املســتويات اللغويــة، فتجمــع مــا بــن الفصحــى 
د  ــدُّ ــذا التع ــل ه ــة ملث ــا بحاج ــة، وال أرى أنن والعاميَّ
الــذي جييــز اســتعامل العاميَّــة، ولغتنــا ليســت عاجــزة 
عــن مواكبــة الواقــع ومســايرته، بــل هــي غنيــة 
ــة  ــى خماطب ــادرة ع ــًا، والق ــة أخاقي ــا امللتزم بألفاظه
د املســتويات  ــه، وتعــدُّ كافــة رشائــح املجتمــع وطبقات
الــذي أدعــو إليــه، يكــون يف إطــار اللغــة الفصحــى، 
وال خيــرج عنهــا إىل العاميَّــة، وهــو مــا أورده اجلاحــظ 
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ــظ، 1998م،  ــه )اجلاح ــر يف قول ــن املعتم ــرش ب ــن ب ع
ص:138-139(: »ينبغــي للمتكلــم أن يعــرَف أقــداَر 
املعــاين، ويــوازَن بينهــا وبــن أقــدار املســتمعن وبــن 
ــك  ــن ذل ــة م ــكل طبق ــَل ل ــاالت، فيجع ــدار احل أق
ــم  كامــًا، ولــكل حالــة مــن ذلــك مقامــًا، حتــى يقسِّ
ــدار  ــم أق ــاين، ويقسِّ ــدار املع ــى أق ــكام ع ــدار ال أق
املعــاين عــى أقــدار املقامــات، وأقــدار املســتمعن عــى 
ــظ،  ــه اجلاح ــار إلي ــا أش ــاالت«. وم ــك احل ــدار تل أق
ــدأ  ــي تب ــى، الت ــة الفصح ــتويات اللغ د مس ــدُّ ــو تع ه
الفصحــى  اللغــة  إىل  العاليــة،  الفصحــى  باللغــة 
ــا، وال  ــارف عليه ــتعملة واملتع ــة املس ــهلة السلس الس

ــة. ــزل إىل العاميَّ تن
ومــن املشــكات املهمــة، التــي جيــب الوقــوف عندهــا 
ــات  ــا اللهج د فيه ــدَّ ــة تتع ــات العربي ــًا، أن البيئ ملي
ــكاد ال  ــة، وت ــن الثاني ــف ع ــة ختتل ــة، وكل هلج العاميَّ
ــة  ــة عربي ــَك إىل بيئ ــن بيئتِ ــَت م ــيئًا إن انتقل ــم ش تفه
أخــرى، وهــذا دليــل عــى أن الــذي جيمــع بــن 
البيئــات العربيــة هــو اللغــة الفصحــى، وليســت 
العاميَّــة، والروايــات العربيــة إن ُكتَِبــت باللهجــة 
العاميَّــة واختلفــت بيئاهتــا، فســيصعب عليــك فهمهــا 
إن مل تكــن مــن بيئــة الروايــة، أمــا إذا ُكتَِبــت الروايــات 
بالعربيــة الفصحــى، فســتكون مفهومــة يف كل البيئــات 

ــا. ــاِرَها وتأثريه ــن انتش ــُد م ــا يزي ــة، ممَّ العربي
اده  ب/ الروايــة والتعليــم: الروايــة جنــس أديب لــه روَّ
اء  ــرَّ ــن الق ــري م ــدد كب ــاد، وع ــن والنقَّ ــن الروائي م
يفضلوهنــا ملــا فيهــا مــن تشــويق، إضافــة إىل أن 

ــات  ــص، واملطبوع ــبِّ القص ــى ح ــت ع ــس ُجبَِل النف
ــد ســعة انتشــارها  مــن الروايــة وعــدد الطبعــات يؤكِّ
وهــذا  2008م(،  )العجــريي،  الكبــري  ومجهورهــا 
ــة  ــات األدبي ــا يف الدراس ــة وجوده ــح أمهي ــا يوضِّ م

ــة. ــة التعليمي والنقدي
وســعيد يقطــن يــرى أهنــا مل جتــد حظَّهــا مــن االهتــامم 
عنــد القائمــن بأمــر التعليــم يف مجيــع املراحــل ويف كل 
الــدول العربيــة، باســتثناء دولــة املغــرب التــي بــدأت 
بتضمينهــا للمناهــج الدراســية يف املرحلــة الثانوية، إال 
ــن،  ــها )يقط ــة يف تدريس ــدون صعوب ــاتذة جي أن األس

2012م(.  
ــة  ــس الرواي ــة لتدري ــة دقيق ــن إحصائي م يقط ــدِّ مل يق
ــر أن  ــه أن يذك ــد فات ــدو ق ــة، ويب ــدول العربي يف كل ال
رت للتدريــس عــى  روايــة )الطريــق الطويــل( قــد ُقــرِّ
ــام1959 م  ــة يف ع ــة املري ــة الثانوي ــاب املرحل ط
ــة  ــة، 2020م(، ورواي ــة املري ــة العام ــة الثانوي )بواب
يف  س  ُتــدرَّ كانــت  التــي  حســن  لطــه  )األيــام( 
ــات  ــبعينيات وثامنيني ــر يف س ــة بم ــة الثانوي املرحل
ــد  ــى ح ــدر، 2010م(، وع ــن )املص ــرن العرشي الق
علمــي واطاعــي أن تدريــس الروايــة يف املرحلــة 
الثانويــة يف مــر قــد توقَّــف بفعــل التغــريات يف 
ــر لــدي  املناهــج الدراســية للمرحلــة الثانويــة، ومل تتوفَّ
ــة يف  ــة الثانوي ــة يف املرحل ــس الرواي ــة لتدري إحصائي

ــرى.  ــة األخ ــدول العربي ال
مرحلــة  يف  العربيــة  اجلامعــات  يف  الروايــة  أمــا 
ري  م من ضمــن باب النثــر يف مقرَّ البكالوريــوس فُتَقــدَّ
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األدب احلديــث ونقــده، وهــذا طبيعــي ألن املفــردات 
ــة  ــة ومتوازن ــون منطقي ــد أن تك ــرر الب ــة يف املق املقدم
ــع مــن أن  ــر، إال أن هــذا ال يمن تتضمــن الشــعر والنث
ــن  ــتقلة ضم ــررات مس ــا يف مق ــة ونقده م الرواي ــدَّ ُتق
مقــررات خطــة اللغــة العربيــة، نظــرًا النتشــارها 
الواســع وغــزارة إنتاجهــا واهتــامم الشــباب هبــا، 
ــية  ــط الدراس ــة اخلط ــن جترب ــتفادة م ــا االس وبإمكانن
ألقســام اللغــات األجنبيــة يف جامعاتنــا العربيــة، 
ــة  ــد الرواي ــا تعتم ــة؛ ألهن ــة اإلنجليزي ــًة اللغ وخاصَّ
ــتقلة.  ــررات مس ــية يف مق ــا الدراس ــا يف خطته ونقده
وحتــى أكــون أكثــر دقَّــة، ويف حــدود اطاعــي 
وماحظتــي، وليــس اعتــامدًا عــى إحصــاء دقيــق 
قائــم عــى الدراســة، أرى أن الروايــة حــارضة يف 
النــدوات واملؤمتــرات األدبيــة والعلميــة التــي ُتِقيُمهــا 
يف  املتمثلــة  واالجتامعيــة،  األكاديميــة  املؤسســات 
اجلامعــات واملراكــز والنــوادي األدبيــة وغريهــا، وأن 
هنــاك الكثــري مــن األبحــاث العلميــة يف الروايــة 
ــاتذة  ــن األس ــون م ــا الباحث ه ــي، أعدَّ ــد الروائ والنق
ــذه  ــوراه، وه ــتري والدكت ــاب املاجس ــن وط اجلامعي
ــة  ــة حمكم ــات علمي ــرَش يف جم ــم وُتنْ ــاث حتكَّ األبح
ومتخصصــة أو متنوعــة التخصص، وتتبــع للجامعات 
أو مراكــز البحــوث وغريمهــا، وبموجبهــا يتــم صدور 
الشــهادات العلميــة أو ُتْعَتَمــُد الرتقيــات، أو قــد تكون 
رشطــًا مــن رشوط التعيــن يف املؤسســات األكاديميــة. 
ــم،  ــة يف التعلي ــه الرواي ــي تواج ــكاالت الت ــا اإلش أم
اســتعملوا  العــرب  الروائيــن  أغلــب  أن  فمنهــا 

اللَّهجــة العاميَّــة يف كتابتهــم الروائيــة، ممــا أّدى إىل 
ــزم  ــم تلت ــة التعلي ــم؛ ألن لغ ــا يف التعلي ــدم اعتامده ع
ــك  ــد ذل ــاب، ويؤكِّ ــم الط ــة يف تعلي ــة املعياري باللغ
مــا ذهــب إليــه ســعيد يقطــن؛ إذ يــرى أن استســهال 
ــا، كان لــه األثــر  كتابــة الروايــة واالســتعجال فيه
ــة  ــا اللغوي ــى مجالياهت ــاظ ع ــا واحلف ــد نصه ــى جتوي ع
ــات  ــن الرواي ــد م ــة، فالعدي ــلوبية واملوضوعي واألس
ــة  ــاء املطبعي ــر باألخط ــًا وتزخ ــة لغوي ــة ضعيف العربي
إىل جانــب النحويــة واإلمائيــة واألســلوبية، ورجــال 
ــر  ــِهم يف تأخُّ ــا ُتْس ــا؛ ألهن ــون عليه ــم يعرتض التعلي

ــن، 2012م(. ــاب )يقط ــد الط ــة عن اللغ
ــن  ــدد م ــته لع ــال دراس ــن خ ــح م ــد اهلل صال وعب
قصــورًا  هنــاك  أن  الحــظ  الســعودية،  الروايــات 
ــن  ــري م ــوال كث ــة ألح ــب العلمي ــًا يف اجلوان فاضح
الروائيــن، وهــم ليســوا مؤهلــن للــكام فيهــا، 
ورواياهتــم مليئــة باألخطــاء اإلمائيــة والنحويــة 

2008م(. )العجــريي، 
ــح  ــي ال يصل ــاج الروائ ــي أن كل اإلنت ــذا ال يعن وه
ــة،  ــن الرواي ــون ف ــن ال يتقن ــم، وأن كل الروائي للتعلي
ختــرج  ال  التــي  الروايــات  مــن  العديــد  فهنــاك 
مســتوياهتا اللغويــة عــن اللغــة الفصحــى، ممــا يســهم 
ــتوياته  ــب مس ــي تتناس ــاج روائ ــم بإنت ــد التعلي يف رف
اللغويــة الفصيحــة مــع مراحــل نمــو الطــاب العقلية 
والثقافيــة واالجتامعيــة والفســيولوجية يف كل املراحــل 
التعليميــة، ومــن أبــرز كتَّــاب الروايــات الذيــن آثــروا 
الفصحــى يف أعامهلــم الروائيــة: مصطفــى لطفــي 
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املنفلوطــي، وطــه حســن، وعــي اجلــارم، وعــي أمحــد 
ــاوي، 2020م(. ــم )املنش ــري، وغريه باكث

ومــن اإلشــكاالت التعليميــة، أن أســاتذة املــدارس مل 
يتبيَّنــوا طرائــق حتليــل الروايــة يف دراســتهم اجلامعيــة، 
ممــا جيعلهــم عاجزيــن عــن حتبيبهــا إىل الطــاب، بــل 
ويصعــب عليهــم تدريســها، ولذلــك نجــد أن الطالب 
ن لديــه عــادات قــراءة الروايــة، التــي  العــريب مل تتكــوَّ
ف عــى آلياهتــا، فيصعــب  ــق يف التعــرُّ نــه مــن التعمُّ متكِّ
ــف يف دراســة  عليــه اســتقباهلا وقراءهتــا، وهــذا التخلُّ
ــر  ــع، فيتأخَّ ــى املجتم ــس ع ــة، ينعك ــس الرواي وتدري

وعيــه النقــدي بالروايــة )يقطــن، 2012م(.
ــص  ــام خي ــه في ــب إلي ــام ذه ــن في ــع يقط ــق م وأتَّف
مشــكلة  أهنــا  وأرى  األســاتذة،  تأهيــل  ضعــف 
واجلهــات  الــوزارات  قصــدت  إذا  حلهــا  يمكــن 
ــة يف  ــال الرواي ــررت إدخ ــك، وق ــم ذل ــة بالتعلي املعني
ــوزارات متتلــك أدوات  ــوي، فال ــم الثان مناهــج التعلي
ــة إىل  ــتمر، باإلضاف ــب مس ــن ورش وتدري ــل م التأهي
ــه  ــس وطرائق ــج التدري ــة يف مناه ــهادات التأهيلي الش

واســرتاتيجياته ووســائله.
ــة  ــة والفكري ــباب املوضوعي ــم األس ــن أه ــل م ولع
ــي  ــرادة، الت ــد ب ــد حمم ــية عن ــة والسياس واالجتامعي
ــم الثانــوي،  ــُة عــن التعلي بموجبهــا اســُتْبِعَدت الرواي
مــات: اجلنــس، الديــن،  »َتَغْلُغــُل الروايــِة إىل املحرَّ
الواقــع الظاهــر  ــت بــن كتلــة  السياســة، واندسَّ
ــات  ــرز التناقض ــق، لت ــذات والعائ ــا رشوخ ال وثناي
ــى  ــد ع ــه، املعتِم ــن عن ــن املعل ــة ب ــات القائم واملفارق

ــش الضــارب  ــه، املهمَّ اللغــة اآلمــرة، واملســكوت عن
2011م،  )بــرادة،  املعيــش«  أعــامق  يف  بجــذوره 
حيــزًا  اجلنــس  موضوعــات  فاحتلَّــت   .)57 ص: 
ــات  ــت الرواي ــة، وأصبح ــوص الروائي ــريًا يف النص كب
مــة يف  جريئــة تقتحــم املحرمــات، التــي تعــد حمرَّ
ــْرف األخــاق الســائدة، ولكنهــا أصبحــت واقعــًا  ُع
الت  ــوُّ ــن حت ــدر م ــًا، ينح ــيًا واقتصادي ــًا ونفس اجتامعي
العربيــة  تتقــاذف املجتمعــات  متســارعة وخميفــة، 
2011م(. وهــذا التنــاول للموضوعــات  )بــرادة، 
اجلريئــة، مــع غيــاب البعــد الفنــي واجلــاميل يف الكتابــة 
الروائيــة، جيعــل الناقــد الروائــي حمرجــًا، فهــل عليــه 
أن يدافــع عــن القيــم اجلامليــة والفنيــة أم احلريــة 
يف تنــاول قضايــا مثــل: )اجلنســية املثليــة( و )زنــا 

املحــارم( وغريمهــا )يقطــن، 2012م(.
اللغــة  إمكانــات  يســتغلُّون  الروائيــن  وبعــض 
م واملحظــور، وتفكيــك  ــِش املحــرَّ ــة، هبــدف نب العربي
ــد  ــي، ويؤكِّ ــي املجتمع ــكيك يف الوع ــرتاث، والتش ال
ــات  ــض الرواي ــرى أن بع ــك؛ إذ ي ــع ذل ــد الضب حمم
اجلديــدة تشــتبك مــع اللغــة حماولــًة هتجينهــا، وانتهاك 
قدســيتها، ال بمفهــوم االنتقــال هبــا مــن مســتوى 
اســتغال  بمفهــوم  وإنــام  العاميــة،  إىل  الفصحــى 
م  ــرَّ ــك املح ــاب ينته ــاء خط ــا لبن ــا وإمكاناهت طاقته
وحيــاول  الــرتاث،  تفكيــك  ويعيــد  واملحظــور، 
التشــكيك يف الوعــي املجتمعــي، بتوليــد األســئلة 
ــكِّ  ــه إىل حم ــل ب ــراده، وينتق ــدى أف ــاؤالت ل والتس

اســترشاِف ُأُفــق املســتقبل )الضبــع، 2010م(.
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الروايــات  بعــض  لواقــع  نظرتــه  يف  والعجــريي 
د أوجــه االنحــراف التــي جتــاوز فيهــا  الســعودية، حــدَّ

الروائيــون املحرمــات، وأوجزهــا يف اآليت:
تشــويه الواقــع بتقديــم صــور واقعيــة مقصودة، 	 

يزعمــون أهنــا خياليــة ال عالقــة هلــا بالواقع.
ــة، ومهامجــة األحــكام 	  ُب األصــول الرشعي رَضْ

ــكاالت،  ــبهات، وزرع اإلش ــث الش ــة بب الديني
وخلــط احلــق بالباطــل.

اهلــوس 	  يف  املتمثــل  األخالقــي  االنحــالل 
اجلنــي، الــذي يتَّضــح يف وصفهــم العالقــات 
ــد. ــس الواح ــن أو اجلن ــن اجلنس ــة ب املحرم

وعاداتــه 	  وِقَيِمــه  املجتمــع  عــى  ــم  التهجُّ
وتقاليــده وأعرافــه احلســنة، ويــَرون أهنــا عقبــة 

م. أمــام التطــور والتقــدُّ
التغريــر باملــرأة والعبــث بقضاياهــا، حتــت 	 

دعــاوى التحــرر.
مهامجــة أهــل اخلــر املجتهديــن وامللتزمــن 	 

ــًا، فعممــوا اخلطــأ، ووضعــوا هلــم صــورا  ديني
ــي  ــرض النف ــم امل ــم هت ــوا هب ــة، وألصق نمطي

ــة. ــف والرجعي والتخلُّ
واملؤسســات 	  اإلســالمي  التيــار  مهامجــة 

ــة الرســمية وغــر الرســمية )العجــري،  الديني
2008م(.

الروايــة،  إشــكاالت  أهــم  يــرز  ســبق  ومــا 
فموضوعاهتــا اجلريئــة عــى الِقَيــم والتقاليــد واملنظومة 
السياســية واالجتامعيــة، كانــت الســبب يف اســتبعادها 

ــى  ــتها ع ــرت دراس ــوي، واقت ــم الثان ــن التعلي م
التعليــم اجلامعــي ومــا فــوق اجلامعــي، ألن الطــاب 
بلغــوا مرحلــة مــن  النضــج متكنهــم مــن التمييــز بــن 
ــامل  ــن األع ــرديء م ــد وال ــح واجليِّ ــح والطال الصال

ــة. الروائي
ــا  ــزم بقضاي ــي امللت ــاج الروائ ــي أرى أن اإلنت  إال أنن
اإلنســان العــريب الفكريــة واالجتامعيــة والثقافيــة 
والوطنيــة، ليــس بقليــل، فِلــَم مل نســتفد منــه يف تعليــم 
ــأنا  ــة؟ وإذا أنش ــة والثانوي ــة اإلعدادي ــاب املرحل ط
صــة أولــت اإلنتــاج  مؤسســات أكاديميــة متخصِّ
الروائــي عنايتهــا، نســتطيع أن نختــار منــه مــا يناســب 
والثانــوي،  اإلعــدادي  التعليــم  طــاب  قــدرات 
ــي  تنمِّ فالروايــة  التعليميــة،  األهــداف  وحيقــق 
ــة  ــم حمب ــرس فيه ــة، وتغ ــة والكتابي ــم التعبريي قدراهت
ــع مداركهــم، وتزيــد  ــز أخيلتهــم، وتوسِّ القــراءة، وحتفِّ
ي  وتقــوِّ املعــريف،  وخمزوهنــم  اللغــوي  معجمهــم 

ــر.  ــامل اآلخ ــم بالع فه ــم، وتعرِّ ذاكرهت
لغتهــا  يف  الروايــة  إشــــــــكاالت  أن  واملاحــظ 
وضعــف  للمحرمــات  وجتاوزهــا  وموضوعاهتــا 
ــاق  س يف نط ــدرَّ ــا ت ــة، جعلته ــة اجلاملي ــا الفني جوانبه
ــا؛  ــا بعده ــة وم ــة اجلامعي ــى املرحل ــر ع ــق يقت ضي
ــة  ــة: اللغ ــة التعليمي ــُب كل أركان العملي ــا ُتِصي ألهن
واملعلــم واملتعلــم، وموضوعــات املــادة العلميــة، 
وطرائــق التدريــس، بــل واملجتمــع املســتهدف، إال أن 
ــف  ــة، توظِّ هــذا ال يعنــي عــدم وجــود معاجلــة علمي
الروايــة يف املناهــج التعليميــة خلدمــة املجتمــع، الســيام 
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ــة  ــى التارخيي ــامل الفصح ــن األع ــد م ــاك العدي أن هن
واإلســامية والوطنيــة، التــي َتْصُلــُح ألن تكــون مــادة 

ــدارس. ــات وامل ــة يف اجلامع ــة وبحثي تعليمي
م حممد بــرادة رؤيتــه يف معاجلــة هذه اإلشــكاالت  وقــدَّ
ــكل  ــة بش ــام والرواي ــكل ع ــه األدب بش ــي تواج الت
خــاص، ونجملهــا يف العمــل عــى حتقيــق تطــور 
جــذري يف التعليــم يف براجمــه ومناهجــه، ليصبــح 
مرتبطــًا عضويــًا بحاجيــات املجتمعــات العربيــة، 
ــن  ــوع م ــذا الن ــريه، وه ــه وتغي ــة يف تنميت وأداة فاعل
التعليــم حُيــِدث حتــوالً يف مفهــوم األدب، فينقلــه مــن 
تنشــيط الذاكــرة إىل طرائــق نقديــة تربــط األدب- 
ومــن ضمنــه تدريــس الروايــة- بتكويــن الوعــي 
العــريب الراصــد ألولويــات املجتمــع وتبدالهتــا عــر 
كل املســتويات، بــام فيهــا مســتوى اإلبــداع والتخييــل 
)بــرادة، 1996م(. ويضيــف ســعيد يقطــن أن إعطــاء 
الروايــة مســاحة أكــر يف جمــال الرتبيــة والتعليــم 
واإلعــام، جيعلهــا حــارضة بقــوة يف احلركــة األدبيــة 

والنقديــة )يقطــن، 2012م(.
لتدريــس  األكاديمــي  باملنهــاج  املوســوي  وهيتــم 
ــق دون  ــه أن يتحق ــن ل ــه ال يمك ــرى أن ــة، وي الرواي
ــرِّ  ــي تف ــرى الت ــادر األخ ــدارس إىل املص ــه ال توجي
ــاليب  ــكالية األس ــا وإش ــة واهتامماهت ــات الرواي اجتاه

والبِنَــى فيهــا )املوســوي، 1985م(.
ومــن احللــول التقنيــة التعليميــة التــي نبَّــَه إليهــا 
يقطــن، توظيــف احلاســب اآليل وبرجمياتــه، يف خدمــة 
الروايــة، وهــذا مــا يثــري انتبــاه وتفكــري املتعلــم، ويعــد 

ــن، 2012م،  ــول )يقط ــة، يق ــة فاعل ــيلة تعليمي وس
ص: 219(: »إن عاقــة الروايــة العربيــة بالوســيط 
ــر  ــن أكث ــن ب ــي م ــه( ه ــوب وبرجميات ــد )احلاس اجلدي
القضايــا إثــارة للتفكــري واالهتــامم، الســيام بعــد 
ــه،  ــتثمر إمكانات ــة تس ــة أجنبي ــارب روائي ــور جت ظه
ــذي ال  ــت ال ــه، يف الوق ــن خال ــداع م ــعى لإلب وتس
ــن إدراك  ــزة ع ــة عاج ــة العربي ــة الروائي ــزال التجرب ت
ــل قيمتــه ورضورتــه يف عرنــا احلــايل«.  أمهيتــه، ومتثُّ
وإضافــًة ملــا ســبق، فنحــن يف عــر العوملــة والتقنيــة 
مرتبطــة  أصبحــت  وكلهــا  والوســائط،  والرجمــة 
بالشــابكة العنكبوتيــة، ودخلــت يف كل املجــاالت، 
والعــامل اآلن يتَّجــه إىل التعليــم التقنــي. وكل هــذا 
يســتثمره  أن  جيــب  رحبــًا،  ميدانــًا  يعــدُّ  التطــور 
الروائيــون لإلبــداع فيــه؛ ليــزداد تأثريهــم يف جمتمعهــم 
ــاملَ  ــوا الع ف ــي، وليعرِّ ــدي الروائ ــي النق ــة الوع بتنمي
بمجتمعهــم مــن خــال إبداعهــم الروائــي اإلنســاين، 
ــداع  ــم أيضــًا توظيــف اإلب وعــى املختصــن يف التعلي
الروائــي، واالســتفادة مــن التطــور التقنــي يف خدمــة 

ــة. ــانية عام ــم واإلنس جمتمعاهت
املجتمــع،  وعــي  تســتهدف  التــي  احللــول  أمــا 
اإلعــام يف  باســتغال وســائل  تبــدأ  أن  فيمكــن 
ــا،  ــة وأمهيته ــور بالرواي ــف اجلمه ــم، ويف تعري التعلي
ــة  ــج األدبي ــن للرام ــم املتخصص ــال تقدي ــن خ م
ــة، وَعــْرض  ــة التــي ختــدم فــن الرواي ــة اهلادف والنقدي
ــاه املتلقــي، وُتْســِهم  ــة التــي تثــري انتب األعــامل الروائي
ــه  حسِّ وتنميــه  الروايــة،  بأمهيــة  وعيــه  زيــادة  يف 
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ــًا  ــك قائ ــرادة إىل ذل ــد ب ه حمم ــوَّ ــدي، ون األديب والنق
)1996م، ص: 73(: »توعيــة املواطــن العــريب بأمهيــة 
الروايــة وإنتاجهــا عــر وســائل التثقيــف اجلامهرييــة، 
ــوين،  ــة يف النقــد الصحفــي واإلذاعــي والتلفزي املتمثل
ــًا  ــدًا روائي ــج نق ــي، وتنت ــل الروائ ــاول العم ــي تتن الت

متخصصــًا«.
لوحدهــا  الســابقة  واملعاجلــات  احللــول  أن  وأرى 
ال تكفــي؛ ألهنــا ال ختــرج عــن دائــرة التخطيــط 
النظــري، فعــدد الروائيــن كبــري، فمنهــم املبــدع 
ــم  ــؤول، ومنه ــم املس ــم املتعل ــي، ومنه ع ــم املدَّ ومنه
أنصــاف املتعلمــن الذيــن ال يفرقــون مــا بــن الفصيح 
والعامــي، ومــا بــن احلــق والباطــل، واهلادف احلََســن 
والــرديء املنبــوذ، واإلنتــاج الروائــي يف ازديــاد، 
وعــدد املهتمــن بــه يكــر كل يــوم وخاصــة الشــباب، 
فكــم نحــن بحاجــة إىل مؤسســات أكاديميــة تعليميــة 
خطــة  يضعــون  مؤهلــن،  وخــراء  صــة  متخصِّ
لــإلرشاف عــى مطبوعــات ُدور النــرش والطباعــة 
واملكتبــات واألنديــة وغريهــا، ويعملــون عــى غربلــة 
ــع،  ــم املجتم ــا هي ــد م ــا، وحتدي ــات وتصنيفه املطبوع

ــه. ــي بأبنائ ــأنه، ويرتق ــح ش ويصل
ــة، تكمــن  ــة التعليمي ــكاالت الرواي واخلاصــة أن إش
ــا  ــة، وضعفه ــا اجلريئ ــة، وموضوعاهت ــا العاميَّ يف لغته
ــائل  ــن وس ــا ع ــة، وبعده ــة اجلاملي ــب الفني يف اجلوان
ــي  ــترشافية الت ــات االس ــة. واملعاجل ــام والتقني اإلع
اقرتحهــا النقــاد تنحــر يف دراســة املختصــن ملصــادر 
د اجتاهاهتــا واهتامماهتــا وأســاليبها،  الروايــة التــي حتــدِّ

التــي  الفصيحــة  العربيــة  للروايــاِت  واختيارهــم 
ــائل  ــتغال الوس ــاب، واس ــتويات الط ــب مس تناس
للطــاب  الروايــة  تعليــم  يف  واإلعاميــة  التقنيــة 
ــة األدب الروائــي، واحلضــور  ــة املجتمــع بأمهي وتوعي
القــوي للروايــة يف التعليــم ال يتحقــق إال باالســتعانة 
باملؤسســات التعليميــة واخلــراء املختصــن يف تطويــر 
التعليــم وبراجمــه ومناهجــه، وفقــًا حلاجيــات املجتمع.

خامتة:
ــة،  ــأة الرواي ــل لنش ــة والتحلي ــاويل بالدراس ــد تن بع
وأفضليتهــا عــى الشــعر، وإشــكاالهتا التعليميــة، 
ــا: ــج، أمهه ــن النتائ ــد م ــث إىل العدي ــَل البح توصَّ

ــاس 	  ــعر واألجن ــى الش ــًة ع ــة أفضلي أن للرواي
األدبيــة األخــرى يف النقــد املعــارص؛ ألهنــا متثــل 
ــزال  ــا ي ــاد م ــض النق ــر، إال أن بع روح الع

ــرب.  ــًا للع ــم ديوان ــعر عنده الش
ــري 	  ــا، يث عه ــة وتنوُّ ــاس األدبي د األجن ــدُّ  أن تع

ــَن  ــاعد املبِدِع ــة، ويس ــة والنقدي ــة األدبي احلرك
ــع  ــب م ــذي يتناس ــس األديب ال ــار اجلن يف اختي
ــار  ــن إظه ــم م نه ــم، ويمكِّ ــم وميوهل مقدراهت
ــًا. ــاً وعاملي ــم حملي ــق طموحاهت ــم، وحتقي موهبته

ــة 	  ــة العربي ــت باللغ ــة إذا ُكتَِب ــة العربي أن الرواي
الفنِّــي  املســتوى  يف  وارتقــت  الفصحــى، 
ــة يف كل  ــون مفهوم ــي، تك ــاميل واملوضوع واجل
البيئــات العربيــة، ويــزداد انتشــارها وتأثرهــا، 
ــم  ــج التعلي ــا يف مناه ــرص اعتامده ــزز ف وتتع
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ــة. ــه اجلامعي ــام وخطط ــريب الع الع
تكمــن 	  التعليميــة،  الروايــة  إشــكاالت  أن   

اجلريئــة،  وموضوعاهتــا  العاميَّــة،  لغتهــا  يف 
وضعفهــا يف اجلوانــب الفنيــة اجلامليــة، وبعدهــا 

ــة. ــالم والتقني ــائل اإلع ــن وس ع
 أن احلضــور القــوي للروايــة يف التعليــم ال 	 

ــة  ــات التعليمي ــتعانة باملؤسس ــق إال باالس يتحق
واخلــراء املختصــن يف تطويــر التعليــم وبراجمــه 

ــع. ــات املجتم ــًا حلاجي ــه، وفق ومناهج
ــن  ــد م ــى العدي ــي ع ــي واطاع ــال بحث ــن خ وم
ــة،  ــة العربي ــت الرواي ــي تناول ــع الت ــادر واملراج املص
ــن  ــا ب ــارصة م ــة املع ــة العربي ــة )الرواي أويص بدراس
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ـــرات  ـــض املتغ ـــة ببع ـــك املعرف ـــر تل ـــدى تأث ـــم وم ـــات التعل ـــة بصعوب ـــة االبتدائي ـــي املرحل ـــة معلم ـــتوى معرف ـــن مس ـــف ع ـــه إىل الكش ـــة احلإلي ـــت الدراس ـــث: هدف ـــص البح ملخ
ـــرة،  ـــنوات اخل ـــم، وس ـــات التعل ـــاب ذوي صعوب ـــع الط ـــل م ـــابقة يف التعام ـــارب الس ـــوهنا، والتج ـــي يدرس ـــة الت ـــوف االبتدائي ـــة، والصف ـــدورات التدريبي ـــور ال ـــس، وحض كاجلن
ـــة  ـــص العام ـــي: اخلصائ ـــاد، ه ـــة أبع ـــى ثاث ـــة ع ـــي موزع ـــرة، وه ـــن )45( فق ـــة م ـــتبانة مكون ـــم اس ـــة بتصمي ـــت الباحث ـــة، قام ـــئلة الدراس ـــن أس ـــة ع ـــي. ولإلجاب ـــل العلم واملؤه
ـــن )152(  ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــم. تكون ـــات التعل ـــاب ذوي صعوب ـــية لط ـــاليب التدريس ـــخيصها، واألس ـــم وتش ـــات التعل ـــى صعوب ـــرف ع ـــراءات التع ـــم، وإج ـــات التعل لصعوب
ـــًا إىل  ـــج أيض ـــارت النتائ ـــا أش ـــاب. ك ـــدى الط ـــم ل ـــات التعل ـــطة لصعوب ـــة متوس ـــون معرف ـــة يمتلك ـــة االبتدائي ـــي املرحل ـــة أن معلم ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــة. أظه ـــًا ومعلم معل
ـــاب  ـــؤالء الط ـــع ه ـــل م ـــابقة يف التعام ـــارب الس ـــاث، والتج ـــح اإلن ـــس لصال ـــرات: اجلن ـــزى ملتغ ـــي تع ـــة؛ والت ـــك املعرف ـــتوى تل ـــة يف مس ـــة احصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف وج
ـــر،  ـــنة فأكث ـــنوات، و))16 س ـــن )6-10( س ـــا ب ـــنوات، وم ـــس س ـــن مخ ـــل م ـــم أق ـــن خرهت ـــرة مل ـــح اخل ـــرة لصال ـــنوات اخل ـــابقة، وس ـــارب س ـــم جت ـــن لدهي ـــة الذي ـــح فئ لصال
ـــم  ـــات التعل ـــة بصعوب ـــة االبتدائي ـــي املرحل ـــة معلم ـــتوى معرف ـــة يف مس ـــة احصائي ـــروق ذات دالل ـــد ف ـــا التوج ـــده، بين ـــا بع ـــوس وم ـــة البكالوري ـــح فئ ـــي لصال ـــل العلم واملؤه
ـــة.  ـــج الدراس ـــوء نتائ ـــات يف ض ـــن التوصي ـــدد م ـــة لع ـــارت الباحث ـــا أش ـــها، ك ـــون بتدريس ـــي يقوم ـــة الت ـــوف االبتدائي ـــة، والصف ـــدورات التدريبي ـــور ال ـــري حض ـــزى ملتغ ـــي تع الت

كلامت مفتاحية: صعوبات التعلم، معارف املعلمن، معلمو املرحلة االبتدائية.
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Abstract: The study aimed to investigate primary school teachers’ knowledge of learning disabilities. The participants were (152) teachers. The researcher designed a 
45-items survey to determine the teachers’ knowledge of learning disabilities. The results indicated that teachers possess an average knowledge of learning disabilities. 
There was a significant difference in the mean score of knowledge concerning gender, experience in working with students with learning disabilities, years of teaching 
experience, and level of an academic degree. Female teachers have better knowledge than males. Teachers who have experience with students with LD have better 
knowledge than those who do not have experience. Teachers with teaching experience less than five years, 6-10, and 16 years and more have better knowledge than 
those with 11-15 years of working experience. It was also found that teachers with a Bachelor’s degree or above have better knowledge than those who hold a degree 
less than Bachelor’s. Also, there was no significant difference in the mean score of knowledge because of attending training courses in special education or level of 
elementary grade. Some recommendations were presented based on the results of the study.
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مقدمة:      
فهي  عاملي،  طابـــع  ذات  مشـــكلة  التعلم  صعوبات 
لغة  أو  معينة،  بدولة  مرتبطة  حملية  مشـــكلة  ليســـت 
معينة، أو وســـط اجتاعي معن؛ وإنا هي مشـــكلة 
املتقدمة  واملجتمعـــات  العصـــور  كل  يف  موجـــودة 
الكثر  أكدتـــه  ما  ســـواء. وهذا  حد  عـــى  والنامية 
واألبحاث  املتخصصة،  واجلمعيـــات  املؤمترات،  من 
والدراســـات التي أولـــت عنايـــة واهتمأما كبرين 

التعلم. صعوبـــات  ذوي  باألفراد 
 فهي إحـــدى فئات الرتبيـــة اخلاصة الرئيســـة التي 
تســـتوجب تقديم خدمات خاصة لألفـــراد املنتمن 
إليهـــا.؛ والتي ظهـــرت كفئة مســـتقلة نتيجة للنمو 
الرسيـــع واملتزايد يف أعـــداد الطـــاب الذين تكرر 
فشـــلهم األكاديمي عـــى الرغم من أنـــه ال تنطبق 
عليهـــم معاير األهليـــة ألي فئة من فئـــات الرتبية 
اخلاصـــة األخـــرى )اخلطيـــب، 2013م(. فأصبح 
األكاديمي  التحصيـــل  ذوي  مـــن  بأهنـــم  وصفهم 
اجلهد  بـــذل  عن  متقاعســـون  أهنـــم  أو  املتـــدين، 
أســـوة  األكاديمي  النجـــاح  لتحقيـــق  املطلـــوب 
2018م(؛  وخرمـــوش،  )بحري  العادين  بزمائهم 
ولكنهـــم يف احلقيقـــة يعانون من مشـــاكل يف عملية 
والتي  اإلدراك  أوحتى  والتذكـــر،  والتفكر،  االنتباه، 
تؤثر ســـلبًا يف عملية تعلمهـــم، ويطلق عليهم هؤالء 
الطـــاب مـــن ذوي صعوبات التعلـــم )خصاونة، 

2013 والظاهـــر، 2012م(.
وكثـــرًا مـــا ُتعرف لـــدى املهتمن يف هـــذا املجال 

بـ)اإلعاقـــة املحرة( وذلك بســـبب الغموض الكبر 
الذي مـــازال يكتنـــف تعريفها، وأســـباهبا، وطرق 
كا  2013م(،  )اخلطيـــب،  وعاجها  تشـــخيصها، 
هؤالء  ألن  اخلفية( وذلـــك  بـ)اإلعاقة  أيضـــًا  تنعت 
أية  عليهم  تظهـــر  طبيعيـــن، وال  يبـــدون  الطاب 
مامـــح أو عيوب خلقيـــة متيزهم عـــن غرهم من 
األخرى،  اإلعاقـــات  مـــع  احلال  هو  كـــا  الطاب 
كا أن نســـبة ذكائهم ال تقل عن نســـبة ذكاء أقراهنم 
العاديـــن. فعـــى الرغـــم مـــن كوهنـــا إعاقة غر 
ظاهرة؛ إال أهنـــا تعيق الطـــاب أكاديميًا فيصبحون 
غـــر قادرين عى تعلـــم املهارات الازمـــة لتحقيق 
 Ahmed &و 2012م  )الظاهـــر،  املـــدريس  النجاح 
(Din, 2017، كـــا أهنا قد حتول أيضـــًا دون تعلمهم 

أســـوة  الفصل  داخل  تقدم  التي  التقليديـــة  بالطرق 
والوقفي،  )خصاونـــة،2013م  العادين  بزمائهـــم 

2015م(.
 فعدم انتفـــاع الطاب من اآلنشـــطة التعليمية التي 
تقـــدم هلم داخل الفصـــل العادي، قـــد يرتتب عليه 
مســـؤولية  حيال  املعلمن  عند  القلق  معـــدل  ارتفاع 
بحاجة  فهم  وتعليمهـــم،  الطاب  هؤالء  مســـاعدة 
إىل تلقـــي الرعاية واالهتام شـــأهنم يف ذلك شـــأن 
)خزاعلة،  الـــدرايس  الفصل  يف  العاديـــن  الطاب 

.(Grateschools Stuff, 2016 و  2015م 
ومما يزيد األمـــر صعوبة؛ ازدياد أعـــداد الطاب يف 
الفصول العادية، واتســـاع الفـــروق الفردية بينهم يف 
كافة املراحل الدراســـية بشـــكل عـــام، ويف املرحلة 
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االبتدائية بشـــكل خـــاص، األمر الذي يســـاهم يف 
إضعـــاف فرصة املعلـــم العادي لاســـتجابة لتلك 
تعلم  طـــرق  الســـتخدام  غالبًا  يلجأ  إذ  الفـــروق، 
تقليديـــة قد ال تتناســـب بالرضورة مـــع خصائص 
مجيـــع الطـــاب داخل الفصـــل. ونظـــرا الرتفاع 
أعـــداد هؤالء الطـــاب يف املدارس، عـــدم جتانس 
خصائصهـــم، وعدم وجود أعـــراض ظاهرة وحمددة 
فإن  التعلـــم؛  صعوبات  عـــى  التعرف  يف  تســـاعد 
املعلم قـــد يواجه صعوبـــة يف التعـــرف عى هؤالء 

.)2017 والرحيم،  )الطاهـــر  الطاب 
سامل، والشـــحات، وعاشور )2006م(  يؤكد  لذلك   
عى أمهيـــة امتاك معلـــم الصف العادي ملســـتوى 
الطاب  هـــؤالء  خلصائـــص  املعرفـــة  مـــن  جيد 
ماحظة  عـــى  التعلـــم، والقدرة  صعوبـــات  ذوي 
ســـلوكياهتم ورصدها عنـــد تكرارهـــا، ودرجتها، 
ومصدرها. ويـــأيت ذلك من خـــال ماحظة املعلم 
ورصده لســـلوكيات هـــؤالء الطـــاب والذي يعد 
عن  األويل  الكشـــف  عملية  جـــدًا يف  مهـــا  عاما 
  (Menon, 2016) صعوبات التعلم. ويشـــر مينـــون
الطاب  ســـلوكيات  ماحظة  عى  املعلم  قدرة  أن  إىل 
هي التي قد تشـــر إىل وجود صعوبـــات تعلم، وهي 
اخلطـــوة األوىل واألهـــم للحد من النتائج الســـلبية 
لتلـــك الصعوبات عـــى الطالب. كا تـــرى الباحثة 
أن ذلك قد يســـاعد عى إيصال املســـاعدة للطاب 
املناســـب، وجينبهم  الوقت  يف  التعلم  صعوبات  ذوي 
تلك  عـــى  املرتتبة  الفشـــل  حـــاالت  مـــن  الكثر 

الصعوبـــات. فاألمر الذي ال شـــك فيه أن صعوبات 
للطالب،  األداءاألكاديمـــي  عى  ســـلبًا  تؤثر  التعلم 
وقد حتـــول دون حتقيقه للنجاح املـــدريس، وخاصة 
معها  والتعامل  عنهامبكـــرًا،  الكشـــف  يتـــم  مل  إذا 
املراحل  يف  تأثرهـــا  مـــن  للتخفيف  هتـــدف  بطرق 
الدراســـية املبكرة من معلمن لدهيـــم كفاءات عإليه 

املجال.  هذا  يف 

يمثـــل الطلبـــة ذوي صعوبـــات التعلـــم رشحيـــة كبـــرة 
ــرى  ــة األخـ ــة اخلاصـ ــات الرتبيـ ــع فئـ ــوق مجيـ تفـ
ــن  ــون )51٪( مـ ــم يمثلـ ــر، 2012م(؛ فهـ )الظاهـ
ـــات  ـــون خدم ـــن يتلق ـــاب الذي ـــكيل للط ـــوع ال املجم
ـــظ  ـــا لوح ـــان، 2012م(. ك ـــو ني ـــة )أب ـــة اخلاص الرتبي
ـــوالء  ـــداد ه ـــد ألع ـــو املتزاي ـــرة النم ـــة األخ يف اآلون
ـــن  ـــدًا م ـــاءات إىل أن واح ـــر اإلحص ـــاب، إذ تش الط
ـــة  ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــاب يف الوالي ـــة ط كل مخس

ـــب، 2013م(.  ـــم )اخلطي ـــات تعل ـــه صعوب لدي
ـــعودية  ـــة الس ـــة العربي ـــن اململك ـــث ع ـــد احلدي وعن
ــدث  ــتنادًا إىل أحـ ــوص؛ واسـ ــه اخلصـ ــى وجـ عـ
احصائيـــة قامـــت هبـــا وزارة التعليـــم يف عـــام 
الطـــاب  جممـــل  فـــإن   ، 1440هــــ   -1439
ـــة  ـــة اخلاص ـــات الرتبي ـــن خدم ـــميًا م ـــتفيدين رس املس
ــتوى  ــى مسـ ــة عـ ــًا وطالبـ ــغ )75,040( طالبـ يبلـ
اململكـــة، بينـــا يبلـــغ عـــدد الطـــاب الذيـــن 
ــم  ــات التعلـ ــن ذوي صعوبـ ــخيصهم مـ ــم تشـ تـ
))37058 طالبـــًا وطالبـــة، وهـــم موزعـــون عـــى 
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اململكـــة،  أنحـــاء  خمتلـــف  يف  مدرســـة   )2567(
ويمثلـــون )49 ٪( مـــن إمجـــايل عـــدد الطـــاب 
املســـتفيدين مـــن خدمـــات الرتبيـــة اخلاصـــة يف 
ـــن  ـــرة ال يمك ـــبة الكب ـــذه النس ـــإن ه ـــذا ف ـــة؛ ل اململك
ـــب  ـــل جي ـــوال، ب ـــن األح ـــال م ـــة ح ـــى أي ـــا ع جتاهله
ــن  ــال املنتمـ ــدرات األطفـ ــة قـ ــى تنميـ ــل عـ العمـ
ـــة  ـــى درج ـــم إىل أق ـــول بعاجه ـــة، والوص ـــذه الفئ هل

تســـمح بـــه قدراهتـــم. 
من  الرغم  عـــى  أنـــه  إىل  هنا  اإلشـــارة  جتـــدر  كا 
الرتبية  بفئات  مقارنـــه  الطاب  هؤالء  نســـبة  ارتفاع 
اخلاصـــة األخـــرى؛ إال أن تلك النســـبة متثل عدد 
الطـــاب فقـــط الذين يتلقـــون خدمـــات الرتبية 
اخلاصة بشـــكل رســـمي، وليس كل الطاب الذين 
كبر  عدد  التعلم، فهنـــاك  صعوبـــات  مـــن  يعانون 
من هـــؤالء الطـــاب مل يتم تشـــخيصهم والبعض 
عدم  بســـبب  املناســـبة  اخلدمات  هلم  تقدم  ال  اآلخر 
التي  املـــدارس  يف  التعلم  صعوبـــات  برامـــج  توفر 
ينتمـــون إليها )أبو نيـــان، 2012م(. وُيرجع كل من 
 (Shukla and Agrawal, 2015) الظاهـــر2012( م( و
النمو املتزايـــد يف أعداد هؤالء الطـــاب إىل التطور 
احلاصـــل يف أســـاليب الكشـــف عـــن صعوبات 
لدى  الوعي  تشـــخيصها، وزيـــادة  التعلم، وأدوات 
أولياء األمـــور، وماحظة أداء أطفاهلـــم األكاديمي 

مقارنـــة بزمائهم.   
وعـــى الرغم من ارتفـــاع أعداد هـــؤالء الطاب، 
إال أن اململكة العربية الســـعودية قد حرصت أســـوة 

بالـــدول املتقدمة عى توفر خدمـــات الرتبية اخلاصة 
هلؤالء الطاب كل حســـب احتياجاتـــه وقدراته وفق 
أقـــل البيئـــات تقييدًا هلم. ويـــأيت ذلك ايانـــًا منها 
وقدراهتم  الطـــاب  الحتياجات  اجليدة  املعرفـــة  بأن 
عامل جوهري يســـاعد العاملـــون يف هذا املجال عى 
حتديد األســـاليب األكثـــر خدمية املناســـبة هلم؛ لذا 
عن  باملدارس  امللتحقة  الفئـــة  تلك  إىل  اخلدمات  تقدم 
طريـــق نظام غرفة املصادر. يشـــر الوقفي )2015م( 
إىل أن نظـــام غرفة املصـــادر يوفر هلـــؤالء الطاب 
مع  يتناســـب  الذي  الفـــردي  التعليـــم  مـــن  نوعًا 
هلم  يضمن  الفريدة، كـــا  وخصائصهم  احتياجاهتـــم 
مع  الدرايس  اليـــوم  معظم  تعليمهم  لتلقـــي  الفرصة 
زماءهـــم العاديـــن يف نفس الصـــف. وعى الرغم 
خدمات  يتلقـــون  الطـــاب  هؤالء  معظـــم  أن  من 
املدارس  يف  متخصصـــن  أيدي  عى  اخلاصـــة  الرتبية 
التـــي ينتمون هلـــا؛ إال أهنم يقضون معظـــم يومهم 
بشـــكل  تدار  التي  العاديـــة  الفصول  يف  الـــدرايس 
كامل مـــن املعلمن العاديـــن (Gandhimath,2011)؛ 
املعنية  اخلاصة  الرتبيـــة  فئات  أكثـــر  من  ألهنم  وذلك 
يذكر  الصدد  هذا  ويف  )أشـــكناين،2011م(.  بالدمج 
اخلطيـــب )2004م( كـــا ورد يف خزاعلة )2015م( 
أن أحد اهم األســـباب التـــي أدت اىل دمج الطاب 
ذوي صعوبـــات التعلم يف الفصـــول العادية هو أهنم 
مل يتمكنـــوا من إحـــراز تقدم أكاديمـــي يف الصفوف 
اخلاصـــة بالرغم مـــن تقديـــم العديد مـــن برامج 

التطويـــر املهني للمعلمـــن العاملن فيها. 
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ويف الوقت ذاته يشـــكل دمج هـــؤالء الطاب حتدًيا 
كبًرا قـــد يثقل كاهـــل املعلم العـــادي، وخاصة إذا 
كان يفتقـــر للمعـــارف واخلرات الكافيـــة يف جمال 
الطاب  وجـــود  ألن  وذلـــك  التعلم.  صعوبـــات 
قد  العادية  الفصـــول  يف  التعلم  صعوبـــات  ذوي  من 
أســـهم يف اســـتحداث أدوار جديدة للمعلم العادي 

الطاب.  هـــؤالء  حيال 
األدوار  تلك  أن  إىل   Skukla Agrawal (2015) يشـــر 
تتمثل يف حتديد مســـتوى الطاب مـــن خال إجراء 
التقييم الفردي والتكيف مع األســـاليب التدريســـية، 
لتصميم  اخلاصـــة  الرتبيـــة  معلـــم  مع  والتعـــاون 
طرق  هلـــم، وتعديل  الفرديـــة  الرتبويـــة  الرامـــج 
التقييـــم الرتبـــوي والبيئة الصفيـــة لتائم خصائص 
ألدائهم.  املســـتمرة  املاحظات  ورصـــد  الطاب، 
الفصول  معلمي  اخلطيـــب )2006م( أن  ويضيـــف 
العاديـــة ال يقومون بتلـــك األدوار بالرضورة، والتي 
قابلة  غر  املعلمـــن  هلؤالء  بالنســـبة  تبدو  غالبًا مـــا 
عى  امللقاة  املســـؤوليات  حجم  كر  بســـبب  للتطبيق 
عاتقهـــم. لذلـــك فإنه من غـــر املتوقـــع أن يقوم 
املعلمـــون وخاصـــة الذيـــن ال يمتلكـــون معارف 
تعديات عى  بإجراء أيـــة  عن صعوبـــات التعلـــم 
الطاب  هـــؤالء  دعم  ســـبيل  يف  الصفي  نظامهـــم 
املصادر  غرفـــة  معلمي  جهـــود  جهـــة، وتعزيز  من 
مـــن جهة أخـــرى. كا قـــد ينتج عن قلـــة اخلرات 
واملعارف ضغوطـــات كثرة عى ذلـــك املعلم أيضًا، 
لطابه  املختلفة  احلاجـــات  تلبية  عن  عجزه  بســـبب 

الصف.  غرفـــة  داخل 
كا يذكـــر اخلطيب )2006م( أن ســـبب قلة معارف 
املعلمـــن لصعوبـــات التعلـــم قد يرجـــع إىل ندرة 
التدريـــب والتطوير املهني املقدم هلـــم يف هذا املجال. 
ويف هذا الصدد تشـــر نتائج دراســـتي كل من خرض 
أن  اليمكن  أنه  إىل  )2011م(  واشـــكناين  )2008م( 
تنجح عمليـــة دمج الطـــاب ذوي صعوبات التعلم 
ومســـتمر  مكثف  تدريب  دون  العاديـــة  الفصول  يف 
للمعلمـــن قبـــل اخلدمـــة وأثنائها مـــع إزالة مجيع 

أنـــواع العقبات من البيئـــة التعليمية.
ويف ضوء ماســـبق؛ تـــرى الباحثـــة رضورة امتاك 
املعلمـــن لدرجـــة جيدة مـــن املعرفـــة بصعوبات 
التعلـــم لـــدى هـــؤالء الطـــاب حتـــى يتمكنوا 
مـــن العمـــل بكفـــاءة من أجـــل تلبيـــة احلاجات 
املختلفـــة هلم. ويف هذا الســـياق يذكـــر ريم كوفات 
 (Rimm-Kaufman, Vor-وبرو وســـنيل  سوفورهيي 
الذيـــن  املعلمـــن  أن   hees, Snell & Paro, 2003)

يمتلكـــون معارف جيـــدة عن احتياجـــات الطاب 
وخصائصهم  وفئاهتـــم،  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي 
املختلفـــة؛ هم أكثـــر فعاليـــة لتلبيـــة االحتياجات 
املختلفـــة هلـــم ويضيف هاهلـــان، كوفـــان، لويد، 
ويـــس، ومارتينز )2007م( أنه كلـــا كان لدى املعلم 
القدرة عـــى فهم اخلصائص املختلفـــة لتاميذه؛ كلا 
للفئات  متييـــزا  وأكثر  فهًا حلاجاهتـــم  أكثـــر  أصبح 
املختلفـــة من الطـــاب مما يســـاهم يف ضان رسعة 

تزويدهـــم باخلدمـــات التعليمية املناســـبة هلم. 



544

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )7(، العدد )2(،ج )2( جامعة احلدود الشمالية )ذو احلجة 1443هـ / يوليو2022م(      

مشكلة الدراسة:
بنـــاء عى مـــا ســـبق؛ يمكـــن القول أن مشـــكلة 
الدراســـة احلاليـــة تتمثـــل يف تزايد أعـــداد هؤالء 
العادية  الفصـــول  يف  يتواجـــدون  الذيـــن  الطاب 
معظـــم اليوم الـــدرايس لتلقي تعليمهـــم إىل جانب 
جعل  إىل  أدى  الـــذي  األمـــر  العادين.  زمائهـــم 
امتـــاك املعلمن للمعرفـــة والفهم الـــازم لطبيعة 
صعوبـــات التعلم، وأســـباهبا، وخصائصها، وطرق 
يف  غاية  مطلبـــا  عاجها  وطـــرق  عنها،  الكشـــف 
األمهية )خزاعلـــة، 2015 والنور، 2018(. فهم من 
يتعاملـــون مبارشة مع الطاب، وهـــو القادرون عى 
تقييم مســـتوى أداءهـــم األكاديمي، واملســـؤولون 
الختاذ  املعنيـــة  اجلهات  مـــن  املســـاعدة  طلب  عن 
الازم حيال أية مشـــكلة قد يواجههـــا الطاب. كا 
يؤكـــد (Menon ,2016) عـــى رضورة امتاك املعلم 
هؤالء  عن  الكشـــف  جمال  يف  واخلـــرات  للمعارف 
الطـــاب باعتبارها اخلطوة األوىل للحـــد من التأثر 
الشـــخص  هو  فاملعلم  التعلم؛  لصعوبات  الســـلبي 
الوحيـــد القادر عـــى التمييز بن الطالـــب العادي 
صعوبات  مـــن  يعـــاين  قد  الـــذي  الطالب  وبـــن 

  . تعليمية
كـــا ترز مشـــكلة الدراســـة من خـــال ماحظة 
املرحلة  معلمـــي  بعض  الفتقـــار  امليدانية  الباحثـــة 
جمال  يف  املعـــارف  من  األدنى  للمســـتوى  االبتدائية 
يمتلكون  قـــد  بعضهم  إن  التعلم، بـــل  صعوبـــات 
مفاهيـــم خاطئة عـــن خصائص هـــؤالء الطاب، 

الفئات  مـــن  تعد  التعلـــم  صعوبات  أن  وخاصـــة 
البينيـــة التي ال يمكـــن متييز الطـــاب املصابن هبا 
عن طريق ماحظـــة مظهرهم اخلارجـــي فقط- كا 
األخرى-  اخلاصـــة  الرتبية  فئـــات  مـــع  احلال  هو 
 (Mathew, وهذا مـــا أكدته دراســـة كل من ماثيـــو
وأجروا    (Gandhimati, 2010)وجاندهيـــايت  2012)

وشـــوكاال (Agrawa& Skukala, 2015). لذا مل تعتمد 
قامت  بل  فقـــط،  امليدانية  املشـــاهدة  عـــى  الباحثة 
لفحص  املناســـبة  البحثية  األســـاليب  باســـتخدام 
هذه املشـــكلة، والوقـــوف عى حجمهـــا احلقيقي. 
مســـتوى  دراســـة  تســـتدعي  بحثية  رضورة  فهناك 
معرفـــة معلمي املرحلة االبتدائيـــة لصعوبات التعلم 
للوقـــوف عى مـــدى جاهزيـــة هـــؤالء املعلمن، 
هلؤالء  املختلفـــة  احلاجات  تلبيـــة  عـــى  وقدراهتم 
الطـــاب داخل الفصـــل العادي؛ األمـــر الذي قد 
والبدائل  الوســـائل  بأفضل  تزويدهـــم  عليه  يرتتب 
املبتكـــرة التي من شـــأهنا تطوير معارفهـــم يف هذا 

 . ل ملجا ا

أسئلة الدراسة:
االبتدائية 	.  املرحلـــة  معلمي  معرفة  مســـتوى  ما   

بصعوبـــات التعلم لـــدى الطالب؟
فرعيةوهي  أســـئلة  ثاث  الســـؤال  هذا  عن  ويتفرع 

 : يل لتا كا
	-	- ما مســـتوى معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائية 

التعلم؟ العامـــة لصعوبات  للخصائص 
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2-	- ما مســـتوى معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائية 
التعلم  صعوبـــات  عـــى  التعرف  إلجـــراءات 

؟ تشخيصها و
3-	- ما مســـتوى معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائية 
ذوي  للطـــالب  التدريســـية  االســـراتيجيات 

التعلم؟ صعوبـــات 
يف 	.  احصائية  داللـــة  ذات  فـــروق  توجـــد  هل   

االبتدائية  املرحلـــة  معلمـــي  معرفة  مســـتوى 
لصعوبـــات التعلـــم؛ والتي تعـــزى ملتغريات: 
اجلنـــس، وحضـــور دورات تدريبيـــة يف جمال 
التي  الربيـــة اخلاصـــة، والصفـــوف االبتدائية 
التعامل  يف  الســـابقة  والتجارب  بتدريسها،  يقوم 
مـــع الطالب ذوي صعوبات التعلم، و ســـنوات 

العلمي؟ واملؤهـــل  التدريســـية،  اخلربة 

أهداف الدراسة:
املرحلة -  معلمي  معرفة  مســـتوى  عن  الكشـــف   

االبتدائيـــة بصعوبات التعلـــم لدى الطاب.
- التعـــرف عـــى تأثـــر بعـــض املتغـــرات - 

الديمغرافية يف مســـتوى معرفـــة معلمي املرحلة 
الطاب.  لـــدى  التعلم  بصعوبـــات  االبتدائيـــة 

 حمأولـــه الوصـــول لنتائـــج قـــد تســـاهم يف - 
اســـتحداث إجـــراءات تطبيقيـــة متنوعة تقدم 
وأثناءها،  اخلدمة  قبـــل  االبتدائية  املرحلة  ملعلمي 
وهتدف بشـــكل جوهـــري إىل إعـــداد معلمن 
االحتياجات  تلبيـــة  عـــى  وقادرين  مؤهلـــن 

االحتياجات اخلاصة  املختلفـــة للطـــاب ذوي 
بشـــكل  التعلم  صعوبات  وذوي  عام،  بشـــكل 
خـــاص يف فصول التعلـــم العـــام، األمر الذي 
ســـلوكهم  عـــى  إجيـــايب  بشـــكل  ينعكـــس 

الدرايس.     وحتصيلهـــم 

أمهية الدراسة:
تســـلط هذه الدراســـة الضوء عى صعوبات التعلم 
وهـــي أحد أهـــم املشـــكات األكثر انتشـــارا بن 
طاب املـــدارس. فهؤالء الطـــاب يمثلون )٪51( 
خدمات  مـــن  املســـتفيدين  األشـــخاص  جممل  من 
هؤالء  نســـبة  تـــرتاوح  قد  كـــا  اخلاصة.  الرتبيـــة 
الواحدة  املدرسة  يف  تشـــخصيهم  يتم  الذين  الطاب 
ما بـــن )5-7٪( من املجموع الـــكيل للطاب )أبو 
نيـــان،2012م(. أما عى مســـتوى الفصل الدرايس؛ 
أو  يصـــادف معلـــم الفصـــل العـــادي طالبا  فقد 
طالبـــن عى األقل مـــن ذوي صعوبـــات التعلم يف 
     . (Skukla & Agrawal, 2015)كل فصل من فصولـــه
كا تكمن أمهية الدراســـة احلإليـــه يف أن نتائجها قد 

يف: تساهم 
الرتبوية 	.  والسياســـات  القـــرار  صنـــاع  تزويد   

معلمي  معرفـــة  مســـتوى  عن  واضحة  بصورة 
لدى  التعلم  بصعوبـــات  االبتدائيـــة  املرحلـــة 
الطـــاب، األمر الـــذي قد يرتتـــب عليهاختاذ 
حتســـن  شـــأهنا  من  التي  اإلجـــراءات  بعض 

املعرفة.  تلك  مســـتوى 
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 ســـد الفجوة القائمـــة وإثراء املجـــال، وذلك 	. 
بحثت  التـــي  املحلية  الدراســـات  لقلـــة  نظرًا 
االبتدائية  املرحلـــة  معلمي  معرفة  مســـتوى  يف 
لصعوبـــات التعلـــم. فعـــى الرغم مـــن كثرة 
صعوبات  موضـــوع  تناولت  التي  الدراســـات 
التعلـــم من جوانـــب خمتلفـــة، إال أن هناك قلة 
الدراسة  موضوع  يف  بحثت  التي  الدراســـات  يف 
احلاليـــة. ففي حـــدود علم الباحثـــة ال توجد 
ســـوى دراســـتن ســـعوديتن فقط مها: دراسة 
خزاعلة )2015م( ودراســـة النـــور )2018م(. 

 لفـــت انتبـــاه بعـــض القطاعـــات احلكومية 	. 
واخلاصـــة املهتمـــة برامـــج إعـــداد املعلمن 
قد  الذي  األمـــر  الرتبوية،  العمليـــة  وتطويـــر 
شـــأهنا  من  مبتكرة  بدائل  اســـتحداث  عنه  ينتج 
حتســـن جودة الدعـــم املوجه ملعلمـــي املرحلة 
االبتدائيـــة )قبل اخلدمـــة أو أثناءهـــا( يف جمال 

التعلم. صعوبـــات 
تقديـــم جمموعة من التوصيات التي قد تشـــكل . 4

حجر األســـاس والـــذي يمكـــن أن تنطلق منه 
مشاهبة.    أخرى  دراســـات 

توفـــر التغذيـــة الراجعـــة عن جـــودة برامج . 5
الدمج احلاليـــة يف الفصول يف الوقـــت الراهن، 
ونوعية الدعـــم املقدم هلـــؤالء الطاب؛ وذلك 
ألن فئـــة »صعوبـــات التعلم« مـــن أكثر فئات 
الرتبيـــة اخلاصة املعنية بعمليـــة الدمج. وبناءعى 
ذلك؛ فـــإن نجاح تلك العملية متوقف بشـــكل 

كبر عـــى معلم الصف العـــادي، ومدى قدرتة 
ومســـاعدهتم.  الطاب  هؤالء  اســـتيعاب  عى 
يمتلكون  الذيـــن  املعلمن  أن  فيه  شـــك  ال  ومما 
الطاب؛  هـــؤالء  خلصائص  جيـــدة  معـــارف 
حاجاهتم  لتلبيـــة  فعإليـــه  أكثـــر  ســـيكونون 

صحيح.  والعكس  املختلفـــة، 

حدود الدراسة:
يمكـــن تعميـــم نتائـــج الدراســـة احلاليـــة وفقًا 

التاليـــة: للمحـــددات 
عن  - الكشـــف  يف  وتتمثل  املوضوعيـــة:  احلدود 

االبتدائية  املرحلـــة  معلمـــي  معرفة  مســـتوى 
ضوء  يف  الطـــاب  لـــدى  التعلم  بصعوبـــات 

الدراســـة.  أداة  أبعاد 
مدارس  - مجيـــع  يف  وتتمثل  املكانيـــة:  احلـــدود 

املرحلـــة االبتدائيـــة يف حمافظـــة املجمعة.
احلـــدود البرشية: وتتمثـــل يف معلمي ومعلات - 

االبتدائية. املرحلة 
احلـــدود الزمانيـــة: تـــم تطبيق أداة الدراســـة  -

خال الفصـــل األول للعام الـــدرايس )1440 
1441هـ( /

مصطلحات الدراسة:       
املعارف  - رصيـــد  هو  املعلمني:  معرفة  مســـتوى 

واملفاهيـــم التـــي يمتلكهـــا املعلمـــون حيال 
جمال معـــن، ويتكـــون ذلك الرصيـــد املعريف 
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نتيجـــة االمتزاج اخلفـــي بن التعلـــم والبحث 
  (Hepp, 2009;العلمي، واملارســـات املســـتمرة
(Menon, 2016، ويقصد هبا يف الدراســـة احلالية 

مســـتوى املعارف التي يمتلكهـــا معلمو املرحلة 
االبتدائيـــة عن صعوبات التعلم. وتشـــمل تلك 
املعـــارف اخلصائص العامـــة لصعوبات التعلم، 
وإســـرتاتيجيات  وأدواته،  الكشـــف  وأساليب 
ذلـــك من خال  قياس  ويمكـــن  التدريـــس. 
معلمو  عليهـــا  حيصل  التي  الدرجـــات  جمموع 
الدراسة  يف  املســـتخدمة  لألداة  االبتدائية  املرحلة 

. لية حلا ا
ــون  - ــم املعلمـ ــة: هـ ــة االبتدائيـ ــو املرحلـ معلمـ

واملعلـــات الذيـــن يقومـــون بتدريـــس طـــاب 
املرحلـــة االبتدائيـــة يف املـــدارس احلكوميـــة 
املجمعـــة، وحيملـــون  واخلاصـــة بمحافظـــة 
ـــده  ـــا بع ـــوس، أو م ـــوم، بكالوري ـــات: دبل املؤه

يف التخصـــص.
االبتدائية  - املرحلـــة  وتعتر  االبتدائيـــة:  املرحلة 

املعتمد  التعليـــم  نظـــام  يف  الثانيـــة  املرحلـــة 
هبا  ويلتحق  الســـعودية،  العربيـــة  اململكـــة  يف 
السادســـة، ومدهتا  بلوغهم ســـن  الطاب عند 

ســـنوات.  ست 

صعوبات التعلم:
م( تعريفًا  عـــام )1994  الوطنيـــة  اللجنـــة  قدمت 
ييل: ما  عـــى  وينص  التعلـــم،  لصعوبات  شـــامًا 

»صعوبـــات التعلـــم مصطلـــح عـــام يقصـــد به 
عى  تتجى  االضطرابـــات  مـــن  متغايرة  جمموعـــة 
شـــكل صعوبات ذات داللة يف اكتســـاب واستعال 
مهـــارات االســـتاع، أو الـــكام، أو القـــراءة، أو 
الكتابـــة، أو التفكـــر، أو الذاكـــرة أو القـــدرات 
بكوهنا  االضطرابـــات  هـــذه  وتتصف  الرياضيـــة. 
اضطرابـــات داخليـــة يف الفرد ُيفـــرتض أهنا عائدة 
إىل قصـــور وظيفـــي يف اجلهاز العصبـــي املركزي، 
ويمكـــن أن حتـــدث عر فـــرتة احلياة، كـــا يمكن 
أن يواكبها مشـــكات يف ســـلوك التنظيـــم الذايت، 
واإلدراك االجتاعـــي والتفاعـــل االجتاعي دون أن 
تشـــكل هذه األمور بحـــد ذاهتا صعوبـــة تعليمية. 
ومـــع أن صعوبـــات التعلـــم قد حتـــدث مصاحبة 
ألحـــوال أخرى مـــن اإلعاقة )كالتلـــف احليس أو 
التخلـــف العقيل أو االضطراب االنفعـــايل احلاد( أو 
أو  الثقافية  )كالفـــروق  خارجية  ملؤثـــرات  مصاحبة 
التعليم غر الـــكايف أو غر املائم(، إال أهنا ليســـت 
ناجتة عـــن هذه األحـــوال أو املؤثـــرات« )الوقفي، 

 .)40 ص:  2015م، 
اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

املحور األول: صعوبات التعلم.
	. صعوبات التعلم:

ملصطلح  واحـــد  تعريـــف  عى  اتفـــاق  يوجـــد  ال 
لصعوبـــات التعلم لـــدى املهتمن هبـــذا املجال؛ إذ 
اهتام  حمور  ومازالـــت  كانت  التعلـــم  صعوبات  أن 
الكثـــر من العلـــاء عى اختـــاف ختصصاهتم مثل 
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األطبـــاء، وعلاء النفـــس، وعلاء الرتبيـــة، وعلاء 
االجتـــاع. لذا فإنه مـــن غر املســـتغرب أن يكون 
هناك هـــذا التنـــوع يف تعريفات صعوبـــات التعلم 
فئة  فكل  2012م(؛  نيـــان،  وأبو  )الظاهـــر،2012م 
من هـــؤالء العلاء تأثرت إىل حـــد كبر بالتخصص 
التعلم،  لصعوبـــات  تعريفها  عند  إليـــه  تنتمي  الذي 
تعريفهم  يف  األطبـــاء  يركـــز  املثـــال  ســـبيل  وعى 
الفســـيولوجية  األســـباب  عى  التعلم  لصعوبـــات 
اجلهاز  يف  والتلـــف  العصبـــي،  كاخللل  الوظيفيـــة 
الرتبية  علـــاء  يعـــزي  بينا  املركـــزي،  العصبـــي 
القدرات  نمـــو  عدم  إىل  التعلم  صعوبـــات  حدوث 
ألقرأهنم  مماثـــل  بشـــكل  الطاب  هلـــؤالء  العقلية 
العاديـــن؛ األمر الذي  يؤثر ســـلبًا عـــى حتصيلهم 
يف  فركـــزون  النفس؛  علـــاء  أمـــا  األكاديمـــي. 
العمليات  يف  احلاصلـــة  االضطرابات  عى  تعريفاهتم 

النفســـية األساســـية )الظاهر،2012م(.  
تناولت  التـــي  التخصصات  اختـــاف  عـــى  وبناء 
أهدافها،  وتنوعـــت  بالدراســـة  التعلم  صعوبـــات 
جـــاءت أول حماولـــة لتعريف صعوبـــات التعلم يف 
قيام  بعد  وذلـــك  االمريكية؛  املتحـــدة  الواليـــات 
لتعريف  متخصصـــة  عمل  فرق  بتشـــكيل  احلكومة 
صعوبـــات التعلم. وبعـــد بذل الكثر مـــن اجلهد؛ 
منها  وكل  خمتلفـــة،  بتعريفات  الفـــرق  تلك  ظهرت 
يعكس ختصصـــات واهتامات العاملـــن فيها.  وقد 
بن  هلـــا، ومن  حرص  ال  بتعريفـــات  املجـــال  أثري 
تلـــك التعريفات؛ حصـــل أحد عـــرش تعريفًا فقط 

عى صفة رســـمية أو استحســـان لدى املهتمن )أبو 
2012م(. نيان، 

فقـــد عرف )بيتـــان( ذوي صعوبـــات التعلم بأهنم 
واضحا  تباينـــا  لدهيم  يكـــون  الذين  األشـــخاص 
حتصيلهم  مســـتوى  وبن  العقلية  قدراهتـــم  جدًا بن 
الفعـــيل. ويعزى ســـبب ذلـــك التبايـــن إىل وجود 
تكون  التعلـــم. وقد  عملية  يف  أساســـية  اضطرابات 
مع  متزامنة  غـــر  أو  متزامنـــة  االضطرابات  تلـــك 
املركزي.  العصبـــي  اجلهاز  يف  وظيفـــي  خلل  وجود 
كا جيب أال تكـــون عرضا ثانويا لإلعاقـــة الفكرية، 
ولاضطرابات  والرتبـــوي،  الثقـــايف  وللحرمـــان 
االنفعاليـــة، أو فقد احلواس )الروســـان، 2012م(. 
فهـــا جـــرج  Gregg (2009)عى أهنـــا خلل يف  وعرَّ
عمليـــة أو أكثر مـــن العمليات النفســـية الرضورية 
للفهـــم، واســـتخدام اللغـــة الشـــفوية واملكتوبة، 
ويتجـــى ذلـــك اخللـــل يف قصـــور القـــدرة عى 
وإنجاز  واالمـــاء،  والكتابة،  والقراءة،  االســـتاع، 
صعوبات  مصطلح  الرياضية، ويشـــمل  العمليـــات 
الدماغي  واخللـــل  الدماغـــي،  والتلـــف  التعلـــم 
ويســـتثني  القـــراءة.  وعرس  البســـيط،  الوظيفـــي 
ناجتة  فيها  التعلـــم  صعوبات  تكـــون  التي  الظروف 
بســـبب إعاقات حســـية، أو حركيـــة، أو فكرية، أو 
أوثقايف،  اقتصادي،  حرمـــان  أو  انفعالية،  اضطرابات 

بيئي.    أو 
وجتدر اإلشـــارة هنا إىل أنه عـــى الرغم من اختاف 
العلـــاء يف صياغـــة تعريفاهتم ملصطلـــح صعوبات 
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التعلـــم؛ إال أهنم يتفقـــون مجيعًا عـــى أمر جوهري 
التعلـــم، وهو  صعوبـــات  ذوي  الطـــاب  يميـــز 
للكفاية  اكتســـاهبم  دون  حتول  لصعوبات  مواجهتهم 
األكاديميـــة؛ والتي ال تعتر عرضـــًا إلعاقات أخرى 
االضطرابات  أو  احلســـية،  الفكرية،  اإلعاقـــة  مثل: 
 (Lioyd, Keller, and Hung, 2007 & الســـلوكية. 

Mckenzie, 2009)

أمـــا فيا يتعلق بنســـبة انتشـــار صعوبـــات التعلم 
حماولة  أن  خصاونـــة)2013م(  ذكـــر  الطاب؛  بن 
حرص أعـــداد هـــؤالء الطـــاب أمر مهـــم جدًا؛ 
حيث يســـاعد يف إعـــداد الرامج الرتبوية املناســـبة 
حلاجاهتـــم ومتويلها، إال أنه من الصعب إجياد نســـبة 
ذلك  الباحثـــن. ويرجع  لـــدى  عليها  متفـــق  عامة 
الختـــاف التعريفـــات، واملحكات، واألســـاليب 
األداءاملطلوبة  ومســـتويات  املستخدمة،  التشخيصية 
يف  ســـاهم  هذا  كل  املســـتخدمة.  االختبـــارات  يف 
تفاوت نســـب هـــؤالء الطاب حســـب تقديرات 
الباحثن، اذ يرتاوحت نســـبتهم مـــا بن )٪30-1( 
املـــدارس )الوقفي،  من العـــدد الـــكيل لطـــاب 

2015م(.
2. أنامط صعوبات التعلم:

ذكـــر الظاهـــر)2012م( أن املتخصصـــن يف جمال 
نوعن،  إىل  تصنيفهـــا  عى  اتفقوا  التعلـــم  صعوبات 

ومهـــا كالتايل: 
 صعوبـــات التعلـــم النامئية أو النفســـية: وهي أ. 

التي  األساســـية  واملهات  الوظائف  يف  قصـــور 

تســـاعد الفـــرد عـــى التحصيـــل األكاديمي 
كاالنتبـــاه، والذاكـــرة، واإلدراك، والتفكـــر، 
)خصاونـــة،2015م  الشـــفوية  واللغـــة 

والظاهـــر،2012م(.   
املشـــكات ب.  هي  التعلم األكاديمية:  صعوبـــات 

وختص  املـــدارس،  طـــاب  عى  تظهـــر  التي 
صعوبـــات  وتشـــمل:  األكاديمـــي،  األداء 
القـــراءة، والكتابة، والتهجئـــة والتعبر الكتايب، 
التعلم  صعوبـــات  ترتبط  والرياضيـــات. كـــا 
األكاديميـــة ارتباطـــًا وثيقًا بصعوبـــات التعلم 
النائيـــة. فيمكـــن القول أن صعوبـــات التعلم 
كنتيجة  الطـــاب  لـــدى  تظهـــر  األكاديميـــة 
لصعوبـــات التعلـــم النائية )الظاهـــر،2012م(. 

3. العوامل املسببة لصعوبات التعلم: 
عـــى الرغم مـــن أن الكثـــر مـــن املتخصصن يف 
كمســـبب  الدماغي  التلف  إىل  يشـــرون  املجال  هذا 
رئيـــس لصعوبات التعلـــم؛ إال أنـــه ال يوجد اتفاق 
فقط  واحد  ســـبب  عى  املجال  هـــذا  يف  املهتمن  بن 
صعوبات  ظهـــور  يف  يســـاهم  قـــد  أنه  شـــأنه  من 
األســـباب؛  تلك  تنوعت  اذ  األطفـــال.  لدى  التعلم 
منها مـــا هو وراثـــي ومنهـــا ماهو بيئـــي. وذلك 
ليس بمســـتغرب؛ حيث إن صعوبـــات التعلم كانت 
ومازالت حتظـــى باهتام كبر لـــدى املتخصصن يف 
خمتلـــف املجاالت كالطـــب، وعلم النفـــس، وعلم 
الرتبيـــــــة، وعلـــم االجتاع، فكٌل يفســـــــــــر 
مســـبباهتا بحسب خلفيته العلمية والتخصصيـــــــة 
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 (Ahmed& Din, 2017 الظاهـــر، 2012م(. واألطباء 

عى ســـبيل املثال؛ يؤكـــدون عى العوامـــل الوراثية 
أســـباب  تفســـر  حماولتهم  عنـــد  خاص  بشـــكل 
صعوبات التعلـــم. فهم يـــرون أن صعوبات التعلم 
تنتقـــل وراثيًا من جينات اآلبـــاء إىل األبناء. ويعزون 
ذلـــك لوجـــود اضطرابـــات يف اجلهـــاز العصبي 
إىل  فينظرون  الســـلوكيون؛  أمـــا  لدهيـــم.  املركزي 
البيئية،  األســـباب  خـــال  من  التعلم  صعوبـــات 
وبشـــكل خاص من خـــال عاقة الطفـــل بالبيئة 
املحيطة به، ومـــا حتويه من متغـــرات عديدة. وعى 
هذا  يف  املهتمن  بـــن  اتفاق  وجـــود  عدم  من  الرغم 
املجـــال عى األســـباب املؤدية لصعوبـــات التعلم؛ 
إال أنه ال يمكننـــا الفصل التام بن األســـباب البيئية 

وبن األســـباب الوراثية )الظاهـــر، 2012م(.
4. مظاهر صعوبات التعلم:

ليســـت  أهنا  التعلم، إال  مظاهر صعوبـــات  تتنـــوع 
الطاب،  هؤالء  كل  لـــدى  مجيعًا  تظهر  أن  بالرضورة 
بل قد تكـــون متفاوتة يف كل مـــن الدرجة، ومتغايرة 
يف الطبيعـــة. ويرجـــع ذلك إىل أن هـــؤالء الطاب 
يمثلـــون جمموعة غر متجانســـة، فـــكل منهم يعتر 
شـــخصية متفردة من حيث خصائصهـــا ومظاهرها. 
دون  معن  جمـــال  يف  صعوبة  الطالـــب  يعـــاين  وقد 
غره من املجـــاالت األخرى )الوقفـــي، 2015م(، 

ييل:  ما  التعلـــم  صعوبات  مظاهر  وتشـــمل 
ضعف  تشـــمل  والتـــي  الســـلوكية:  املظاهـــر  أ/ 
وانخفاض  احلركـــي،  النشـــاط  التوازن، وفرط 

التعليات.  اتبـــاع  وصعوبة  للتعلـــم،  الدافعيـــة 
ب/ املظاهـــر اللغويـــة: والتي تشـــمل تأخر ظهور 
الثالثة،  ســـن  حتى  الطفل  عنـــد  األوىل  الكلمة 
واحلبسة  والتأتأة،  الشـــفوي،  التعبر  وصعوبات 

الكاميـــة )الظاهر، 2012م(. 
تشـــمل  والتـــي  ج/ مظاهـــر اإلدراك البـــري: 
املكانيـــة،  العاقـــات  فهـــم  يف  الصعوبـــات 
واســـتيعاب املفاهيم اخلاصة بالشـــكل واحلجم 
2015م(.   والوقفـــي،  2012م  واملســـافة )الظاهر، 
د/مظاهر اإلدراك الســـمعي: والتي تشمل صعوبات 
يف تذكـــر أصوات احلروف، وتذكـــر املعلومات 

املعلومات.  تسلسل  وتذكر  الشـــفهية، 
والتي  واالجتامعية:  االنفعاليـــة  االضطرابـــات  هـ/ 
واالنعزال،  األقران،  مع  االنخراط  عدم  تشـــمل 
وتكوين مفهـــوم متدٍن عن اللذات، والســـلوك 

2012م(.    )الظاهر،  العدواين 
و/التـــدين يف التحصيـــل األكاديمـــي: يتميز هؤالء 
ولكن  الدرايس،  حتصيلهـــم  يف  بضعف  الطاب 
هـــذا الضعـــف ال يظهـــر يف مجيـــع املقررات 
عقليًا؛  املعاقـــن  مع  احلـــال  هو  كا  الدراســـية 
فقد يقتـــرص عى مقـــرر واحـــد أو عى بعض 
املقـــررات دون غرها من املقـــررات. كا تعتر 
بن  انتشـــارًا  األكثر  هـــي  القـــراءة  صعوبات 
هؤالء الطاب والتي تشـــمل أشـــكاال متعددة 
مثـــل: ضعـــف الطاقـــة اللغويـــة، وضعف 
)خصاونة،  التهجئـــة  وصعوبـــة  اللغـــة،  فهم 
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2013م(. كا جتدر اإلشـــارة هنـــا إىل أنه ليس 
من الـــرضورة أن تظهر مجيع تلـــك املظاهر عى 
يظهر  ال  الطاب، فقـــد  هـــؤالء  من  طالب  كل 
كا  الطالب.  عـــى  فقط  مظهـــران  أو  مظهر  إال 
قـــد ختتلف تلـــك املظاهر يف النـــوع والكم من 
طالب آلخـــر باختاف األســـباب املؤدية إليها 

2015م(.  )الوقفي، 
5. أساليب القياس والتشخيص وأدواهتا:

يذكر اخلطيـــب )2013م( أن تشـــخيص صعوبات 
التعلـــم لدى هـــؤالء األطفـــال غالبًا مـــا يتم عند 
التحاقهم باملدرســـة؛ وذلك ألن متطلبات املدرســـة 
تركز عـــى املهارات التي يواجه الطفـــل صعوبة فيها 
والرياضيـــات، واإلماء.  والكتابة،  القـــراءة،  مثل: 
التعلم  صعوبـــات  وتشـــخيص  قياس  عملية  أن  كا 
التي  الرئيســـية  العنـــارص  اهم  مـــن  الطاب  لدى 
التي  اخلدمـــات  وكميـــة  نـــوع  حتديد  يف  تســـاعد 
حيتاجهـــا الطالب. فهـــي خطـــوات منهجية هتدف 
الطالب  عـــن  وشـــاملة  دقيقة  معلومـــات  مجع  اىل 
وطرق  واملحتـــوى،  األهـــداف،  حتديد  أجـــل  من 
أن  جيب  لـــه. لذلك  املناســـبة  التدريس، واخلدمات 
يتم  حتى  شـــديدة  بـــرتِو ودقة  العملية  تلـــك  تنفذ 
حتديد أســـلوب التدخـــل األكثر مائمـــة للطالب. 
الطالب  يعـــرض  قد  العمليـــة  تلك  يف  خطـــأ  فأي 
مـــن ذوي صعوبات التعلم ليحـــل يف بيئة تعليمية ال 
تتاءم مـــع احتياجاته، وقد تتســـبب يف حرمانه من 

اخلدمات التـــي حيتاجها )الوقفـــي، 2015م(.  

يذكر كل من الظاهـــر )2012م( والوقفي )2015م( 
صعوبات  فئـــة  يكتنف  الـــذي  الوضوح  عـــدم  أن 
التعلم يســـتدعي اســـتخدام أدوات عديدة للكشف 
عنها وتشـــخيصها أكثـــر من فئـــات الرتبية اخلاصة 
املاحظة،  األدوات:  تلـــك  وتشـــمل  األخـــرى. 
التحصيل،  واختبـــارات  احلالة،  ودراســـة  واملقابلة، 
حمكية  واالختبـــارات  العقلية،  القـــدرة  واختبارات 
املرجـــع والتـــي يطبقها املعلـــم للحكم عـــى أداء 
طـــاب. كا يذكـــر عيســـى، بخيـــت، والرصان 
دورًا أساســـيًا  تلعب  الذكاء  اختبارات  )2017م( أن 
التعلم.  صعوبـــات  ذوي  الطـــاب  عى  التعرف  يف 
حيـــث تتصدر أهـــم األدوات املســـتخدمة يف جمال 
تقييم األطفـــال ذوي صعوبات التعلم وتشـــخيص 
حاالهتـــم. اذ يعتـــر حتديد نســـبة ذكاء الطالب عى 
تلك االختبـــارات أول معيار يمكن االســـتناد عليه 
يف احلكم عـــى الطالب. فإذا أوضحـــت نتيجة تلك 
حدود  ضمن  تقع  الطفل  ذكاء  نســـبة  أن  االختبارات 
نفســـه  الوقت  يف  ولكنه  الطبيعـــي؛  الـــذكاء  معدل 
يظهر قصـــورا ماحظا يف حتصيلـــه األكاديمي؛ فإن 
صعوبات  لوجـــود  أوليًا  مـــؤرشًا  يكـــون  قد  ذلك 
تعلـــم )هلهان وكوفـــان، 2008م وســـليان، عبد 
احلميـــد، والبباوي،2007م(. كا أشـــار القريويت، 
الرسطـــاوي، وصـــادي )2013م( لاختبـــارات 
املعياريـــة املرجـــع؛ والتي هتدف لقيـــاس املهارات 
والرياضيات.  والكتابـــة،  كالقـــراءة،  األكاديميـــة 
املقننة  االختبـــارات  )2010م(  احلـــاج  ويضيـــف 
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للقدرات  ألينـــوي  اختبار  االنتشـــارمثل  الواســـعة 
واختبار  بســـت،  واختبارمايـــكل  الســـكيولغوية، 

االجتاعي.   للنضـــج  فيناند 
6. اســـراتيجيات وأســـاليب تدريس الطالب ذوي 

التعلم: صعوبات 
الوقفـــي )2015م، ص:227( أســـاليب  يعـــرف 
اللفظية  والوســـائل  التقنيـــات   « اهنا  عـــى  التعليم 
وغـــر اللفظية التـــي يســـتعن هبا املعلم لتيســـر 
فيها  يتوفر  أن  عـــى  املتعلـــم  لدى  التعلـــم  أحداث 
يشء مـــن املرونة عنـــد عرض املادة بشـــكل يراعي 
مواطـــن القوة والضعـــف لدى خمتلـــف الطاب، 
اإلجيايب«.  التفاعـــل  صفـــة  التعليم  عـــى  ويضفي 

يشـــر كل من أبو نيـــان )2012م( وحممـــد وعواد 
)2014م( إىل أن صعوبـــات التعلم قـــد حتول دون 
قـــدرة الطالب عـــى التعلم واالســـتفادة من خال 
العادين،  الطـــاب  مع  املســـتخدمة  التدريس  طرق 
تشـــتمل  خاصة  تربوية  برامج  إحلاقه  يســـتدعي  مما 
عـــى العديد من الوســـائل التعليمية، واألســـاليب 
احتياجاته  مـــع  تتناســـب  التي  املكيفة  التدريســـية 
وتســـهل عمليـــة تعلمه. لـــذا فقد حظيـــت كيفية 
تدريـــس الطـــاب مـــن ذوي صعوبـــات التعلم 
املجال،  هـــذا  يف  املتخصصن  لـــدى  كبـــر  باهتام 
حتديد  هبدف  األبحـــاث  من  العديد  أجريـــت  حيث 
استخاص  هلم، ويمكن  املناســـبة  االســـرتاتيجيات 
عـــدة أســـاليب مثل: إفـــراد التعليم هلـــم، وحتليل 
املبارش،  والتعليـــم  املتبـــادل،  والتعليـــم  املهمـــة، 

والتدريـــس التعـــاوين )حممـــد وعـــواد، 2014م 
والوقفـــي، 2015م(. كا يضيـــف احلاج )2010م( 
بعض األســـاليب التدريســـية مثل الطريقة الرتكيبية 
اللغوية،  اخلرة  وأســـلوب  الكلات،  عى  التعرف  يف 
اإلغاق،  احلـــيس، وإســـرتاتيجية  الربط  وطريقـــه 
وإســـرتاتيجية اكتب وقـــل، واســـرتاتيجية التصور 

املتعددة.  احلـــواس  البرصي، وأســـلوب 
ويؤكـــد اخلطيـــب )2013م( أنه ال توجـــد طريقة 
بل  الطاب.  هـــؤالء  لتدريس  عليهـــا  متفق  واحدة 
إن األســـلوب العـــام واملتبع يف التدريـــس هلم، هو 
إجـــراء تقييم دقيق للنمـــو األكاديمـــي والوظيفي 
هلم، ثـــم العمل عى تعزيـــز نقاط القـــوة يف أدائهم 
عاجية  وخطـــط  برامـــج  جهـــة، وتصميـــم  من 
لدعمهـــم ومتكينهم من التغلب عـــى نقاط الضعف 
املوجـــودة لدهيم من جهـــة أخرى. كـــا تركز تلك 
الرامج عـــى مناســـبة برامج التدريس بـــا يتاءم 
مـــع اخلصائص الفردية للطـــاب، وتقديم الدعم يف 
غرفة املصـــادر، وتعديل البيئة الصفية، واســـتخدام 
أدوات خاصـــة، والرتكيز عى مواطـــن الضعف بعد 

النجاح.   مـــن  نمط  حتقيق 

التعلم  املعلمـــني بصعوبات  الثـــاين: معارف  املحور 
الطالب. لدى 

حق  الدولية  والترشيعـــات  القوانـــن  كفلـــت  لقد 
األشـــخاص ذوي االحتياجات اخلاصـــة يف التعليم 
أســـوة بزمائهم العاديـــن، حيـــث إن ذلك األمر 
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أفراد  بن  واملســـاوة  العدالة  حتقيق  مبـــدأ  عى  يعتمد 
املجتمـــع الواحد، واالحتواء الكامـــل لألفراد ذوي 
االحتياجـــات اخلاصـــة، فـــا فرق بن شـــخص 
عـــادي وبن شـــخص معـــاق يف التعليم )ســـامل، 
2016م والوقفـــي،2015م(. كـــا ُكفـــل هلم احلق 
حلاجاهتم  األنســـب  الرتبوية  البيئات  يف  التعليـــم  يف 
وقدراهتـــم. بل إن موضـــوع حتديد البيئـــة الرتبوية 
اخلاصة؛  االحتياجات  ذوي  للطاب  مناســـبة  األكثر 
أصبح مـــن أهم املوضوعات الرتبوية التي نوقشـــت 
عام  منذ  املجـــال  هذا  يف  املهتمـــن  لدى  بإســـهاب 
1968 وحتـــى اآلن )صعـــدى، 2015م والوقفي، 

2015م(.
وعنـــد احلديث عـــن فئـــة صعوبـــات التعلم عى 
وجه اخلصـــوص؛ فإن نظـــام غرفة املصـــادر يعتر 
مـــن أنســـب البيئـــات الرتبوية للطـــاب املنتمن 
لتلك الفئة. وتشـــر يوســـفي )2014م( إىل أن نظام 
غرفة املصـــادر يكفل للطالب احلـــق يف التلقي لنوع 
يظهر  التي  اجلوانـــب  يف  العاجـــي  التدريـــس  من 
فيها مشـــكات لبعـــض الوقت؛ مع بقـــاءه مدجمًا 
عى  يســـاعد  مما  الوقت؛  بقيـــة  العادي  الفصـــل  يف 
وحاالت  لإلحباطـــات  تعرضـــه  فـــرص  من  احلد 
الفاشـــل املتكـــررة والتـــي جتعله أقل قبـــوالً لدى 
معلميه وأقرانـــه؛ حيث يعمل ذلك الفشـــل املتكرر 
عـــى تعزيز االجتاهات الســـلبية جتاهـــه.   كا يذكر 
التعلم  ذوي صعوبـــات  وجود  ســـامل )2016م( أن 
يعود  العـــادي؛  الفصل  يف  العاديـــن  أقراهنـــم  مع 

زيادة  ضمنهـــا  من  الفوائـــد؛  من  بالعديـــد  عليهم 
الدافعيـــة للتعلم، وشـــعورهم بالتقبـــل االجتاعي 
لـــدى أقراهنم العاديـــن ومعلميهم، وزيـــادة الثقة 
الصداقات،  وتكويـــن  عليها،  واالعتـــاد  النفس  يف 
املهارات  اللغويـــة، وحتســـن  احلصيلـــة  وزيـــادة 
االســـتقالية، وحتسن مســـتوى التحصيل الدرايس. 
الفوائد  كثـــرة  من  الرغم  عـــى  أنه  الباحثـــة  وترى 
التي تعـــود عى الطـــاب ذوي صعوبـــات التعلم 
جـــراء دجمهـــم يف الفصـــول العاديـــة، إال أن تلك 
العملية ليســـت باألمر الســـهل. وذلك ألن نجاحها 
يتوقـــف عـــى مســـتوى املعرفـــة التـــي يمتلكها 
معلمـــي الفصول العاديـــة عن صعوبـــات التعلم. 
فتواجد هـــؤالء الطاب يف الفصـــول العادية؛ حيتم 
عـــى املعلمن العاديـــن امتاك مســـتوى جيد من 
املعرفة بصعوبـــات التعلم حتـــى يتمكنوا من رسعة 
الكشـــف عن هـــؤالء الطاب وإشـــباع حاجاهتم 
العادين.  بزمائهـــم  أســـوة  الفصل  داخل  املختلفة 
ويـــأيت ذلك من منطلـــق اختاف هـــؤالء الطاب 
الرتبية  فئـــات  باقي  عـــن  التعلم  صعوبـــات  ذوي 
اخلاصة األخـــرى، حيث إن أول املعلمـــن احتكاكًا 
هبـــم ومتابعـــة لتطورهـــم األكاديمي هـــم معلمو 
الرتبية  معلمـــي  مـــن  العاديـــة، وليس  الفصـــول 
اخلاصـــة بصفتهم أكثـــر فئات الرتبيـــة اخلاصة متتعًا 
يعاين  التي  الرئيســـة  املشـــكلة  تبقى  ولكن  بالدمج. 
معلمي  معـــارف  قلة  وهـــي  الطاب  هـــؤالء  منها 
الصفـــوف العاديـــة بخصائصهم، وعـــدم درايتهم 
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الصف،  داخل  منهـــا  يعانون  قـــد  التي  بالصعوبات 
مشـــاكل  من  الطاب  معانـــاة  إىل  تشـــر  قد  والتي 

والتشـــخيص.  التقييم  من  مزيدًا  تســـتدعي 
ومما جيعل الوضـــع أكثر صعوبة عـــى معلم الفصل 
هؤالء  خصائـــص  جتانـــس  عـــدم  هو  العـــادي؛ 
الطـــاب ومظهرهم مـــن ذوي صعوبـــات التعلم، 
فعى ســـبيل املثال؛ قـــد يصادف املعلـــم طالبًا يعاين 
صعوبـــة يف احلســـاب ولديه مهارات قـــراءة جيدة؛ 
أو  القـــراءة  يف  صعوبة  آخـــر  طالبا  يواجه  قـــد  بينا 
وتتعدد.  املشـــكات  ختتلف  وقد  وهكـــذا،  الكتابة 
ويف هـــذا الصدد يذكر الظاهـــر )2012م، ص:16( 
»أن الطفـــل ذا صعوبـــات التعلم قد يكـــون عاديًا 
الســـبب  خارج  أو  صعوبته  نطاق  متميزًا خـــارج  أو 
صعوبات  حمددة، وليســـت  صعوبات  شـــكل  الذي 

   . » مطلقة
كا أكدت نتائـــج العديد من الدراســـات إىل أن قلة 
املعارف واخلـــرات التي يمتلكهـــا معلمي الفصول 
العاديـــة عن خصائـــص الطـــاب ذوي صعوبات 
اســـتفادة  دون  حتول  التي  العقبات  أهـــم  من  التعلم 
يف  تواجدهم  أثنـــاء  أكاديميـــًا  الطـــاب  هـــؤالء 
الفصـــول العادية أســـوة بزمائهـــم العادين، مثل 
(2012، Kavkler Babuder,& Maga- ةدراســـ كل من
 jna,2015, Arnaiz Sanchez, De Haro Rodriguez&

نتائج  أســـفرت  كا   .Maladonado Martinez,2019)

العديـــد من الدراســـات عـــن وجود نســـبة كبرة 
التعلم  بصعوبـــات  للمعرفة  يفتقـــرون  املعلمن  من 

(skukala, 2015 & Agrawa). وهذا  الطـــاب  لدى 
بســـبب  وذلك  اإلطاق؛  عـــى  بمســـتغرب  ليس 
الغمـــوض الذي يتســـم بـــه مصطلـــح صعوبات 
دراســـة  نتائج  أشـــارت  فقد  ظهوره.  منـــذ  التعلم 
بعزي، شـــاده، وغـــريب )2018م( إىل أن أســـاتذة 
من  متوســـطًا  مســـتوى  يمتلكون  االبتدائي  التعليم 
املعرفـــة بصعوبـــات التعلم لدى الطـــاب، وأنه ال 
ملتغري  تعـــزى  معارفهم  مســـتوى  فـــروق  توجد 
أشـــارت  حن  العلمي. يف  واملؤهل  اخلرة  ســـنوات 
نتائج دراســـة عبد القادر )2018م( إىل أن مســـتوى 
معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائيـــة بصعوبات التعلم 
مرتفـــع. كـــا توجد فـــروق يف مســـتوى معارفهم 
تكن  مل  اإلنـــاث، بينا  اجلنـــس، لصالح  ملتغر  تعزى 
هناك فـــروق تعزى ملتغرات املؤهـــل، والتخصص، 

وســـنوات اخلرة. 
كا كشـــفت دراســـة النور )2018م( أن مســـتوى 
معرفـــة معلات اللغـــة العربية بصعوبـــات التعلم؛ 
جـــاءت بدرجة فوق متوســـطة ومرتفعـــة، وأنه ال 
توجـــد فروق يف درجـــة معارفهن تعـــزى ملتغرات 
والدورات  العلمـــي،  واملؤهـــل  اخلرة،  ســـنوات 
 Ahmed and  التدريبية. بينا أســـفرت نتائج دراســـة
 Din (2017)أن معلـــات املرحلـــة االبتدائية يمتلكن 

مســـتوى متوســـطًا من املعرفة بصعوبـــات التعلم، 
يعزى  معارفهـــن  درجة  يف  اختـــاف  يوجـــد  وأنه 
املعلات  أن  وجـــد  واخلـــرة. فقد  العمـــر  ملتغري 
األصغـــر ســـنًا؛ أكثر معرفـــة بصعوبـــات التعلم 
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مـــن املعلات األكر ســـنًا. كا أن املعلـــات اللوايت 
لدهين خرات تدريســـية قليلة أو متوســـطة، يمتلكن 
تدريســـية  خرة  لدهين  اللـــوايت  من  أكثـــر  معارف 

تصـــل ملدة 16 ســـنه وأكثر.
أن  إىل  )2016م(  رمحوين  دراســـة  نتائج  وأشـــارت 
مســـتوى معرفة املعلمن بصعوبـــات التعلم؛ جاءت 
يف  فـــروق  توجد  ال  أنـــه  متوســـطة، كا  بدرجـــة 
واخلرة،  اجلنس،  ملتغرات  تعزى  معارفهم  مســـتوى 
واملؤهل العلمـــي. يف حن أوضحت نتائج دراســـة 
معارف  مســـتوى  أن  Shari& Vranda )2015م( إىل 

ضعيفًا. كا  كان  التعلـــم  صعوبـــات  حول  املعلمن 
ملتغر  تعـــزى  املعارف  مســـتوى  يف  فـــروق  توجد 
اجلنس لصالـــح االناث، والدرجـــة العلمية لصالح 
التي  االبتدائية  والصفـــوف  البكالوريـــوس،  درجة 
العلياء،  الصفـــوف  معلمـــي  لصالح  معهـــا  يعمل 

وســـنوات اخلـــرة لصالح 20 ســـنه فا فوق.
 (Mathew, ماثيو  من  كل  دراســـة  نتائج  أظهرت  بينا   
(Agrawa& Skuka- وشـــوكاال  وأجـــروا   2012)

(la, 2015 أن معـــارف معلمـــي املرحلـــة االبتدائية 

تلك  جدًا. وجـــاءت  ضعيفـــة  التعلم  بصعوبـــات 
النتيجـــة متوافقة مع ماتوصلت إليه دراســـة كل من 
Saro-وســـاروجيني (Gandhimati, 2010) يتغاندهيا
العظمى  األغلبية  أن  إىل  أشـــارت  والتي   jiny (2000)

معارف  يمتلكون  االبتدائيـــة؛  املرحلـــة  معلمي  من 
قليلـــة جدًا عن صعوبـــات التعلم لـــدى الطاب، 
معارفهم  مســـتوى  لتطوير  ماســـة  حاجة  هناك  وأن 

يف هـــذا املجال.
)2015م(  خزاعلـــة  دراســـة  نتائج  أشـــارت  بينا 
إىل امتـــاك املعلمن درجـــة مرتفعة مـــن املعارف 
عن صعوبـــات التعلـــم، ووجود فـــروق يف درجة 
فوق  ما  فئة  لصالـــح  املؤهل  ملتغـــر  تعزى  معارفهم 
البكالوريـــوس وعدد ســـنوات اخلـــرة لصالح فئة 
)11-15( ســـنة، وفئة 16 ســـنة فا فـــوق، بينا ال 
توجد فـــروق تعزى ملتغر اجلنـــس. وأظهرت نتائج 
(Kamala &Ramga- ةدراســـ كامـــاال وراجمانيـــش
(nesh, 2013 أن املعلمـــن يمتلكـــون معارف بدرجة 

متوســـطة عن الصعوبـــات، وأنـــه ال توجد فروق 
ســـنوات  وعدد  اجلنس  ملتغري  تعـــزى  معارفهم  يف 
اخلـــرة. كـــا أشـــارت نتائـــج دراســـة اخلطيب 
)2006( إىل أن معلمي املرحلـــة االبتدائية؛ يمتلكون 
معارف بدرجة متوســـطة عن صعوبـــات التعلم. كا 
املعرفة  تلك  مســـتوى  يف  اختاف  وجود  إىل  أشارت 
يعزى ملتغـــر اجلنس لصالح اإلنـــاث. بينا ال يوجد 
اختاف يعـــزى ملتغرات العمـــر، واملؤهل العلمي، 

اخلرة.  ســـنوات  وعدد 
ضعف  فـــرست  التي  األســـباب  تعـــددت  وقـــد 
التعليم  معلمـــو  يمتلكها  التـــي  املعارف  مســـتوى 
يواجهها  التـــي  التعليمية  الصعوبـــات  جتـــاه  العام 
الطـــاب ذوي االحتياجـــات اخلاصة. عى ســـبيل 
عددًا  تتضمن  ال  املعلمـــن  إعداد  برامـــج  املثال: أن 
كافيـــًا من املقـــررات التي هتدف إىل رفع مســـتوى 
معـــارف املعلمـــن بالصعوبـــات التعليميـــة التي 
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قـــد يواجها الطـــاب، كـــا أن تلـــك الرامج قد 
ال تتطـــرق ألفضل املارســـات واإلســـرتاتيجيات 
الفعالـــة؛ والتـــي من شـــأهنا مراعـــاة اخلصائص 
التعليميـــة هلؤالء الطـــاب، وأن أغلـــب املدارس 
ال تقدم تدريبـــا مســـتمرًا أو دورات للمعلمن أثناء 
تدريس  بطـــرق  يتعلق  فيـــا  اخلدمـــة،  وخاصـــة 
أغلب  وأن  اخلاصـــة،  االحتياجات  ذوي  الطـــاب 
معلمي التعليـــم العام ال يلتحقـــون بفصول التعليم 
املســـتمر أثناء اخلدمة، وخاصة تلـــك الفصول التي 
تركز عى رفع مســـتوى خراهتم يف طـــرق التدريس 
(GreatSch- التعلم  صعوبـــات  ذوي  لطاب  ةالفعال 

.ool Staff, 2016)

فرضيات الدراسة: 
 يمتلـــك معلمـــو املرحلـــة االبتدائيـــة درجة 	. 

لدى  التعلم  بصعوبـــات  املعرفة  من  متوســـطة 
     . ب لطا ا

توجد فـــروق ذات داللة إحصائية يف مســـتوى . 2
بصعوبات  االبتدائيـــة  املرحلة  معلمـــي  معرفة 

اجلنس. ملتغـــر  تعزى  التعلم 
توجد فـــروق ذات داللة إحصائية يف مســـتوى . 3

بصعوبات  االبتدائيـــة  املرحلة  معلمـــي  معرفة 
التدريبية  الـــدورات  حضور  ملتغر  تعزى  التعلم 

اخلاصة. الرتبية  جمـــال  يف 
توجد فـــروق ذات داللة إحصائية يف مســـتوى . 4

بصعوبات  االبتدائيـــة  املرحلة  معلمـــي  معرفة 

التي  االبتدائية  الصفـــوف  ملتغـــر  تعزى  التعلم 
بتدريسها. يقوم 

توجد فـــروق ذات داللة إحصائية يف مســـتوى . 5
بصعوبات  االبتدائيـــة  املرحلة  معلمـــي  معرفة 
التعلـــم تعزى ملتغـــر جتارب ســـابقة يف العمل 

مع الطـــاب ذوي صعوبـــات التعلم.
توجد فـــروق ذات داللة إحصائية يف مســـتوى . 6

بصعوبات  االبتدائيـــة  املرحلة  معلمـــي  معرفة 
التعلـــم تعزى ملتغر ســـنوات اخلرة التدريســـية.

توجد فـــروق ذات داللة إحصائية يف مســـتوى . 7
بصعوبات  االبتدائيـــة  املرحلة  معلمـــي  معرفة 

العلمي. املؤهـــل  ملتغر  تعـــزى  التعلم 
 

منهج الدراسة وإجراءاهتا: 
 لتحقيق أهداف الدراســـة واإلجابة عن تســـاؤالهتا؛ 
اســـتخدمت الباحثـــة املنهـــج الوصفـــي التحلييل 

احلالية.      الدراســـة  لطبيعة  األنســـب  باعتباره 
جمتمع الدراسة:

معلمي  مجيـــع  من  احلالية  الدراســـة  جمتمـــع  تكون 
التعليـــم العـــام الذين يدرســـون طـــاب املرحلة 
واخلاصـــة  احلكوميـــة  املـــدارس  يف  االبتدائيـــة 
الدرايس  للعـــام  األول  الـــدرايس  الفصـــل  خال 
1441/1440 هــــ يف حمافظـــة املجمعـــة. والبالغ 

ومعلمة.  معلـــًا   )800( عددهـــم 
عينه الدراسة: 

معلـــًا  مـــن )152(  الدراســـة  عينـــة  تكونـــت 
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الذيـــن العـــام التعليـــم معلمـــي مـــن ومعلمـــة
يف االبتدائيـــة املرحلـــة طـــاب بتدريـــس يقومـــون
ـــة املجمع ـــة حمافظ يف ـــة واخلاص ـــة احلكومي ـــدارس امل
الـــدرايس للعـــام األول الـــدرايس الفصـــل خـــال
العينـــة )٪19(  حجـــم هــــ. يمثـــل 1441/1440
اختيـــار الدراســـة. تـــم جمتمـــع أفـــراد ـــوع جمم مـــن
العشـــوائية، والتـــي العينـــة بطريقـــة العينـــة أفـــراد

ـــة الدراس ـــع جمتم ـــراد أف ـــع مجي ـــام أم ـــة الفرص ـــح تتي
ـــة متكافئ ـــورة بص ـــة الدراس ـــة عين ـــن ضم ـــول للدخ

الباحـــث.  مـــن مبـــارش تدخـــل أو حتيـــز دون
حمـــدد الدراســـة جمتمـــع يكـــون عندمـــا وتســـتخدم
ــح ــرص، 2017(. يوضـ النـ ــو ــبيًا )أبـ نسـ ــم احلجـ
الدراســـة عينـــة أفـــراد رقـــم )1( توزيـــع اجلـــدول

ــا. متغراهتـ ــب بحسـ

النسبة التكرار مستویات المتغیر المتغیر
45.4 69 ذكر

الجنس
54.6 83 أنثى
27.6 42 نعم

حضور دورات تدریبیة في مجال التربیة الخاصة
72.4 110 ال
27 41 أقل من خمس سنوات

سنوات الخبرة التدریسیة
23.7 36 6-10 سنوات
23.7 36 11-15 سنة
25.7 39 16 سنة فما فوق
52 79 صفوف علیا

الصفوف االبتدائیة التي یقوم بتدریسھا
48 73 صفوف دنیا

19.7 30 دون البكالوریوس
67.8المؤھل العلمي 103 بكالوریوس

12.5 19 فوق البكالوریوس
46.1 70 نعم

تجارب التعامل مع الطالب ذوي صعوبات التعلم
53.9 82 ال
100 152 المجموع

جدول (	)
متغرياهتا بحسب الدراسة عينة أفراد توزيع
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يتبـــن من اجلـــدول أعـــاه أن غالبية أفـــراد عينة 
الدراســـة من اإلناث، وذلك بنســـبة )54.6٪(، بينا 
بلغت نســـبة الذكور )45.4٪(. كـــا أن غالبيتهم مل 
الرتبية  جمـــال  يف  تدريبية  دورات  حضور  هلم  يســـبق 
اخلاصة، وذلك بنســـبة )4.	7٪(، بينا بلغت نســـبة 
تدريبية )7.6	٪(.  دورات  حضور  هلم  ســـبق  الذين 
يمتلكون  ممـــن  العينة  أفـــراد  غالبية  أن  يتضـــح  كا 
وذلك  ســـنوات«,  مخس  مـــن  خرة »أقل  ســـنوات 
بنســـبة )27٪(، كا بلغت نســـبة الذيـــن يمتلكون 
 ،)٪	5.7( فـــوق«  فا  ســـنه  خرة »17  ســـنوات 
وكانت النســـبة متســـاوية للذين ســـنوات خرهتم 
تـــرتاوح مـــا بـــن »6 إىل 10 ســـنوات«، والذين 
ســـنوات خرهتم ترتاوح ما بن »11 إىل 15 ســـنه« 
وذلك بنســـبة بلغت )7.		٪(. كـــا أن غالبية أفراد 
العليا، وذلك  الصفـــوف  تدريس  عى  يعملون  العينة 
بنســـبة )52٪(، بينا بلغت نســـبة الذين يدرسون يف 
غالبية  أيضـــًا أن  الدنيـــا )48٪(. ويتضح  الصفوف 
أفراد العينـــة حيملون مؤهـــل البكالوريوس، وذلك 
مؤها  حيملـــون  الذين  بنســـبة )67.8٪(، يليهـــم 
مـــا دون البكالوريوس بنســـبة )9.7	٪(، ثم الذين 
بنســـبه  البكالوريوس  بعـــد  مـــا  مؤها  حيملـــون 
اليملكون  العينـــة  أفراد  أغلب  أن  كـــا   .)٪		.5(
ذوي  مع الطـــاب  جتـــارب ســـابقة يف التعامـــل 
بينا   ،)٪5	.9( بنســـبة  وذلك  التعلـــم،  صعوبات 
بلغت نســـبة الذي لدهيم جتارب ســـابقة يف التعامل 

مع الطـــاب ذوي صعوبات التعلـــم )	.٪46(.

الدراسة االستطالعية:
أجـــرت الباحثـــة الدراســـة االســـتطاعية هبدف 
التدريـــب عى أداة الدراســـة التي يمكـــن تطبيقها 
الحقـــًا بمهارة عالية عـــى أفراد العينة األساســـية، 
عند  تطـــرأ  قـــد  التي  النقـــاط  بعـــض  وحتديـــد 
احلســـبان  يف  وأخذها  العينـــة  أفراد  عـــى  توزيعها 
من  والتحقق  األساســـية،  بالدراســـة  القيـــام  عند 
اخلصائـــص الســـكيومرتية ألداة الدراســـة، ومدى 
فهـــم املفحوصن لفقراهتـــا، وتقديـــر الزمن الازم 
لتطبيقها. تم تطبيق أداة الدراســـة عـــى أفراد العينة 
االســـتطاعية واملكونة من )50( معلـــًا من معلمي 
األساســـية. العينة  أفراد  غر  من  االبتدائيـــة  املرحلة 

متغريات الدراسة:
املرحلة 	  معلمي  معرفـــة  التابع: مســـتوى  املتغر 

التعلم. بصعوبات  االبتدائيـــة 
مســـتويان: 	  وله  اجلنس  املســـتقلة:  املتغـــرات 

وله  التدريبية  الـــدورات  وحضور  )ذكر/انثى(، 
االبتدائية  والصفـــوف  ال(،  )نعم/  مســـتويان: 
التي يقـــوم بتدريســـها وله مســـتويان: )دنيا/
ذوي  الطاب  مـــع  العمل  يف  عليا(، وجتـــارب 
الصعوبـــات التعلم وله مســـتويان: )نعم/ ال(، 
وســـنوات اخلرة ولـــه أربع مســـتويات: )اقل 
ســـنوات/ 15-11  سنوات/ 10-6  مخس  من 
ســـنه/ 16 ســـنه فا فوق(، واملؤهـــل العلمي 
البكالوريوس/  مســـتويات: )دون  ثـــاث  وله 

البكالوريوس(.  فـــوق  بكالوريوس/ 
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أداة الدراسة:
	/ صياغة فقرات أداة الدراســـة وكيفية اســـتخراج 

الدرجات:
لقياس مســـتوى معارف معلمي املرحلـــة االبتدائية 
بصعوبـــات التعلم لـــدى الطـــاب، ولإلجابة عن 
تســـاؤالت الدراســـة احلالية والتحقق من فروضها؛ 
قامت الباحثة بتصميم اســـتبانة مكونـــة من جزأين. 
اجلـــزء األول: يشـــتمل عـــى املعلومـــات األولية 
اخلاصـــة بالعينـــة، بينا يشـــتمل اجلـــزء الثاين عى 
)45( فقرة هتـــدف مجيعها لقياس مســـتوى معارف 
لدى  التعلم  بصعوبـــات  االبتدائية  املرحلـــة  معلمي 
الطاب، وهـــي موزعة عـــى ثاثة أبعاد رئيســـة، 

وهـــي  كا ييل:
اخلصائـــص العامة لصعوبـــات التعلم، وعددها . 1

فقرة.  )17(
إجـــراءات التعـــرف عـــى صعوبـــات التعلم . 2

فقرة.   )17( وعددهـــا  وتشـــخيصها، 
لطاب . 3 التدريسية  واإلســـرتاتيجيات  األساليب 

فقرة.  )11( وعددها  التعلـــم،  صعوبات  ذوي 
قامـــت الباحثة بصياغة فقرات االســـتبانه اســـتنادًا 
عـــى خراهتـــا يف املجـــال واالطاع عـــى األدب 
العاقـــة  ذات  الســـابقة  والدراســـات  الرتبـــوي 
)2006م(  اخلطيب  مثل  احلالية  الدراســـة  بموضوع 

)2018م(. وخزاعلـــة 
أمـــا فيا خيـــص تصحيح االســـتبانة واســـتخراج 
لكل  درجة  بإعطـــاء  الباحثـــة  قامت  الدرجـــات؛ 

فقرة مـــن فقراهتـــا، وذلك من خال حتويل ســـلم 
اإلجابـــات من النظـــام اللفظـــي إىل الرقمي؛ حيث 
تتـــم اإلجابة عن تلـــك الفقرات وفق نظـــام تقدير 
مخـــايس. تم توزيـــع الدرجات عـــى الفقرات ذات 

املضمـــون اإلجيـــايب كا ييل: 
أوافق بشـــدة= 5 أوافق= 4 أوافـــق إىل حد ما= 3 ال 

أوافق= 2 ال أوافق بشـــدة= 1 
كا تـــم عكس ذلـــك الســـلم التقديـــري يف حالة 
الفقرات ذات املضمون الســـلبي، ثـــم قامت الباحثة 
باســـتخراج درجة كليـــة لكل فرد من أفـــراد العينة 
عـــن طريق حســـاب الدرجات التـــي حصل عليها 
عى مجيـــع الفقـــرات. وبنـــاء عليه فـــإن درجات 
املفحوصـــن عى االســـتبانه ترتاوح مـــا بن )225 
-45( درجـــة. كـــا أن حصـــول املفحوصن عى 
درجات مرتفعة يشـــر إىل امتاكهم ملســـتوى مرتفع 
عى  حصوهلم  بينـــا  التعلم؛  بصعوبـــات  املعرفة  من 

درجـــات منخفضة يشـــر إىل عكس ذلك. 
2/ اخلصائص السكيومرية ألداة الدراسة:

  الصدق:
االسـتبانة؛  صـدق  مـن  للتحقـق  الظاهـري:  الصـدق 
واملكونـة  األوليـة  بصورهتـا  بعرضهـا  الباحثـة  قامـت 
هيئـة  أعضـاء  مـن  جمموعـة  عـى  فقـرة   )48( مـن 
التعلـم.  صعوبـات  جمـال  يف  املتخصصـن  التدريـس 
وجـرى حتكيمهـا مـن خال احلكـم عى مـدى ماءمة 
الفقـرات ألهـداف الدراسـة، وللمحـاور التـي تنتمي 
صياغتهـا  وسـامة  الفقـرات  وضـوح  إليهـا، ومـدى 
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أن التحكيـم نتائـج أوضحـت وعمومـا؛ اللغويـة. 
لتحقيـق عليهـا االعتـاد مناسـبة، ويمكـن االسـتبانة
عـددًا من املحكمن بعـض قدم الدراسـة. كـا أهـداف
لتكرارهـا الفقـرات بعـض حـذف مثـل االقرتاحـات
للبعـض اللغويـة الصياغـة وإعـادة ماءمتهـا أوعـدم
أوىص التـي التعديات الباحثـة أجـرت اآلخـر. وقـد
80٪ من اتفق التـي الفقرات املحكمون، فحذفـت هبـا
التي بالفقـرات اسـتبعادها، واحتفظت عـى املحكمن
إعادة تـم إبقاءهـا. كا عـى املحكمـن 80٪ مـن اتفـق
تم ذلك؛ عى الفقرات. وبنـاء لبعض اللغوية الصياغـة

من )45(  النهائية، واملكونـة صورهتـا يف االسـتبانة بناء

مناسـبة،  غـر حـذف )3( فقـرات بعـد فقـرة، وذلـك
للمقيـاس.  الظاهـري الصـدق بمثابـة ذلـك وكان

االتسـاق صدق من للتحقق الداخيل: االتسـاق صـدق
ميدانيًا عى االسـتبانة بتطبيق الباحثة قامـت الداخيل؛

 )50( عددهـم  والبالـغ االسـتطاعية،  العينـة أفـراد
الباحثة االبتدائيـة. قامـت املرحلـة معلمـي مـن معلـا
 «Pearson Cor-برسـو ن االرتباط معامـل باسـتخدام
كل درجـة بـن االرتبـاط معامـل حلسـاب relation»

للبعد الكلية الدرجـة وبـن االسـتبانه فقرات من فقـرة
موضحة هـي كا النتائـج إليـه، وجـاءت تنتمـي الـذي

رقـم )2(. اجلـدول يف

األسالیـــــــب واالستراتیجیــــــات التدریسیةإجراءات التعرف على صعوبات التعلم وتشخیصھاالخصائص العامة لصعوبات التعلم

معامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرة
1.371**1.568**1.487**
2.664**2.404**2.413**
3.531**3.384**3.561**
4.554**4.488**4.504**
5.468**5.492**5.394**
6.311*6.487**6.594**
7.573**7.863**7.412**
8.405**8.819**8.578**
9.295*9.671**9.651**
10.582**10.496**10.589**
11.593**11.476**11.391**
12.595**12337*
13.474**13.613**
14.486**14.526**
15.402**15.412**
16.459**16.716**
17.319*17.297*

جدول (2)
إليه تنتمي الذي للبعد الكلية بالدرجة االستبانة أبعاد لفقرات بريسون ارتباط معامالت يوضح

الداللة (	0.0).  مستوى إحصائيًا عند الداللة (0.05)، ** دالة مستوى إحصائيًا عند * دالة
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معامـــل قيـــم أن الســـابق اجلـــدول مـــن يتبـــن
ـــة بالدرج ـــتبانة االس ـــرات فق ـــن م ـــرة فق كل ـــاط ارتب
ـــا إحصائي ـــة دال ـــه إلي ـــي تنتم الـــذي للبعـــد ـــة الكلي
ــارات العبـ ــدا ــة )	0.0( ماعـ داللـ ــتوى مسـ ــد عنـ
مســـتوى عنـــد دالـــة فهـــي رقـــم )6,9,12,17,17(؛
ـــع مجي ـــع متت ـــد يؤك ـــن الذي ـــر ـــة )0.05(. األم الدالل
ـــع م ـــد جي ـــيل داخ ـــاق اتس ـــدق بص ـــتبانة االس ـــرات فق

ألبعاد الثبات معامـــل أن أعاه اجلـــدول من يتضح
بلغ بينا و0.85( ، مابـــن )	0.7 يرتاوح االســـتبانه
تلك هلـــا )0.89( ، وتشـــر العام الثبـــات معامـــل
من عالية بدرجـــة تتمتـــع االســـتبانة أن إىل القيـــم
امليداين. التطبيـــق يف عليها االعتـــاد يمكن الثبـــات

الدراسة:  إجراءات
عى. 1 وعرضها األوليـــة صورهتا يف االســـتبانة بناء

االختصاص ذوي مـــن املحكمن مـــن جمموعة
وإجراء التعلـــم، صعوبـــات جمال يف واخلـــرة
التعدياتعليهابحســـباقرتاحـــاتاملحكمن.

النهائية	.  صورهتا يف االســـتبانة أصبحت أن بعـــد
عى باحلصول الباحثـــة قامت للتطبيـــق؛ جاهزة

تنتمـــي التـــي الفرعيـــة لألبعـــاد الكليـــة الدرجـــات
يف عليهـــا االعتـــاد إمكانيـــة إىل يشـــر هلـــا، وهـــذا

امليـــداين.  التطبيـــق
الثبات:

كرونبـــاخ بطريقـــة الثبـــات معامـــل حســـاب تـــم
ـــا ك ـــج النتائ ـــاءت Cronbach’s Alpha (α)، وج ـــا ألف

رقـــم )3(.  اجلـــدول يف مبـــن هـــو

بمحافظة التعليـــم إدارة لـــدى الازمة املوافقة
املرحلـــة معلمـــي عـــى لتطبيقهـــا املجمعـــة

. ئية ا بتد ال ا
عى. 3 االســـتبانة من الكرتونية نســـخة تعميم تم

التعليم ادارة لـــدى االبتدائية املرحلـــة معلمـــي
املجمعة. بمحافظـــة

عند. 4 املســـرتجعة لاســـتبانات الـــكيل العـــدد
التطبيـــق )152( اســـتبانة. فـــرتة من االنتهـــاء

أســـئلة. 5 عن احصائيًا لإلجابة البيانـــات حتليـــل
فروضها. صحـــة من والتحقق الدراســـة

يف. 6 واملقرتحات التوصيـــات مـــن عـــدد تقديم
الدراســـة. نتائج ضـــوء

ثبات البعدعدد العباراتاألبعاد
170.80المفاھیم األساسیة والخصائص العامة لصعوبات التعلم

170.85إجراءات التعرف على صعوبات التعلم وتشخیصھا
110.73األسالیب واالستراتیجیات التدریسیة

450.89الثبات العام

جدول (3)
الدراسة أداة ابعاد ثبات لقياس ألفا كرونباخ معامل يوضح
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أساليب املعاجلة اإلحصائية:
األسـاليب  مـن  العديـد  اسـتخدام  تـم  البيانـات؛  لتحليـل 
اإلحصائيـة، وذلـك عـن طريـق برنامـج احلـزم اإلحصائيـة 

.)SPSS( االجتاعيـة  للعلـوم 
وإدخاهلـا، . 1 اآليل  احلاسـب  إىل  البيانـات  ترميـز  بعـد 

)احلـدود  اخلـايس  للمقيـاس  خايـا  طـول  ولتحديـد 
الدنيـا والعليا( ؛ تم حسـاب املـدى )5- 1=4( ، ثم تم 
تقسـيمه إىل عـدد خايـا املقيـاس للحصول عـى طول 
اخلليـة الصحيـح أي )5/4= 0.80( ، ثـم تـم إضافـة 
هـذه القيمـة إىل أقـل قيمـة يف املقيـاس )وهـي الواحـد 
الصحيـح(؛ وذلـك لتحديـد احلـد األعى هلـذه اخللية، 

وبذلـك أصبـح طـول اخلايـا كـا ييل:
مـن 1 إىل 80.	 يمثـل )ال أوافق بشـدة( لـكل فقرة من - 

الفقرات.
مـن 	8.	 وحتـى 60.	 يمثـل )ال أوافـق( لـكل فقرة - 

الفقرات. مـن 
مـن 	6.	 وحتـى 40.	 يمثـل )أوافـق إىل حـد مـا( - 

لـكل فقـرة مـن الفقـرات.
مـن 	4.	 وحتـى 0	.4 يمثـل )أوافق( لـكل فقرة من - 

الفقرات.
مـن 		.4 وحتـى 5 يمثـل )أوافـق بشـدة( لـكل فقرة - 

الفقرات. مـن 
2 .Pearson Correla-“ بحسـا معامل ارتبـاط برسـون

tion” للتحقـق من صـدق فقرات االسـتبانة.  

3 . Alpha Cranbach كرونبـاخ  ألفـا  معامـل  حسـاب 
االسـتبانة. فقـرات  ثبـات  مـن  للتحقـق 

اسـتخراج التكـرارات، والنسـب املئوية، واملتوسـطات . 4
احلسـابية ملعرفة اسـتجابات معلمـي املرحلـة االبتدائية 

عـى فقـرات االسـتبانة وأبعادها.
العبـارات . 5 لرتتيـب  املعياريـة  االنحرافـات  اسـتخراج 

لصالـح األقـل تشـتتا عنـد تسـاوي املتوسـطات احلسـابية.
يف 6.  الفـروق  عـن  اختبـار )t-test( للكشـف  اسـتخدام   

مسـتوى معرفـة معلمـي املرحلـة االبتدائيـة لصعوبات 
وحضـور  اجلنـس،  ملتغـرات  تعـزى  والتـي  التعلـم 
واملرحلـة  اخلاصـة،  الرتبيـة  جمـال  يف  تدريبيـة  دورات 
التعليميـة، وجتـارب سـابقة للتعامل مـع الطاب ذوي 

التعلـم. صعوبـات 
7 . One-Way( اسـتخدام اختبـار حتليل التبايـن اآلحـادي

(Schef- متبوعـًا باختبـار املقارنات البعديـة )ANOVA

عـن  للكشـف   fe) Multiple Comparisonsوذلـك 

الفـروق يف مسـتوى معرفـة معلمـي املرحلـة االبتدائية 
سـنوات  ملتغـري  تعـزى  والتـي  التعلـم  لصعوبـات 

اخلـرة واملؤهـل العلمـي.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 

معرفـة  مسـتوى  عـن  للكشـف  احلاليـة  الدراسـة  هدفـت 
معلمـي املرحلـة االبتدائية بصعوبـات التعلم لـدى الطاب 
تلـك  مسـتوى  يف  املتغـرات  بعـض  تأثـر  عـى  والتعـرف 

املعرفـة. 
النتائـج املتعلقـة بالسـؤال األول ونصـه: مـا مسـتوى معرفة 
معلمـي املرحلة االبتدائيـة بصعوبات التعلم لـدى الطالب؟
االبتدائيـة  املرحلـة  معلمـي  معرفـة  مسـتوى  مـا  أوالً: 

التعلـم؟ لصعوبـات  العامـة  للخصائـص 
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أوافقالفقرات
أوافقبشدة

أوافق
الى حد

ما

ال
أوافق

ال أوافق
بشدة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

ترتیب
الفقرة

من الصفات الممیزة لذوي صعوبات التعلم . 1
تدني في التحصیل األكادیمي في مادة او مادتین 

مع امتالكھم لمعدل ذكاء طبیعي

20434233143.141.189ك
%13.228.327.621.79.2

نوعیــن: . 2 إلــى  التعلــم  صعوبــات  تنقســم 
أكادیمیــة وصعوبــات  نمائیــة  صعوبــات 

2858332673.491.122ك
%18.438.221.717.14.6

یواجھ الطالب ذوي صعوبات التعلم . 3
مشكالت في ترتیب األفكار وتنظیمھا

4259163053.681.171ك
%27.638.810.519.73.3

یجد األطفال ذوي صعوبات التعلم صعوبة . 4
في السیطرة على انفعاالتھم (سریعو االنفعال 

واالستثارة، وسریعو الغضب).

33353139143.221.37ك
%21.723.020.425.79.2

تعتبر صعوبات التعلم حالة مستمرة مع . 5
الطالب مدى حیاتھ

5184865162.550.9517ك
%3.311.831.642.810.5

یعتبر مصطلح صعوبات التعلم شیئا یعتبر . 6
بطء التعلم شیئا آخر

33452835113.361.254ك
%21.729.618.423.07.2

یمكن للطالب أن یكون متفوقاً في بعض . 7
المواد ومع ذلك فھو یعاني من صعوبات تعلم 

في نفس الوقت

32542124213.341.345ك
%21.135.513.815.813.8

تسمى صعوبات التعلم باإلعاقة الخفیة.. 8
17433546113.061.1511ك
%11.228.323.030.37.2

كل طالب لدیھ تدٍن في التحصیل األكادیم؛ . 9
لدیھ صعوبات تعلم

17352050302.731.3216ك
%11.223.013.232.919.7

تكون صعوبات التعلم ناتجة عن . 10
اضطراب في الجھاز العصبي المركزي

1141405462.981.0414ك
%7.227.026.335.53.9

یعتبر ضعف االنتباه من أكثر . 11
الخصائص شیوعاً لدى األطفال ذوي صعوبات 

التعلم

2658333143.471.083ك
%17.138.221.720.42.6

یفشل الطالب من ذوي صعوبات التعلم . 12
في فھم األوامر التي تلقى علیھ من اآلخرین

846454673.01113ك
%5.330.329.630.34.6

یعاني األطفال من ذوي صعوبات التعلم . 13
مشكالت في الذاكرة

1153414253.151.018ك
%7.234.927.027.63.3

یشیر مصطلح الدسلكسیا لصعوبات . 14
القراءة

1935474743.121.0710ك
%12.523.030.930.92.6

یعاني طالب صعوبات التعلم من . 15
مشكالت في تمییز أوجھ الشبة واالختالف بین 

األشكال بعضھا ببعض

936435772.891.0115-ك
%5.923.728.337.54.6

یوجد ارتباط بین صعوبات التعلم وبین . 16
العوامل الوراثیة

1546275683.031.1312ك
%9.930.317.836.85.3

الطفل الذي یعاني من صعوبات تعلم . 17
ھو طفل عادي من حیث القدرات العقلیة، 

والبصریة، والسمعیة

2748312818ك
3.251.286

%17.831.620.418.411.8

3.14المتوسط الحسابي

جدول (4)
التعلم لصعوبات العامة للخصائص االبتدائية املرحلة معلمي معرفة مستوى يوضح
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أن  الســـابق  اجلدول  يف  املوضحة  النتائـــج  من  يتبن 
أفـــراد عينة الدراســـة يوافقون عى الفقـــرات التي 
تقيس مســـتوى معرفـــة معلمي املرحلـــة االبتدائية 
إىل 3(  من )1  التعلم  لصعوبـــات  العامة  للخصائص 
بحســـب ترتيب الفقـــرة؛ حيث يرتاوح متوســـطها 
احلســـايب ما بن )47.	 إىل 68.	(، وهو متوســـط 
يقـــع يف الفئة الرابعة مـــن فئات املقيـــاس اخلايس 
خيار  إىل  تشـــر  التي  0	.4( وهي  إىل   	.4	 )مـــن 
الطاب  )يواجه  الفقـــرات  تلك  وتشـــمل  املوافقة. 
وتنظيم  ترتيب  يف  مشـــكات  التعلم  صعوبات  ذوي 
إىل  التعلم  صعوبـــات  )تنقســـم   ،)»	.68« األفكار 
أكاديمية  وصعوبـــات  نائيـــة  صعوبـــات  نوعن: 
»49.	«(، و)يعتـــر ضعـــف االنتبـــاه مـــن أكثر 
صعوبات  ذوي  األطفـــال  شـــيوعًا لدى  اخلصائص 

 .)»	.47« التعلم 
بينـــا يوافقـــون إىل حد مـــا عى الفقـــرات من )4 
إىل 16( بحســـب ترتيـــب الفقـــرة حيـــث يرتاوح 
متوســـطها احلســـايب ما بن )	7.	 إىل 6	.	(، وهو 
املقياس  فئـــات  من  الثالثة  الفئـــة  يف  يقع  متوســـط 
اخلـــايس )مـــن 	6.	 إىل 40.	( وهـــي الفئة التي 
تشـــر إىل خيار املوافقـــة إىل حد ما. وتشـــمل تلك 
الفقـــرات )يعتـــر مصطلح صعوبات التعلم شـــيئا 
 ،)»	.	6« آخـــر  شـــيئا  التعلم  بطء  ويعترمصطلح 
و )يمكـــن للطالـــب أن يكـــون متفوقـــًا يف بعض 
الوقت  نفس  يف  تعلـــم  صعوبات  مـــن  ويعاين  املواد 
»4	.	«(، و)الطفـــل الـــذي يعاين مـــن صعوبات 

تعلـــم هـــو طفل عـــادي مـــن حيث القـــدرات 
و)جيد   ،)»	.	5« والســـمعية  والبرصيـــة،  العقلية، 
الســـيطرة  يف  صعوبة  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال 
واالســـتثارة،  االنفعال  رسيعـــو  انفعاالهتم:  عـــى 
األطفال  و)يعـــاين   ،)»	.		« الغضـــب.  ورسيعو 
ذوي صعوبـــات التعلـــم مشـــكات يف الذاكـــرة 
»5	.	«(، )مـــن الصفات املميـــزة لذوي صعوبات 
التعلـــم تـــدٍن  التحصيـــل األكاديمي يف مـــادة أو 
طبيعـــي »4	.	«(،  ذكاء  معدل  امتـــاك  مع  مادتن 
القراءة  لصعوبات  الدسلكســـيا  مصطلح  و)يشـــر 
»		.	«(، و)تســـمى صعوبـــات التعلـــم باإلعاقة 
صعوبات  بن  ارتبـــاط  اخلفيـــة »06.	«(، و)يوجد 
التعلم وبـــن العوامل الوراثية »	0.	«(، و)يفشـــل 
الطالـــب ذي صعوبات التعلم يف فهـــم األوامر التي 
اآلخريـــن »	0.	«(، و)تكون  بواســـطة  عليه  تلقى 
صعوبـــات التعلم ناجتـــة عن اضطـــراب يف اجلهاز 
طاب  و)يعـــاين   ،)»	.98« املركـــزي  العصبـــي 
أوجه  متييـــز  يف  مشـــكات  من  التعلم  صعوبـــات 
الشـــبه واالختاف بن األشـــكال »89.	«(، و)كل 
طالـــب لديه تـــدن يف التحصيل األكاديمـــي؛ لديه 

.)»	.7	« تعلـــم  صعوبات 
وال يوافقـــون عـــى الفقـــرة رقم )17( بحســـب 
ترتيـــب الفقـــرة يف اجلـــدول أعـــاه والتي تنص 
مســـتمرة  حالة  التعلم  صعوبـــات  أنـــه »تعتر  عى 
مع الطالـــب مدى حياتـــه«؛ حيث بلغ متوســـطها 
احلســـايب )55.	(، وهو متوســـط يقع يف الفئة الثانية 
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 ،)	.60 إىل 	.8	 اخلايس )مـــن املقياس فئـــات من
املوافقة. عـــدم خيار إىل تشـــر التي الفئـــة وهي

معرفة مســـتوى لبعد العـــام املتوســـط إىل وبالنظر
العامة للخصائـــص االبتدائيـــة املرحلـــة معلمـــي
عينة أفـــراد أن لنـــا يتضح التعلـــم؛ لصعوبـــات
البعد،  فقـــرات عى ما حـــد إىل يوافقون الدراســـة
الفقرات جلميع العام احلســـايب املتوســـط بلغ حيث

من الثالثة الفئـــة يف يقـــع متوســـط )4	.	(، وهو
40.	(، وهي إىل 	.6	 اخلايس )مـــن املقياس فئات

ما. حد إىل املوافقـــة خيـــار إىل تشـــر التي الفئة

االبتدائية املرحلـــة معلمي معرفة مســـتوى ما ثانيًا: 
التعلـــم صعوبـــات عـــى التعـــرف بإجـــراءات

؟ تشخيصها و

أوافق الفقرات
أوافقبشدة

أوافق 
الى حد 

ما

ال 
أوافق

ال 
أوافق 
بشدة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

ترتیب 
الفقرة

تعتبر المقابلة من األدوات التي یمكن . 1
استخدامھا لتشخیص صعوبات التعلم لدى 

الطالب

3255352193.531.1410ك
%21.136.223.013.85.9

یصعب تلبیة الحاجات التعلیمیة للطالب ذي . 2
صعوبات التعلم قبل تشخیص نوع الصعوبة 

لدیھ

3361292633.631.076ك
%21.740.119.117.12.0

یمكن تمییز الطالب ذوي صعوبات التعلم . 3
بمجرد النظر للشكل الخارجي

14283744292.71.2317ك
%9.218.424.328.919.1

یصعب البدء في تقدیم خدمات تربویة . 4
مناسبة لطالب ذي صعوبات التعلم دون معرفة 

مستوى اداؤه الحالي

3752332733.611.18ك
%24.334.221.717.82.0

یصعب تقدیم خدمات مناسبة للطالب ذي . 5
صعوبات التعلم قبل تحدید أسباب الصعوبات 

لدیھ

3149422553.51.0911ك
%20.432.227.616.43.3

تستخدم عدة معاییر لتشخیص صعوبات . 6
التعلم وأحد ھذه المعاییر ھو وجود فرق بین 

قدرة الطفل العقلیة ومستوى تحصیلھ األكادیمي 
في مجال واحد وأكثر

2560311818ك
3.371.2315

%16.439.520.411.811.8

تشخیص صعوبات التعلم قبل دخول الطفل . 7
للمدرسة لھ تأثیر ایجابي على الطفل في مرحلة 

الدراسة

6136153283.721.324ك
%40.123.79.921.15.3

تھدف مرحلة التشخیص الفردي لصعوبات . 8
التعلم إلى تحدید ما إذا كان ھناك مشكلة تتطلب 

عالج مبكر أو إجراءات وقائیة

5440371923.821.092ك
%35.526.324.312.51.3

تتسم عملیة تقییم صعوبات التعلم بأنھا . 9
متواصلة ومستمرة.

42403127123.481.2812ك
%27.626.320.417.87.9

جدول (5)
وتشخيصها التعلم صعوبات عى التعرف بإجراءات االبتدائية املرحلة معلمي معرفة مستوى يوضح
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أفراد أن أعـاه اجلـدول يف املوضحة النتائـج مـن يتبـن
تقيـس التـي الفقـرات عـى يوافقـون الدراسـة عينـة
عـى التعـرف بإجـراءات املعلمـن معرفـة مسـتوى
12( بحسـب إىل من )1 وتشـخيصها التعلم صعوبـات
بن ما احلسـايب متوسـطها يرتاوح حيث الفقـرة ترتيـب
الرابعة الفئـة يف يقع متوسـط 84.	(، وهـو إىل 	.48(

 ،)4.	0 إىل 	.4	 اخلـايس )مـن املقيـاس فئـات مـن
تلك املوافقة. وتشـمل خيـار إىل تشـر التي الفئـة وهـي

صعوبات ذوي الطـاب تقييم عملية الفقرات )هتـدف
أجل من الطالب عـن شـاملة معلومات مجع إىل التعلـم
احتياجاته مـع يتناسـب فردي تربـوي برنامـج تصميـم
الفـردي التشـخيص مرحلـة و)هتـدف  ،)»	.84«
مشـكلة هناك كان إذا مـا حتديـد إىل التعلـم لصعوبـات
وقائيـة »	8.	«(،  إجـراءات أو مبكـر عـاج تتطلـب
جلمـع تصلـح متعـددة وأدوات وسـائل و)توجـد
ذوي لتقييـم املختلفـة األغـراض وحتقيـق املعلومـات

أوافق الفقرات
أوافقبشدة

أوافق 
الى حد 

ما

ال 
أوافق

ال 
أوافق 
بشدة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

ترتیب 
الفقرة

تعتبر اختبارات الذكاء من األولویات . 10
التي یجب أن تستخدم في تشخیص األطفال 

ذوي صعوبات التعلم.

2551422773.391.113ك
%16.433.627.617.84.6

تساعد اختبارات التحصیل األكادیمي . 11
على الكشف المبدئي عن األطفال ذوي 

صعوبات التعلم

2749412693.391.1414ك
%17.832.227.017.15.9

یھدف التشخیص المبني على تعدد . 12
التخصصات إلى تقییم الطالب ذي صعوبات 

التعلم بشكل فردي لتحدید طبیعة المشكلة

2956411973.531.089ك
%19.136.827.012.54.6

تھدف عملیة تقییم الطالب ذوي . 13
صعوبات التعلم إلى جمع معلومات شاملة عن 
الطالب من أجل تصمیم برنامج تربوي فردي 

یتناسب مع احتیاجاتھ

544435136ك
3.841.121

%35.528.923.08.63.9

توجد وسائل وأدوات متعددة تصلح . 14
لجمع المعلومات وتحقیق األغراض المختلفة 

لتقییم ذوي صعوبات التعلم

3951451523.7213ك
%25.733.629.69.91.3

تلعب األسرة دوراً مھماً في عملیة . 15
تشخیص صعوبات التعلم لدى طفلھا

51461921153.641.335ك
%33.630.312.513.89.9

تتضمن عملیة جمع المعلومات بھدف . 16
تشخیص صعوبات التعلم: فحص السجالت 

المدرسیة، وسؤال المعلمین عن طرائقھم في 
تدریس الطالب، وتفاعلھ معھا

395628209ك
3.631.177

%25.736.818.413.25.9

تعتبر عملیة تشخیص صعوبات التعلم . 17
عملیة معقدة للغایة وذلك بسبب عدم وجود 

محكات متفق علیھا تمیز بشكل قطعي الطالب 
ذوي صعوبات عن غیرھم

2648273516ك

3.221.2716
%17.131.617.823.010.5

3.51المتوسط الحسابي 
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صعوبـات  التعلـم »	7.	«(، و)تشـخيص  صعوبـات 
التعلـم قبـل دخـول الطفـل للمدرسـة لـه تأثـر إجيـايب 
عـى الطفـل يف مرحلـة الدراسـة »	7.	«(، و)تلعـب 
صعوبـات  تشـخيص  عمليـة  يف  مهـًا  دورًا  األرسة 
تلبيـة  و)يصعـب   ،)»	.64« طفلهـا  لـدى  التعلـم 
احلاجـات التعليميـة للطالب ذي صعوبـات التعلم قبل 
تشـخيص نـوع الصعوبـة لديـه »	6.	«(، و)تتضمـن 
صعوبـات  تشـخيص  هبـدف  املعلومـات  مجـع  عمليـة 
التعلـم فحص السـجات املدرسـية، وسـؤال املعلمن 
معهـا  وتفاعلـه  الطالـب،  تدريـس  يف  طرائقهـم  عـن 
»	6.	«(، )يصعـب البـدء يف تقديـم خدمـات تربويـة 
معرفـة  دون  التعلـم  صعوبـات  ذي  لطالـب  مناسـبة 
مسـتوى األداء احلـايل »	6.	«(، )هيـدف التشـخيص 
املبنـي عـى تعـدد التخصصـات إىل تقييـم الطالـب ذي 
صعوبات التعلم بشـكل فـردي لتحديد طبيعة املشـكلة 
»	5.	«(، و)تعتـر املقابلـة مـن األدوات التـي يمكـن 
اسـتخدامها لتشـخيص صعوبات التعلـم لدى الطاب 
»	5.	«(، و)يصعـب تقديـم خدمات مناسـبة للطالب 
ذي صعوبـات التعلـم قبـل حتديـد أسـباب الصعوبات 
لديـه »50.	«،و تتسـم عمليـة تقييم صعوبـات التعلم 

بأهنـا متواصلـة ومسـتمرة »48.	«(.
بينـا يوافقـون إىل حـد مـا عـى الفقـرات مـن )13 إىل 
17( بحسـب ترتيـب الفقـرة يف اجلـدول أعـاه حيـث 
يرتاوح متوسـطها احلسـايب مـا بـن )70.	 إىل 9	.	(، 
وهـو متوسـط يقـع يف الفئـة الثالثـة مـن فئـات املقياس 
اخلـايس )مـن 	6.	 إىل 40.	(، وهي الفئة التي تشـر 

إىل خيـار املوافقـة إىل حـد مـا. وتشـمل تلـك الفقرات 
)تعتـر اختبـارات الـذكاء مـن األولويـات التـي جيـب 
صعوبـات  ذوي  األطفـال  تشـخيص  يف  تسـتخدم  أن 
التحصيـل  اختبـارات  و)تسـاعد   ،)»	.	9« التعلـم 
األكاديمـي عـى الكشـف املبدئـي عـن األطفـال ذوي 
صعوبـات التعلـم »9	.	«(، و)تسـتخدم عـدة معاير 
لتشـخيص صعوبـات التعلـم وأحـد هـذه املعايـر هـو 
وجـود فـرق بـن قـدرة الطفـل العقليـة وبن مسـتوى 
حتصيلـه األكاديمـي يف جمـال واحـد وأكثـر »7	.	«(، 
عمليـة  التعلـم  صعوبـات  تشـخيص  عمليـة  و)تعتـر 
معقـدة للغايـة وذلك بسـبب عدم وجود حمـكات متفق 
صعوبـات  ذوي  الطـاب  قطعـي  بشـكل  متيـز  عليهـا 
عـن غرهـم »		.	«(، و)يمكـن متييـز الطـاب ذوي 
اخلارجـي  للشـكل  النظـر  بمجـرد  التعلـم  صعوبـات 

.)»	.70«
وبالنظـر إىل املتوسـط العام لبعد مسـتوى معرفة معلمي 
املرحلـة االبتدائيـة إلجـراءات التعـرف عـى صعوبات 
التعلـم وتشـخيصها؛ يتضح لنـا أن أفراد عينة الدراسـة 
يوافقـون بصـورة عامـة عـى فقـرات البعد، حيـث بلغ 
 ،)	.5	( الفقـرات  جلميـع  العـام  احلسـايب  املتوسـط 
وهـو متوسـط يقـع يف الفئـة الرابعة مـن فئـات املقياس 
اخلـايس )مـن 	4.	 إىل 0	.4(، وهي الفئة التي تشـر 

املوافقة. خيـار  إىل 
ثالثـًا: مـا مسـتوى معرفـة معلمـي املرحلـة االبتدائيـة 
باألسـاليب واالسـراتيجيات التدريسـية للطالب ذوي 

صعوبـات التعلـم؟
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أن أعـــاه باجلـــدول املوضحـــة النتائـــج مـــن يتبـــن
ــرات الفقـ ــى عـ ــون يوافقـ ــة الدراسـ ــة عينـ ــراد أفـ
ـــاليب باألس ـــن املعلم ـــة معرف ـــتوى مس ـــس تقي ـــي الت
ـــب 6( بحس إىل ـــن )1 م ـــية التدريس ـــرتاتيجيات واالس

ـــايب احلس ـــطها متوس ـــرتاوح ي ـــث ـــرة، حي الفق ـــب ترتي
يقـــع متوســـط 89.	(، وهـــو إىل بـــن )	5.	 ــا مـ
ــايس اخلـ ــاس املقيـ ــات فئـ ــن مـ ــة الرابعـ ــة الفئـ يف
تشـــر التـــي الفئـــة 0	.4(، وهـــي إىل 	.4	 )مـــن

أوافق الفقرات
أوافقبشدة

أوافق 
الى حد 

ما

ال 
أوافق

ال أوافق 
بشدة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

ترتیب 
الفقرة

یجب أن تبنى الخطة التربویة الفردیة الخاصة . 1
بالطالب ذي صعوبات التعلم وفق نتائج التقییم 

والتشخیص.

4941461333.791.052ك
%32.227.030.38.62.0

یعتبــر الفصــل العــادي ھــو البدیــل التربــوي . 2
الطالــب ذي  یلبــي حاجــات  األنســب والــذي 

التعلــم صعوبــات 

27303346163.041.288ك
%17.819.721.730.310.5

التربــوي . 3 البرنامــج  تطویــر  تقــع مســؤولیة 
الفــردي الــذي یلبــي حاجــات الطالــب علــى 
(الوالدیــن،  التخصصــات  متعــدد  فریــق 
والطالــب  النفســي،  واالخصائــي  والمعلــم، 

نفســھ).

594329174ك

3.891.121
%38.828.319.111.22.6

ــالیب . 4 ــم بأس ــات التعل ــب ذي صعوب ــم الطال یتعل
ــم  واســتراتیجیات مختلفــة عــن تلــك التــي یتعل

ــب العــادي. بھــا الطال

4646381663.721.123ك
%30.330.325.010.53.9

یقتصــر تحقیــق األھــداف التعلیمیــة للطالــب ذي . 5
ــى اســتخدام اســتراتیجیة  ــم عل ــات التعل صعوب

واحــدة

33212652202.971.379ك
%21.713.817.134.213.2

یحتــاج الطالــب ذي صعوبــات التعلــم لنــوع مــن . 6
ــس الفردي التدری

3941363153.511.176ك
%25.727.023.720.43.3

یجــب التعــاون بیــن معلــم التربیــة الخاصــة . 7
اختیــار  عنــد  العــادي  المعلــم  وبیــن 
االســتراتیجیة التدریســیة المناســبة لطالــب ذي 

التعلــم. صعوبــات 

5633251424ك
3.551.465

%36.821.716.49.215.8

ذوي صعوبــات . 8 الطــالب  كل  تدریــس  یمكــن 
التعلــم بنفــس األســلوب

29201557312.731.4211ك
%19.113.29.937.520.4

یتوقــف اختیــار اســتراتیجیة التدریــس المناســبة 
نتائــج  علــى  التعلــم  صعوبــات  ذوي  لطــالب 

لھــم. والدقیــق  الشــامل  التشــخیص 

4638491543.71.084ك
%30.325.032.29.92.6

تحدیــد الطریقــة المثلــى لتدریــس الطــالب ذوي . 9
صعوبــات التعلــم عملیــة ســھلة للغایــة

33222452212.961.3910ك
%21.714.515.834.213.8

یحتاج معلم الصف العادي لتكییف أسالیبھ . 10
التدریسیة واجراء بعض التعدیالت على المنھج 

مراعاة للطالب ذوي صعوبات التعلم.

3636332027ك
3.221.417

%23.723.721.713.217.8

3.37المتوسط الحسابي

جدول (6)
التدريسية واالسراتيجيات باألساليب االبتدائية املرحلة معلمي معرفة مستوى يوضح
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ــرات  ــك الفقـ ــمل تلـ ــة. وتشـ ــار املوافقـ إىل خيـ
)تقـــع مســـؤولية تطويـــر الرنامـــج الرتبـــوي 
الفـــردي الـــذي يلبـــي حاجـــات الطالـــب عـــى 
فريـــق متعـــدد التخصصـــات الوالديـــن، املعلـــم، 
االخصائـــي النفـــيس، الطالـــب نفســـه »89.	«(، 
و)جيـــب أن تبنـــى اخلطـــة الرتبويـــة الفرديـــة 
اخلاصـــة بالطالـــب ذي صعوبـــات التعلـــم عـــى 
ـــم  ـــخيص »79.	«(، و)يتعل ـــم والتش ـــج التقيي نتائ
بأســـاليب  التعلـــم  صعوبـــات  ذي  الطالـــب 
واســـرتاتيجيات خمتلفـــة عـــن التـــي يتعلـــم هبـــا 
الطالـــب العـــادي »	7.	«(، و)يتوقـــف اختيـــار 
ــاب ذوي  ــبة لطـ ــس املناسـ ــرتاتيجية التدريـ اسـ
صعوبـــات التعلـــم عـــى نتائـــج التشـــخيص 
الشـــامل والدقيـــق »70.	«(، و)جيـــب التعـــاون 
بـــن معلـــم الرتبيـــة اخلاصـــة وبـــن املعلـــم 
العـــادي عنـــد اختيـــار االســـرتاتيجية التدريســـية 
التعلـــم.  صعوبـــات  ذي  لطالـــب  املناســـبة 
صعوبـــات  ذي  الطالـــب  و)حيتـــاج   ،)»	.55«
ـــردي »	5.	«(.  ـــس الف ـــن التدري ـــوع م ـــم لن التعل
ـــن  ـــرات م ـــى الفق ـــا ع ـــد م ـــون إىل ح ـــا يوافق بين
)7 إىل 11( بحســـب ترتيـــب الفقـــرة، حيـــث 
يـــرتاوح متوســـطها احلســـايب مـــا بـــن )	7.	 إىل 
ـــن  ـــة م ـــة الثالث ـــع يف الفئ ـــط يق ـــو متوس 		.	(، وه
ـــن 	6.	 إىل 40.	(،  ـــايس )م ـــاس اخل ـــات املقي فئ
وهـــي الفئـــة التـــي تشـــر إىل خيـــار املوافقـــة إىل 
ـــم  ـــاج معل ـــرات )حيت ـــك الفق ـــمل تل ـــا. وتش ـــد م ح

الصـــف العـــادي لتكييـــف أســـاليبه التدريســـية 
ـــاة  ـــج مراع ـــى املنه ـــات ع ـــض التعدي ـــراء بع وإج
للطـــاب ذوي صعوبـــات التعلـــم. »		.	«(، 
)يعتـــر الفصـــل العـــادي هـــو البديـــل الرتبـــوي 
األنســـب والـــذي يلبـــي حاجـــات الطالـــب ذو 
صعوبـــات التعلـــم »04.	«(، )حتديـــد الطريقـــة 
ـــم  ـــات التعل ـــاب ذوي صعوب ـــس الط ـــى لتدري املث
ـــق  ـــرص حتقي ـــة »96.	«(، )يقت ـــهلة للغاي ـــة س عملي
األهـــداف التعليميـــة للطالـــب ذي صعوبـــات 
ــدة  ــرتاتيجية واحـ ــتخدام اسـ ــى اسـ ــم عـ التعلـ
»97.	«(، و)يمكـــن تدريـــس كل الطـــاب ذوي 
صعوبـــات التعلـــم بنفـــس األســـلوب »	7.	«(.
وبالنظـــر إىل املتوســـط العـــام لبعـــد مســـتوى 
معرفـــة معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة باألســـاليب 
واإلســـرتاتيجيات التدريســـية؛ يتضـــح لنـــا أن 
ـــى  ـــا ع ـــد م ـــون إىل ح ـــة يوافق ـــة الدراس ـــراد عين أف
فقـــرات البعـــد، حيـــث بلـــغ املتوســـط احلســـايب 
ـــط  ـــو متوس ـــرات )7	.	(، وه ـــع الفق ـــام جلمي الع
يقـــع يف الفئـــة الثالثـــة مـــن فئـــات املقيـــاس 
ــة  ــي الفئـ ــن 	6.	إىل 40.	(، وهـ ــايس )مـ اخلـ

التـــي تشـــر إىل خيـــار املوافقـــة إىل حـــد مـــا.

نتائـــج الفـــرض األول: والـــذي ينـــص عـــى 
ـــة  ـــة درج ـــة االبتدائي ـــو املرحل ـــك معلم ـــه« يمتل أن
ـــدى  ـــم ل ـــات التعل ـــة بصعوب ـــن املعرف ـــطة م متوس

ــالب«.      الطـ
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ـــة الدراس ـــة عين ـــراد أف أن ـــاه أع ـــدول اجل ـــن م ـــن يتب
بإجـــراءات كبـــرة بدرجـــة معرفـــة يمتلكـــون
ــخيصها،  وتشـ ــم التعلـ ــات صعوبـ ــى عـ ــرف التعـ
الفقـــرات جلميـــع احلســـايب املتوســـط بلـــغ حيـــث
بدرجـــة معرفـــة 5(، ويمتلكـــون مـــن 	.5	(
ـــية،  التدريس ـــرتاتيجيات واالس ـــاليب باألس ـــطة متوس
الفقـــرات جلميـــع احلســـايب املتوســـط بلـــغ حيـــث
بدرجـــة معرفـــة يمتلكـــون 5(. بينـــا مـــن 	.	7(

ـــم،  التعل ـــات لصعوب ـــة العام ـــص للخصائ ـــطة متوس
الفقـــرات جلميـــع احلســـايب املتوســـط بلـــغ حيـــث
ـــتوى ملس ـــام الع ـــط املتوس ـــغ بل ـــا 5(. ك ـــن م 	.	4(
ــات بصعوبـ ــة االبتدائيـ ــة املرحلـ ــي معلمـ ــة معرفـ
ـــر يش ـــا 5(، مم ـــن م ـــاب )4	.	 الط ـــدى ل ـــم التعل
االبتدائيـــة املرحلـــة معلمـــي معرفـــة درجـــة أن إىل
ــطة.  متوسـ ــاب الطـ ــدى لـ ــم التعلـ ــات بصعوبـ

ــة الدراسـ ــرض فـ ــة صحـ ــة النتيجـ ــذه هـ ــد تؤكـ
ـــة درج ـــة االبتدائي ـــة املرحل ـــو معلم ـــك ـــل »يمتل القائ
لـــدى التعلـــم لصعوبـــات املعرفـــة مـــن متوســـطة

الطـــاب«.
تزايـــد إىل يرجـــع قـــد ذلـــك أن ــة الباحثـ وتـــرى
يف التعلـــم صعوبـــات ذوي الطـــاب أعـــداد
تطـــور بعـــد وخاصـــة الدراســـية،  الفصـــول
التعلـــم صعوبـــات عـــن الكشـــف أســـاليب
ــام اهتـ ــه عنـ ــج نتـ ــا ــا، ممـ وتعددهـ ــخيصها وتشـ
معرفـــة واكتســـاهبم التعلـــم بصعوبـــات املعلمـــن
التعلـــم صعوبـــات عـــن متوســـطة بدرجـــة ولـــو
ـــة دراس ـــع م ـــة النتيج ـــذه ه ـــق ـــاب. وتتف الط ـــدى ل
وشـــادة اخلطيـــب )2006م(، وبعـــزي مـــن كل
Ahmed ـــوين )2016م(، و ـــريب )2018م(، ورمح وغ
(Kamala وراجمانيـــش وكامـــاال ،& Din (2017)

البعد
المتوسط 

الحسابي
الترتیب

مستوى 

المعرفة
مستوى معرفة معلمي المرحلة االبتدائیة بالخصائص العامة 

متوسطة3.143لصعوبات التعلم

مستوى معرفة معلمي المرحلة االبتدائیة إلجراءات التعرف على 
كبیرة3.511صعوبات التعلم وتشخیصھا

مستوى معرفة معلمي المرحلة االبتدائیة لألسالیب واالستراتیجیات 
متوسطة3.372التدریسیة

متوسطة3.34المتوسط الحسابي العام

جدول (7)
االبعاد وترتيب الطالب لدى التعلم بصعوبات االبتدائية املرحلة معلمي معرفة ملستوى العام املتوسط يوضح
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ــا نتائجهـ ــارت أشـ ــي (Ramganesh, 2013&. والتـ

ملســـتوى االبتدائيـــة املرحلـــة معلمـــي امتـــاك إىل
التعلـــم. بينـــا لصعوبـــات املعرفـــة مـــن متوســـط
كل ــة دراسـ ــج نتائـ ــع مـ ــة النتيجـ ــذه هـ ــف ختتلـ

عبدالقـــادر )2018م(، والنـــور )2018م(،  مـــن
المتـــاك أشـــارت وخزاعلـــة )2015م( التـــي
مرتفـــع ملســـتوى االبتدائيـــة املرحلـــة معلمـــي
كل ــة ــم، ودراسـ التعلـ ــات لصعوبـ ــة املعرفـ ــن مـ
Shukala& Agrawa ،Shari& Vranda (2015) مـــن
نتائجهـــا بينـــت التـــي (2015) , Methew (2012)

االبتدائيـــة املرحلـــة معلمـــي معـــارف ضعـــف
ــم. التعلـ ــات لصعوبـ

نصـــه الثـــاين: والـــذي بالســـؤال املتعلقـــة النتائـــج

داللـــة ذات فـــروق وجـــود أعـــاه اجلـــدول مـــن يتبـــن
داللـــة )	0.0( ملســـتوى مســـتوى عنـــد إحصائيـــة
ــات لصعوبـ ــة االبتدائيـ ــة املرحلـ ــي معلمـ ــة معرفـ
الفـــروق اجلنـــس. جـــاءت ملتغـــر تعـــزى التعلـــم
احلســـايب املتوســـط بلـــغ اإلنـــاث، حيـــث لصالـــح
ـــايب احلس ـــط املتوس ـــغ بل ـــا ـــاث )64.46	(، بين لإلن

يف ــة إحصائيـ ــة داللـ ذات ــروق فـ ــد توجـ ــل »هـ
االبتدائيـــة املرحلـــة معلمـــي معرفـــة مســـتوى

اجلنـــس،  ملتغـــر تعـــزى التعلـــم بصعوبـــات
اخلاصـــة،  الرتبيـــة جمـــال يف تدريبيـــة دورات وحضـــور
ــها،  بتدريسـ ــوم يقـ ــي التـ ــة االبتدائيـ ــوف والصفـ
ذوي الطـــاب مـــع التعامـــل يف ســـابقة وجتـــارب
ـــية،  التدريس ـــرة اخل ـــنوات ـــم، وس التعل ـــات صعوب

ــي؟« العلمـ ــل واملؤهـ

ـــه «  أن ـــى ع ـــص ين ـــذي ـــاين: وال الث ـــرض الف ـــج نتائ
مســـتوى يف إحصائيـــة داللـــه ذات فـــروق توجـــد
ــات بصعوبـ ــة االبتدائيـ ــة املرحلـ ــي معلمـ ــة معرفـ

اجلنـــس«.  ملتغـــري تعـــزى التعلـــم

املعلـــات أن يعنـــي ممـــا  .)		7.06( للذكـــور 
ــن مـ ــر أكثـ ــم التعلـ ــات بصعوبـ ــة معرفـ ــن يمتلكـ
الفـــرض صحـــة النتيجـــة هـــذه املعلمـــن. وتؤكـــد
إحصائيـــة داللـــة ذات فـــروق القائـــل »توجـــد
ــة االبتدائيـ ــة املرحلـ ــي معلمـ ــة معرفـ ــتوى مسـ يف

اجلنـــس«. ملتغـــر تعـــزى التعلـــم لصعوبـــات

الداللة اإلحصائیةقیمة Tاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالجنس
69137.0641.98805ذكر

-4.732000.
83164.4625.74230أنثى

جدول (8)
اجلنس متغري بحسب التعلم بصعوبات االبتدائية املرحلة معلمي معرفة مستوى يف الفروق يوضح
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حرصًا  أكثر املعلـات النتيجـة، بأن هذه الباحثـة وتفـرس
تواجـه قـد التـي وماحظتهـا الصعوبـات تلمـس عـى
حل حرصًا عى أكثر أهنـن الصف. كا غرفة يف طالباهتـن
طالباهتـن ملسـتوى متابعـة التعليميـة، وأكثـر املشـكات
شـأهنا من طرق عن البحـث هبـدف وذلـك األكاديمـي؛
املشـكات.  تلـك عـى التغلـب يف الطالبـات مسـاعدة
الورش بحضـور املعلـات إلهتـام ذلـك يرجع قـد كـا
أفضـل عـى واالطـاع والبحـث التدريبيـة والـدورات
كل عى التغلـب عـى طالباهتن تسـاعد قـد التـي الطـرق
شـأنه مـن ذلـك األكاديمـي. كل تطورهـن يعـوق مـا
لصعوبـات وخراهتـن معارفهـن تطويـر عـى يعمـل أن

أنه الثالث، أي الفـــرض رفض أعاه اجلـــدول من يتبن
معرفة مســـتوى يف إحصائية داللة ذات فـــروق توجد ال
تعزى التعلم بصعوبـــات االبتدائيـــة املرحلـــة معلمي
الداللة بلغت حيـــث التدريبية؛ الـــدورات حضور ملتغر
مـــن )0.05(. وهذا أكر اإلحصائيـــة ).560(، وهـــي
متوســـط التعلم لصعوبات املعرفـــة مســـتوى أن يعني

خزاعلـة دراسـة مـع النتيجـة هـذه وختتلـف التعلـم. 
فروق وجود عـدم إىل نتائجهـا أشـارت )2015م( التـي
لصعوبات االبتدائيـة املرحلة معلمـي معرفـة مسـتوى يف
دراسـة مـع تتفـق بينـا اجلنـس،  ملتغـر تعـزى التعلـم
يف فـروق وجـود إىل أشـارت اخلطيـب )2006م( التـي
لصعوبـات االبتدائيـة املرحلـة معلمـي معرفـة مسـتوى

األناث.  لصالـح اجلنـس ملتغـر تعـزى التعلـم
أنـه «توجد عـى ينـص الثالـث: والـذي الفـرض نتائـج
معلمـي معرفـة مسـتوى يف إحصائيـة داللـه ذات فـروق
ملتغـري تعـزى التعلـم بصعوبـات االبتدائيـة املرحلـة

اخلاصـة«. الربيـة جمـال يف تدريبيـة دورات حضـور

حرضوا الذيـــن الدراســـة عينة أفـــراد بن ومتقـــارب
تلك تكن حيـــرضوا. ومل مل الذين تدريبيـــة، وبن دورات
املتوقع مـــن كان حيث الباحثـــة،  من متوقعـــة النتيجة
هلم ســـبق الذين واملعلات املعلمن مـــن كل يمتلك أن
معرفة اخلاصة الرتبيـــة جمال يف تدريبية دورات حضـــور

تدريبية. دورات حيـــرضوا مل الذيـــن أولئك من أكثـــر

حضور دورات تدریبیة في 
مجال التربیة الخاصة

المتوسط الحسابيالعدد
االنحراف 
المعیاري

T الداللة اإلحصائیةقیمة

42154.8337.81787نعم
584.560.

15036.27263. 11055ال

جدول (9)
متغري بحسب التعلم بصعوبات االبتدائية املرحلة معلمي معرفة مستوى يف الفروق يوضح

اخلاصة الربية جمال يف تدريبية دورات حضور
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متغـــر بحســـب فـــروق وجـــود عـــدم ـــة الباحث وتعـــزي
ـــي الت ـــدورات ال ـــك تل أن إىل ـــة تدريبي دورات ـــور حض
ـــت اعتن ـــد ق ـــة؛ الدراس ـــة عين ـــراد أف ـــض بع ـــا حرضه
وليســـت األخـــرى؛ اخلاصـــة الرتبيـــة بموضوعـــات

ـــم،  التعل ـــات بصعوب ـــة املتعلق ـــات املوضوع ـــرضورة بال
ــور النـ ــة دراسـ ــج نتائـ ــع مـ ــة النتيجـ ــذه هـ ــق وتتفـ
ــود وجـ ــدم لعـ ــا نتائجهـ ــارت أشـ ــي )2018م( التـ
ــة معرفـ ــتوى مسـ يف ــة إحصائيـ ــة داللـ ذات ــروق فـ

أنـــه الفـــرض، أي رفـــض أعـــاه اجلـــدول مـــن يتبـــن
ـــتوى مس يف ـــة إحصائي ـــة دالل ذات ـــروق ف ـــد توج ال
ــات بصعوبـ ــة االبتدائيـ ــة املرحلـ ــي معلمـ ــة معرفـ
التـــي االبتدائيـــة الصفـــوف ملتغـــر تعـــزى التعلـــم
ــث حيـ ــن؛ الراهـ ــت الوقـ يف ــها بتدريسـ ــون يقومـ
ـــر أك ـــي ـــة ).739(، وه اإلحصائي ـــة الدالل ـــت بلغ
املعرفـــة مســـتوى أن يعنـــي مـــن )0.05(. ممـــا
بـــن ومتقـــارب متوســـطة التعلـــم بصعوبـــات
ـــى ع ـــون يعمل ـــن الذي ـــواء س ـــة الدراس ـــة عين ـــراد أف

التعلـــم لصعوبـــات االبتدائيـــة املرحلـــة معلـــات
التدريبيـــة.  الـــدورات حضـــور ملتغـــر تعـــزى

انـــه عـــى ينـــص الرابـــع: والـــذي الفـــرض نتائـــج
ــتوى مسـ يف ــة إحصائيـ ــه داللـ ذات ــروق فـ ــد «توجـ
بصعوبـــات االبتدائيـــة املرحلـــة معلمـــي معرفـــة
يقـــوم التـــي الصفـــوف ملتغـــري تعـــزى التعلـــم

بتدريســـها«.

الصفـــوف أو العليـــا الصفـــوف طـــاب تدريـــس
ــل ــة، بـ النتيجـ ــك تلـ ــة الباحثـ ــع تتوقـ مل ــا. الدنيـ
ــوف الصفـ ــو معلمـ ــك يمتلـ أن ــع املتوقـ ــن مـ كان
وذلـــك التعلـــم؛ بصعوبـــات أكـــر معرفـــة الدنيـــا
صعوبـــات مـــن يعانـــون الذيـــن الطـــاب ألن
ـــد عن ـــم معلميه ـــدى ل ـــم ماحظته ـــن يمك ـــم التعل
ـــتواهم مس ـــدين ت ـــبب بس ـــك وذل ـــة املدرس ـــم دخوهل
مقارنـــة جمـــاالت عـــدة يف أو جمـــال يف األكاديمـــي

العاديـــن.  بزمائهـــم

الصفوف االبتدائیة التي تقوم 
بتدریسھا

المتوسط الحسابيالعدد
االنحراف 
المعیاري

T الداللة اإلحصائیةقیمة

79151.0637.29176صفوف علیا
334.-739.

73153.0536.11051صفوف دنیا

جدول (0	)
متغري بحسب التعلم بصعوبات االبتدائية املرحلة معلمي معرفة مستوى يف الفروق يوضح

بتدريسها املعلم يقوم التي االبتدائية الصفوف
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اخلطيـــب )2013م، ص:  يذكـــر الصدد هـــذا ويف
لـــدى التعلـــم صعوبـــات تشـــخيص أن  )142

للمدرســـة.  دخوهلم عند يتـــم غالبًا ما األطفـــال؛
عى تركز املدرســـة متطلبات أن إىل ذلـــك ويرجـــع
مثل:  صعوبة فيهـــا الطفل يواجـــه التي املهـــارات
الرياضيـــات، واالماء. وختتلف القـــراءة، الكتابة، 
Shari& Vranda (2015) دراســـة مـــع النتيجة هذه
مســـتوى يف فروق وجود إىل نتائجها أشـــارت والتي

داللة ذات فـــروق وجود أعاه اجلـــدول من يتبن
مســـتوى داللة )	0.0( يف مســـتوى عند إحصائية
بصعوبات االبتدائيـــة املرحلـــة معلمـــي معرفـــة
التعامل يف الســـابقة التجارب ملتغـــر تعزى التعلم
وجاءت التعلـــم صعوبـــات ذوي الطـــاب مـــع
حيث ســـابقة جتارب لدهيم الذين لصالـــح الفروق
بلغ بينا  ،)	7	.5	( احلســـايب  متوســـطهم بلـــغ
سابقة جتارب اليملكون للذين احلســـايب املتوســـط
صعوبات ذوي الطـــاب هـــؤالء مع التعامـــل يف

التعلم بصعوبات االبتدائيـــة املرحلة معلمـــي معرفة
عى يعملون التـــي االبتدائية الصفوف ملتغـــر تعزى

العليا.   الصفـــوف لصالح تدريســـها
أنه عى ينـــص اخلامـــس: والذي الفـــرض نتائـــج
مســـتوى يف إحصائية داللـــه ذات فـــروق «توجد
التعلم بصعوبات االبتدائيـــة املرحلة معلمـــي معرفة
الطالب مع التعامـــل يف ســـابقة جتارب ملتغري تعزى

التعلم«. صعوبـــات ذوي

املعرفة مســـتوى أن يعني وهذا  .)		5.	8( التعلم 
الذين الدراســـة عينة أفراد لدى التعلـــم بصعوبات
ذوي الطاب مـــع العمل يف ســـابقة جتارب لدهيم
ال الذين مـــن أكر بدرجة يـــأيت التعلم صعوبـــات
صحة النتيجة هـــذه ســـابقة. تؤكد جتارب يملكون
إحصائية داللة ذات فـــروق القائل »توجد الفـــرض
االبتدائية املرحلـــة معلمـــي معرفـــة مســـتوى يف
يف ســـابقة جتارب ملتغر تعـــزى التعلم بصعوبـــات

التعلم«. صعوبـــات ذوي الطـــاب مع التعامل

تجارب سابقة في التعامل 
مع الطالب ذوي صعوبات 

التعلم
الداللة اإلحصائیةقیمة Tاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعدد

70171.5117.78270نعم
7.331000.

82135.3840.27334ال

جدول (		)
متغري بحسب التعلم بصعوبات االبتدائية املرحلة معلمي معرفة مستوى يف الفروق يوضح

التعلم صعوبات ذوي الطالب مع التعامل يف سابقة جتارب



583-539 نوف املطريي: مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية بصعوبات التعلم لدى الطالب يف ضوء بعض املتغريات

575

الباحثـة؛ توقعـات مـع متوافقـة النتيجـة هـذه جـاءت
يف سـابقة لتجارب املعلمـن امتـاك بـأن إلياهنـا وذلـك

دورًا  يلعـب التعلم صعوبـات ذوي الطـاب مـع العمـل
مظاهر عن متوسـطة بدرجة ولـو معرفة إكسـاهبم مهـًا يف
مما عنها الكشـف التعلـم، وخصائصها، وطرق صعوبـات
بفعالية املختلفـة طاهبـم حاجـات تلبيـة عـى يسـاعدهم
وفورهييـس ريم-كوفـات يذكـر السـياق هـذا أكـر. ويف
(Rimm-Kaufman, Vorhees, Snell & Paro, و وسـنيل
جيـدة معـارف يمتلكـون الذيـن املعلمـن أن 2003)

اخلاصـة،  االحتياجـات ذوي الطـاب احتياجـات عـن

إحصائية داللـة ذات فروق وجـود أعاه اجلدول مـن يتبـن
املعلمـن معرفـة مسـتوى داللـة )	0.0( يف مسـتوى عنـد
حيـث اخلـرة، سـنوات ملتغـر تعـزى التعلـم بصعوبـات
فروق القائـل » توجـد الفـرض صحـة النتيجـة هـذه تؤكـد
املرحلـة معلمـي معرفـة مسـتوى يف إحصائيـة داللـة ذات
اخلرة سـنوات ملتغـر تعـزى التعلـم بصعوبـات االبتدائيـة
عبد من كل دراسـة مـع النتيجـة هـذه التدريسـية«. ختتلـف
القادر )2018م(، والنـور )2018م(، ويعزي، )2018م(، 
kamala& ورمحـوين، )2016م(، واخلطيـب )2006م(، و

فعاليـة أكثـر يكونـون املختلفـة؛ وفئاهتـم، وخصائصهـم
الباحثة تعثـر للطـاب. ومل املختلفـة االحتياجـات لتلبيـة
السـابقة التجارب متغر تأثـر تناولت سـابقة دراسـة عى
عـى التعلـم صعوبـات ذوي الطـاب مـع التعامـل يف

التعلـم.  لصعوبـات املعلمـن معرفـة مسـتوى

أنـه «توجد عـى ينـص السـادس: والـذي الفـرض نتائـج
معلمـي معرفـة مسـتوى يف إحصائيـة داللـة ذات فـروق
سـنوات ملتغري تعزى التعلم بصعوبـات االبتدائية املرحلـة

التدريسـية«. اخلربة

وجـود لعـدم نتائجهـا أشـارت التـي Ramganesh (2013)

املرحلـة معلمـي معرفـة مسـتوى احصائيـًا يف دالـة فـروق
مـع تتفـق بينـا اخلـرة،  سـنوات ملتغـر تعـزى االبتدائيـة
،(2015)، Shari& Vranda (2015) خزاعلـة مـن كل دراسـة
وجـود إىل نتائجهـا أشـارت والتـي Ahmed& Din (2017)

االبتدائيـة املرحلـة معلمـي معرفـة مسـتوى يف فـروق
التـايل اخلـرة.  واجلـدول ملتغـر تعـزى التعلـم بصعوبـات
داللة ملعرفـة شـيفي البعدي االختبـار نتائـج )13( يوضـح

اخلرة. سـنوات فئـات مـن فئـة أي لصالـح الفـروق

مجموع 
المربعات

الداللة اإلحصائیةقیمة Fمتوسط المربعاتدرجة الحریة

.53574.626317858.20917.746000بین المجموعات
148934.3151481006.313داحل المجموعات

202508.941151المجموع

جدول (		)
متغري بحسب التعلم بصعوبات االبتدائية املرحلة معلمي معرفة مستوى يف الفروق يوضح

التدريسية اخلربة سنوات
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معرفـة مسـتوى يف الفـروق أعـاه اجلـدول مـن يتبـن
حيث اخلـرة؛ تبعـًا ملتغر التعلـم بصعوبـات املعلمـن
أقل خرهتـم سـنوات الذين فروقـًا بـن هنـاك أن تبـن
11 من خرهتـم سـنوات الذيـن وبـن سـنوات 5 مـن
أقـل خرهتـم سـنوات الذيـن ولصالـح سـنة؛ 15 إىل
6 مـن خرهتـم سـنوات الذيـن سـنوات، وبـن 5 مـن
11 من خرهتـم سـنوات الذيـن وبـن سـنوات 10 إىل
6 مـن خرهتـم سـنوات الذيـن ولصالـح سـنة 15 إىل

فـروق لوجـود النتائـج أشـارت سـنوات. كـا إىل10
وبن فوق فـا سـنة 16 من خرهتم سـنوات الذين بـن
ولصالح سـنة 15 إىل 11 مـن خرهتم سـنوات الذيـن
فـوق. وتفرس فا سـنة 16 من خرهتـم سـنوات الذيـن
خرهتـم تكـون الذيـن املعلمـن امتـاك الباحثـة
مـن أكـر ملسـتوى وأقـل سـنوات عـرش التدريسـية
ترتاوح الذيـن أولئـك مـن التعلـم لصعوبـات املعرفـة
اخلرة ذوي املعلمـن سـنه، بأن 15-11 بن مـا خرهتم

(I) سنوات الخبرة 
التدریسیة

(J) سنوات الخبرة 
التدریسیة

الفروق بین 
المتوسطات

االنحراف الخطأ
الداللة 

اإلحصائیة

أقل من خمس سنوات
.619.241197.24551075-10 سنوات
.47.463417.24551000*11-15 سنة

.162.514707.09557989 سنة فما فوق

6-10 سنوات

أقل من خمس 
سنوات

-19.241197.24551075.

.28.222227.47705003*11-15 سنة
.16.726507.33185162-16 سنة فما فوق

11-15 سنة

أقل من خمس 
سنوات

*-47.463417.24551000.

.28.222227.47705003-*6-10 سنوات
.44.948727.33185000-*16 سنة فما فوق

16 سنة فما فوق

أقل من خمس 
سنوات

-2.514707.09557989.

.616.726507.33185162-10 سنوات
.44.948727.33185000*11-15 سنة

جدول (3	)
التعلم بصعوبات االبتدائية املرحلة معلمي معرفة مستوى يف للفروق شيفي البعدي االختبار يوضح

اخلربة سنوات متغري بحسب
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ولـو معـارف اكتسـبوا قـد سـنوات؛ عـرش مـن األقـل
حرصهم بسـبب التعلم صعوبـات عـن متوسـطة بدرجة
ذات العمـل التدريبيـة، وورش الـدورات حضـور عـى
أن املرجح مـن أنه التعلم. كا صعوبـات بمجـال العاقـة

الرتبية،  يف البكالوريـوس محلـة من منهم األغلبيـة يكـون
بعض خـال من تعرفـوا قد يكونـوا أن املتوقـع مـن لـذا
عى تعينهم التـي املواضيع بعـض عى اجلامعية املقـررات
مثل:  األطفـال لدى وكشـفها التعلم صعوبـات ماحظـة
واألطفال للنمو الطبيعيـة باملراحل تعتنـي التي املقـررات
خيـص فيـا معهـم. أمـا التعامـل وطـرق العاديـن غـر
التدريسـية اخلرة من سـنة ١٦ يمتلكون الذيـن املعلمـون
بصعوبات للمعرفـة اكتسـاهبم الباحثـة فـوق، وتفرس فـا
العديد مـع بالتعامل الطويلـة خرهتـم خال مـن التعلـم
ومـن املتباينـة اخلصائـص ذوي الطـاب هـؤالء مـن

داللة ذات فـــروق وجود أعاه اجلـــدول من يتبن
مســـتوى داللة )	0.0( يف مســـتوى عند إحصائية
بصعوبات االبتدائيـــة املرحلـــة معلمـــي معرفـــة
هذه العلمـــي، وتؤكد املؤهل ملتغر التعلـــم، وتعزى
ذات فروق القائل »توجـــد الفرض صحـــة النتيجة

الطـاب أن التعلـم، وبخاصـة صعوبـات ذوي ضمنهـم
الـدرايس اليـوم معظـم يقضـون التعلـم صعوبـات ذوي
مـن كامـل بشـكل يـدار والـذي العـادي،  الفصـل يف
كفيلة تكـون قد السـنوات العـادي. فتلك الصـف معلـم
الطاب،  لـدى التعلم بصعوبات املعلمـن معرفـة بتنميـة
خزاعلـة )2015م( التي دراسـة مع النتيجـة هذة وتتفـق
معرفـة مسـتوى يف فـروق وجـود إىل نتائجهـا أشـارت
التعلـم، وتعـزى بصعوبـات االبتدائيـة املرحلـة معلمـي
فوق«. فـا سـنه فئـة »16 لصالـح اخلـرة سـنوات ملتغـر

انـه «توجـد عـى ينـص السـابع: والـذي الفـرض نتائـج
معلمـي معرفـة مسـتوى يف إحصائيـة داللـه ذات فـروق
املؤهل ملتغري تعـزى التعلم بصعوبـات االبتدائيـة املرحلـة

. » لعلمي ا

املرحلة معلمي معرفـــة مســـتوى يف إحصائية داللة
املؤهل ملتغر وتعـــزى التعلم لصعوبات االبتدائيـــة
نتائج يوضـــح التـــايل )15(  العلمـــي«، واجلدول
الفروق داللـــة ملعرفة شـــيفي البعـــدي االختبـــار

العلمي. املؤهـــل فئات مـــن فئة أي لصالـــح

مجموع 
المربعات

درجة 
الحریة

قیمة Fمتوسط المربعات
الداللة 

اإلحصائیة
.20287.859210143.9298.295000بین المجموعات

182221.0821491222.960داحل المجموعات
202508.941151المجموع

جدول (4	)
العلمي املؤهل متغري بحسب التعلم بصعوبات االبتدائية املرحلة معلمي معرفة مستوى يف الفروق يوضح
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مســـتوى يف فروق وجود أعاه اجلـــدول من يتبن
تبعًا ملتغر التعلـــم بصعوبات العينـــة أفـــراد معرفة
فروقًا بن هنـــاك أن تبـــن حيث العلمي؛ املؤهـــل
وبن البكالوريوس دون العلمـــي مؤهلهـــم الذين
ولصالح بكالوريـــوس العلمـــي مؤهلهم الذيـــن
الذين بكالوريـــوس. وبن العلمي مؤهلهـــم الذين
مؤهلهم بن البكالوريـــوس دون العلمـــي مؤهلهم
الذين ولصالـــح البكالوريـــوس فـــوق العلمـــي
وتفرس البكالوريـــوس.  فـــوق العلمي مؤهلهـــم

فئتن:  لصالح جـــاء الذي االختـــاف هذا الباحثة
البكالوريـــوس، وأن فـــوق ومـــا البكالوريـــوس
التحقوا قـــد يكونوا أن املمكن مـــن الفئتن هـــؤالء
مؤمترات اخلاصـــة، أوحرضوا الرتبية يف بدبلومـــات
صعوبات عـــى مبارش بشـــكل تركز عمـــل وورش

خال مقـــررات درســـوا يكونوا قد كـــا التعلم. 
بشـــكل اخلاصة بالرتبية ختتـــص العلمية مســـرهتم
خـــاص، األمر بشـــكل التعلم عـــام، وبصعوبات
هذه املعرفـــة، وتتفق تلـــك تكون إىل أدى الـــذي
Shari& Vranda مـــن كل دراســـة مع النتيجـــة
نتائجها أشـــارت 5	0	(( وخزاعلة )2015م( التي
اســـتجابات احصائيًا يف دالـــة فـــروق وجـــود إىل
ختتلف العلمـــي، بينا املؤهل ملتغر وتعزى املعلمـــن
بعـــزي )2018م(، وعبد من كل دراســـة مع النتيجة
واخلطيب )2016م(،  ورمحـــوين  )2018م(،  القادر 
وجود لعدم نتائجهـــا أشـــارت )2006م(، والتـــي
أشـــارت العلمي. كا املؤهل متغر بحســـب فروق
الذين بن فـــروق وجود إىل احلالية الدراســـة نتائج
مؤهلهم الذين وبـــن بكالوريوس العلمي مؤهلهـــم

(I) المؤھل 
العلمي

(J) المؤھل 
العلمي

الفروق بین 
المتوسطات

االنحراف الخطأ
الداللة 

اإلحصائیة

دون 
البكالوریوس

.7.25526036*18.88900-بكالوریوس
.10.25337000*41.49298-فوق البكالوریوس

بكالوریوس
.7.25526036*18.88900دون البكالوریوس
.8.73154038*22.60399-فوق البكالوریوس

فوق البكالوریوس
.10.25337000*41.49298دون البكالوریوس

.8.73154038*22.60399بكالوریوس

جدول (5	)
التعلم بصعوبات االبتدائية املرحلة معلمي معرفة مستوى يف للفروق شيفي البعدي االختبار يوضح

العلمي املؤهل متغري بحسب
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العلمـــي ما فـــوق البكالوريـــوس، ولصالح الذين 
بكالوريوس. العلمـــي  مؤهلهم 

ملخص نتائج الدراسة:  
املرحلة  معلمـــي  أن  إىل  الدراســـة  نتائج  أشـــارت 
االبتدائية يمتلكون مســـتوى متوســـطًا مـــن املعرفة 

التعلم.  بصعوبـــات 
معرفتهم  مســـتوى  يف  فـــروق  وجـــود  تبـــن  كا 
لصالح  اجلنس  ملتغـــر  وتعزى  التعلـــم،  بصعوبات 
اإلنـــاث، والتجارب الســـابقة يف التعامل مع طاب 
جتارب  لدهيـــم  الذين  لصالـــح  التعلم  صعوبـــات 
ســـابقة، وســـنوات اخلرة لصالح الذين ســـنوات 
خرهتـــم أقل مـــن 5 ســـنوات، والذين ســـنوات 
خرهتـــم ترتاوح ما بن 6 إىل 10 ســـنة، و16 ســـنة 
معرفة  مســـتوى  يف  فروق  وجود  تبـــن  فوق. كا  فا 
معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة بصعوبـــات التعلم، 
الذين  وتعـــزى ملتغـــر املؤهل العلمـــي لصالـــح 
البكالوريوس.  وفوق  بكالوريـــوس  العلمي  مؤهلهم 
فروق  وجود  عدم  إىل  الدراســـة  نتائج  أشـــارت  كا 
تعزى ملتغـــر حضور الـــدورات تدريبية والصفوف 

االبتدائيـــة التي يقوم بتدريســـها.

التوصيات واملقرحات:
 تقديـــم تدريـــب مكثـــف ومســـتمر ملعلمي 	. 

مداركهم  توســـيع  أجل  من  االبتدائية  املرحلـــة 
التعلم. صعوبـــات  جمـــال  يف  املســـتجدات  حول 

شـــأهنا . 2 من  التي  اإلجـــراءات  بعـــض  اختـــاذ 
معلمي  معـــارف  مســـتوى  رفع  عـــى  العمل 
املرحلـــة االبتدائيـــة بصعوبـــات التعلـــم من 
خال تزويدهـــم بأفضل التدخـــات الرتبوية؛ 
والتي تضمـــن توفر بيئة تعليمية مناســـبة تلبي 
داخل  واألكاديمية  الســـلوكية  الطاب  حاجات 

. لصف ا
املعلمن 	.  معـــارف  مســـتوى  بتقييم  االعتنـــاء   

حتســـينها  عى  والعمل  التعلم  صعوبـــات  حول 
قبـــل تطبيـــق برامج الدمـــج وأثنـــاء التطبيق 
له  ملا  العـــام؛  التعليم  فصول  يف  الرامـــج  لتلك 
األكاديمي  التحصيـــل  عـــى  إجيايب  تأثـــر  من 
الدمج  نجـــاح  جهـــة، وعـــى  من  للطـــاب 

وحتقيـــق أهدافـــه من جهـــة أخرى.
االســـتطاعية 4.  الدراســـات  من  مزيد  إجـــراء   

التدريبية  االحتياجـــات  عى  التعـــرف  أجل  من 
مســـاعدهتم  هبدف  االبتدائية؛  املرحلـــة  ملعلمي 
التعلم،  صعوبـــات  ذوي  الطـــاب  رعاية  عى 
العادية.  الفصـــول  يف  عالية  بكفـــاءة  وتعليمهم 

والتي . 5 املاثلـــة  الدراســـات  من  مزيـــد  إجراء 
من  متنوعة  وعينـــات  أوســـع  مناطق  تشـــمل 
بكافة  العـــام  التعليم  يف  واملعلـــات  املعلمـــن 
عى  الوقـــوف  أجـــل  من  وذلـــك  مراحلـــه؛ 
لدى  التعلم  لصعوبـــات  معارفهـــم  مســـتوى 

. ب لطا ا
حـــث معلمي املرحلـــة االبتدائيـــة العاملن يف . 6
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وخاصة  مصـــادر،  غرف  عـــى  حتتوي  مدارس 
يف  ســـابقة  جتارب  اليملكـــون  الذين  أولئـــك 
صعوبات  ذوي  الطـــاب  هـــؤالء  مع  التعامل 
الرتبية  معلمـــي  مع  التعاون  بـــرضورة  التعلم، 
الرتبوية  الرامج  تشـــخيص  عملية  أثناء  اخلاصة 
امللتحقن  لطاهبم  وتنفيذهـــا  وإعدادها  الفردية 
بتلك الغـــرف، وذلك من أجل االســـتفادة من 

خراهتـــم يف املجال. 

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

الطلبة  تشـــخيص  مشـــكات  )2016م(.  حممد.  الرب،  أبو 
ذوي صعوبـــات التعلـــم من وجهة نظـــر اختصايص 
الســـعودية. جملة  العربية  اململكة  يف  التعلـــم  صعوبات 

 113.-91،)2(1 اآلنســـانية،  للعلوم  الشال 
أبو النرص، مدحـــت. )2017م(. مناهـــج البحث يف اخلدمة 
االجتاعيـــة. ط.1، مرص: املجموعـــة العربية للتدريب 

 . لنرش ا و
أبـــو نيـــان، إبراهيـــم. )2012م(. صعوبـــات التعلم طرق 
التدريس واالســـرتاتيجيات املعرفيـــة. ط.2، الرياض: 

دار النـــارش الدويل للنـــرش والتوزيع.
اشـــكناين، أمحد. )2011م(. آراء معلمـــي ومديري مدارس 
التعليـــم العام احلكوميـــة بدولة الكويـــت حول دمج 
ذوي صعوبـــات التعلـــم يف مـــدارس العادين. جملة 
جامعة  األطفـــال  ريـــاض  كلية  والرتبيـــة  الطفولـــة 

.259-197 ص   .)6(3 اإلســـكندرية، 
بحـــري، صابر وخرمـــوش، منـــى. )2018م(. مدى اهتام 
وســـائل اإلعام بالتوعيـــة بقضايا صعوبـــات التعلم 
مـــن وجهة نظـــر أوليـــاء األطفـــال ذوي صعوبات 
كلية  نموذجًا. جملـــة  اجلزائريـــة  اإلذاعـــة  التعلـــم- 
الرتبية األساســـية للعلـــوم واآلنســـانية بجامعة بابل، 

.159-133  ،37
بعزى، ســـمية.، شـــادة، ايان.، و غريب، راضية. )2018م(. 
بفئة  االبتدائـــي  التعليـــم  أســـاتذة  إدراك  مســـتوى 
من  عينة  عـــى  ميدانية  دراســـة  التعلـــم  صعوبـــات 
األســـاتذة بمدينتـــي عن التوتـــة ونقـــاوس- باتنة. 

دراســـات يف علـــوم الرتبيـــة، 3)1(، 112-88.
اإلعاقة  التعليمية  الصعوبـــات  )2010م(.  حممـــود.  احلاج، 
والتوزيع. للنـــرش  اليازوري  اخلفيـــة. ط.1، األردن: دار 
ذوي  وتعليم  رعايـــة  يف  املرجع  حبيب، زينـــب. )2005م(. 
الذهبية.  املوســـوعة  عان:  ط.1،  اخلاصـــة.  االحتياجات 
خزاعلـــة، أمحـــد. )2015م(. مدى معرفة معلمـــي املرحلة 
اخلليج  دراســـات  جملة  التعلم.  لصعوبـــات  االبتدائية 

.168-131 العربيـــة،41)156(،  واجلزيرة 
النائية.  التعلـــم  )2013م(. صعوبات  خصاونـــة، حممـــد. 

الفكر. دار  عـــان:  ط.1، 
والطاب  املعلمـــن  خـــرض، عـــادل. )2008م(. اجتاهات 
باملـــدارس املســـتقلة نحـــو دمـــج الطـــاب ذوي 
ضوء  يف  العاديـــة  بالصفوف  اخلاصـــة  االحتياجـــات 
بعـــض املتغـــرات. جملـــة الرتبيـــة بجامعـــة قطر، 

.167-110  ،)88(37
اخلطيـــب، مجال واحلديـــدي، منـــى. )2012م(. املدخل إىل 
نارشون  الفكـــر  دار  اخلاصـــة. ط.1، عـــان:  الرتبية 

. ن عو ز مو و
معلمي  معرفـــة  مســـتوى  )2006م(.  مجـــال.  اخلطيـــب، 
الصفـــوف العادية لصعوبات التعليميـــة وتأثر برنامج 
لتطويره يف القناعات التدريســـية هلـــؤالء املعلمن. تم 

الرابط من  االســـرتجاع 
ط.1،  اخلاصة.  الرتبيـــة  اخلطيب، مجال. )2013م(. أســـس 

املتنبي. مكتبـــة  الدمام: 
رمحوين، عبلـــة. )2016م(. صعوبات التعلـــم االكاديمية كا 
يدركهـــا املعلمـــون وعاقتها بالتكفـــل املبكر بتاميذ 
منشـــورة،  غر  ماجســـتر  االبتدائية. رســـالة  املرحلة 
اجلزائر: جامعة  واالجتاعيـــة،  اآلنســـانية  العلوم  كلية 

خلرض. احلاج 
غر  األطفال  ســـيكولوجية  )2012م(.  فاروق.  الروســـان، 
العاديـــن. ط.1، عـــان: دار الفكر نـــارشون وموزعون.
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االحتياجات  ذوي  الباقـــي. )2016م(. دمـــج  ســـامل، عبد 
نارشون. الرشـــد  مكتبة  اخلاصـــة. ط.1، الريـــاض: 

والبباوي،  أرشف  احلميـــد،  عبـــد  الرمحن،  عبد  ســـليان، 
إهيـــاب )2007م(. التقييـــم والتشـــخيص يف الرتبية 

الزهراء. الريـــاض: دار  اخلاصـــة. ط.1، 
صعـــدى، إبراهيـــم. )2015م(. تقييم واقع فصـــول الرتبية 
اخلاصـــة امللحقة بمـــدارس التعليم العـــام يف حمافظة 
العلمي  البحث  جملـــة  املعلمن.  نظـــر  وجهة  من  جدة 

.630-601  ،)3(16 الرتبية،  يف 
صعوبات  )2017م(.  نجـــدة.  والرحيـــم،  آيـــات  الطاهر، 
األســـاس  بمرحلة  األوىل  احللقة  تاميـــذ  لدى  التعلم 
من وجهـــة نظر املعلمن »دراســـة ميدانيـــة باملدارس 
احلكوميـــة بوحـــدة اخلرطـــوم رشق«. جملـــة العلوم 

الرتبويـــة، 18)1(، 43-34.
التعلم. ط.5،  الظاهـــر، قحطـــان. )2012م(. صعوبـــات 

عـــان: دار وائـــل للنرش.
أســـاتذة  معرفة  مســـتوى  )2018م(.  طإليه.  القـــادر،  عبد 
بعض  ضوء  يف  التعلـــم  لصعوبات  االبتدائـــي  التعليم 
املتغرات دراســـة ميدانية عى عينة من أســـاتذة بعض 
املدارس االبتدائية بوالية مســـتغانم. رســـالة ماجستر 
غر منشـــوره، كلية العلـــوم اآلنســـانية واالجتاعية، 

باديس. بـــن  احلميد  عبد  جامعـــة  اجلزائر: 
ذوي  األطفال  دمـــج  متطلبات  )2012م(.  أســـاء.  العطية، 
االحتياجـــات اخلاصة مع أقرأهنـــم العادين من وجهة 
نظـــر معلميهـــم. جملة الطفولـــة والرتبيـــة، 10)1(، 

.289-193
عيســـى، يرسى.، بخيت، صـــاح.، والرصان، إســـاعيل. 
التعلـــم  صعوبـــات  ذوي  األطفـــال  )2017م(. أداء 
عى اختبـــار املصفوفـــات املتتابعة املعيـــاري واختبار 
املصفوفـــات املتتابعـــة املعياري املطور. جملـــة الطفولة 

.49-35  ،72 العربية 
القريويت، يوســـف.، الرسطـــاوي، عبد العزيـــز.، وصادي، 
مجيـــل. )2013م(. املدخل إىل الرتبيـــة اخلاصة. ط.1، 

والتوزيع. للنـــرش  القلم  دار  ديب: 
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واقع تطبيق التعليم من أجل التنمية المستدامة بجامعة الحدود الشمالية من وجهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس 

سعود بن رغيان الرويلي )*(
 جامعة الحدود الشمالية

)قدم للنشر يف 1441/9/15هـ، وقبل للنشر يف 1442/1/28هـ(
ـــة  ـــاء هيئ ـــر أعض ـــة نظ ـــن وجه ـــالية م ـــدود الش ـــة احل ـــتدامة بجامع ـــة املس ـــل التنمي ـــن أج ـــم م ـــق التعلي ـــع تطبي ـــى واق ـــرف ع ـــة إىل التع ـــت الدراس ـــث: هدف ـــص البح  ملخ
ـــة  ـــتدامة بجامع ـــة املس ـــل التنمي ـــن أج ـــم م ـــق التعلي ـــع تطبي ـــول واق ـــة ح ـــراد العين ـــتجابات أف ـــطات اس ـــن متوس ـــة ب ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــن ف ـــف ع ـــس، والكش التدري
ـــات،  ـــع البيان ـــتبانة كأداة جلم ـــتخدمت االس ـــحي، واس ـــي املس ـــج الوصف ـــى املنه ـــة ع ـــدت الدراس ـــرة، واعتم ـــص، واخل ـــس، والتخص ـــرات اجلن ـــزى ملتغ ـــالية تع ـــدود الش احل
ـــع  ـــة إىل أن واق ـــت الدراس ـــوًا. وخلص ـــم )204(عض ـــس وعدده ـــة التدري ـــاء هيئ ـــن أعض ـــة م ـــيطة مكون ـــوائية بس ـــة عش ـــى عين ـــت ع ـــم ُطبق ـــا، ث ـــا وثباهت ـــن صدقه ـــد م ـــم التأك ت
ـــود  ـــدم وج ـــت إىل ع ـــا توصل ـــط، ك ـــتوى متوس ـــاء بمس ـــس ج ـــة التدري ـــاء هيئ ـــر أعض ـــة نظ ـــن وجه ـــالية م ـــدود الش ـــة احل ـــتدامة بجامع ـــة املس ـــل التنمي ـــن أج ـــم م ـــق التعلي تطبي
ـــرة،  ـــر اخل ـــس، ومتغ ـــر اجلن ـــزى ملتغ ـــتدامة تع ـــة املس ـــل التنمي ـــن أج ـــم م ـــق التعلي ـــع تطبي ـــول واق ـــة ح ـــة الدراس ـــتجابة عين ـــطات اس ـــن متوس ـــة ب ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ف
ـــر  ـــزى ملتغ ـــتدامة تع ـــة املس ـــل التنمي ـــن أج ـــم م ـــق التعلي ـــع تطبي ـــول واق ـــة ح ـــة الدراس ـــتجابة عين ـــطات اس ـــة ملتوس ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف ـــت إىل وج ـــن توصل يف ح
ـــن  ـــة، لتتضم ـــراتيجية للجامع ـــة االس ـــر اخلط ـــا: رضورة تطوي ـــات أمهه ـــن التوصي ـــدد م ـــة بع ـــت الدراس ـــي. وأوص ـــص العلم ـــح التخص ـــروق لصال ـــاءت الف ـــص، وج التخص

ـــتدامة. ـــة املس ـــاالت التنمي ـــا جم ـــالتها وأهدافه ـــا ورس رؤيته

كلامت مفتاحية: التعليم من أجل التنمية املستدامة، فلسفة اجلامعة، البحث العلمي، خدمة املجتمع.
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Abstract: The current study aimed to identify the reality of applying education for sustainable development in Northern Border University from the faculty perspective. 
It also sought to determine whether there were any statistically significant differences between the participants’ mean responses in the reality of applying education 
for sustainable development in Northern Border University from a faculty perspective due to gender, specialization, and years of experience. The descriptive survey 
method was adopted, and a questionnaire was developed as the study tool. The sample consisted of (204) faculty members, who were randomly selected. The study’s 
findings demonstrated a medium degree for the reality of applying education for sustainable development in Northern Border University from the faculty perspective. 
There were no statistically significant differences in the participants’ mean responses to the reality of applying education for sustainable development in Northern 
Border University due to gender and years of experience. However, there were statistically significant differences in the participants’ mean responses to the reality of 
applying education for sustainable development in Northern Border University due to specialization, in favor of scientific specialization. On the basis of these findings, 
the study recommended the need to update and develop the strategic plan of NBU, including its vision, mission, and objectives for fields of sustainable development. 
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مقدمة:  
ــت  ــان، وعمل ــًا باإلنس ــًا خاص ــدول اهتام ــت ال أول
عــى تنميتــه وتنميــة البيئــة احلاضنــة لــه، حيــث 
حرصــت عــى معاجلــة مجيــع املشــكالت البيئيــة 
ــك  ــه، وذل ــي تعرض ــة الت ــة واالجتاعي واالقتصادي
ــكل  ــودة وبش ــف باجل ــاة تتص ــاد حي ــى إجي ــل ع للعم

ــتمر.  مس
وقــد ظهــرت بعــض املفاهيــم التــي هتتــم باحتياجــات 
الــدول،   حكومــات  وتبنتهــا  واملجتمــع،  الفــرد 
وعقــدت هلــا مؤمتــرات علميــة وحلقــات نقــاش 
ــذه  ــم ه ــن أه ــا، وم ــرق حتقيقه ــا وط ــة أبعاده ملناقش
ــز  ــذي يرك ــتدامة، وال ــة املس ــوم التنمي ــم: مفه املفاهي
ــر  ــاة الب ــة حي ــن نوعي ــق بتحس ــا يتعل ــع م ــى مجي ع
ــم  ــة، حيــث إهنــا تعتمــد عــى تقيي ــة واالجتاعي املادي
ــتقبلية  ــرات املس ــؤ باملتغ ــارض، والتنب ــات احل إمكان
ــة  ــك للطبيع ــود ذل ــة، ويع ــة ممكن ــرة زمني ــول ف ألط
الفلســفية التــي يســتند عليهــا هــذا املفهــوم،  واملتمثلــة 
يف اســتمرار احليــاة لإلنســان واحليــوان والنبــات عــى 

ــي، 2015م(. ــواء ) الفّراج ــد س ح
ويمكــن تتبــع هــذا املفهــوم تارخييــًا، إذ يشــر بــدوي 
والبلتاجــي )2013م( إىل أن هــذا املفهــوم ظهــر عــام 
)1987م( ، وذلــك مــن خــالل خــالل التقريــر املعــد 
مــن اللجنــة العامليــة لشــؤون البيئــة والتنميــة، والتــي 
ــة العامــة لألمــم املتحــدة  ُشــِكلت بقــرار مــن اجلمعي
يف  املفهــوم  هــذا  اســتخدم  حيــث  عــام)1983م)، 
ــه  ــي تواج ــكالت الت ــارة إىل املش ــة لإلش ــك املرحل تل

ــا  ــة، وم ــوارد الطبيعي ــدر امل ــة هب ــات واملتعلق املجتمع
ــة. ــة واجتاعي ــن أرضار صحي ــك م ــى ذل ــب ع يرت

ــة املســتدامة؛ حيــث  وقــد تعــددت التعريفــات للتنمي
ــات  ــاك تعريف ــددة، فهن ــب متع ــى جوان ــزت ع رك
تناولــت اجلانــب االقتصــادي مــن حيــث إدارة املــوارد 
الطبيعيــة واالســتفادة منهــا، وتعريفــات اجتاعيــة 
ــام  ــراد واالهت ــاة لألف ــة احلي ــن نوعي ــت حتس ناقش
ــة  ــات بيئي ــة، وتعريف ــة واالجتاعي ــم الصحي بأموره
اهتمــت بطــرق االســتخدام األمثــل للمــوارد الطبيعية 
ــة ركــزت عــى  ــع اهلــدر البيئــي، وتعريفــات تقني ومن
التقنيــات ملنــع التلــوث يف البيئــة والزيــادة يف عمليــات 

ــي، 2018م(. ــاج )الريف اإلنت
وتعــد التنميــة املســتدامة عمليــة جمتمعيــة، تشــرك فيها 
ــة  ــات التعليمي ــع، و املؤسس ــات املجتم ــع مؤسس مجي
ــل  ــن أج ــم م ــح التعلي ــك أصب ــا، لذل ــدة منه واح
التنميــة املســتدامة أمــرًا رضوريــًا، ألن املشــكالت 
البيئيــة واالجتاعيــة واالقتصاديــة بــدأت تتزايــد 
بشــكل واضــح، األمــر الــذي  يتســتلزم ذلــك رضورة 
تبنــي هــذا التعليــم وفــق منظــور إســراتيجي تكامــي، 
فقــد أعلــن يف مؤمتــر »ريــو دي جانــرو« الــذي عقــد 
يف الفــرة مــن)20-22( يونيــو )2012م( عــن وثيقــة 
التــزام مؤسســات التعليــم العــايل بمارســات التنميــة 

ــدي، 2015م(. ــتدامة )الري املس
       وقــد تعــددت تعريفــات التعليــم مــن أجــل 
ــارت  ــث أش ــن، حي ــدى الباحث ــتدامة ل ــة املس التنمي
الراهيــم )2014م( إىل أن التعليــم الــذي يســاعد 
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الفــرد عــى حــل املشــكالت االقتصاديــة واالجتاعيــة 
والبيئيــة بطــرق جديــدة مــن خــالل إكســابه املعــارف 
ــايف )2016م(-  ــه كف ــا عّرفت ــم، ك ــارات والقي وامله
ــع  ــه مجي ــات- بأن ــف باجلامع ــذا التعري ــت ه وربط
ــق  ــل حتقي ــن أج ــة م ــا اجلامع ــوم هب ــي تق ــود الت اجله
التنميــة املســتدامة مــن خــالل وظائفهــا الثالثــة، 

ــع. ــة املجتم ــي وخدم ــث العلم ــم والبح التعلي
وجتــدر اإلشــارة إىل أن أهــم أهــداف عقــد املؤمتــرات  
التنميــة  أجــل  مــن  للتعليــم  املتحــدة  األمــم  يف 
ــن )2005-2014م(؛ هــو  املســتدامةيف الفــرة مــا ب
ــي،  ــم اجلامع ــج التعلي ــة برام ــه ومراجع ــادة توجي إع
لتتضمــن بشــكل واضــح دراســة املشــكالت املرتبطــة 
بالتنميــة املســتدامة وفهمهــا مــن اجلانــب االجتاعــي 
ــاردون، 2005(.  ــايف )ب ــي والثق ــادي والبيئ واالقتص
كــا يؤكــد املهــري )2006م( هــذا اجلانــب مــن 
ــن  ــن م ــي يمك ــات و الت ــن املقرح ــدد م ــالل ع خ
خالهلــا بنــاء عالقــة بــن التعليــم وبــن التنميــة 
ــادة  ــا: إع ــن أمهه ــات، و كان م ــتدامة يف اجلامع املس
النظــر يف اجلامعــات مــن حيــث أهدافهــا ووظائفهــا، 
ــج  ــتحداث الرام ــا، واس ــا ومناهجه ــر براجمه وتطوي
ــة  ــق العالق ــتدامة، وتوثي ــة املس ــا التنمي ــي تتطلبه الت
بينهــا وبــن مؤسســات اإلنتــاج، وتركيزهــا عــى 
وضــع  خــالل  مــن  التطبيقيــة  البحــوث  إجــراء 

ــك.  ــاملة لذل ــراتيجية ش اس
ويف ذات الســياق، يشــر غريــب وحلمــي )2018م( 
ــذا  ــة املســتدامة؛ ل ــم مــن أجــل التنمي ــة التعلي إىل أمهي

ــال  ــم يف جم ــم والتعل ــودة التعلي ــام بج ــي االهت ينبغ
التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة، وتشــجيع 
وكذلــك  املجــال،  هــذا  يف  املشــاركة  األطــراف 
ــة  ــن العملي ــدة لتحس ــا اجلدي ــدول إمكاناهت ــة ال إتاح
التعليميــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة، وأخــذ ذلــك 
بعــن االعتبــار يف مشــاريعها اإلصالحيــة لقطــاع 
ــة رشاكات  ــة إقام ــة إىل أمهي ــذا باإلضاف ــم، ه التعلي
ــع  ــالم، ووض ــائل اإلع ــاص ووس ــاع اخل ــع القط م

ــال. ــذا املج ــة يف ه ــاليب حديث ــات وأس سياس
كــا تشــر كفــايف )2016م( إىل أن دور اجلامعــات 
ــة  ــى التوعي ــر ع ــتدامة ال يقت ــة املس ــق التنمي يف حتقي
والتثقيــف فحســب، بــل يتعــداه إىل قيامها بمارســات 
تتعلــق بجميــع وظائفهــا مــن تعليــم وبحــث علمــي 
وخدمــة جمتمــع، هــذا باإلضافــة إىل مجيــع املارســات 

ــة اجلامعيــة. األخــرى التــي تتــم يف البيئ
وأضــاف دوريــا وناجــل )2009م( يف هــذا اجلانــب، 
بأنــه ينبغــي عــى اجلامعــات املســامهة يف التعليــم مــن 
ــي  ــز الوع ــالل تعزي ــن خ ــتدامة م ــة املس ــل التنمي أج
بالســلوك الــذي يراعــي اســتدامة املــوارد لــدى صنــاع 
ــك التعــاون مــع املجتمــع  القــرار يف املســتقبل، وكذل
واملشــاركة يف التعليــم والبحــوث يف املجتمــع املحــي.
مــن  عــددًا  عــرض  )2015م(  الريــدي  أن  إال 
ــة  ــل التنمي ــن أج ــم م ــه التعلي ــي تواج ــات الت املعوق
ــب  ــة الكت ــا: قل ــن أمهه ــات، م ــتدامة يف اجلامع املس
التنميــة  جمــال  يف  العلميــة  القيمــة  ذات  اجلامعيــة 
املســتدامة، وصعوبــة مشــاركة التخصصــات العلميــة 



588

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )7(، العدد )2(،ج )2( جامعة احلدود الشمالية )ذو احلجة 1443هـ / يوليو2022م(      

ــركة  ــة املش ــوث العلمي ــات والبح ــة يف النقاش املختلف
ــاء  ــر أعض ــة توف ــتدامة، وصعوب ــة املس ــال التنمي يف جم
ــف  ــال، وضع ــذا املج ــن يف ه ــس مؤهل ــة تدري هيئ

اهتــام اإلدارة اجلامعيــة يف التنميــة املســتدامة.
ــات  ــدى اجلامع ــالية إح ــدود الش ــة احل ــد جامع وتع
ــن  ــادم احلرم ــها خ ــد أسس ــئة، وق ــة الناش احلكومي
ــه  ــز يف زيارت ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــك عب ــن املل الريف
ملنطقــة احلــدود الشــالية )1428(، حيــث تــم البدء يف 
إنشــاء الكليــات التاليــة: العلــوم، والربيــة واآلداب، 
والطــب والعلوم الطبيــة التطبيقيــة، واهلندســة، وإدارة 
األعــال، واالقتصــاد املنــزيل، واملجتمــع يف مدينــة 
ــع،  ــة املجتم ــوم واآلداب، وكلي ــة العل ــر، وكلي عرع
بمحافظــة  املعلومــات  وتقنيــة  احلاســبات  وكليــة 
ــد  ــف، وق ــة طري ــع بمحافظ ــة املجتم ــاء، وكلي رفح
وضعــت هلــا أهدافــًا تتمثــل يف حتقيــق معايــر اجلــودة 
العامليــة يف التعليــم والبحــث العلمــي لتحقــق التنميــة 
املســتقبلية  تطلعاتــه  وتلبيــة  للمجتمــع  املســتدمة 
والبحــث  العليــا  للدراســات  اجلامعــة  )وكالــة 

1434هـــ(. العلمــي، 
ــة  ــة واألجنبي ــات العربي ــن الدراس ــد م ــاك العدي وهن
ــت  ــة، و ناقش ــام للدراس ــال الع ــت املج ــي تناول الت
جوانــب متعــددة يف هــذا املجــال، فقــد أجــرى 
عــي )2013م( دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى 
ــق  ــا يف حتقي ــات العلي ــي والدراس ــث العلم دور البح
التنميــة املســتدامة باجلامعــات الفلســطينية، وقــد 
اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي، 

حيــث تــم تطبيــق أداة االســتبانة عــى عينــة عشــوائية 
طبقيــة، بلغــت )180( عضــو هيئــة تدريــس يف هــذه 
اجلامعــات، وقــد توصلــت الدراســة إىل أنــه اليوجــد 
اســراتيجية وطنيــة تعمــل عــى توجيــه البحــث 
العلمــي والدراســات العليــا لالســتفادة منهــا يف حتقيق 
التنميــة املســتدامة، كــا كشــفت الدراســة عــن وجــود 
تأثــر ذي داللــة إحصائيــة بــن دور »البحــث العلمــي 

ــتدامة. ــة املس ــن التنمي ــا » وب ــات العلي والدراس
إىل  هدفــت  بدراســة  )2014م(  إبراهيــم  وقامــت 
ــة  ــتدامة يف اململك ــة املس ــوم التنمي ــى مفه ــرف ع التع
العربيــة الســعودية وواقعهــا وأبعادهــا واملعوامــل 
املؤثــرة فيهــا ومعوقاهتــا وحتدياهتــا، واســتخدمت 
الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي، حيــث تــم 
ــيطة  ــوائية بس ــة عش ــى عين ــتبانة ع ــق أداة االس تطبي
باجلامعــات  القيــادات  مــن  فــردًا   )108( بلغــت 
ــد  ــام حمم ــة اإلم ــاض، جامع ــة الري ــعودية بمدين الس
بــن ســعود اإلســالمية، وجامعــة امللــك ســعود، 
وجامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرمحــن وكليــة 
دار العلــوم، والقيــادات العليــا بــوزارة التعليــم، 
ــن  ــج؛ م ــن النتائ ــد م ــة إىل العدي ــت الدراس وتوصل
أمههــا: أن مفهــوم التنميــة املســتدامة يعنــي تلبيــة 
ــتقبلية  ــال املس ــارضة واألجي ــال احل ــات األجي احتياج
مــن خــالل االهتــام هبــا اجتاعيــًا واقتصاديــًا وبيئيــًا، 
ــة  ــل التنمي ــم ألج ــع التعلي ــت إىل أن واق ــا توصل ك
املســتدامة باململكــة العربيــة الســعودية هــو األســاس 
ــة  ــة البري ــز التنمي ــتدامة ومرك ــاملة املس ــة الش للتنمي
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ــال  ــرأس امل ــس ل ــون الرئي ــو املك ــا، وه ــكل أناطه ب
ــات  ــاك حتدي ــت إىل أن هن ــك توصل ــري، وكذل الب
ــة  ــة املســتدامة متثلــت يف حتديــات تنموي تواجــه التنمي

ــة.     ــة داخلي ــات تنموي ــة وحتدي خارجي
وقام حممد )2015م( بدراســة هدفــت إىل التعرف عى 
ــة املســتدامة بجامعــة الســودان للعلــوم  برامــج التنمي
والتكنولوجيــا ودورهــا واملعوقــات والتحديــات التــي 
ــتخدمت  ــتدامة، واس ــة املس ــق التنمي ــا يف حتقي تواجهه
ــت  ــث طبق ــي، حي ــي التحلي ــج الوصف ــة املنه الدراس
عــى عينــة بلغــت )300( فــردًا مــن عمــداء ورؤســاء 
ــودان  ــة الس ــات جامع ــالب كلي ــاتذة وط ــام وأس أقس
ــة إىل  ــت الدراس ــد توصل ــا، وق ــوم والتكنولوجي للعل
أن أبــرز برامــج التنميــة املســتدامة بجامعــة الســودان 
للعلــوم والتكنولوجيــا هــي: برامــج علــوم الغابــات، 
والرامــج الربويــة، وبرامــج البحــث التطبيقــي، كــا 
توصلــت الدراســة إىل أن أهــم دور جلامعــة الســودان 
للعلــوم التكنولوجيــا لتحقيــق التنميــة املســتدامة هــو 
ــل  ــة، وتأهي ــات املختلف ــوادر يف التخصص ــج الك ختري
األســاتذة للعمــل بمراحــل التعليــم املختلفــة، وإقامــة 
حمــارضات وورش عمــل ألفــراد املجتمــع والطــالب 
لــر الثقافــة األرسيــة واملجتمعيــة. وكذلــك توصلت 
الدراســة إىل أن أهــم معوقــات التنميــة املســتدامة 
وحتدياهتــا يف الســودان تتمثــل يف ضعــف اإلمكانــات 
وضعــف  القبليــة  واحلــروب  واخلالفــات  املاليــة 

ــل. مصــادر التموي
وكــرو  ونيكــوال  ومارتينهــو  آمــادور  قــام  كــا 

    Amador, Martinho, Nicolau & Caeiro )2015م( 
بدراســة هدفــت إىل تطوير جمموعــة من معايــر التقييم 
للتعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة يف مناهــج 
ــالت  ــن التعدي ــد م ــال املزي ــايل، وإدخ ــم الع التعلي
يف ســياق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة، 
ــا  ــم تطبيقه ــتبانة، وت ــتخدام أداة االس ــم اس ــث ت حي
ــة  ــم يف املواطن ــتر التعل ــج ماجس ــي برنام ــى خرجي ع
البيئيــة واملشــاركة يف جامعــة أبرتــا بالرتغــال،  وبلــغ 
ــًا،  وتــم حتليــل املحتــوى املطبــق  عددهــم )50( طالب
عــى ملخصــات رســائل املاجســتر، وأظهــرت نتائــج 
الدراســة وجــود تبايــن كبــر بــن مــا يعتــره الطــالب 
املبــادئ األساســية التــي تــم تعلمهــا وبــن مــا يتعلــق 
بالتعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة وحتديدهــا 
بوضــوح ضمــن مناهــج املاجســتر، وأن تطويــر 
ــايس  ــو رشط أس ــس ه ــة التدري ــاء هيئ ــدرات أعض ق

ــايل. ــم الع ــتدامة يف التعلي ــوذج االس ــول لنم للتح
يف حــن قــام كل مــن ســيريان و جونينــت )2015م( 
Cebrian & Junyent بدراســة هدفــت إىل التعــرف 

ــلونة  ــا برش ــة أوتونوم ــالب جامع ــورات ط ــى تص ع
ــة  ــاءات التنمي ــل كف ــن أج ــم م ــو التعلي ــبانيا نح بأس
املســتدامة، واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي، 
وُطبقــت أداة االســتبانة عــى عينــة بلــغ عددهــا 
ــم  ــة التعلي ــن مرحل ــة م ــنة الثالث ــًا يف الس )32( طالب
االبتدائــي بجامعــة أوتونومــا يف برشــلونة، وتوصلــت 
الدراســة إىل أن الطــالب املعلمــن املشــاركن يف هــذه 
الدراســة ؛يركــزون عــى اكتســاب املعرفــة واملهــارات 
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العمليــة املتعلقــة بالعلــوم الطبيعيــة، وينتــج عــن 
ذلــك تقصــر يف جمــاالت أخــرى، مثــل: تعزيــز القيــم 
األخالقيــة واملواقــف اإلجيابيــة نحــو االســتدامة، 
وإدارة العواطــف بــن طــالب املــدارس االبتدائيــة يف 
ــه جيــب  املســتقبل. وكذلــك توصلــت الدراســة إىل أن
أن تصبــح األطــر النظريــة للتعليــم مــن أجــل التنميــة 
املســتدامة احلاليــة أكثــر حيويــة ودجمـًـا يف منهــج تعليــم 
ــم  ــر كفــاءات التعلي ــز الوعــي، وتطوي املعلمــن لتعزي

ــتدامة. ــة املس ــل التنمي ــن أج م
وأجــرت كفــايف )2016م( دراســة هدفــت إىل التعرف 
عــى األســس النظريــة للتعليــم مــن أجــل االســتدامة، 
ودور اجلامعــات يف حتقيقهــا، والتعليــم مــن أجــل 
االســتدامة يف جامعتــي بريتــش كولومبيــا بكنــدا، 
ــت  ــا هدف ــدة، ك ــة املتح ــام باململك ــة نوتنجه وجامع
لتطبيــق  املقرحــة  اإلجــراءات  عــى  التعــرف  إىل 
ــر،  ــة األزه ــتدامة يف جامع ــل االس ــن أج ــم م التعلي
ــت  ــارن، وتوصل ــج املق ــة املنه ــتخدمت الدراس واس
الدراســة إىل جمموعــة مــن اإلجــراءات املقرحــة 
لتطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة يف 
اســراتيجية  وضــع  يف  متثلــت  األزهــر  جامعــة 
ــكل  ــاء هي ــة، وإنش ــم يف اجلامع ــذا التعلي ــق ه لتطبي
ــه، ونــره مــن خــالل  إداري خيتــص بــاإلرشاف علي
ــي  ــث العلم ــم والبح ــة الثالثة:التعلي ــف اجلامع وظائ

ــع. ــة املجتم وخدم
         كــا أجــرت البورنــو )2016م( دراســة هدفــت 
ــطن  ــالمية بفلس ــة اإلس ــى دور اجلامع ــرف ع إىل التع

ــبل  ــا وس ــتدامة لدهي ــة املس ــات التنمي ــة متطلب يف تلبي
ــي  ــج الوصف ــة املنه ــتخدامت الدراس ــا، واس تفعيله
التحليــي، حيــث تــم تطبيــق أداة االســتبانة عــى عينــة 
ــوا،  ــت )190(عض ــس بلغ ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض م
ــة  ــة ملارس ــة الكلي ــة إىل أن الدرج ــت الدراس وتوصل
متطلبــات  تلبيــة  لدورهــا يف  اإلســالمية  اجلامعــة 
ــاء  ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــا م ــتدامة لدهي ــة املس التنمي
هيئــة التدريــس بلغــت )75.06%( وهــي درجــة 
ــة  ــى املرتب ــي ع ــال التقن ــل املج ــبيًا، وحص ــة نس عالي
ــرة. ــة األخ ــى املرتب ــادي ع ــال االقتص األوىل، واملج
إىل  هدفــت  بدراســة  )2017م(  الــدورسي  وقــام 
التعــرف عــى واقــع برامــج عــادات خدمــة املجتمــع 
ــق  ــعودية لتحقي ــات الس ــتمر يف اجلامع ــم املس والتعلي
ــف  ــت للكش ــا هدف ــتدامة، ك ــة املس ــات التنمي متطلب
عــن املعوقــات التــي تواجــه العــادات يف حتقيــق 
ــة  ــج املقرح ــة الرام ــان أمهي ــتدامة، وبي ــة املس التنمي
يف هــذه الدراســة لعــادات خدمــة املجتمــع والتعليــم 
ــات  ــق متطلب ــعودية لتحقي ــات الس ــتمر باجلامع املس
التنميــة املســتدامة، واســتخدمت الدراســة املنهــج 
أدايت  بتطبيــق  قامــت  حيــث  املســحي،  الوصفــي 
ــن  ــة م ــة الدراس ــت عين ــة، وتكون ــتبانة، واملقابل االس
ــة  ــادات خدم ــاء ع ــن أعض ــال م ــدا و وكي )32( عمي
املجتمــع والتعليــم املســتمر، ومــن )211( عضــو 
هيئــة التدريــس مــن أعضــاء عــادات خدمــة املجتمــع 
والتعليــم املســتمر يف اجلامعــات الســعودية، وقــد 
توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج؛ مــن أمههــا، 
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أن حتقــق الرامــج املقدمــة يف عــادات خدمــة املجتمــع 
ــات  ــعودية ملتطلب ــات الس ــتمر باجلامع ــم املس والتعلي
ــن  ــطة م ــة متوس ــاءت بدرج ــتدامة؛ ج ــة املس التنمي

ــادات.  ــس بالع ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ وجه
إىل  هدفــت  دراســة  )2017م(  العتيبــي  وأجــرى 
التعــرف عــى درجــة مســامهة جامعــة نجــران يف 
التنميــة املســتدامة، واســتخدمت الدراســة املنهــج 
الوصفــي التحليــي، حيــث تــم تطبيــق أداة االســتبانة 
ــادات  ــن القي ــوا م ــا )113( عض ــة عدده ــى عين ع
األكاديميــة واإلداريــة باجلامعــة، وتوصلــت الدراســة 
ــة  ــامهة جامع ــة مس ــا: أن درج ــن أمهه ــج؛ م إىل نتائ
نجــران يف التنميــة املســتدامة كانــت بدرجــة متوســطة، 
ــب  ــب  بحس ــة اجلوان ــة يف تنمي ــامهت اجلامع ــد س وق
فالتنميــة  االقتصاديــة،  التنميــة  التــايل:  الرتيــب 
التعليميــة، فالتنميــة اإلداريــة، فالتنميــة الصحيــة، 
فالتنميــة االجتاعيــة، فالتنميــة البيئيــة، وأخــرًا التنمية 
ــث  ــا البح ــل إليه ــي توص ــج الت ــن النتائ ــة، وم الثقافي
ــة يف  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه ال توج ــًا أن أيض
ــة  ــري طبيع ــزي ملتغ ــة تع ــه الدراس ــتجابات عين اس
ــروق  ــد ف ــن توج ــي، يف ح ــل العلم ــل واملؤه العم
ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــر اخلــرة،  وكانــت 

ــل. ــرة األق ــح اخل لصال
وتيلبــوري وريــان ومــادر ودلوهــا  مــوال  وقــام 
Mula, Tilbury, Ryan, Mad- (2017م)  ومــادر وألبــا
إىل  هدفــت  بدراســة   er, Dlouha, Mader, & Alba

ــة التدريــس يف اجلامعــات،  ــز عــى أعضــاء هيئ الركي

ــاركتهم  ــى مش ــر ع ــي تؤث ــات الت ــة السياس ومراجع
الفعالــة يف التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة، 
و قامــت الدراســة باالطــالع عــى تعــاون أورويب 
ــح الدراســية  ــي حــددت املن ــة، والت شــمل )33( دول
التنميــة  أجــل  مــن  التعليــم  جمــال  يف  واملارســة 
ــاء  ــي ألعض ــر املهن ــى التطوي ــزت ع ــتدامة، ورك املس
ــم  ــة إىل أن التعلي ــت الدراس ــس، وتوصل ــة التدري هيئ
مــن أجــل التنميــة املســتدامة؛ تطــور يف رؤيتــه وواقعــه 
مــع زيــادة واضحــة يف النشــاط يف التعليــم العــايل، إال 
ــم  ــج التعلي ــى دم ــدرة ع ــر إىل الق ــات تفتق أن اجلامع
مــن أجــل التنميــة املســتدامة بفعاليــة مــع املارســات 
التعليميــة الســائدة، كــا أن عــددًا قليــاًل مــن البلــدان 
واملؤسســات لدهيــا برامــج لتطويــر املوظفــن ولتعزيــز 
ــة  ــاء هيئ ــتدامة ألعض ــة املس ــة والتنمي ــاءات البيئ كف
التدريــس، وبنــاء قدراهتــم القياديــة واألكاديميــة مــن 

ــتدامة.  ــة املس ــل التنمي أج
)2018م(  وحمفــوظ  املعطــي  عبــد  قــام  حــن  يف 
كليــة  دور  عــى  التعــرف  إىل  هدفــت  بدراســة 
ــة  ــداف التنمي ــق أه ــيوط يف حتقي ــة أس ــة بجامع الربي
ــي  ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس ــتدامة، واس املس
التحليــي، وتوصلــت الدراســة إىل تقديــم تصــور 
ــداف  ــق أه ــة لتحقي ــة الربي ــل دور كلي ــرح لتفعي مق
حيــث  اجلامعــي،  بالتعليــم  املســتدامة  التنميــة 
اشــتملت عــى فلســفة التصــور وأهدافــه، وإجــراءات 
تنفيــذه، ومتثلــت يف متطلبــات اجتاعيــة تقنيــة و 
ــات  ــى الضان ــتملت ع ــا اش ــة، ك ــة و بيئي اقتصادي
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ــن  ــدد م ــة بع ــت الدراس ــه، وخرج ــة لنجاح املقرح
ــات  ــر اإلمكان ــا:رضورة توف ــن أمهه ــات م التوصي
التعليميــة لإلرتقــاء بالرامــج املقدمــة للطلبــة لتصبــح 
ــم نحــو  ــه التعلي ــة، وإعــادة توجي ــر كفــاءة وفعالي أكث
االســتدامة، وهتيئــة أفــراد املجتمــع للمشــاركة يف 

التنميــة املســتدامة.
يتضــح من خالل عــرض الدراســات الســابقة؛ صلتها 
ــة  ــق بالتنمي ــة واملتعل ــة احلالي ــام للدراس ــال الع باملج
ــح أن  ــا يتض ــة، ك ــات التعليمي ــتدامة يف املؤسس املس
ــم  ــات التعلي ــت دور مؤسس ــات ناقش ــم الدراس معظ
العــايل يف التنميــة املســتدامة للمجتمــع كدراســة عــي 
ودراســة  )2015م(،  حممــد  ودراســة  )2013م(، 
العتيبــي )2017م(،  البورنــو )2016م(، ودراســة 
ــن  ــوظ )2018(، يف ح ــي وحمف ــد املعط ــة عب ودراس
ــم  ــي تت ــات الت ــت املارس ــات ناقش ــض الدراس أن بع
ــم،  ــة، التعلي ــراتيجية اجلامع ــات )اس ــل اجلامع داخ
البحــث العلمــي، خدمــة املجتمــع(، ومــدى دورها يف 
التنميــة املســتدامة، كدراســة كفــايف )2014(، والتــي 
ــة،  ــة مقارن ــة نظري ــات بطريق ــذه املارس ــت ه ناقش
ــى  ــزت ع ــي رك ــدورسي )2017م( والت ــة ال ودراس
ــالل  ــن خ ــك م ــط، وذل ــع فق ــة املجتم ــة خدم ممارس
التعــرف عــى دور عــادات خدمــة املجتمــع والتعليــم 
املســتمر باجلامعــات لتحقيــق التنميــة املســتدامة. 
ــات  ــن الدراس ــزت ع ــد متي ــة؛ فق ــة احلالي ــا الدراس أم
الســابقة يف كوهنــا تركــز عــى مجيــع هــذه املارســات يف 
اجلامعــة مــن حيــث تناوهلــا للتنميــة املســتدامة، بطريقة 

ميدانيــة مســحية، وبذلــك تكــون هــذه الدراســة حمــور 
اهتامهــا هودراســة واقــع املارســات واجلهــود التــي 
ــة  ــا يف التنمي ــدى دوره ــة، وم ــة اجلامعي ــم يف البيئ تت
ــث- ــم الباح ــب عل ــد -حس ــا تع ــا أهن ــتدامة، ك املس
الدراســة األوىل التــي تناولــت موضــوع التعليــم مــن 
ــدود الشــالية  ــة احل ــتدامة يف جامع ــة املس ــل التنمي أج
ــات  ــن الدراس ــة م ــة احلالي ــتفادت الدراس ــد اس ، وق
ــة  ــا، وكيفي ــة هل ــة النظري ــح اخللفي ــابقة يف توضي الس
يف  املســتخدمة  أداهتــا  و  املناســب  املنهــج  اختيــار 

ــج. ــر النتائ تفس
 

 مشكلة الدراسة:
ــة يف  ــات التعليمي ــم املؤسس ــن أه ــات م ــد اجلامع تع
املجتمــع، ونظــرا ملــا هلــا مــن دور كبــر يف تطويــره يف 
خمتلــف املجــاالت االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة 
ــة  ــات مادي ــن مقوم ــا م ــا لدهي ــك ب ــية؛ وذل والسياس
ــت  ــذا أول ــر، ل ــة التغي ــى سياس ــادرة ع ــة ق وبري
احلكومــات اهتامــًا خاصــًا هبــا ليتناســب مــع أدوارها 

ــتدامة. ــة املس ــا يف التنمي ــة منه املتوقع
ــم  ــة التعلي ــون أمهي ــون الربوي ــعر الباحث ــد استش وق
يف  توصلــوا  لــذا  املســتدامة،  التنميــة  أجــل  مــن 
ــات  ــج والتوصي ــض النتائ ــة إىل بع ــاهتم العلمي دراس
التــي تدعــم هــذا اجلانــب؛ حيــث توصلــت الراهيــم 
)2014م( إىل رضورة تشــجيع الباحثــن عــى دراســة 
ــة،  ــة وطني ــتدامة كأولوي ــة املس ــات يف التنمي موضوع
كــا توصلــت إىل رضورة تبنــي اجلامعــات الســعودية 
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لرامــج دراســية للتعليــم ألجــل التنميــة املســتدامة، و 
اقــرح العتيبــي )2015( مــن خــالل دراســته بإجــراء 
دراســة للطــرق املثــى لتفعيــل دور اجلامعــات يف 

ــتدامة. ــة املس التنمي
توجيــه  بــرورة  )2016م(  الزهــراين  وأوىص 
إلجــراء  اجلامعيــة  والرســائل  العلميــة  البحــوث 
دراســات حــول التعليــم مــن أجــل التنمية املســتدامة، 
ــا  ــن، ك ــن واملواط ــة الوط ــا يف تنمي ــتفادة منه واالس
خلدمــة  التعليــم  توجيــه  إعــادة  بــرورة  أوىص 
ــا. ــة فيه ــامهة الفاعل ــتدامة واملس ــة املس ــداف التنمي أه
ــراء  ــرورة إج ــويف )2017م( ب ــك أوىص الع وكذل
مفهــوم  تطبيــق  واقــع  عــن  للكشــف  دراســات 
ــتوى  ــى مس ــتدامة ع ــة املس ــل التنمي ــن أج ــم م التعلي
ــايرة  ــرورة مس ــا أوىص ب ــريب، ك ــج الع دول اخللي
السياســات التعليميــة لسياســات الدولــة فيــا يتعلــق 
ــة املســتدامة لتوظيــف التعليــم خلدمــة التنميــة  بالتنمي
املســتدامة، ووضــع خطــة واضحــة وحمــددة للتعليــم 
ــة،  ــتوى الدول ــى مس ــتدامة ع ــة املس ــل التنمي ــن أج م

ــة. ــطة تطبيقي ــا إىل أنش وترمجته
ــة  ــون رؤي ــر إىل مضم ــر، وبالنظ ــب آخ ــن جان      وم
ــالل  ــن خ ــعودية )2030م( م ــة الس ــة العربي اململك
حماورهــا الثالثــة: جمتمــع حيــوي، واقتصــاد مزدهــر، 
االقتصاديــة  الشــؤون  )جملــس  طمــوح  ووطــن 
ــة، 2016م(، ُيالحــظ أهنــا تؤكــد عــى أبعــاد  والتنمي
التنميــة املســتدامة: البعــد البيئــي، والبعــد االجتاعي، 
ــة  ــب أمهي ــذي يتطل ــر ال ــادي، األم ــد االقتص والبع

اســتجابة اجلامعــات هلــذه الرؤيــة، والعمــل عــى 
رســم سياســاهتا التعليميــة التــي تدعــم هــذه األبعــاد 

ــة. ــاهتا التعليمي ــالل ممارس ــن خ م
ــات  ــدى اجلامع ــالية إح ــدود الش ــة احل ــد جامع وتع
ــم  ــى التعلي ــب أن تتبن ــي جي ــئة، والت ــعودية الناش الس
مــن أجــل التنميــة املســتدامة، وبخاصــة يف ظــل 
ــة  ــايل يف اململك ــم الع ــى التعلي ــن ع ــرص القائم ح
ــوع  ــذا الن ــي ه ــى رضورة تبن ــعودية ع ــة الس العربي
مــن التعليــم، وذلــك كــا جــاء يف الريــدي )2015م( 
والــذي أشــار إىل خطــاب رســمي صــادر مــن وزارة 
ــم العــايل عــام )2012م( واملوجــه للجامعــات  التعلي
الســعودية واملتضمــن حثهــا عــى تطبيــق التعليــم مــن 
ــا  ــدى التزامه ــر يف م ــتدامة، والنظ ــة املس ــل التنمي أج
ــة  ــا يف مقدم ــار إليه ــرو( املش ــو دي جان ــة )ري بوثيق

ــة.  ــذه الدراس ه
ــة  ــذه الدراس ــاءت ه ــبق؛ ج ــا س ــع م ــى مجي ــاء ع وبن
للكشــف عــن واقــع تطبيــق جامعــة احلــدود الشــالية 

ــة املســتدامة. للتعليــم مــن أجــل التنمي

أسئلة الدراسة: 
أجابت الدراسة عن األسئلة التالية:

مـا واقـع تطبيق التعليم مـن أجل التنمية املسـتدامة . 	
بجامعـة احلـدود الشـاملية مـن وجهة نظـر أعضاء 

هيئـة التدريس ؟
بـن . 	 إحصائيـة  داللـة  ذات  فـروق  توجـد  هـل 

بعضهـم  العينـة  أفـراد  اسـتجابات  متوسـطات 
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أجـل  مـن  التعليـم  تطبيـق  واقـع  حـول  ببعـض 
التنميـة املسـتدامة بجامعـة احلـدود الشـاملية تعزى 

واخلـرة؟  والتخصـص،  اجلنـس،  ملتغـرات 

أهداف الدراسة:
سعت الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: 

ـــل . 	 ـــن أج ـــم م ـــق التعلي ـــع تطبي ـــى واق ـــرف ع التع
التنميـــة املســـتدامة بجامعـــة احلـــدود الشـــاملية 

ـــس. ـــة التدري ـــاء هيئ ـــر أعض ـــة نظ ـــن وجه م
الكشـــف عـــن فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة . 	

ــة  ــراد العينـ ــتجابات أفـ ــطات اسـ ــن متوسـ بـ
ــل  ــن أجـ ــم مـ ــق التعليـ ــع تطبيـ ــول واقـ حـ
التنميـــة املســـتدامة بجامعـــة احلـــدود الشـــاملية 
والتخصـــص،  اجلنـــس،  ملتغـــرات  تعـــزى 

ــرة. واخلـ

 أمهية الدراسة:
ـــتها  ـــن مناقش ـــا م ـــة أمهيته ـــذه الدراس ـــتمدت ه اس
ـــذي  ـــات، وال ـــتدامة يف اجلامع ـــة املس ـــوع التنمي ملوض
يعـــد مـــن املوضوعـــات املهمـــة واملعـــارصة؛ لـــذا 
ـــدة  ـــة جدي ـــة معرف ـــذه الدراس ـــف ه ـــع أن تضي يتوق
ـــادة  ـــالل إع ـــن خ ـــك م ـــة،  وذل ـــات الربوي إىل األدبي
النظـــر يف وظائـــف اجلامعـــة وحتديثهـــا وتطويرهـــا 
وفقـــًا ملفهـــوم التعليـــم مـــن أجـــل التنميـــة املســـتدامة، 
ـــتدامة يف  ـــة املس ـــوم التنمي ـــج مفه ـــت بدم ـــد قام فق
هـــذه الوظائـــف، ومـــن املؤمـــل أن تفيـــد نتائـــج 

ــة  ــات التعليميـ ــمي السياسـ ــة راسـ ــذه الدراسـ هـ
وأصحـــاب القـــرار يف جامعـــة احلـــدود الشـــالية، 
ــن  ــك مـ ــرى ، وذلـ ــعودية األخـ ــات السـ واجلامعـ
خـــالل تزويدهـــم باملعلومـــات الالزمـــة لتطبيـــق 
مفهـــوم التعليـــم مـــن أجـــل التنميـــة املســـتدامة، 
ـــا  ـــط براجمه ـــاء ختطي ـــار أثن ـــن االعتب ـــك بع ـــذ ذل وأخ
وأنشـــطتها وممارســـاهتا األكاديميـــة وتطويرهـــا، 
ــا مل  ــة يف كوهنـ ــذه الدراسـ ــة هـ ــى أمهيـ ــا تتجـ كـ
ـــث-  ـــم الباح ـــب عل ـــابقة - حس ـــات س ـــَر دراس جت
تناولـــت واقـــع تطبيـــق جامعـــة احلـــدود الشـــالية 

للتعليـــم مـــن أجـــل التنميـــة املســـتدامة.

حدود الدراسة:
أجريت الدراسة يف إطار احلدود التالية:

ـــى  	 ـــة ع ـــرت الدراس ـــة: اقت ـــدود املوضوعي احل
موضـــوع واقـــع تطبيـــق التعليـــم مـــن أجـــل 
التنميـــة املســـتدامة بجامعـــة احلـــدود الشـــالية.

ــة يف  	 ــراء الدراسـ ــم إجـ ــة: تـ ــدود الزمانيـ احلـ
الفصـــل  1441/1440هــــ،  الـــدرايس  العـــام 

الـــدرايس األول.
ـــة  	 ـــة يف جامع ـــت الدراس ـــة: أجري ـــدود املكاني احل

ـــر. ـــة عرع ـــا مدين ـــالية، ومقره ـــدود الش احل
احلـــدود البرشيـــة: اقتـــرت الدراســـة عـــى  	

ـــة  ـــن بجامع ـــمن اجلنس ـــة التدريس ـــاء هيئ أعض
ـــم  ـــالف ختصصاهت ـــى اخت ـــالية ع ـــدود الش احل

العلميـــة والنظريـــة.
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مصطلحات الدراسة:
ــه:  ــّرف بأن ــتدامة: يع ــة املس ــل التنمي ــن أج ــم م التعلي
ــارف  ــم املع ــاب املتعل ــهم يف إكس ــذي يس ــم ال التعلي
املســتدامة،  التنميــة  لضــان  والقيــم  واملهــارات 
ــى  ــادرًا ع ــًا ق ــون مواطن ــداده ليك ــى إع ــل ع ويعم
حتمــل املســؤولية )اخلوالــدة واخلوالــدة، 2013(.
ــة  ــا: الدرج ــة بأهن ــذه الدراس ــًا يف ه ــّرف إجرائي ويع
الكليــة ملعــدل إجابــات أعضــاء هيئــة التدريــس عــن 
ــع  ــى واق ــرف ع ــا للتع ــم إعداده ــي ت ــتبانة الت االس
تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة بجامعــة 

ــالية. ــدود الش احل
منهج الدراسة:

    اعتمــد الباحــث يف مجــع املعلومــات الالزمــة لتحقيق 
ــحي،  ــي املس ــج الوصف ــى املنه ــة ع ــداف الدراس أه
مــن خــالل تقــيص آراء أعضــاء هيئــة التدريــس حــول 

ــتدامة  ــة املس ــل التنمي ــن أج ــم م ــق التعلي ــع تطبي واق
بجامعــة احلــدود الشــالية.

جمتمع الدراسة:
ــة  ــاء هيئ ــع أعض ــن مجي ــة م ــع الدراس ــّون جمتم تك
والبالــغ  الشــالية،  احلــدود  جامعــة  يف  التدريــس 
عددهــم )690( عضــوًا، وذلــك مــن خــالل االعتــاد 
عــى إحصائيــة عــادة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس 
واملوظفــن بجامعة احلــدود الشــالية عــام )2020م(.

عينة الدراسة:
ــبة )%35(  ــيطة بنس ــوائية بس ــة عش ــار عين ــم اختي ت
مــن جمتمــع الدراســة، تكونــت مــن )242( عضــوًا، 
ــتبانًة  ــرجعة )204( اس ــتبانات املس ــدد االس ــغ ع وبل
بنســبة اســرجاع بلغــت ) 84%(، وبــا يعــادل )%30( 
مــن إمجــايل جمتمــع الدراســة، واجلــدول )1( يوضــح 

ــًا ملتغــرات الدراســة :  ــة وفق ــراد العين ــع أف توزي

النسبةالتكرارالفئاتالمتغیر

الجنس
15073.5ذكر
5426.5أنثى

التخصص
14470.6نظري
6029.4علمي

الخبرة
188.8أقل من خمس سنوات

8240.2خمس سنوات  إلى عشر سنوات
10451.0أكثر من عشر سنوات

204100.0               المجموع

جدول (	)
توزيع العينة وفقًا ملتغرات الدراسة (اجلنس، التخصص، اخلرة)
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ــة مــن  يتضــح مــن اجلــدول )1( أن عــدد أفــراد العين
ــاث؛ ألن  ــن اإلن ــة م ــراد العين ــن أف ــر م ــور أكث الذك
جامعــة احلــدود الشــالية جامعــة ناشــئة، كــا أن عــدد 
ــن  ــر م ــة أكث ــات النظري ــن التخصص ــة م ــراد العين أف
ــك  ــة؛ وذل ــات العلمي ــن التخصص ــة م ــراد العين أف
ــراد  ــدد أف ــا أن ع ــة، ك ــات العلمي ــدرة التخصص لن
العينــة الذيــن خرهتــم أكثــر مــن عــر ســنوات هــم 
ــتقطاب  ــى اس ــة ع ــرص اجلامع ــك حل ــر؛ وذل األكث
ــتفادة  ــرة لالس ــر خ ــس األكث ــة التدري ــاء هئي أعض

ــم.  منه

أداة الدراسة: 
جلمــع  كأداة  االســتبانة  الدراســة  اســتخدمت 
البيانــات، حيــث تــم تطويرهــا بعــد الرجــوع لإلطــار 
النظــري والدراســات الســابقة املتعلقــة بموضــوع 
ودراســة  )2014م(،  إبراهيــم  كدراســة  الدراســة 
كفــايف )2016م(، ودراســة الــدورسي )2017م(، 
ــا: ــن مه ــن جزأي ــة م ــا النهائي ــت يف صورهت وتكون

ــة  	 ــرات الدراس ــى متغ ــتمل ع ــزء األول: اش اجل
وهــي: متغــر اجلنــس، ومتغــر التخصــص، 

ــايل.  ــم الع ــرة يف التعلي ــنوات اخل ــر س ومتغ
ــتبانة  	 ــارات االس ــى عب ــتمل ع ــاين: اش ــزء الث اجل

وعددهــا )27( عبــارة، و تــم تقســيمها إىل أربعــة 
حمــاور وكانــت كالتــايل:

ــة، . 1 ــراتيجية اجلامع ــفة واس ــور األول: فلس املح

ــارات. ــه )6( عب ــدد عبارات وع
املحــور الثــاين: التعليــم، وعــدد عباراتــه )7( . 2

عبــارات.
وعــدد . 3 العلمــي،  البحــث  الثالــث:  املحــور 

عبــارات.  )7( عباراتــه 
املحــور الرابــع: خدمــة املجتمــع وعــدد عباراتــه . 4

ــارات. )7( عب
 )5( الدرجــة  بإعطــاء  العبــارات  تصحيــح  وتــم 
إذا كانــت اإلجابــة عــن العبــارة )موافــق متامــًا(، 
العبــارة  عــن  اإلجابــة  كانــت  إذا   )4( والدرجــة 
)موافــق(، والدرجــة )3( إذا كانــت اإلجابــة عــن 
والدرجــة  متوســطة(،  بدرجــة  )موافــق  العبــارة 
)2( إذا كانــت اإلجابــة عــن العبــارة )ال أوافــق(، 
العبــارة  عــن  اإلجابــة  كانــت  إذا   )1( والدرجــة 
)ال أوافــق إطالقــًا(، وتــم اعتــاد املقيــاس التــايل 
ــة  ــل التنمي ــن أج ــم م ــق التعلي ــع تطبي ــح واق لتوضي
املســتدامة بجامعــة احلــدود الشــالية مــن وجهــة نظــر 
ــى  ــم ع ــم احلك ــث يت ــس، حي ــة التدري ــاء هيئ أعض
حمــاور الدراســة واألداة ككل، وذلــك بنــاء عــى قيمــة 

ــايل :  ــو الت ــى النح ــك ع ــايب وذل ــط احلس املتوس
من )1( إىل )2.33( مستوى منخفض.- 
من )2.34( إىل )3.67( مستوى متوسط.- 
من )3.68( إىل )5( مستوى مرتفع.- 

صدق األداة:
للتأكــد مــن صــدق األداة؛ تــم إخضاعها لإلجــراءات 

لية: لتا ا
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أ- صدق املحكمن:
ــعة  ــى تس ــة ع ــا األولي ــرض األداة يف صورهت ــم ع     ت
ــة التدريــس املتخصصــن يف أصــول  مــن أعضــاء هيئ
ــول  ــم ح ــتطالع آرائه ــة، الس ــة واإلدارة الربوي الربي
مــدى وضــوح صياغــة كل عبــارة مــن عبــارات 
االســتبانة، ومــدى أمهيتهــا ومناســبتها للمحــور الذي 
ــة  ــذف أو إضاف ــن ح ــه م ــا تتطلب ــه، وم ــي إلي تنتم

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق )2( أن مجيـــع 
ــد  ــًا عنـ ــة إحصائيـ ــاط دالـ معامـــالت االرتبـ
ــذا يشـــر إىل صـــدق  ــتوى )0.01(، وهـ مسـ
االتســـاق الداخـــي جلميـــع عبـــارات األداة. 

ــي  ــارات الت ــاد العب ــم اعت ــد ت ــارات، وق لبعــض العب
ــن. ــن املحكم ــا )80%( م ــق عليه اتف

ب- صدق االتساق الداخي:
تــم حســاب معامــل ارتبــاط برســون لقيــاس العالقــة 
ــور  ــن املح ــة وب ــة الكلي ــارات األداة والدرج ــن عب ب
ــاط  ــالت االرتب ــاءت معام ــه، وج ــي إلي ــذي تنتم ال

ــايل : عــى النحــو الت

كـــا تـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط برســـون 
لقيـــاس العالقـــة بـــن املحـــاور ببعضهـــا 
ــت  ــة، وكانـ ــة الكليـ ــن الدرجـ ــض وبـ البعـ

عـــى النحـــو التـــايل :

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

مع المحور

معامل 
االرتباط
مع األداة

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

مع 
المحور

معامل 
االرتباط
مع األداة

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

مع 
المحور

معامل 
االرتباط
مع األداة

1**.867**.6769**.877**.74817**.812**.761
2**.844**.67310**.794**.69618**.873**.755
3**.804**.60911**.839**.75319**.860**.809
4**.833**.75412**.800**.74920**.882**.791
5**.851**.77213**.810**.74321**.920**.816
6**.837**.75414**.833**.70322**.932**.778
7**.697**.60615**.807**.64523**.931**.763
8**.882**.79216**.856**.84024**.906**.765

جدول (	)
معامالت االرتباط بن العبارات والدرجة الكلية واملحور التي تنتمي إليه

*  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (0.05). 
**  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (0.01).
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     ويتضــح مــن اجلــدول )3( أن مجيــع معامــالت 
االرتبــاط دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى )0.01(، 
ــاور  ــي ملح ــاق الداخ ــدق االتس ــر إىل ص ــذا يش وه

األداة.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق )4( أن معامــل ثبــات األداة 
ــى أن  ــدل ع ــا ي ــة، مم ــة مرتفع ــي قيم ــغ )0.96(، وه بل

ــة مــن الثبــات. ــع بدرجــة عالي االســتبانة تتمت
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: 

      تــم حتليــل بيانــات الدراســة باســتخدام برنامــج احلــزم 
ــتخدمت  ــة )SPSS(، فاس ــوم االجتاعي ــة للعل اإلحصائي

ثبات األداة:
ـــتخدام  ـــق اس ـــن طري ـــات األداة ع ـــاب ثب ـــم حس ت
النتائـــج  اختبـــار ألفـــا كرونبـــاخ، وكانـــت 

ــايل: كالتـ

الدراســة التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لإلجابــة عــن الســؤال 
األول، أمــا بالنســبة للســؤال الثــاين، فقــد تــم اســتخدام 
ــر  ــس(، ومتغ ــر )اجلن ــن متغ ــة ع ــار )ت( لإلجاب اختب
األحــادي  التبايــن  حتليــل  واختبــار  )التخصــص(، 
لإلجابــة عــن متغــر )ســنوات اخلــرة يف التعليــم العايل(. 

الدرجة الكلیةخدمة المجتمعالبحث العلميالتعلیمفلسفة واستراتیجیة الجامعة        المحـور
1فلسفة واستراتیجیة الجامعة

7281.**التعلیم
7201.**624.**البحث العلمي
7561.**649.**614.**خدمة المجتمع
8461.**900.**893.**847.**الدرجة الكلیة

جدول (3)
معامالت االرتباط بن املحاور ببعضها البعض وبن الدرجة الكلية 

*  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (0.05).
**  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (0.01).

معامل ثبات ألفا كرونباخ                          المحاور
0.91فلسفة واستراتیجیة الجامعة

0.91التعلیم
0.93البحث العلمي
0.94خدمة المجتمع
0.96الدرجة الكلیة

جدول (4)
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
    فيــا يــي عــرض لنتائــج الدراســة ومناقشــتها وفقــًا 

لتسلســل أســئلة الدراســة :
أوالً: النتائــج املتعلقــة بالســؤال األول: مــا واقــع 	

تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة 

املتوســطات احلســابية  أن  يتضــح مــن اجلــدول )5(    
للمحــاور املتعلقــة بواقــع تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنمية 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــالية م ــدود الش ــة احل ــتدامة بجامع املس
ــن )2.25- ــت ماب ــد تراوح ــس؛ ق ــة التدري ــاء هيئ أعض

3.32(، فقــد جــاء حمــور فلســفة اجلامعــة واســراتيجيتها 
ــغ )3.32(،  ــايب بل ــط حس ــى متوس ــة األوىل بأع يف املرتب
وبمســتوى متوســط، وجــاء حمــور خدمــة املجتمــع يف 
املرتبــة الثانيــة بمتوســط حســايب بلــغ )2.68(، وبمســتوى 
متوســط، وجــاء حمــور التعليــم يف املرتبــة الثالثــة بمتوســط 
حســايب بلــغ )2.67(، وبمســتوى متوســط، يف حــن 
ــط  ــة بمتوس ــة الرابع ــي يف املرتب ــث العلم ــور البح ــاء حم ج
حســايب بلــغ )2.25(، وبمســتوى منخفــض، أمــا الدرجــة 
الكليــة الســتجابات أفــراد الدراســة؛ فقــد بلــغ متوســطها 

بجامعــة احلــدود الشــاملية مــن وجهــة نظــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس ؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تــم حســاب املتوســطات 
ــايل  ــدول الت ــة، واجل ــات املعياري ــابية واالنحراف احلس

يوضــح ذلــك:

ــم  ــق التعلي ــتوى تطبي ــي أن مس ــا يعن ــايب )2.71(، مم احلس
ــالية  ــدود الش ــة احل ــتدامة بجامع ــة املس ــل التنمي ــن أج م
ــة التدريــس جــاء بمســتوى  مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئ
مــوال  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق  متوســط، 
وآخــرون Mula et al (2017).  ؛والتــي توصلــت إىل افتقــار 
اجلامعــات القــدرة عــى دمــج التعليــم مــن أجــل التنميــة 

ــائدة. ــة الس ــات التعليمي ــة يف املارس ــتدامة بفعالي املس
ولتفســر النتائــج املتعلقــة بواقــع تطبيــق التعليــم مــن أجل 
التنميــة املســتدمة بجامعــة احلــدود الشــالية، قــام الباحــث 
بإعــداد اجلــداول التاليــة املوضحــة ملحــاور االســتبانة 

وعباراهتــا مفصلــة حتــت حماورهــا عــى النحــو التــايل:

    املحور األول: فلسفة واسرتاتيجية اجلامعة

المتوسط المجالالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف 
المستوىالمعیاري

متوسط3.32.795فلسفة الجامعة واستراتیجیتھا11
متوسط2.68.947خدمة المجتمع24
متوسط2.67.729التعلیم32
منخفض2.25.835البحث العلمي43

متوسط.2.71711الدرجة الكلیة

جدول (5)
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لواقع تطبيق التعليم من أجل التنمية املستدامة بجامعة احلدود الشاملية 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة ترتيبا تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية
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ــابية  ــطات احلس ــدول )6( أن املتوس ــح اجل          يوض
ــفة  ــور فلس ــارات حم ــًا لعب ــة وفق ــتجابات العين الس
مابــن  تراوحــت  قــد  واســراتيجيتها؛  اجلامعــة 
)3.67-2.85(، فقــد حصلــت مجيــع عبــارات هــذا 
ــتوى متوســط، لذلــك ســيكتفي  ــور عــى مس املح
الباحــث بمناقشــة أول عبارتــن جاءتــا بحســب 
الرتيــب يف هــذا املحــور، فقــد بلــغ املتوســط احلســايب 
هلــذا املحــور )3.32(، وبمســتوى متوســط، ممــا 
يعنــي هنــاك بعــض القصــور يف فلســفة اجلامعــة 
واســراتيجيتها يف حتقيــق التنميــة املســتدامة، وجــاءت 

ــة  ــالة اجلامع ــد رس ــا » تؤك ــم )2( ونصه ــارة رق العب
عــن أمهيــة حتقيــق التنميــة املســتدامة »، يف املرتبــة 
بلــغ )3.67(، ويفــر  األوىل وبمتوســط حســايب 
الباحــث ذلــك بأنــه ال توجــد إشــارة واضحــة ملفهــوم 
ــة،  ــالة اجلامع ــا يف رس ــتدامة ومضامينه ــة املس التنمي
وذلــك ألهنــا جامعــة ناشــئة حيــث ركــزت يف صياغــة 
رســالتها عــى توطيــد اخلــرات وزيــادة مســتوى 
التعــاون والراكــة مــع عــدد مــن اجلامعــات املحليــة 
والعامليــة، وختتلــف هــذه النتيجــة مــع ماجــاء يف 
ــى رضورة  ــدت ع ــي أك ــايف )2014( والت ــة كف دراس

المتوسط العباراتالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف 
المستوىالمعیاري

تؤكــد رســالة الجامعــة عــن أھمیــة تحقیــق التنمیــة 12
متوسط3.67.872المســتدامة.

التنمیــة 23 تحقیــق  إلــى  الجامعــة  أھــداف  تشــیر 
مة. ا لمســتد متوسط3.58.836ا

ــن 31 ــم م ــام بالتعلی ــة عــن االھتم ــة الجامع ــر رؤی تعبّ
ــتدامة. ــة المس ــل التنمی متوسط3.55.889أج

ــن 44 ــم م ــة التعلی ــة بأھمی ــا واعی ــادات علی ــر قی تتواف
ــتدامة. ــة المس ــل التنمی متوسط3.331.049أج

تمتلــك الجامعــة أدلــة توجــھ التعلیــم مــن أجــل 56
المســتدامة. متوسط2.92.977التنمیــة 

تتوافــر جھــة إداریــة بالجامعــة تختــص باإلشــراف 65
متوسط2.851.054علــى التعلیــم مــن أجــل التنمیــة المســتدامة.

متوسط3.32.795فلسفة الجامعة واستراتیجیتھا

جدول (6)
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بعبارات حمور فلسفة اجلامعة واسرتاتيجيتها مرتبة ترتيبا 

تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية
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أن تشــتمل رســالة اجلامعــة عــى حتقيــق التنميــة 
املســتدامة. وجــاءت العبــارة رقــم )3( يف املرتبــة 
ــة  ــداف اجلامع ــر أه ــى » تش ــص ع ــي تن ــة والت الثاني
ــايب  ــط حس ــتدامة »، وبمتوس ــة املس ــق التنمي إىل حتقي
بلــغ )3.58(، وقــد يرجــع ذلــك إىل أن اجلامعــة 
ــاء  ــدرات أعض ــر ق ــى تطوي ــا ع ــزت يف أهدافه رك
ــع  ــاون م ــجيع التع ــالب، وتش ــس والط ــة التدري هيئ
اجلامعــات األخــرى والقطاعــات املختلفــة يف البحــث 
العلمــي واملشــاريع املشــركة وتدريــب الطــالب 

واملوظفــن، وهــذا يعنــي أهنــا مل تركــز بشــكل واضــح 
ــرى أن  ــا ت ــتدامة؛ ألهن ــة املس ــى التنمي ــا ع يف أهدافه
هــذه األهــداف التــي وضعتهــا مــن األولويــات التــي 
ــة، وختتلــف هــذه  ــة الراهن تتطلــب حتقيقهــا يف املرحل
النتيجــة مــع ماجــاء يف دراســة كفــايف )2014م( 
والتــي رأت رضورة حتديــد أهــداف التعليــم مــن 

ــة. ــتدامة باجلامع ــة املس ــل التنمي أج

املحور الثاين: التعليم

المتوسط العباراتالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف 
المستوىالمعیاري

تطّّور الجامعة مؤشرات أداء تتعلق بالتعلیم من 113
متوسط.2.96941أجل التنمیة المستدامة.

تعمل الجامعة على تنمیة أعضاء ھیئة التدریس 28
متوسط2.931.041مھنیاً فیما یتعلق بالتعلیم من أجل التنمیة المستدامة.

تدمج الجامعة في مقرراتھا الدراسیة موضوعات 39
متوسط.2.66836حول التنمیة المستدامة.

تحفّز الجامعة الطلبة إلنشاء مشروعات تتعلق 410
متوسط.2.61861بالتنمیة المستدامة.

تعمل الجامعة على إعداد متخصصین في التنمیة 412م
متوسط.2.61883المستدامة.

توجد مقررات متخصصة تتعلق بالتنمیة 67
متوسط.2.47778المستدامة.

تقیم الجامعة دورات تدریبیة لطلبتھا لرفع وعي 711
متوسط.2.46900الطلبة بمتطلبات التنمیة المستدامة.

متوسط.2.67729التعلیم

جدول (7)
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بعبارات حمور التعليم مرتبة تنازليًا 

حسب املتوسطات احلسابية
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يوضح اجلدول )7( أن املتوسطات احلسابية الستجابات 
مابن  تراوحت  قد  التعليم  حمور  لعبارات  وفقًا  العينة 
)2.96-2.46(، فقد حصلت مجيع عبارات هذا املحور 
بمناقشة  الباحث  سيكتفي  لذلك  متوسط،  مستوى  عى 
وقد  املحور،  هذا  يف  بالرتيب  جاءت  عبارتن  أول 
وبمستوى   ،)2.67( املحور  هلذا  احلسايب  املتوسط  بلغ 
متوسط، مما يعني أن هناك بعض القصور يف عملية التعليم 
لتحقيق التنمية املستدامة، فقد جاءت العبارة رقم )13( 
بالتعليم  تتعلق  أداء  مؤرشات  اجلامعة  تطّور   « ونصها 
وبمتوسط  األوىل  املرتبة  يف  املستدامة«،  التنمية  أجل  من 
وجود  بعدم  ذلك  الباحث  ويفر   ،)2.96( بلغ  حسايب 
أداء  مؤرشات  لتطوير  باجلامعة  الكافية  الدقيقة  البيانات 
عن  فضاًل  املستدامة،  التنمية  أجل  من  بالتعليم  تتعلق 
إنه  حيث  عام،  بشكل  األداء  مؤرشات  مفهوم  طبيعة 
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف اجلامعة، والتي مل تركز بشكل 

وجاءت  املستدامة.  التنمية  أجل  من  التعليم  عى  واضح 
العبارة رقم )8( يف املرتبة الثانية والتي تنص عى« تعمل 
اجلامعة عى تنمية أعضاء هيئة التدريس مهنيًا فيا يتعلق 
»، وبمتوسط حسايب  املستدامة  التنمية  بالتعليم من أجل 
بلغ )2.93(، وقد يرجع ذلك إىل أن اجلامعة مل تركز يف 
ذات  جماالت  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  املهنية  تنميتها 
وقد  املستدامة،  التنمية  أجل  من  بالتعليم  مبارشة  صلة 
كطرق  التقليدية  التدريبية  املجاالت  يف  تركيزها  يكون 
التدريس، وطرق تقييم الطالب، وإدارة القاعة الدراسية. 
آمادور  دراسة  له  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وختتلف 
أن  أكدت عى  والتي    .(2015) Amador et al وآخرون 
أسايس  رشط  هو  التدريس؛  هيئة  أعضاء  قدرات  تطوير 

لتحول نموذج االستدامة يف التعليم العايل.

املحور الثالث:البحث العلمي

المستوىاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعباراتالرقمالرتبة

ــة 116 ــات البحثی ــة المســتدامة مــن ضمــن األولوی یعــد مجــال التنمی
ــة. متوسط2.711.119بالجامع

المتعلقــة 217 البحــوث  إلجــراء  المالــي  الدعــم  الجامعــة  توفــر 
المســتدامة. متوسط2.651.092بالتنمیــة 

تقیــم الجامعــة تعاونــاً بحثیــاً مــع الجامعــات المحلیــة حــول 319
المســتدامة. التنمیــة  منخفض.2.30995قضایــا 

ھیئــة 420 ألعضــاء  العلمیــة  البحــوث  نتائــج  الجامعــة  تســّوق 
المســتدامة. بالتنمیــة  المتعلقــة  منخفض.2.14901التدریــس 

منخفض.2.11999تنشئ الجامعة مراكز بحثیة تعنى بالتنمیة المستدامة.518
منخفض2.061.001تعقد الجامعة مؤتمرات علمیة حول التنمیة المستدامة.614
منخفض.1.75801تنشئ الجامعة كراسي بحثیة حول التنمیة المستدامة.715

منخفض.2.25835                البحث العلمي

جدول (8)
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بعبارات حمور البحث العلمي مرتبة ترتتيبا تنازليًا

 حسب املتوسطات احلسابية
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يوضـــح اجلـــدول )8( أن املتوســـطات احلســـابية 
حمـــور  لعبـــارات  وفقـــًا  العينـــة  الســـتجابات 
البحـــث العلمـــي؛ قـــد تراوحـــت مابـــن )2.71-
ــتوى  ــى مسـ ــان عـ ــت عبارتـ ــد حصلـ 1.75(، فقـ
ـــتوى  ـــى مس ـــت ع ـــارات حصل ـــس عب ـــط، ومخ متوس
ــة  ــث بمناقشـ ــيكتفي الباحـ ــك سـ ــض، لذلـ منخفـ
ـــط،  ـــتوى متوس ـــى مس ـــا ع ـــن حصلت ـــن اللت العبارت
ـــض.  ـــتوى منخف ـــى مس ـــا ع ـــن حصلت ـــر عبارت وآخ
ـــور 2.25((،  ـــذا املح ـــايب هل ـــط احلس ـــغ املتوس ـــد بل وق
ـــورًا   ـــاك قص ـــي أن هن ـــا يعن ـــض، مم ـــتوى منخف وبمس
واضحـــًا يف البحـــث العلمـــي لتحقيـــق التنميـــة 
املســـتدامة، فقـــد جـــاءت العبـــارة رقـــم )16( 
ـــن  ـــن ضم ـــتدامة م ـــة املس ـــال التنمي ـــد جم ـــا »يع ونصه
ــة األوىل  ــة« يف املرتبـ ــة باجلامعـ ــات البحثيـ األولويـ
وبمتوســـط حســـايب )2.71(، وقـــد يرجـــع ذلـــك 
ـــة  ـــي ألمهي ـــث العلم ـــى البح ـــن ع إىل أن إدراك القائم
ـــا  ـــكايف، مم ـــدر ال ـــس بالق ـــتدامة لي ـــة املس ـــال التنمي جم
ـــة  ـــات البحثي ـــدر األولوي ـــال ال يتص ـــذا املج ـــل ه جع
ـــي  ـــة ع ـــع دراس ـــة م ـــذه النتيج ـــف ه ـــة، وختتل باجلامع
ـــة دون  ـــاك موافق ـــت إىل أن هن ـــي توصل )2013( والت
ـــعي  ـــول س ـــة ح ـــة الدراس ـــراد عين ـــدى أف ـــطة ل املتوس
ـــالل  ـــن خ ـــتدامة م ـــة املس ـــق التنمي ـــة إىل حتقي اجلامع
توجيـــه األبحـــاث والرســـائل العلميـــة. وجـــاءت 
العبـــارة رقـــم )17( ونصهـــا » توفـــر اجلامعـــة 
ـــة  ـــة بالتنمي ـــوث املتعلق ـــراء البح ـــايل إلج ـــم امل الدع
املســـتدامة« يف املرتبـــة الثانيـــة وبمتوســـط حســـايب 

)2.65(، ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إىل أن الدعـــم 
املـــايل للبحـــث العلمـــي بشـــكل عـــام وللبحـــوث 
ـــس  ـــاص لي ـــكل خ ـــتدامة بش ـــة املس ـــة بالتنمي املتعلق
بالدعـــم املناســـب، حيـــث إنـــه ال خيصـــص هلـــذا 
ـــق  ـــة. وتتف ـــة اجلامع ـــن ميزاني ـــًا م ـــًا كافي ـــب دع اجلان
هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة عـــي )2013( والتـــي 
توصلـــت إىل عـــدم توفـــر التمويـــل الـــالزم لعمـــل 
األبحـــاث والدراســـات العلميـــة لالســـتفادة مـــن 

نتائجهـــا يف اجلامعـــات الفلســـطينية.
    يف حـــن جـــاءت العبـــارة رقـــم )14( ونصهـــا » 
تعقـــد اجلامعـــة مؤمتـــرات علميـــة حـــول التنميـــة 
ـــايب  ـــط حس ـــة وبمتوس ـــة السادس ـــتدامة » يف املرتب املس
ـــات  ـــة إمكان ـــك إىل قل ـــث ذل ـــر الباح )2.06(، ويف
ــذا  ــات، هـ ــذه الفعاليـ ــل هـ ــة مثـ ــة إلقامـ اجلامعـ
باإلضافـــة إىل قلـــة املتخصصـــن يف جمـــال التنميـــة 
ـــم )15(  ـــارة رق ـــاءت العب ـــة. وج ـــتدامة باجلامع املس
ونصهـــا » تنشـــئ اجلامعـــة كـــرايس بحثيـــة حـــول 
التنميـــة املســـتدامة« يف املرتبـــة الســـابعة وبمتوســـط 
ـــدم  ـــك إىل ع ـــث ذل ـــزو الباح ـــايب )1.75(، ويع حس
تبنـــي اجلامعـــة لسياســـة الكـــرايس البحثيـــة يف 
أنشـــطتها البحثيـــة، حيـــث التوجـــد جهـــة حمـــددة 
يف اجلامعـــة تعمـــل عـــى تأســـيس هـــذه الكـــرايس 
واإلرشاف عليهـــا، فضـــاًل عـــن عـــدم وجـــود 

مبـــادرات مـــن خـــارج اجلامعـــة تتـــوىل متويلهـــا.

املحور الرابع: خدمة املجتمع
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احلســابية  املتوســطات  أن   )9( اجلــدول  يوضــح 
ــة  ــور خدم ــارات حم ــًا لعب ــة وفق ــتجابات العين الس
املجتمــع قــد تراوحــت مابــن )2.81-2.34(، فقــد 
ــارات هــذا املحــور عــى مســتوى  ــع عب حصلــت مجي
ــة أول  ــث بمناقش ــيكتفي الباح ــك س ــط، لذل متوس
ــور،  ــذا املح ــب يف ه ــب الرتي ــا بحس ــن جاءت عبارت
ــور )2.68(،  ــذا املح ــايب هل ــط احلس ــغ املتوس ــد بل وق

ــض  ــاك بع ــي أن هن ــذا يعن ــط، وه ــتوى متوس وبمس
التنميــة  لتحقيــق  املجتمــع  خدمــة  يف  القصــور 
املســتدامة، و جــاءت العبــارة رقــم )13( ونصهــا 
» تشــجع اجلامعــة أعضــاء هيئــة التدريــس عــى 
املشــاركة يف أنشــطة مؤسســات املجتمــع املتعلقــة 
بالتنميــة املســتدامة »، يف املرتبــة األوىل وبمتوســط 
ــدم  ــك إىل ع ــع ذل ــد يرج ــغ )2.81(، وق ــايب بل حس

المتوسط العباراتالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف 
المستوىالمعیاري

125
تشــجع الجامعــة أعضــاء ھیئــة التدریــس علــى 
ــة  ــع المتعلق ــات المجتم ــطة مؤسس ــاركة بأنش المش

بالتنمیــة المســتدامة.
متوسط2.811.000

ــع 224 ــات المجتم ــع مؤسس ــراكات م ــة ش ــد الجامع تعق
ــتدامة. ــة المس ــول التنمی متوسط2.741.002ح

321
تعمــل الجامعــة علــى نشــر الوعــي المجتمعــي 
المحاضــرات  خــالل  مــن  المســتدامة  بالتنمیــة 

والنــدوات.
متوسط2.721.035

تقیــم الجامعــة برامــج تدریبیــة للمجتمــع تتعلــق 422
المســتدامة. متوسط2.641.062بالتنمیــة 

ــق 523 ــع تتعل ــة للمجتم ــالت تطوعی ــة حم ــذ الجامع تنفّ
ــتدامة. ــة المس متوسط2.631.007بالتنمی

ــع 626 ــات المجتم ــارات لمؤسس ــة االستش ــّدم الجامع تق
ــتدامة. ــة المس ــول التنمی متوسط.2.50960ح

توفــر الجامعــة مــواد تثقیفیــة للمجتمــع علــى موقعھا 727
متوسط.2.34910اإللكترونــي حــول التنمیة المســتدامة.

متوسط.2.68947           خدمة المجتمع

جدول (9)
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بعبارات حمور خدمة املجتمع مرتبة ترتيبا تنازليًا

 حسب املتوسطات احلسابية
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ــة  ــاء هيئ ــع أعض ــبة جلمي ــة مناس ــز بدرج ــود حواف وج
ــطة  ــاركة بأنش ــجيعهم للمش ــى تش ــاعد ع ــس تس التدري
مؤسســات املجتمــع املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة. وجــاءت 
العبــارة رقــم )24( ونصهــا » تعقــد اجلامعــة رشاكات مــع 
ــة  ــتدامة« يف املرتب ــة املس ــول التنمي ــع ح ــات املجتم مؤسس
الثانيــة وبمتوســط حســايب بلــغ )2.74(، ويفــر الباحــث 
اجلامعــة وبــن  بــن  املجتمعيــة  الراكــة  بــأن  ذلــك 
مؤسســات املجتمــع ليســت بدرجــة مناســبة نظــرا لغيــاب 
التواصــل الفعــال بينهــا، وانشــغال اجلامعــة بدورهــا 
ــًا مــع  التقليــدي يف التدريــس. وتتفــق هــذه النتيجــة جزئي
ــت  ــي توصل ــدورسي )2017م( والت ــة ال ــاء يف دراس ماج
إىل نــدرة الراكــة املجتمعيــة بــن عــادات خدمــة املجتمــع 
ــاص  ــاع اخل ــات والقط ــتمر يف اجلامع ــم املس ــن التعلي وب

ــتدامة.  ــة املس ــة للتنمي ــج املحقق ــذ الرام لتنفي

ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )10( ع ــن اجل ــظ م يالح
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )a=0.05( بــن 
متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة حــول واقــع تطبيق 
ــر  ــزى ملتغ ــتدامة تع ــة املس ــل التنمي ــن أج ــم م التعلي
ــر  ــة نظ ــن وجه ــًا ب ــاك اتفاق ــي أن هن ــا يعن ــس، مم اجلن
أعضــاء هيئــة التدريــس الذكــور واإلنــاث حــول واقــع 

الســؤال  عــن  باإلجابــة  املتعلقــة  النتائــج  ثانيــًا: 
الثــاين: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة حــول 
ــتدامة  ــة املس ــل التنمي ــن أج ــم م ــق التعلي ــع تطبي واق
بجامعــة احلــدود الشــاملية وتعــزى ملتغــرات اجلنــس، 

واخلــرة؟  والتخصــص، 
متغر اجلنس:  .	

      تــم حســاب املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 
ــة  ــل التنمي ــن أج ــم م ــق التعلي ــع تطبي ــة لواق املعياري
املســتدامة بجامعــة احلــدود الشــالية مــن وجهــة 
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس حســب متغــر اجلنــس، 
املتوســطات  بــن  اإلحصائيــة  الفــروق  ولبيــان 
احلســابيةبعضهم ببعــض،  تــم اســتخدام اختبــار 

ــك. ــح ذل ــاه يوض ــدول أدن »ت«، واجل

تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة بجامعتهم، 
وقــد يعــود ذلــك إىل أن أعضــاء هيئــة التدريــس الذكــور 
ــاهتا  ــة بمارس ــة اجلامعي ــس البيئ ــم نف ــاث حتتضنه واإلن
وبراجمهــا وأنشــطتها، حيــث يمــرون بنفــس التجربــة يف 
جامعتهــم، وبالتــايل وجهــة نظرهــم نحــو تطبيــق التعليم 

مــن أجــل التنميــة املســتدامة بجامعتهــم متطابقــة.

الداللة اإلحصائیةدرجات الحریةقیمة”ت“االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالجنس
.202433-.1502.69696.786ذكر
.542.78753أنثى

جدول (0	)
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار «ت» ألثر اجلنس عى واقع تطبيق التعليم من أجل 
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 متغر التخصص:. 	
تــم حســاب املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 
ــة  ــل التنمي ــن أج ــم م ــق التعلي ــع تطبي ــة لواق املعياري
املســتدامة بجامعــة احلــدود الشــالية مــن وجهــة نظــر 

يالحــظ مــن اجلــدول )11( وجــود فــروق ذات 
 )0.05=a( ــة ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي دالل
بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة حــول 
ــتدامة  ــة املس ــل التنمي ــن أج ــم م ــق التعلي ــع تطبي واق
ــروق  ــاءت الف ــص، وج ــر التخص ــزى ملتغ ــي تع والت
لصالــح التخصــص العلمــي، وقــد يرجــع ذلــك نظــرًا 
ــًا  ــر ارتباط ــا أكث ــة كوهن ــات العلمي ــة التخصص لطبيع
ــات  ــة بالتخصص ــتدامة مقارن ــة املس ــوع التنمي بموض
النظريــة، حيــث إن هــذا املوضــوع يتضمــن املجــاالت 
املختلفــة للتخصصــات العلميــة، لــذا يتأثــر بــه مجيــع 

ــات.  ــذه التخصص ــن يف ه املتخصص
الــدورسي  دراســة  مــع  النتيحــة  هــذه  وختتلــف 
)2017( والتــي أوضحــت عــدم وجــود فــروق ذات 
ــص  ــر التخص ــالف متغ ــع اخت ــة م ــة إحصائي دالل
ــادات  ــة يف ع ــج املقدم ــق الرام ــي حتق ــة الت للدرج
باجلامعــات  املســتمر  والتعليــم  املجتمــع  خدمــة 

ــص،  ــر التخص ــب متغ ــس حس ــة التدري ــاء هيئ أعض
املتوســطات  بــن  اإلحصائيــة  الفــروق  ولبيــان 
احلســابية؛ تــم اســتخدام اختبــار »ت«، واجلــدول 

ــك. ــح ذل ــاه يوض أدن

ــة املســتدامة، كــا ختتلــف  ــات التنمي الســعودية ملتطلب
ــي  ــو )2016( والت ــة البورن ــع دراس ــة م ــذه النتيج ه
توصلــت إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة مــع 
اختــالف متغــر التخصــص لدرجــة ممارســة اجلامعــة 
التنميــة  متطلبــات  تلبيــة  يف  لدورهــا  اإلســالمية 
ختصــص  لصالــح  الفــروق  وجــاءت  املســتدامة، 

ــة. ــانية والرعي ــوم اإلنس العل

3.  اخلرة:
تــم حســاب املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 
ــة  ــل التنمي ــن أج ــم م ــق التعلي ــع تطبي ــة لواق املعياري
املســتدامة بجامعــة احلــدود الشــالية مــن وجهــة نظــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس حســب متغــر اخلــرة، ولبيان 
ــم  ــة بــن املتوســطات احلســابية؛ ت الفــروق اإلحصائي
اســتخدام حتليــل التبايــن األحــادي، واجلــدول أدنــاه 

ــك. ــح ذل يوض

الداللة اإلحصائیةدرجات الحریةقیمة”ت“االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالتخصص
.4.435202000-.1442.57638تخصص نظري
.603.04773تخصص علمي

جدول (		)
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار «ت» ألثر التخصص عى واقع تطبيق التعليم من أجل التنمية 
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يالحــظ مــن اجلــدول )12( عــدم وجــود فــروق ذات 
 )a=0.05( ــة ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي دالل
بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة حــول واقــع 
تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة وتعــزى 
اتفاقــًا يف  يعنــي أن هنــاك  ملتغــر اخلــرة، وهــذا 
وجهــات نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس مــع اختــالف 
تطبيــق  واقــع  حــول  العمليــة  خرهتــم  ســنوات 
ــم،  ــتدامة بجامعته ــة املس ــل التنمي ــن أج ــم م التعلي
ــة التدريــس  وقــد يرجــع ذلــك إىل إدراك أعضــاء هيئ
ــة  ــة -ألمهي ــم العملي ــنوات خرهت ــالف س ــع اخت -م
موضــوع التنميــة املســتدامة، ووعيهــم هبــا وارتباطهــم 
هبــذا املوضــوع، لــذا استشــعروا املارســات التعليميــة 
ــم  ــات نظره ــاءت وجه ــا ، وج ــب تطبيقه ــي جي الت
ــو  متطابقــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة البورن
ــروق  ــود ف ــدم وج ــت إىل ع ــي توصل )2016( والت
ــنوات  ــر س ــالف متغ ــع اخت ــة م ــة إحصائي ذات دالل
اخلدمــة لدرجــة ممارســة اجلامعــة اإلســالمية لدورهــا 
يف تلبيــة متطلبــات التنميــة املســتدامة، كــا تتفــق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة الــدورسي )2017( والتــي 

توصلــت إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية 
ــق  ــة حتق ــة لدرج ــرة العملي ــر اخل ــالف متغ ــع اخت م
املجتمــع  خدمــة  عــادات  يف  املقدمــة  الرامــج 
ــات  ــعودية ملتطلب ــات الس ــتمر باجلامع ــم املس والتعلي

ــتدامة. ــة املس التنمي

التوصيات:
ــج،  ــن نتائ ــة م ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــوء م يف ض

ــي: ــا ي ــث ب ــويص الباح ي
ــة،  ــراتيجية للجامع ــة اإلس ــر اخلط 1.  رضورة تطوي
بفقــد تتضمــن رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا 

جمــاالت التنميــة املســتدامة.
2.  رضورة تطويــر مــؤرشات األداء التــي تتعلــق 

بالتعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة.
ــك  ــًا ؛ وذل ــس مهني ــة التدري ــاء هيئ ــة أعض تنمي  .3
مــن خــالل عقــد دورات تدريبيــة تتعلــق بالتعليم 

ــتدامة. ــة املس ــل التنمي ــن أج م
ضمــن  املســتدامة  التنميــة  موضــوع  إدراج   .4

اجلامعــة. يف  البحثيــة  األولويــات 

الداللة اإلحصائیةقیمة فمتوسط المربعاتدرجات الحریةمجموع المربعاتالمصدر
.1.6762.8381.669191بین المجموعات
100.943201.502داخل المجوعات

102.619203الكلي

جدول (		)
حتليل التباين األحادي ألثر سنوات اخلرة عى واقع تطبيق التعليم من أجل التنمية املستدامة بجامعة احلدود 

الشاملية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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ــة  ــن التنمي ــة ع ــات علمي ــرات وملتقي ــد مؤمت عق  .5
املســتدامة.

هيئــة  ألعضــاء  اجلامعــة  تشــجيع  رضورة   .6
ــات  ــطة مؤسس ــاركة يف أنش ــى املش ــس ع التدري
املجتمــع املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة, وتقديــم 

حوافــز معنويــة وماديــة.
رضورة إنشــاء مراكــز وكــرايس بحثيــة تعنــى   .7

املســتدامة. بالتنميــة 

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

بــاردون، اينــاس )2005م(. عقــد التعليــم مــن أجــل التنميــة 
ــكو  ــالة اليونس ــة رس ــتدامة )2005-2014(، جمل املس

اجلديــدة، 58، 31-26.
املحاســبة  )2013م(.  يــري  والبلتاجــي،  حممــد  بــدري، 
يف جمــال التنميــة املســتدامة بــن النظريــة والتطبيــق، 

اإلســكندرية، املكتــب اجلامعــي احلديــث.
ــق  ــل حتقي ــن أج ــم م ــر التعلي ــا )2014م(. تطوي ــم، هي الراهي
التنميــة املســتدامة يف اململكــة العربيــة الســعودية، رســالة 

الربيــة وعلــم النفــس، )44(، 32-1.
املســتدامة مدخــل  التنميــة  )2015م(.  عبــداهلل  الريــدي، 
تكامــي ملفاهيــم االســتدامة وتطبيقاهتــا مــع الركيــز عــى 

ــر. ــكان للن ــاض، العبي ــريب. الري ــامل الع الع
الفلســطينية  اجلامعــات  دور  )2016م(.  أمــاين  البورنــو، 
بمحافظــات غــزة يف تلبيــة متطلبــات التنميــة املســتدامة 
لدهيــا وســبل تفعيلــه: اجلامعــة اإلســالمية دراســة 
ــة،  ــة الربي ــورة، كلي ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــة، رس حال

اجلامعــة اإلســالمية.
ــدة، عــي )2013م(. إدراك معلمــي  ــدة، تيســر واخلوال اخلوال
املــدارس يف األردن ملكونــات الربيــة مــن أجــل التنميــة 

املســتدامة، مؤتــة للبحــوث والدراسات-سلســة العلــوم 
ــة، 38 )5(، 332-297. ــانية واالجتاعي اإلنس

دوريــا، ميغيــل وناجــل، أملــوت )2009م(. التعليــم مــن أجــل 
ــن العقــود،  ــة: نقــاط التالقــي ب ــواردة املائي اســتدامة امل
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ـــة(  ـــة، واملجتمعي ـــة، والبحثي ـــة )التعليمي ـــات اجلامعي ـــويق اخلدم ـــع تس ـــو واق ـــس نح ـــة التدري ـــاء هيئ ـــورات أعض ـــى تص ـــرف ع ـــة إىل التع ـــت الدراس ـــث: هدف ـــص البح ملخ
ـــرة  ـــة، واخل ـــوع الكلي ـــس، ون ـــة: اجلن ـــرات الدراس ـــزى إىل متغ ـــي تع ـــة الت ـــة الدراس ـــتجابات عين ـــة يف اس ـــة اإلحصائي ـــروق ذات الدالل ـــن الف ـــف ع ـــقراء، والكش ـــة ش بجامع
ـــة  ـــو هيئ ـــا )213( عض ـــغ حجمه ـــوائية بل ـــة عش ـــى عين ـــتبانة ع ـــق أداة االس ـــال تطبي ـــن خ ـــي، م ـــي التحلي ـــج الوصف ـــة املنه ـــذه الدراس ـــث يف ه ـــتخدم الباح ـــة. واس األكاديمي
تدريـــس. ومـــن أهـــم النتائـــج التـــي توصلـــت إليهـــا الدراســـة أن تســـويق اخلدمـــات اجلامعيـــة يف جامعـــة شـــقراء؛ جـــاء بدرجـــة )منخفضـــة( بحســـب تصـــورات أفـــراد 
ـــات  ـــل اخلدم ـــة كأق ـــات البحثي ـــاءت اخلدم ـــا ج ـــة؛ بين ـــات املجتمعي ـــا اخلدم ـــويق، يليه ـــث التس ـــن حي ـــة األوىل م ـــة يف املرتب ـــات التعليمي ـــاءت اخلدم ـــد ج ـــة، وق ـــة الدراس عين
ـــة،  ـــات اجلامعي ـــويق اخلدم ـــع تس ـــة لواق ـــة الكلي ـــو الدرج ـــة نح ـــة الدراس ـــتجابات عين ـــة يف اس ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف ـــن وج ـــة ع ـــفت الدراس ـــويقيًا. كش ـــة تس اجلامعي
ـــد  ـــه ال توج ـــة أن ـــفت الدراس ـــا كش ـــة. ك ـــات العلمي ـــح الكلي ـــة( لصال ـــوع الكلي ـــاف )ن ـــك باخت ـــاث، وكذل ـــح اإلن ـــس( لصال ـــر )اجلن ـــاف متغ ـــة باخت ـــا الثاث ـــو أبعاده ونح
ـــة  ـــة والبحثي ـــات التعليمي ـــة يف اخلدم ـــا املتمثل ـــة وأبعاده ـــات اجلامعي ـــويق اخلدم ـــع تس ـــة لواق ـــة الكلي ـــو الدرج ـــة نح ـــة الدراس ـــتجابات عين ـــة يف اس ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ف
ـــل  ـــرة األق ـــح ذوي اخل ـــة لصال ـــات املجتمعي ـــويق اخلدم ـــد تس ـــو ُبع ـــتجاباهتم نح ـــة يف اس ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــد ف ـــن توج ـــة(، يف ح ـــرة األكاديمي ـــر )اخل ـــاف متغ باخت

ـــنوات. ـــن 5س م
كلامت مفتاحية: التسويق، اخلدمات اجلامعية، أعضاء هيئة التدريس.
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Abstract:: The study aimed to identify faculty members’ perceptions about the reality of University (Educational, Research, and Societal) Services Marketing at 
Shaqra University and reveal statistically significant differences in faculty responses attributed to variables of gender, college type, and academic experience. The 
researcher used the descriptive-analytical method and applied a questionnaire to a random sample of (213) faculty members. The study concluded that university 
services marketing at Shaqra University was (low) as educational services came in the first rank, followed by societal services. In contrast, research services came in 
the last rank. The study revealed statistically significant differences in faculty responses towards a total degree of university services marketing and its three dimensions 
with (gender) variable in favor of females and (college type) in favor of scientific colleges. The study revealed no statistically significant differences in faculty 
responses towards the total degree of the reality of university services marketing and its dimensions of education and research services with (academic experience) 
variable. At the same time, there were statistically significant differences in their responses towards societal services marketing in favor of those with experience of 
fewer than five years.
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مقدمة
ــة كبــرة يف خمتلــف دول  ــّل التعليــم اجلامعــي أمهي حيت
العــامل؛ حيــث ينظــر إليــه باعتبــاره األداة املهمــة 
إلحــداث تنميــة املجتمعــات وتطويرهــا يف شــتى 
ــاة. ويف هــذا الصــدد تســعى اجلامعــات  جمــاالت احلي
ــن  ــك  م ــا؛ وذل ــاه جمتمعاهت ــا جت ــاء بالتزاماهت إىل الوف
خــال جمموعــة مــن اخلدمــات التــي تقدمهــا ألفــراد 
املجتمــع ومؤسســاته، وهــي مطالبــة يف الوقــت ذاتــه 
بتقديــم هــذه اخلدمــات بجــودة عاليــة وبأقــل تكلفــة، 
وحتقيــق مــردود وعوائــد مقبولــة هلــذه اخلدمــات؛ ممــا 
يدفعهــا إىل االهتــام بتســويق خدماهتــا للمســتفيدين.    
يف  تتمثــل  اجلامعيــة  اخلدمــات  تســويق  أمهيــة  إن 
ــيلة  ــا وس ــث إهن ــة؛ حي ــت غاي ــيلة وليس ــا وس كوهن
لتوفــر مصــادر متعــددة للتمويــل الــذايت للجامعــات، 
ــة  ــف اجلامع ــاط وظائ ــل وارتب ــادة تداخ ــيلة لزي ووس
العلمــي  والبحــث  التدريــس  الثــاث:  الرئيســة 
ــى  ــاح ع ــيلة لانفت ــّد وس ــا يع ــع. ك ــة املجتم وخدم
التبــادالت  إجــراء  خــال  مــن  العامليــة  الســوق 
التدريســية والبحثيــة واخلدميــة؛ ممــا يســهم يف بقائهــا 

2015م(.  وحتســن أدائهــا )نايــل، 
االحتياجــات  »حتديــد  بأنــه:  التســويق  ويعــّرف 
واخلدمــات  املنتجــات  خــال  مــن  وإشــباعها 
ــع  ــج وتوزي ــم وتروي ــال تصمي ــن خ ــبة، وم املناس
أو غــر  الرســمية  املنظــات  املنتجــات، ســواًء يف 
 (Ivanovic & Collin, 2003, p.167) الرســمية«. 
American mar- ــة ــويق األمريكي ــة التس ــه مجعي  وتعّرف

ــال  ــطة األع ــام بأنش ــه: »القي keting association بأن

املختلفــة إلحــداث تدفــق مبــارش للســلع واخلدمــات 
ــري،  ــتخدم«. )البك ــتهلك أو املس ــج إىل املس ــن املنت م

ص:26(.  2006م، 
بأنــه:  فيعــّرف  اجلامعيــة  اخلدمــات  تســويق  أمــا 
ــات  ــد االحتياج ــم بتحدي ــي هتت ــطة الت ــة األنش »كاف
ــادة  ــي ع ــة، والت ــن اجلامع ــة م ــر امللموس ــاء غ العم
مــا يســتهلكها العميــل عنــد االســتام، ويشــمل ذلك 
جمموعــة كبــرة مــن املجــاالت كاالستشــارات يف 
املجــاالت الصحيــة واهلندســية والزراعيــة، واخلدمات 
اإلرشــادية والفنيــة واإلداريــة والعامــة وغرهــا« 
ف بأنــه: »عمليــة  (Doyle, 2011, p.315). كــا يعــرَّ

التخطيــط والتنفيــذ والرتويــج ملــا تقدمــه اجلامعــة مــن 
ــع؛  ــراد املجتم ــع أف ــن مجي ــتهلكن م ــات للمس خدم
هبــدف إمتــام عمليــة التبــادل؛ حيــث تتعــرف اجلامعــة 
ــن  ــن م ــن واملرتقب ــتفيدين احلالي ــات املس ــى حاج ع
خدماهتــا، ويتــم تطويرهــا بــا يتفــق وهــذه احلاجــات 
ــبة، ويف  ــودة املناس ــتوى اجل ــب، ومس ــكل املناس بالش
ــر  ــة األم ــة؛ وحمصل ــل تكلف ــب، وبأق ــت املناس الوق
خدمــة  يف  بدورهــا  القيــام  مــن  اجلامعــة  متكــن 
ويــرى  ص:113(.  2010م،  )فرغــي،  املجتمــع« 
داود )2016م( أن تســويق اخلدمــات اجلامعية يشــمل 
مجيــع اجلهــود واألعــال املتكاملــة مــن ختطيــط وتنظيم 
التعليميــة  اخلدمــات  وتطويــر  وتنفيــذ  وتصميــم 
باجلامعــات يف ضــوء احتياجــات ورغبات املســتفيدين 
ــا  ــا وتوزيعه ــعرها وتروجيه ــد س ــاب، وحتدي والط
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إىل  اخلدمــات  تلــك  توصيــل  هبــدف  ومتابعتهــا؛ 
ــات املســتهدفة، وبالشــكل الــذي حيقــق أهــداف  الفئ

ــتفيدة.  ــات املس ــة واجله ــن اجلامع كل م
وبنــاًء عــى مــا ســبق؛ فــإن الباحــث يــرى أن تســويق 
اخلدمــات اجلامعيــة عبــارة عــن ربــط خدمــات 
اجلامعــة الثاثــة )التدريــس، والبحــث العلمــي، 
وخدمــة املجتمــع( ووظائفهــا بحاجــات املســتفيدين، 
ويتضمــن ذلــك عــددًا مــن األمــور؛ منهــا: االهتــام 
بدراســة احتياجــات املســتفيدين احلاليــن أو املتوقعــن 
مــن اخلدمــات اجلامعيــة، والتخطيــط والتصميــم 
باجلــودة  لتنفيذهــا  املقدمــة  اجلامعيــة  للخدمــات 
ــة  ــات اجلامعي ــع للخدم ــج والتوزي ــة، والرتوي املطلوب
ــة الراجعــة وقيــاس  التــي تقدمهــا، واالهتــام بالتغذي
رضــا املســتفيدين مــن هــذه اخلدمــات، واملتابعــة 
ــدف  ــة هب ــة املقدم ــات اجلامعي ــى اخلدم ــة ع والرقاب

ــا.   ــتفيدين منه ــا إىل املس ــن وصوهل ــد م التأك
مــن  عــدد  وجــود  إىل  )2002م(  عــزب  ويشــر 
ــات  ــويق اخلدم ــت رضورة تس ــي فرض ــل الت العوام
اجلامعيــة، ومــن ذلــك االجتــاه نحــو سياســة الســوق 
ــا أدى إىل  ــة؛ مم ــي واخلصخص ــاد العامل ــر واالقتص احل
بنــاء مناهــج تســويقية تتســم بمنظــور دويل حتــى 
إىل  والدخــول  التنافــس  مــن  اخلرجيــون  يتمكــن 
ــاء  ــة وأولي ــام الطلب ــك اهت ــي. وكذل ــوق العامل الس
ــي  ــة املائمــة الت ــح للكلي ــار الصحي أمورهــم باالختي
تتوافــق مــع ســوق العمــل، وهــو مــا اقتــى إدخــال 
تســويق التعليــم لتوفــر املــوارد الازمــة إلجيــاد تلــك 

الكليــات املؤهلــة بكــوادر تدريســية مميــزة. باإلضافــة 
إىل الرتكيــز عــى املنتــج التعليمــي للخريــج؛ مــن 
ــز  ــداًل مــن الرتكي ــة ب خــال إكســابه مهــارات تطبيقي
ــي  ــايل ينبغ ــة، وبالت ــرد صناع ــم جم ــون التعلي ــى ك ع
عــى التعليــم أن يقــدم فرًصــا للطلبــة لتمكينهــم مــن 
ــذي  ــم ال ــويق التعلي ــه تس ــا حيقق ــذا م ــف، وه التكي
ــاء  ــذب العم ــويق وج ــو التس ــه نح ــه خدمات يوج

ــتمرار. ــة باس ــن الطلب ــدد م اجل
إن النظــرة يف تســويق اخلدمــات اجلامعيــة ختتلــف 
عنهــا يف تســويق اخلدمــات أو الســلع األخــرى؛ 
ــايلة )2007م(  ــور والش ــة الضم ــد دراس ــث تؤك حي
خصائــص  بعــدة  تتميــز  اجلامعيــة  اخلدمــات  أن 
ــك:  ــن ذل ــرى؛ وم ــات األخ ــن اخلدم ــا م ــن غره ع
أهنــا متنوعــة ومتعــددة مــن حيــث طــول مدهتــا 
واســتمراريتها ومــكان تلقــي اخلدمــة، كــا أهنــا ترتبط 
ــح املنظمــة للعمــل،  ــا بالقوانــن واللوائ ــا وثيًق ارتباًط
ســواًء داخــل اجلامعــة أو عــى مســتوى الدولــة. وقــد 
ــة،  ــر ربحي ــة أو غ ــة ربحي ــات اجلامعي ــون اخلدم تك
ــم  ــرة، فالتعلي ــا مؤث ــة لكنه ــر ملموس ــون غ ــد تك وق
والتدريــب ال يــرى تأثــره إال بعــد فــرتة مــن الزمــن؛ 
لكــن هــذا التأثــر يســتمر لفــرتة غــر حمــدودة. ومــن 
خصائــص اخلدمــات اجلامعيــة أيًضــا أن إنتاجهــا 
ــا  ــتهدف هل ــوق املس ــا، وأن الس ــع تقديمه ــن م يتزام
متســع ومتنــوع؛ حيــث يضــم الطلبــة وأفــراد املجتمــع 
ــط  ــا ترتب ــمية، ك ــر الرس ــمية وغ ــاته الرس ومؤسس
ــدء  ــذ ب ــانية من ــب اإلنس ــة باجلوان ــات اجلامعي اخلدم
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ــا.  ــي هل ــد األخاق ــاة البع ــي مراع ــا، وينبغ تلقيه
وهيــدف تســويق اخلدمــات اجلامعيــة إىل زيــادة كفــاءة 
تعــود عــى  التــي  العوائــد  اجلامعــات، وحتســن 
ــا  ــة، ك ــات املجتمعي ــاب واملؤسس ــات والط اجلامع
ــتخدام  ــاء واس ــل للعم ــم أفض ــق فه ــدف إىل حتقي هي
ــوق  ــو الس ــه نح ــة يف التوج ــوارد اجلامعي ــل للم أفض
املســتهدف، وحتديــد املوقــع التنافــي للجامعــات بــن 
ــق  ــا، وحتقي ــا وعاملي ــايل حملي ــم الع ــات التعلي مؤسس
التميــز التنافــي مــن خــال جــذب أكــر عــدد مــن 
الطلبــة والباحثــن واملســتفيدين مــن املخرجــات 

اجلامعيــة )جــاد الــرب، 2010م، ص:445(. 
للخدمــات  التســويقية  االســرتاتيجيات  ولتنفيــذ 
اجلامعيــة فــإن اجلامعــات متــارس ثاثــة أنشــطة 
ــويقي،  ــج التس ــا املزي ــق عليه ــي يطل ــية، والت أساس
وتتمثــل فيــا يــي: التســعر؛ حيــث يمكــن للجامعــة 
ــة التدريــس أن  باخلــرات التــي يمتلكهــا أعضــاء هيئ
ــاص،  ــاع اخل ــن القط ــل م ــة أق ــة بتكلف ــدم اخلدم تق
ــه.  ــل مع ــذي تتعام ــوق ال ــًزا يف الس ــق متي ــذا حتق وهب
ــن  ــم ب ــال دائ ــاد اتص ــّد أداة إلجي ــج؛ إذ يع والرتوي
اجلامعــة وبــن املســتفيدين لتحقيــق اســتجاباهتم. 
بأماكــن  املتعلقــة  القــرارات  ويشــمل  والتوزيــع، 
توزيعهــا  وطــرق  اجلامعيــة،  اخلدمــات  تقديــم 
عــى املســتفيدين، ومســتويات التوزيــع )الشــن، 

2018م(.  الكنــدي،  الشــيادية،  القمشــوعية، 
ــدد  ــى ع ــة ع ــات اجلامعي ــويق للخدم ــد التس ويعتم
ــاء  ــة وبن ــة التقليدي مــن الطــرق واألســاليب، كالدعاي

وكذلــك  للجامعــة.  التجاريــة  بالعامــة  الوعــي 
ــة،  ــل اجلامع ــات داخ ــال العاق ــن خ ــويق م التس
وتشــمل اإلدارة وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن 
والطلبــة، ومــن خــال العاقــات مــع َمــن هــم ِمــن 
ــق  ــن طري ــاء ع ــن والعم ــة كاملوردي ــارج اجلامع خ
ــويق  ــة إىل التس ــة، باإلضاف ــة باجلامع ــات العام العاق
ــائل  ــت ووس ــبكة االنرتن ــال ش ــن خ ــرتوين م اإللك
تقــوم  أن  اجلامعــة  وعــى  االجتاعــي.  التواصــل 
باختيــار الطريقــة التســويقية التــي تتناســب مــع 
منتجاهتــا وخدماهتــا، وتتناســب أيضــا مــع الفئــة 
ــل،  ــا. )ناي ــول إليه ــات للوص ــذه اخلدم ــتهدفة هل املس

2015م(
ويشــر رايض وإبراهيــم )2010م، ص:82( إىل أن 
ــب  ــة يتطل ــات اجلامعي ــويق اخلدم ــة تس ــاح عملي نج
حتديــد حاجات الســوق مــن الوظائــف والتخصصات 
املختلفــة، وحتقيــق النوعيــة يف خمرجــات العمليــة 
التعليميــة واعتبارهــا مســؤولية مجاعيــة، وحتقيــق 
ــاء  ــوا لبن ــع ليتفرغ ــي للجمي ــن الوظيف ــا واألم الرض
ــة،  ــات املجتمعي ــاث واخلدم ــداد األبح ــن وإع اخلرجي
ــات  ــدى اجله ــة ل ــات الحق ــور متطلب ــة ظه ومتابع

ــن. ــن اخلرجي ــتفيدة م املس
ــورت  ــان وراباب ــيل وأجي ــن مارس ــد كل م ــا يؤك بين
(Marcell, Agyeman, Rappaport, 2004) أن نجــاح 

ــدد  ــر ع ــة إىل توف ــة بحاج ــات اجلامعي ــويق اخلدم تس
ــي: ــا ي ــمل م ــراءات، وتش ــائل واإلج ــن الوس م

ــدم -  ــة تق ــل اجلامع ــارية داخ ــز استش ــاء مراك إنش
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ــارية. ــة واستش ــات إنتاجي خدم
ــادل املعلومــات بــن اجلامعــات -  توفــر طــرق لتب

ــة. املختلف
ــات -  ــس إلدارة اخلدم ــة التدري ــاء هيئ إرشاك أعض

ــة. اجلامعي
إنشاء مراكز لتسويق اخلدمات اجلامعية.- 
إنشــاء صنــدوق لتمويــل األبحــاث العلميــة - 

املجتمعيــة. املؤسســات  بمشــاركة 
ــات -  ــن املؤسس ــات وب ــن اجلامع ــة ب ــد رشاك عق

ــة  ــاء هيئ ــاث أعض ــراء أبح ــر إج ــة لتيس اإلنتاجي
ــا. ــا ميدانًي ــس وتطبيقه التدري

ــة يف -  ــات املجتمعي ــراء املؤسس ــض خ إرشاك بع
ــة. ــة باجلامع ــج األكاديمي ــط للرام التخطي

ــد أجــرى عــدد مــن الباحثــن دراســات تناولــت  وق
هــذا املوضــوع، ومــن ذلــك دراســة رود وميلــز 
(Rudd, Mills, 2008) ؛ والتــي هدفــت إىل تطويــر 

إطــار مفاهيمــي الســتخدام تقنيــات التســويق ضمــن 
ــار  ــذا اإلط ــن هل ــث يمك ــايل؛ حي ــم الع ــاق التعلي نط
ــليمة  ــويقية الس ــإدارة التس ــن ل ــف يمك ــدد كي أن حي
ــادة  ــى زي ــايل ع ــم الع ــات التعلي ــاعد مؤسس أن تس
ــة إىل  ــاب، باإلضاف ــا بالط ــن اهتامه ــا وحتس فعاليته
تشــجيع تطويــر املهــارات اإلداريــة التــي ســتؤدي إىل 
ــان يف  ــتخدم الباحث ــغيلية، واس ــاءة التش ــن الكف حتس
ــم  ــت أه ــد بين ــي. وق ــج الوصف ــة املنه ــذه الدراس ه
ــتفادة  ــدة لاس ــد عدي ــاك فوائ ــة أن هن ــج الدراس نتائ
ــم العــايل؛  مــن مفهــوم التســويق يف مؤسســات التعلي

ــل  ــم أفض ــويق إىل فه ــؤدي التس ــن أن ي ــث يمك حي
للعمــاء )الطلبــة(، واســتخدام أكثــر كفــاءة لألمــوال 
ــم  ــتهدف، وفه ــوق املس ــو الس ــا نح ــة خصيًص املوجه
منافســيها.  إىل  بالنســبة  اجلامعــة  ملوقــف  أفضــل 
االســتخدام  يف  التســويق  يســاعد  أن  يمكــن  كــا 
ــادة الوعــي  ــة، وزي ــل والفعــال للمــوارد البرشي األمث

ــويق. ــات التس باجتاه
ــا دراســة املوجــي )2009م( فهدفــت إىل التعــرف  أم
عــى املامــح املميــزة للتعليــم اجلامعــي يف ضــوء 
الفكــر التســويقي، والتعــرف عــى الــدور الــذي 
يلعبــه التســويق يف االرتقــاء بكفــاءة التعليــم اجلامعي، 
ــي  ــات الت ــويقي للخدم ــع التس ــن الواق ــف ع والكش
ــي  ــمس، والت ــن ش ــة ع ــة بجامع ــة الرتبي ــا كلي تقدمه
تتمثــل يف اخلدمــات البحثيــة والتدريبية واالستشــارية، 
ــة  ــتخدمت الدراس ــا. واس ــات العلي ــج الدراس وبرام
املنهــج الوصفــي مــن خــال تتبــع التطــور التارخيــي 
ــل  ــة، ومــن خــال حتلي للخدمــات وتســويقها بالكلي
ــراء  ــم إج ــا ت ــك، ك ــة بذل ــمية املتعلق ــق الرس الوثائ
املقابــات املفتوحــة مــع كل مــن وكيــل الكليــة خلدمة 
املجتمــع ووكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث 
العلمــي، ومديــري الوحــدات ذات الطابــع اخلــاص، 
ــة  ــة بجامع ــات اجلامعي ــويق اخلدم ــز تس ــر مرك ومدي
عــن شــمس. ثــم قدمــت الدراســة إســرتاتيجية 

ــة.  ــة بالكلي ــات اجلامعي ــويق اخلدم ــة لتس مقرتح
 (Hawkins, Frohoff, ــوف ــز وفروه ــرى هاوكين وأج
ــي  ــات الت ــرز التحدي ــى أب ــرف ع ــة للتع (2009 دراس
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ــراءات  ــا، واإلج ــويق خدماهت ــات لتس ــه اجلامع تواج
التنظيميــة التــي تقــوم هبــا اجلامعــات مــن أجــل 
ــتخدم  ــا. واس ــي تقدمه ــات الت ــويق اخلدم ــاح تس نج
الباحثــان املنهــج الوصفــي؛ حيــث بينــت أهــم نتائــج 
ــي تواجــه التســويق  ــات الت ــرز التحدي الدراســة أن أب
اجلامعــي هــو رسعــة التحــوالت التــي متــر هبــا 
األســواق، والتنــوع يف احتياجــات املســتفيدين، وقلــة 

ــويق.  ــة للتس ــة املخصص ــوارد املالي امل
ــكو (Nicolescu, 2009) إىل  ــة نيكوليس ــت دراس وهدف
التعــرف عــى مفاهيــم التســويق يف مؤسســات التعليم 
العــايل، وآليــات وطــرق تطبيــق هــذه املفاهيــم. 
ــت  ــث بين ــي؛ حي ــج الوصف ــث املنه ــتخدم الباح واس
ــات  ــة بعملي ــم املتعلق ــة أن املفاهي ــج الدراس ــم نتائ أه
التســويق ممكــن تطبيقهــا يف مؤسســات التعليــم العايل، 
وأهنــا تســاعد عــى تلبيــة احتياجــات املســتفيدين. وأن 
ــة يف  ــات اجلامعي ــويق اخلدم ــن تس ــا ب ــاك اختاف هن
ــلع يف  ــويق الس ــن تس ــايل وب ــم الع ــات التعلي مؤسس
منظــات األعــال؛ وذلــك نتيجــة اختــاف خصائــص 

اخلدمــات عــن الســلع. 
وســعت دراســة فرغــي )2010م( إىل معاجلــة أوجــه 
القصــور الناجتــة عــن زيــادة الطلــب االجتاعــي عــى 
التعليــم اجلامعــي بإجيــاد مــوارد متويــل ذاتيــة للجامعة 
عــن طريــق تســويق خدماهتــا، والتصــدي للمعوقــات 
التــي تواجــه تســويق اخلدمــات اجلامعيــة باجلامعــات 
املرصيــة، وأمههــا ثقافــة الفكــر التســويقي لــدى 
اجلامعــات وأعضــاء هيئــة التدريــس والعاملــن هبــا، 

واالســتفادة مــن جتــارب اجلامعــات العاملية يف تســويق 
ــة اجلامعــات املرصيــة.  خدماهتــا بــا يتناســب مــع بيئ
ــي؛  ــي التحلي ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس واس
ــت )145(  ــة بلغ ــى عين ــتبانة ع ــت االس ــث طبق حي
عضــو هيئــة تدريــس بجامعــات القاهــرة واملنصــورة 
واملنوفيــة واإلســكندرية وأســيوط، وعــى عينــة بلغت 
)35( فــرًدا مــن رجــال األعــال يف املناطــق الصناعيــة 
رمضــان  مــن  والعــارش  أكتوبــر  مــن  بالســادس 
ــة  ــت الدراس ــيوط. وتوصل ــة بأس ــة الصناعي واملدين
إىل عــدة نتائــج مــن أمههــا غيــاب ثقافــة الفكــر 
ــم  ــن العتقاده ــاتذة األكاديمي ــدى األس ــويقي ل التس
للقوانــن  ختضــع  ال  اجلامعيــة  املؤسســات  بــأن 
التســويقية التجاريــة. وأن مــن أهــم متطلبــات تنفيــذ 
االســرتاتيجية التســويقية الناجحــة للجامعــات أن 
ــوم  ــويق لتق ــز التس ــازم ملراك ــل ال ــر التموي ــم توف يت
الــذي  بالشــكل  والوحــدات  اخلامــات  بإعــداد 
يتناســب مــع توقعــات العمــاء وطموحاهتــم، ونــرش 
ثقافــة تســويق اخلدمــات اجلامعيــة يف اجلامعــات بــن 
مجيــع العاملــن مــن أكاديميــن وموظفــن وطــاب، 
ــرف  ــويقية للتع ــات التس ــوث والدراس ــراء البح وإج
عــى احتياجــات العمــاء ورغباهتــم ومــدى رضاهــم 

ــة.  ــات املقدم ــن اخلدم ع
ــى  ــرف ع ــر )2010م( إىل التع ــة تاج ــت دراس وهدف
كيفيــة تســويق اخلدمــات التعليميــة بجامعــة أم درمــان 
اإلســامية باخلرطــوم، ومعرفــة الفائــدة املحققــة مــن 
اخلدمــات التعليميــة، واملشــاكل واملعوقــات التــي 
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تواجــه تســويق اخلدمــات التعليميــة. واعتمــدت 
الدراســة عــى املنهــج الوصفــي التحليــي؛ حيــث تــم 
ــا  ــغ حجمه ــوائية بل ــة عش ــى عين ــتبانة ع ــق اس تطبي
ــس و)100(  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــًوا م )30( عض
طالبــة. ومــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة 
أن هنــاك تأثــًرا للتســويق عــى املؤسســات التعليميــة، 
الطالــب  يتلقاهــا  التــي  التعليميــة  اخلدمــات  وأن 
جتعلــه ملــا بمجــال ختصصــه ويســتطيع مــن خاهلــا 
ــرت  ــرج إذا توف ــد التخ ــه بع ــتقبل عمل ــط ملس أن خيط

ــه الفرصــة.  ل
أمــا دراســة رايض وإبراهيــم )2010م(؛ فهدفــت 
ــات  ــودة اخلدم ــويق ج ــع تس ــى واق ــرف ع إىل التع
ــون  ــة املأم ــا يف كلي ــة هب ــات املرتبط ــة واخلدم التعليمي
ــن  ــي م ــج الوصف ــث املنه ــتخدم الباح ــداد، واس ببغ
ــة  ــوائية مكون ــة عش ــى عين ــتبانة ع ــق اس ــال تطبي خ
ــن  ــة والعامل ــة الكلي ــن طلب ــتجيًبا م ــن )758( مس م
هبــا وأصحــاب العمــل الذيــن يعمــل لدهيــم خرجيــو 
الدراســة  أظهرهتــا  التــي  النتائــج  ومــن  الكليــة. 
املختلفــة  بتخطيــط خدماهتــا  تقــوم  الكليــة ال  أن 
اجلــودة  تســويق  وحيقــق  يدعــم  بــا  وتطويرهــا 
الشــاملة، كــا أهنــا ال تقــوم بتســعر خدماهتــا بشــكل 
خدماهتــا  بتوزيــع  تقــوم  وال  ومناســب،  واضــح 
املختلفــة، وال تقــوم باحلمــات اإلعانيــة والرتويــج 

ــاملة.  ــودة الش ــويق اجل ــق تس ــم وحيق ــا يدع ــا ب هل
دراســة   )Diaconu , 2012( دياكونــو  وأجــرى 
ــات  ــق اخلدم ــول تطبي ــور ح ــداد تص ــت إىل إع هدف

ــات  ــايل بالوالي ــم الع ــات التعلي ــويقية يف مؤسس التس
املتحــدة، حيــث اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي 
ــى  ــتبانة ع ــق اس ــال تطبي ــن خ ــك م ــحي، وذل املس
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــت )198( م ــة بلغ عين
والطلبــة يف )15( جامعــة أمريكيــة. وكذلــك املدخــل 
ــن  ــدد م ــة لع ــل الدراس ــال حتلي ــن خ ــي م الوثائق
الوثائــق للتعــرف عــى آليــة تطبيــق تســويق اخلدمــات 
اجلامعيــة. وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن 
ــيلتحقون  ــن س ــة الذي ــا أن الطلب ــن أبرزه ــج؛ م النتائ
برامــج التعليــم العــايل؛ يتطلعــون دائــا للخيــار 
األفضــل لدراســتهم، وبالتــايل فإهنــم هيتمــون بجمــع 
املعلومــات عــن الرامــج األكاديميــة واخلدمــات التي 
تقدمهــا هلــم اجلامعــات. كــا أن التنافــس الشــديد بــن 
اجلامعــات؛ أدى إىل االهتــام بتطويــر ســبل التواصــل 
مــع الطلبــة؛ وبالتــايل ســاهم ذلــك يف ارتفــاع مســتوى 

ــة.  ــة املقدم ــات اجلامعي اخلدم
كــا قــام حممــد )2012م( بدراســة هدفــت إىل التعرف 
ــات  ــويق اخلدم ــا يف تس ــة وتأثره ــة اجلامعي ــى البيئ ع
ــن  ــودان؛ م ــة يف الواليــات بجمهوريــة الس اجلامعي
خــال الوقــوف عــى التأثــرات التــي أحدثتهــا 
واخلدمــات  الواليــات  تلــك  يف  اجلامعــات  قيــام 
ــة  ــات الطلب ــات ورغب ــة احتياج ــا لتلبي ــي تقدمه الت
واملجتمــع. واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي 
ــق أدايت  ــال تطبي ــن خ ــة؛ م ــة احلال ــي ودراس التحلي
ــة  ــة جامع ــن طلب ــة م ــى عين ــة ع ــتبانة واملقابل االس
وادي النيــل بلــغ حجمهــا )370( طالبــا. ومــن أهــم 
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النتائــج التــي أظهرهتــا الدراســة أن اجلامعــة الوالئيــة 
تؤثــر يف إجيــاد الطلــب أو زيادتــه عــى بعــض الســلع 
ــا  ــاب؛ مم ــات الط ــي احتياج ــي تلب ــات الت واخلدم

ــن.  ــل للمواطن ــتوى الدخ ــى مس ــا ع ــر إجياًب يؤث
أمــا دراســة دومانســكي (Domański, 2014)؛ فهدفــت 
إىل حتليــل حتديــات التســويق التــي تواجــه اجلامعــات 
احلكوميــة البولنديــة، مــن خــال الكشــف عــن تأثــر 
ــايل  ــم الع ــات التعلي ــة يف مؤسس ــة اإلداري الامركزي
بنــاًء عــى توجههــا يف الســوق، والعاقــات مــع 
ــة التــي  العــامل اخلارجــي وتســويق اخلدمــات التعليمي
ــة  ــدت الدراس ــب. واعتم ــاب األجان ــتهدف الط تس
عــى املنهــج الوصفي مــن خــال املاحظــات املبارشة 
واملراجعــة الشــاملة لألدبيــات التــي تركــز عــى 
نمــوذج جامعــة املســتقبل وعاقاهتــا باملجتمــع. وقــد 
ــتقبل  ــات املس ــى أن جامع ــة ع ــج الدراس ــدت نتائ أك
ــة  ــات القائم ــن اخلدم ــة م ــور جمموع ــا أن تط ــد هل الب
عــى تســويق العاقــات مــع الــرشكاء االســرتاتيجين 
ــة  ــلطات املحلي ــال والس ــات األع ــين )منظ األساس
والطــاب واخلرجيــن(، كــا ينبغــي تطويــر اخلدمــات 
ــاب  ــع أصح ــاون م ــي بالتع ــكل تفاع ــة بش التعليمي
ــرورة  ــة ب ــت الدراس ــين. وأوص ــة األساس املصلح
أكثــر  البولنديــة  احلكوميــة  اجلامعــات  أن تصبــح 
توجهــًا نحــو التســويق، وأن تطــور جمموعــة مــن 
اخلدمــات التعليميــة التجاريــة املوجهــة للطــاب 
ــاريع  ــاب املش ــن أصح ــاب البولندي ــب والط األجان

ــة.  ــات دولي ــم تعام ــن لدهي الذي

إىل  هدفــت  دراســة  )1435ه(  العتيبــي  وأجــرى 
اجلامعيــة  اخلدمــات  تســويق  دور  عــى  التعــرف 
القــرى  أم  جلامعتــي  التنافســية  القــدرة  لتحســن 
العزيــز؛ حيــث اعتمــدت  امللــك عبــد  وجامعــة 
الدراســة عــى املنهــج الوصــف املســحي، وتــم تطبيــق 
أداة االســتبانة عــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
بجامعتــي أم القــرى وامللــك عبــد العزيــز بلغــت 
)308( عضــًوا. وبينــت أهــم نتائــج الدراســة أن 
توفــر تســويق اخلدمــات اجلامعيــة بجامعتــي أم القــرى 
ــز جــاءت بدرجــة متوســطة، وأن  ــد العزي وامللــك عب
هنــاك عاقــة ارتبــاط طرديــة موجبــة دالــة إحصائيــا 
بــن تســويق اخلدمــات اجلامعيــة وبــن كا مــن 
ــؤرشات  ــة وم ــية الداخلي ــدرة التنافس ــؤرشات الق م

ــات.  ــة للجامع القــدرة التنافســية اخلارجي
ــى  ــوف ع ــل )2015م( إىل الوق ــة ناي ــت دراس وهدف
كيفيــة تفعيــل التســويق للخدمــات اجلامعيــة يف ضــوء 
إدارة اجلــودة الشــاملة باجلامعــات املرصيــة، مــن 
خــال توضيــح مامــح اجلــودة الشــاملة باجلامعــات 
للخدمــات  التســويق  واقــع  ودراســة  املرصيــة، 
مقــرتح  تصــور  وعــرض  باجلامعــات،  اجلامعيــة 
التســويق للخدمــات اجلامعيــة يف ضــوء  لتفعيــل 
متطلبــات اجلــودة الشــاملة باجلامعــات املرصيــة. 
واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي باالعتــاد 
ــي طبقــت  عــى املقابــات الشــخصية واالســتبانة الت
عــى عينــة بلغــت )110( فــردًا مــن أفــراد مــن 
ــع  ــز ذات الطاب ــدات واملراك ــي الوح ــري وموظف مدي
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ــة  ــت الدراس ــرص. وتوصل ــا بم ــة بنه ــاص بجامع اخل
إىل عــدة نتائــج؛ أبرزهــا أن اجلامعــة هتتــم بتلبيــة 
ــا ال  ــاالت، ولكنه ــتى املج ــاء يف ش ــات العم احتياج
تســعى إىل جتديــد اخلدمــات اجلامعيــة املقدمــة هلــم أو 
ــا لاهتــام بالتواصــل مــع  ــاك غياًب تطويرهــا، وأن هن
العمــاء لتعريفهــم باخلدمــات اجلامعيــة املقدمــة، كــا 
ــوي  ــاء حتت ــن العم ــات ع ــدة بيان ــد قاع ــه ال توج أن
ــم قدمــت  ــة للتواصــل معهــم. ث عــى أســاليب خمتلف
الدراســة تصــوًرا مقرتًحــا لتفعيــل تســويق اخلدمــات 
ــاملة  ــودة الش ــات إدارة اجل ــوء املتطلب ــة يف ض اجلامعي

ــات.  باجلامع
ــرف  ــة داود )2016م( إىل التع ــعت دراس ــن س يف ح
ــات  ــويق اخلدم ــة لتس ــرات األجنبي ــض اخل ــى بع ع
التعليميــة باجلامعــات، والوقــوف عــى واقــع تســويق 
اخلدمــات التعليميــة باجلامعــات املرصيــة، والتوصــل 
التعليميــة  إىل تصــور مقــرتح لتســويق اخلدمــات 
ــج  ــى املنه ــد الباحــث ع ــة. واعتم ــات املرصي باجلامع
املقــارن بمدخلــه الوصفــي؛ حيــث أعــّد دراســة 
ــة  ــات التعليمي ــويق اخلدم ــان تس ــة لبي ــة حتليلي وصفي
ــة  ــة، ودراس ــرات األجنبي ــض اخل ــات يف بع باجلامع
وصفيــة حتليليــة لبيــان واقــع تســويق اخلدمــات 
ــث  ــدم الباح ــم ق ــة، ث ــات املرصي ــة باجلامع التعليمي
التعليميــة  اخلدمــات  لتســويق  مقرتًحــا  تصــوًرا 

باجلامعــات. 
أمــا دراســة احلــاوري واهلمــداين واحلــاج )2017م(؛ 
ــات  ــويق اخلدم ــع تس ــى واق ــرف ع ــت إىل التع فهدف

ــرتح  ــور مق ــم تص ــاء، وتقدي ــة صنع ــة بجامع اجلامعي
ــات  ــوء االجتاه ــة يف ض ــات اجلامعي ــويق اخلدم لتس
املنهــج  الباحثــون  واســتخدم  والعربيــة.  العامليــة 
ــة  ــى عين ــتبانة ع ــق اس ــال تطبي ــن خ ــي م الوصف
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــوًا م ــت )104( عض بلغ
بجامعــة صنعــاء، وبينــت أهــم النتائــج أن واقــع 
ــويق  ــاء يف تس ــة صنع ــه جامع ــوم ب ــذي تق ــدور ال ال
ــا  ــاك فروًق ــة، وأن هن ــر حمقق ــة غ ــا اجلامعي خدماهت
ــة  ــة الدراس ــتجابات عين ــة الس ــة إحصائي ذات دالل
تعــزى إىل النــوع وذلــك لصالــح الذكــور، وإىل الكليــة 
ــد  ــا ال توج ــانية، بين ــات اإلنس ــح الكلي ــك لصال وذل
فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى إىل ســنوات 

ــرة.  اخل
وهدفــت دراســة الشــن وآخــرون )2018م( إىل 
ــة  دراســة واقــع ومعوقــات تســويق الرامــج التعليمي
ــوء  ــان يف ض ــلطنة ع ــوس بس ــلطان قاب ــة الس بجامع
بعــض املتغــرات االقتصاديــة املؤثــرة، واســتخدم 
تطبيــق  الوصفــي مــن خــال  املنهــج  الباحثــون 
ــة  ــو هيئ ــن )92( عض ــت م ــة تكون ــى عين ــتبانة ع اس
ــم  ــت أه ــة. وبين ــات باجلامع ــاث كلي ــس يف ث تدري
ــة  نتائــج الدراســة أن واقــع تســويق الرامــج التعليمي
يف جامعــة الســلطان قابــوس جــاء وفــق تقديــر أفــراد 
عينــة الدراســة بدرجــة متوســطة، كــا حصلــت 
املعوقــات عــى درجــة متوســطة، ثــم قــدم الباحثــون 
التعليميــة  الرامــج  لتســويق  مقرتًحــا  تصــوًرا 

ــة.  باجلامع
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ومــن خــال العــرض الســابق؛ نجــد أن بعــض 
هــذه الدراســات اهتــم بتســويق اخلدمــات التعليميــة 
كجــزء مــن اخلدمــات اجلامعيــة، ومنهــا دراســة 
رايض وإبراهيــم )2010(، ودراســة تاجــر )2010(، 
ــرون  ــن وآخ ــة الش ــة داود )2016(، ودراس ودراس
)2018(. كــا نجــد أن هنــاك دراســات أخــرى 
اهتمــت بتحديــد الصعوبــات والتحديــات التــي 
تواجــه اجلامعــات يف تســويق خدماهتــا اجلامعيــة، 
 ،)2009( وفروهــوف  هاوكينــز  دراســة  ومنهــا 
ــض  ــت بع ــن ربط ــي )2010(؛ يف ح ــة فرغ ودراس
الدراســات بــن تســويق اخلدمــات اجلامعيــة وبعــض 
ــي  ــد )2012( الت ــة حمم ــرى، كدراس ــم األخ املفاهي
ــا  ــة وتأثره ــة اجلامع ــى البيئ ــرف ع ــت إىل التع هدف
يف تســويق اخلدمــات اجلامعيــة، ودراســة العتيبــي 
)1435ه( التــي هدفــت إىل التعــرف عــى دور تســويق 
اخلدمــات اجلامعيــة يف حتســن القــدرة التنافســية، 
ودراســة املوجــي )2009( التــي بينــت الــدور الــذي 
يلعبــه تســويق اخلدمــات اجلامعيــة يف االرتقــاء بكفــاءة 
ــات  ــض الدراس ــت بع ــا قدم ــي. بين ــم اجلامع التعلي
اخلدمــات  لتســويق  مقرتًحــا  تصــوًرا  األخــرى 
اجلامعيــة، ومنهــا دراســة دياكونــو )2012(، ودراســة 

احلــاوري وآخــرون )2017(.
إن تنــوع هــذه الدراســات وتعددهــا يــدل عــى أمهيــة 
ــع  ــة م ــة احلالي ــق الدراس ــث تتف ــوع؛ حي ــذا املوض ه
الدراســات الســابقة يف تناوهلــا ملوضــوع تســويق 
اخلدمــات اجلامعيــة، كــا تتفــق معهــا يف اتبــاع املنهــج 

ــف  ــا ختتل ــة. بين ــة الدراس ــم لطبيع ــي املائ الوصف
الدراســات يف أهنــا  الدراســة احلاليــة عــن هــذه 
تناقــش واقــع تســويق اخلدمــات اجلامعيــة يف جامعــة 
شــقراء باململكــة العربيــة الســعودية. وقــد اســتفادت 
ــار  ــات يف اختي ــذه الدراس ــن ه ــة م ــة احلالي الدراس
ــة  ــم أداة الدراس ــك يف تصمي ــم، وكذل ــج املائ املنه

ــا. ــة نتائجه ومناقش

مشكلة الدراسة
ــل  ــى التموي ــة ع ــات احلكومي ــب اجلامع ــد أغل تعتم
ــة،  ــا العام ــن ميزانيته ــة م ــا الدول ــه هل ــذي ختصص ال
ــرى،  ــة ألخ ــن دول ــل م ــذا التموي ــدار ه ــف مق وخيتل
ــم  ــا هتت ــا جيعله ــرى؛ مم ــنة ألخ ــن س ــف م ــا خيتل ك
بالبحــث عــن مــوارد ماليــة إضافيــة تدعــم مــن 
ــره  ــن توف ــا يمك ــو م ــة، وه ــا اخلاص ــا ميزانيته خاهل
مــن خــال مــا تقدمــه اجلامعــة مــن خدمــات تشــمل 
وظائفهــا الرئيســة الثــاث: التعليــم والبحــث العلمي 

ــع.  ــة املجتم وخدم
ــًدا مــن التحديــات  كــا تواجــه اجلامعــات اليــوم مزي
ــم خدماهتــا بشــكل يضمــن جودهتــا  مــن أجــل تقدي
ــل  ــوق العم ــات س ــع متطلب ــاقها م ــة، واتس ــن جه م
ــذه  ــاء ه ــدى وف ــة إىل م ــرى، باإلضاف ــة أخ ــن جه م
ــع  ــات املجتم ــة احتياج ــى تلبي ــا ع ــات وقدرهت اخلدم
إىل  بحاجــة  بذلــك  وهــي  املختلفــة،  ومؤسســاته 
تبنــي تســويق خدماهتــا اجلامعيــة؛ حيــث تؤكــد 
دراســة بــدروس )2017م( أن تســويق اخلدمــات 
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ــن  ــد م ــه العدي ــذ ب ــا تأخ ــا عاملي ــّد اجتاه ــة يع اجلامعي
ــة  ــر دراس ــا تش ــدم. ك ــامل املتق ــات يف دول الع اجلامع
داود )2016م( إىل أن توّجــه اجلامعــات نحــو تســويق 
ــن  ــا لتحس ــًرا رضورًي ــح أم ــة؛ أصب ــا اجلامعي خدماهت
قدراهتــا ورفــع كفــاءة أدائهــا، وإجيــاد مصــادر جديــدة 
للتمويــل، وكســب املزيــد مــن العمــاء واملســتفيدين 
ــداف  ــق أه ــهم يف حتقي ــا يس ــم؛ مم ــة احتياجاهت وتلبي

ــا.  ــا وبقائه ــتمرارية خدماهت ــة واس اجلامع
ــويق  ــن التس ــة ع ــات اجلامعي ــويق اخلدم ــف تس وخيتل
للســلع األخــرى؛ حيــث تشــر دراســة إن جــي 
وفوربــس (Ng & Forbes, 2009) إىل أن خصوصيــة 
التســويق يف اخلدمــات التعليميــة؛ تنتــج عــن معاملــة 
املقدمــة  اخلدمــات  مــن  خــاص  كنــوع  التعليــم 

للعمــاء املحليــن والدوليــن.
  (Markovic,كــا بينــت دراســة ماركوفيتــش وزميــاه
 (Vujovic, Damnjanovic, 2017, p.1636أن معــدالت 

ــات  ــتجدين يف مؤسس ــة املس ــاق الطلب ــول والتح القب
ــة  ــة األمهي ــور البالغ ــن األم ــّد م ــايل؛ تع ــم الع التعلي
للحفــاظ عــى اســتمراريتها، ومنحهــا جمموعة واســعة 
مــن القيــم غــر املبــارشة. فمــن حيــث التســويق؛ فــإن 
ــم ملؤسســات التعليــم العــايل هــو أن  اهلــدف األه

تكــون موجهــة نحــو الســوق. 
 (Rudd, Mills, 2008,وميلــز رود  دراســة  وتؤكــد 
ــب  ــتهدف الطال ــذي يس ــويق ال ــى أن »التس (p.41 ع

ــويقي  ــج التس ــتخدام املزي ــد باس ــه التحدي ــى وج ع
ــم  ــويق للتعلي ــن التس ــات ب ــاة االختاف ــع مراع -م

العــايل وتســويق الســلع- قــد يــؤدي إىل حتســن 
اهتــام الطــاب باجلامعــة؛ ممــا قــد يــؤدي إىل ارتفــاع 
ــي  ــا يعن ــو م ــجيل«، وه ــاق والتس ــدالت االلتح مع
أيًضــا ضــان اســتمرارية اجلامعــة يف تقديــم خدماهتــا 

للمســتفيدين. 
أن  )2013م(  احلريــري  دراســة  أوضحــت  وقــد 
اجلامعــات العربيــة أصبحــت اليــوم بحاجــة إىل تبنــى 
التوجــه التســويقي الفعــال الــذي يرتكــز عــى توجيــه 
ــات  ــا الحتياج ــا وفق ــا وخمرجاهت ــطتها وخدماهت أنش
ومتطلبــات ســوق العمــل والبيئــة املحيطــة هبــا، 
وبشــكل يواكب تطــورات العــرص وتطــور احتياجات 
منظــات األعــال ومتطلباهتــا، واملنظــات احلكوميــة، 

ــة. ــارف احلديث ــج واملع ــارات والرام ــن امله م
ــعودية  ــات الس ــدى اجلامع ــقراء إح ــة ش ــّد جامع وتع
الناشــئة، شــأهنا شــأن اجلامعــات احلكوميــة األخــرى 
بديلــة  أو  إضافيــة  مصــادر  توفــر  حتــاول  التــي 
ــا  ــة كغره ــي مطالب ــذا فه ــي، ول ــل احلكوم للتموي
ــوب.  ــه املطل ــى الوج ــة ع ــا اجلامعي ــويق خدماهت بتس
اخلطـة  ملـرشوع  التنفيذيـة  اخلطـة  تضمنـت  وقـد 
 )2018-2020( شـقراء  جلامعـة  االسـرتاتيجية 
للخطـة  والتفصيليـة  العامـة  األهـداف  مـن  عـدًدا 
التـي حتمـل بعـض اإلشـارات إىل تسـويق اخلدمـات 
إجيـاد  املثـال-  سـبيل  -عـى  ذلـك  ومـن  اجلامعيـة، 
برامـج أكاديميـة ملرحلـة البكالوريـوس يتطلبها سـوق 
العمـل، وتطويـر مـا هـو قائـم يف اجلامعـة، وتصميـم 
بعـد  مـا  ملرحلـة  ودبلومـات  عليـا  دراسـات  برامـج 
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البكالوريـوس بـا يتوافـق واحتياجـات سـوق العمل، 
وجتسـر العاقـة مـع الطـاب يف املرحلـة الثانوية؛ من 
خـال توعيتهـم باملسـارات املهنيـة وبرامـج اجلامعـة 
آليـات  للخرجيـن، وحتسـن  املتاحـة  العمـل  وفـرص 
االتصـال والتواصـل مـع اخلرجيـن، وربطهـم بمنافـذ 
سـوق العمـل والفـرص الوظيفيـة، وعقـد الـرشاكات 
مـع وجهـاء ورجـال األعـال للحصـول عـى دعمهم 
يف إنشـاء مرافـق جامعيـة، وتفعيـل التعليـم والتدريب 
املسـتمر لتأهيـل القوى البرشيـة يف املحافظـات وإعادة 
تأهيلهـم، وتعزيـز البحـث العلمـي وربطـه بأولويات 

واحتياجاتـه.  املحـي  املجتمـع 
وتأسيًسـا عـى ما سـبق؛ فـإن مشـكلة الدراسـة تتحدد 
يف السـؤال الرئيـس التـايل: مـا تصـورات أعضـاء هيئة 
اجلامعيـة  اخلدمـات  تسـويق  واقـع  نحـو  التدريـس 

بجامعـة شـقراء؟

أسئلة الدراسة
تسعى الدراسة لإجابة عن األسئلة التالية:

مـا تصـورات أعضـاء هيئـة التدريـس نحـو واقع   - 1
تسـويق اخلدمـات التعليميـة بجامعـة شـقراء؟

مـا تصـورات أعضـاء هيئـة التدريـس نحـو واقع   - 2
تسـويق اخلدمـات البحثيـة بجامعـة شـقراء؟

مـا تصـورات أعضـاء هيئـة التدريـس نحـو واقع   - 3
تسـويق اخلدمـات املجتمعيـة بجامعـة شـقراء؟

يف  إحصائيـة  داللـة  ذات  فـروق  توجـد  هـل   - 4
واقـع  نحـو  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  تصـورات 

تسـويق اخلدمـات اجلامعيـة بجامعة شـقراء تعزى 
واخلـرة  الكليـة،  ونـوع  اجلنـس،  متغـرات:  إىل 

األكاديميـة؟

أهداف الدراسة
ترمي الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:

التعـرف عـى تصـورات أعضـاء هيئـة التدريـس   - 1
نحو واقع تسـويق اخلدمـات اجلامعيـة )التعليمية، 

والبحثيـة، واملجتمعيـة( بجامعـة شـقراء.
الكشـف عـن الفـروق ذات الداللـة اإلحصائيـة   - 2
الدراسـة نحـو واقـع  أفـراد عينـة  اسـتجابات  يف 
تسـويق اخلدمـات اجلامعيـة بجامعـة شـقراء التي 
ونـوع  اجلنـس،  الدراسـة:  متغـرات  إىل  تعـزى 

األكاديميـة.  واخلـرة  الكليـة، 

أمهية الدراسة
تظهـر أمهيـة الدراسـة احلاليـة مـن الناحيـة النظريـة يف 
تناوهلـا ملوضـوع اخلدمـات اجلامعيـة وتسـويقها، وهو 
مـن املوضوعـات البالغة األمهيـة التي تدعم سياسـات 
وتوجهات اجلامعـات نحو اإلنتاج واالسـتثار، وذلك 
من خال دراسـة اجلامعـات الحتياجات املسـتفيدين، 
وقيـاس مـدى رضاهـم عـن اخلدمـات التـي تقدمهـا، 
وبالتـايل الرفع من مسـتوى جودة منتجاهتـا وخدماهتا.
أمـا مـن الناحيـة التطبيقية فإن هـذه الدراسـة يمكن أن 
توجـه نظر القيـادات األكاديمية واملسـؤولن يف جامعة 
شـقراء نحو اخلدمـات التعليميـة والبحثيـة واملجتمعية 
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التـي تقدمهـا اجلامعـة ودرجـة تسـويقها، وذلـك مـن 
خـال النتائـج التـي تقدمهـا حـول تشـخيص واقـع 
تسـويق هذه اخلدمـات، والتوصيـات املنبثقـة عن هذه 
النتائـج؛ ممـا يمكـن أن ينعكـس إجياًبـا نحـو تسـويق 
الحتياجـات  وتلبيتهـا  اخلدمـات،  لتلـك  اجلامعـة 

املسـتفيدين منهـا، ومسـايرهتا لتطلعاهتـم.

مصطلحات الدراسة
بأهنـا  إجرائًيـا  تعـرف  اجلامعيـة:  اخلدمـات  تسـويق 
األنشـطة واإلجـراءات التـي تقوم هبـا جامعة شـقراء، 
والتـي متكنها مـن تقديم املنافـع واخلدمـات )التعليمية 
أفـراد  مـن  للمسـتفيدين  واملجتمعيـة(  والبحثيـة 
ومؤسسـات املجتمـع؛ إلمتـام عمليـة التبـادل، بحيـث 
تلبـي هـذه اخلدمـات حاجاهتـم وتشـبع رغباهتـم عى 

املطلـوب. الوجـه 

حدود الدراسة
احلـدود البرشيـة: اقتـرصت الدراسـة عـى أعضاء  	

الذيـن حيملـون  التدريـس بجامعـة شـقراء  هيئـة 
ويقومـون  وإناًثـا-  -ذكـوًرا  الدكتـوراه  درجـة 

املختلفـة. املقـررات  بتدريـس 
تصـورات  	 عـى  اقتـرصت  املوضوعيـة:  احلـدود 

التدريـس نحـو تسـويق اخلدمـات  أعضـاء هيئـة 
اجلامعيـة.

احلـدود املكانيـة: اقترص إجـراء هذه الدراسـة عى  	
جامعة شـقراء.

احلـدود الزمانيـة: أجريت هذه الدراسـة يف الفصل  	
الثاين للعـام اجلامعي 1441/1440ه.

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
املنهـج  عـى  الدراسـة  اعتمـدت  الدراسـة:  منهـج 
الظاهـرة  بدراسـة  هيتـم  الـذي  املسـحي  الوصفـي 
حيـث  أبعادهـا؛  بـن  العاقـات  وكشـف  ووصفهـا، 
يتـم مـن خالـه التعـرف عـى تصـورات أعضـاء هيئة 
التدريـس نحو اخلدمـات اجلامعية )التعليميـة والبحثية 
تفسـرها  ثـّم  ومـن  شـقراء؛  بجامعـة  واملجتمعيـة( 
والوصـول إىل اسـتنتاجات عامـة تسـهم يف التحسـن 

والتطويـر.  
جمتمع الدراسة:

هيئـة  أعضـاء  مجيـع  مـن  الدراسـة  جمتمـع  يتكـون 
التدريـس بجامعـة شـقراء ممـن حيملـون درجـة أسـتاذ 
وأسـتاذ مشارك وأسـتاذ مسـاعد، والذين يبلغ عددهم 
)792( عضـًوا، منهـم )548( مـن الذكـور، و)244( 
من اإلنـاث )وحدة اإلحصـاء واملعلومـات، 2019(. 

عينة الدراسة:
قـام الباحـث بتوزيـع أداة الدراسـة )االسـتبانة( عـى 
بلغـت  الدراسـة  جمتمـع  مـن  بسـيطة  عشـوائية  عينـة 
)260( عضـو هيئـة تدريـس، ومتثـل )%32.8( مـن 
جمتمـع الدراسـة، وكان عـدد االسـتبانات املسـرتجعة 
والصاحلة للتحليـل )213( اسـتبانة. ويوضح اجلدول 
التـايل وصًفـا للعينـة وفًقـا ملتغـرات )اجلنـس، ونـوع 

الكليـة، واخلـرة األكاديميـة(:
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يتبــن مــن اجلــدول )1( أن أفــراد عينــة الدراســة 
ــا ملتغــر )اجلنــس(؛ بلغــت نســبتهم مــن الذكــور  وفًق
ــبتهم )8.	%2(  ــت نس ــاث فكان ــا اإلن )73.2%(، أم
مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة، وهــي نســبة مقاربــة 
ــق  ــا يتعل ــة. وفي ــع الدراس ــود يف جمتم ــو موج ــا ه مل
ــة  ــة(؛ فقــد وجــد أن أعضــاء هيئ ــوع الكلي بمتغــر )ن
التدريــس بالكليــات العلميــة يشــكلون النســبة األكر 
ــات  ــبتهم بالكلي ــاءت نس ــا ج ــع )	.3	%(، بين بواق

اإلنســانية )	.	%4(. 
ــإن  ــة(؛ ف ــرة األكاديمي ــر )اخل ــق بمتغ ــا يتعل ــا في أم
األفــراد ذوي اخلــرة )مــن5 إىل أقــل من 10ســنوات( 
يشــكلون األغلبيــة بنســبة )	.	4%(، يليهــم ذوي 
اخلــرة )مــن 10ســنوات فأكثــر( بنســبة )	.	3%( ثــم 
ذوي اخلــرة )أقــل مــن 5ســنوات( بنســبة )8.3	%(.

أداة الدراسة
ــة  ــا لطبيع ــتبانة ملاءمته ــث أداة االس ــتخدم الباح اس
ــداف  ــبتها أله ــتخدم، وملناس ــا املس ــة ومنهجه الدراس

ــاؤالهتا.  ــة وتس الدراس
بناء أداء الدراسة

قــام الباحــث ببنــاء أداة الدراســة مــن خــال الرجــوع 

إىل أدبيــات الدراســة والدراســات الســابقة التــي تــم 
اســتعراضها. وتكونــت االســتبانة يف صورهتــا النهائية 
ــات  ــى البيان ــتمل ع ــزء األول اش ــن: اجل ــن جزأي م
ــة،  ــوع الكلي ــس، ون ــة )اجلن ــة الدراس ــة لعين األولي
ــاين  ــزء الث ــتمل اجل ــا اش ــة(، بين ــرة األكاديمي واخل
ــال  ــن خ ــة م ــات اجلامعي ــويق اخلدم ــع تس ــى واق ع
ــات  ــويق اخلدم ــور األول/ تس ــة: املح ــاور التالي املح
التعليميــة )13عبــارة(، واملحــور الثــاين/ تســويق 
ــث:  ــور الثال ــارة(، واملح ــة )13عب ــات البحثي اخلدم

ــارة(.  ــة )13عب ــات املجتمعي ــويق اخلدم تس
واســتخدم الباحــث مقيــاس ليكــرت الرباعــي لتحيــد 
اســتجابات عينــة الدراســة لــكل عبــارة مــن عبــارات 
االســتبانة، ثــم حتديــد قيمــة لــكل مســتوى مــن 
مســتويات القيــاس كــا يــي: )4( بدرجــة عاليــة، )3( 
ــر  ــة، )1( غ ــة منخفض ــطة، )2( بدرج ــة متوس بدرج
ــال  ــن خ ــة م ــول الفئ ــد ط ــم حتدي ــا ت ــق. ك متحق
ــدد  ــى ع ــمته ع ــم قس ــدى )4-1=3(، ث ــاب امل حس
ــج إىل  ــة النات ــاس )3÷4=	0.7(، وإضاف ــا املقي خاي
أقــل قيمــة يف املقيــاس ليصبــح طــول فئــات املقيــاس 

ــايل:    عــى النحــو الت

كلیــة أنثىذكر-
علمیــة

كلیــة 
إنسانیـــــة

5 مــن  أقــل 
ت ا ســنو

5 إلــى أقــل مــن 10
10 سنوات فأكثرسنوات

1565711499399678العدد
73.226.853.546.518.345.136.6النسبة

جدول1
وصف عينة الدراسة وفًقا ملتغريات الدراسة
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الصدق الظاهري ألداة الدراسة:
قـام  الدراسـة؛  ألداة  الظاهـري  الصـدق  مـن  للتأكـد 
عـى  األوليـة  صورهتـا  يف  االسـتبانة  بعـرض  الباحـث 
)9( مـن املحكمـن األكاديميـن يف ختصصـات األصـول 
حـول  آرائهـم  السـتطاع  واملناهـج،  الرتبويـة  واإلدارة 
مـدى وضـوح صياغـة عباراهتـا، ومـدى أمهيـة كل عبارة 
وماءمتهـا للمحـور الـذي تنتمـي إليـه، ومـدى قياسـها 
ملـا وضعـت مـن أجلـه، واقـرتاح حـذف مـا يرونـه مـن 
عبـارات أو إضافتهـا. ويف ضـوء ذلـك؛ توصـل الباحـث 

النهائيـة. صورهتـا  يف  االسـتبانة  إلعـداد 
االتساق الداخي ألداة الدراسة

قـام الباحـث بتطبيـق األداة عـى عينـة اسـتطاعية مـن 
أعضـاء هيئة التدريس بلغـت )30( فرًدا، وتـم التأكد من 
االتسـاق الداخـي لاسـتبانة باسـتخدام معامـل ارتبـاط 
حسـاب  خـال  مـن    (Pearson Correlation)برسـون
معامـات ارتبـاط العبـارات بالدرجـة الكليـة للمحـور 
بالدرجـة  ارتباطهـا  العبـارة، وكذلـك  لـه  تنتمـي  الـذي 

الكليـة لاسـتبانة، ويوضـح ذلـك اجلدولـن التاليـن:

جدول2
 حتديد فئات املقياس

غیر متحققبدرجة منخفضةبدرجة متوسطة بدرجة عالیة
4–3.263.25–2.512.50–1.761.75–1

المحور الثالث/ تسویق الخدمات المجتمعیةالمحور الثاني/ تسویق الخدمات البحثیةالمحور األول/ تسویق الخدمات التعلمیة
معامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارة

1**0.66814**0.79527**0.599
2**0.69815**0.71128**0.740
3**0.74816**0.66229**0.703
4**0.81417**0.52930**0.676
5**0.82518**0.49931**0.824
6**0.83119**0.84332**0.549
7**0.68520**0.89833**0.801
8**0.63021**0.80434**0.794
9**0.81222**0.87235**0.872
10**0.64323**0.82336**0.865
11**0.69724**0.89437**0.892
12**0.76125**0.90238**0.831
13**0.63226**0.84439**0.797

جدول 3
معامالت ارتباط بريسون لكل عبارة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

** دالة عند مستو 0.01 فأقل
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ــاط  ــات االرتب ــم معام ــدول )3( أن قي ــح اجل يوض
بــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة وبــن 
ــة  ــه دال ــي إلي ــذي تنتم ــور ال ــة للمح ــة الكلي الدرج

ــتوى )	0.0(. ــد مس عن
كــا يوضــح اجلــدول )4( أن قيــم معامــات االرتبــاط 
للمحــاور بالدرجــة الكليــة تراوحــت بــن )0.932، 
0.973( ومجيعهــا دالــة عنــد مســتوى )	0.0(، وهــو 

ــات  ــات الثبـ ــدول )5( أن معامـ ــح اجلـ يوضـ
ــة  ــتبانة الثاثـ ــاور االسـ ــاخ( ملحـ ــا كرونبـ )ألفـ
مرتفعـــة، حيـــث بلغـــت )	0.94(، )0	0.9(، 
ــل  ــغ معامـ ــا بلـ ــوايل، بينـ ــى التـ )0.947( عـ

ــي  ــاق الداخ ــات االتس ــاع معام ــر إىل ارتف ــا يش م
لــألداة.  

ثبات أداة الدراسة:
ــاخ(  ــا كرونب ــل )ألف ــتخدام معام ــث باس ــام الباح ق
ــتبانة.  ــات االس ــن ثب ــد م Cronbach’s Alpha؛ للتأك

ــايل: ــدول الت ــا يف اجل ك

ــي  ــتبانة )0.980(. وهـ ــكي لاسـ ــات الـ الثبـ
قيـــم مرتفعـــة تـــدل عـــى الثبـــات العـــايل 
ــا يف  ــاد عليهـ ــن االعتـ ــايل يمكـ ــألداة، وبالتـ لـ

ــة. ــراء الدراسـ إجـ

المحور األول/ تسویق -
الخدمات التعلیمیة

المحور الثاني/ تسویق 
الخدمات البحثیة

المحور الثالث/ تسویق الخدمات 
المجتمعیة

0.973**0.942**0.932**معامل االرتباط

جدول4
 معامالت ارتباط بريسون للمحاور بالدرجة الكلية لالستبانة

** دالة عند مستو 0.01 فأقل

معامل الثباتعدد العباراتالمحورم
130.945الخدمات التعلمیة1
130.960الخدمات البحثیة2
130.947الخدمات المجتمعیة3

390.980الثبات الكلي

جدول 5
معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة
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أساليب املعاجلة اإلحصائية:
اســـتخدمت الدراســـة عـــدًدا مـــن األســـاليب 

اإلحصائيـــة وهـــي كالتـــايل:
احلســابية -  واملتوســطات  التكــرارات 

واالنحرافــات املعياريــة مــن أجــل املعاجلــة اإلحصائية 
الدراســة. أفــراد عينــة  الســتجابات 

 -(Pearson Correlation) معامــل ارتبــاط برســون
للتأكــد مــن االتســاق الداخــي ألداة الدراســة.

 -(Cronbach’s Alpha) ألفاكرونبــاخ  معامــل 
األداة. ثبــات  مــن  للتأكــد 

 -(Indepen- مســتقلتن  لعينتــن  )ت(  اختبــار 
(dent Sample T-Test للكشــف عــن الفــروق 

ــاف  ــة باخت ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف يف اس
متغــري )اجلنــس، ونــوع الكليــة(.

 -One Way Anova)( التبايــن األحــادي حتليــل 
للكشــف عــن الفــروق يف اســتجاباهتم باختــاف 

ــة(. ــرة األكاديمي ــر )اخل متغ
ــة اجتــاه -  ــار أقــل فــرق معنــوي )LSD( ملعرف اختب

ــروق. الف

عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
الســؤال األول: مــا تصــورات أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــة  ــة بجامع ــات التعليمي ــويق اخلدم ــع تس ــو واق نح

ــقراء؟ ش
لإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تــم حســاب التكــرارات 
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحــراف 
املعيــاري الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة، ويوضح 

ذلــك اجلــدول التــايل:

العباراتم

درجة االستجابة

سط
تو

الم
بي

سا
لح

ا

ف
حرا

الن
ا

ري
عیا
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1
البرامــج بتطویــر  الجامعــة  تقــوم 
األكادیمیــة بمــا یتوافــق مــع ســوق

العمــل
4722.19042.36329.6136.12.800.852

2
التــي األكادیمیــة  البرامــج  تتوافــق 
المعاییــر مــع  الجامعــة  تقدمھــا 

لمیــة لعا ا
3817.810247.96731.562.82.810.761

3
اســتحداث علــى  الجامعــة  تعمــل 
ــا تتوافــق مــع برامــج للدراســات العلی

العمــل ســوق  احتیاجــات 
2411.39846.05726.83416.02.530.897

4
محتــوى الجامعــة  لــدى  یتوفــر 
أكادیمــي إلكترونــي یدعــم خدماتھــا

لتعلیمیــة ا
2411.37434.76932.44621.62.360.9410

جدول6
 تصورات أعضاء هيئة التدريس نحو واقع تسويق اخلدمات التعليمية بجامعة شقراء
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يتضــح مــن اجلــدول )6( أن املتوســط احلســايب العــام 
معيــاري  بانحــراف   )2.		( بلــغ  املحــور؛  هلــذا 
ــن  ــة م ــة الثالث ــع يف الفئ ــط يق ــذا املتوس )9	.0(، وه
ــات  ــويق اخلدم ــي  أن تس ــا يعن ــي؛ مم ــاس الرباع املقي
تصــورات  -بحســب  شــقراء  بجامعــة  التعليميــة 
ــة التدريــس- جــاء بدرجــة )متوســطة(.  أعضــاء هيئ
ــذا  ــارات ه ــابية لعب ــطات احلس ــت املتوس ــا تراوح ك
املحــور بــن )2.04، 	2.8(، ممــا يعنــي أن هــذه 

)منخفضــة،  الدرجتــن  ضمــن  تقــع  العبــارات 
ومتوســطة(. 

 وقــد حصلــت العبــارة )2( ونصهــا: )تتوافــق الرامج 
املعايــر  مــع  اجلامعــة  تقدمهــا  التــي  األكاديميــة 
العامليــة( عــى أعــى متوســط حســايب ومقــداره 
)	2.8(، تليهــا العبــارة )1(: )تقــوم اجلامعــة بتطويــر 
ــا يتوافــق مــع ســوق العمــل(  ــة ب الرامــج األكاديمي
 :)13( العبــارة  ثــم   ،)2.80( حســايب  بمتوســط 

العباراتم

درجة االستجابة
سط

تو
الم

بي
سا

لح
ا

ف
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم

یب
رت

الت غیر متحققمنخفضةمتوسطةعالیة

%ك%ك%ك%ك

أداء5 دوري  بشــكل  الجامعــة  تقیــس 
4219.78339.06631.02210.32.680.915خدماتھــا التعلیمیــة ســعیا لتطویرھــا

6
الجامعــات مــع  الجامعــة  تتعــاون 
ــم بعــض ــي تقدی ــزة ف ــة المتمی األجنبی

األكادیمیــة البرامــج 
219.94521.18640.46128.62.120.9412

7
مــن الرفــع  علــى  الجامعــة  تعمــل 
التدریســي ألعضــاء مســتوى األداء 

التدریــس ھیئــة 
3616.96831.97535.23416.02.500.958

تســتقطب الجامعــة الكفــاءات المتمیــزة8
3315.58138.07133.32813.12.560.916مــن أعضــاء ھیئــة التدریــس

یدعــم القطــاع الخــاص اســتراتیجیات9
ــة ــة التعلیمی 125.65425.47736.27032.92.040.9013تســویق خدمــات الجامع

10
األكادیمــي المنــاخ  الجامعــة  تھیــئ 
الخدمــات مــن  لالســتفادة  المالئــم 

المقدمــة التعلیمیــة 
4219.78740.86229.12210.32.700.904

11
توجــد فــي الجامعــة ثقافــة تنظیمیــة
التعلیمیــة الخدمــات  جــودة  تدعــم 

المقدمــة
219.99042.37133.33114.62.470.869

12

تعقــد الجامعــة شــراكات مــع بعــض
مؤسســات المجتمــع لتطویــر الجوانــب
المھاریــة والتدریبیــة فــي خدماتھــا

التعلیمیــة

157.06932.49343.73616.92.300.8311

13
االرتقــاء علــى  الجامعــة  تحــرص 
لــدى التعلیمیــة  خدماتھــا  بســمعة 
المختلفــة والقطاعــات  المؤسســات 

4521.18037.67233.8167.52.720.883

2.510.69المتوسط الحسابي العام
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)حتــرص اجلامعــة عــى االرتقــاء بســمعة خدماهتــا 
التعليميــة لــدى املؤسســات والقطاعــات املختلفــة( 
بمتوســط حســايب )2.72(. ويعــزو الباحــث هــذه 
النتيجــة إىل اهتــام اجلامعــة وحرصهــا عــى جــودة 
براجمهــا األكاديميــة وتوافقهــا مــع ســوق العمــل، وهــو 
ــرتاتيجية )2020- ــا االس ــه يف خطته ــت علي ــا نص م

  .)2018
يف حــن حصلــت العبــارة )9( ونصهــا : )يدعــم القطــاع 
اخلــاص اســرتاتيجيات تســويق خدمــات اجلامعــة 
التعليميــة( عــى أدنــى متوســط حســايب ومقــداره 
اجلامعــة  )تتعــاون   :)6( العبــارة  تليهــا   ،)2.04(
مــع اجلامعــات األجنبيــة املتميــزة يف تقديــم بعــض 
 .)2.	2( حســايب  بمتوســط  األكاديميــة(  الرامــج 
العبارتــن عــى  الباحــث حصــول هاتــن  ويعــزو 
ــة  ــدم للجامع ــم املق ــف الدع ــى إىل ضع ــب األدن الرتتي
لتســويق خدماهتــا التعليميــة مــن قبــل القطــاع اخلــاص 

باملحافظــات التــي تقــع يف نطــاق اجلامعــة األكاديمــي، 
كــا أن هنــاك إغفــااًل للتعــاون مــع اجلامعــات املتميــزة 

ــة. ــج األكاديمي ــض الرام ــم بع يف تقدي
ــي )1435ه(  ــة العتيب ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
التــي بينــت أن تســويق اخلدمــات التعليميــة بجامعتــي 
بدرجــة  جــاءت  العزيــز  عبــد  وامللــك  القــرى  أم 
ــرون  ــن وآخ ــة الش ــع دراس ــق م ــا تتف ــطة(، ك )متوس
ــج  ــويق الرام ــع تس ــارت إىل أن واق ــي أش )2018( الت
تقديــر  بدرجــة  كان  قابــوس  جامعــة  يف  اجلامعيــة 

)متوســطة(.
الســؤال الثــاين: مــا تصــورات أعضــاء هيئــة التدريــس 
نحــو واقــع تســويق اخلدمــات البحثيــة بجامعة شــقراء؟

ــرارات  ــاب التك ــم حس ــؤال؛ ت ــذا الس ــن ه ــة ع لإجاب
ــراف  ــابية واالنح ــطات احلس ــة واملتوس ــب املئوي والنس
املعيــاري الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة، ويوضــح 

ذلــك اجلــدول التــايل:
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14

مــع شــراكة  الجامعــة  تعقــد 
ــة ــة واإلنتاجی المؤسســات المجتمعی
لتیســیر إجــراء البحــوث ألعضــاء
ــا ــا میدانی ــس وتطبیقھ ــة التدری ھیئ

125.66932.49243.24018.82.250.826

ــة التســھیالت الالزمــة15 ــدم الجامع تق
157.07535.28138.04219.72.300.863لدعــم الباحثیــن فــي إجــراء بحوثھــم

بیانــات16 قاعــدة  الجامعــة  توفــر 
للباحثیــن متاحــة  4420.78740.85525.82712.72.690.941ضخمــة 

جدول
7 تصورات أعضاء هيئة التدريس نحو واقع تسويق اخلدمات البحثية بجامعة شقراء
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يتضــح مــن اجلــدول )7( أن املتوســط احلســايب العــام 
معيــاري  بانحــراف   )2.	9( بلــغ  املحــور؛  هلــذا 
ــن  ــة م ــة الثاني ــع يف الفئ ــط يق ــذا املتوس )0.70(، وه
ــات  ــويق اخلدم ــي  أن تس ــا يعن ــي؛ مم ــاس الرباع املقي
ــة(.  ــة )منخفض ــاء بدرج ــقراء ج ــة ش ــة بجامع البحثي
ــذا  ــارات ه ــابية لعب ــطات احلس ــت املتوس ــا تراوح ك
ــت  ــث حصل ــن )92.	، 9	.2(، حي ــا ب ــور م املح
ــا  ــطة(، بين ــة )متوس ــى درج ــط ع ــدة فق ــارة واح عب

باقــي العبــارات جــاءت بدرجــة )منخفضــة(. وتــدل 
ــدى  ــح ل ــور واض ــود قص ــى وج ــة ع ــذه النتيج ه
اجلامعــة يف تســويق خدماهتــا اجلامعيــة يف املجــال 

ــي. البحث
ــة  ــر اجلامع ــا: )توف ــارة )16( ونصه ــت العب ــد كان  وق
قاعــدة بيانــات ضخمــة متاحــة للباحثــن( هــي 
ــطة(  ــة )متوس ــاءت بدرج ــي ج ــدة الت ــارة الوحي العب
بمتوســط حســايب مقــداره )9	.2(، وقــد يرجــع 
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تخصــص الجامعــة میزانیــة كافیــة17
ــة ــاث العلمی ــل األبح 94.27133.310046.93315.52.260.775لتموی

تقــدم الجامعــة المكافــآت لألبحــاث18
94.27133.38841.34521.12.210.828المتمیــزة

ــاریة19 ــز استش ــة مراك ــئ الجامع تنش
ــن ــة الباحثی ــا لخدم 125.65626.310348.44219.72.180.819بداخلھ

تســتعین الجامعــة بمراكــز البحــث20
188.53315.57736.28539.91.920.9412األجنبیــة لتطویــر خدماتھــا البحثیــة

21
خدماتھــا فــي  الجامعــة  تراعــي 
البحثیــة أولویــات المجتمــع المحلــي

واحتیاجاتــھ
2411.37133.38238.53616.92.390.902

یتــم تطویــر عملیــة تبــادل المعلومات22
157.05927.711252.62712.72.290.784بیــن الجامعة والمؤسســات البحثیة

23
ــاء ــن أعض ــارات بی ــادل الزی ــم تب یت
فــي والعاملیــن  التدریــس  ھیئــة 

البحثیــة المؤسســات 
94.24119.29142.77233.81.940.8410

24
علــى الباحثیــن  الجامعــة  تســاعد 
تحویــل أفكارھــم وابتكاراتھــم إلــى

تجاریــة منتجــات 
125.64722.16631.08841.31.920.9313

25
والنشــر الترجمــة  إدارة  تســاعد 
نشــر علــى  الباحثیــن  بالجامعــة 

وتســویقھا. العلمــي  إنتاجھــم 
157.04119.27233.88539.91.930.9311

واالبتــكار26 التمیــز  الجامعــة  تدعــم 
االختــراع 2712.75324.97233.86128.62.221.007وبــراءات 

2.190.70المتوسط الحسابي العام
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الســبب يف ذلــك إىل اشــرتاك اجلامعــة يف قاعــدة 
تعــّد  الســعودية والتــي  الرقميــة  املكتبــة  بيانــات 
ــتوى  ــى املس ــة ع ــات البحثي ــد البيان ــر قواع ــن أك م
اإلقليمــي، وإتاحتهــا ملنســويب اجلامعــة بشــكل دائــم.

ونصهــا:  )تســاعد   )24( العبــارة  حصلــت  بينــا 
اجلامعــة الباحثــن عــى حتويــل أفكارهــم وابتكاراهتــم 
ــايب  ــط حس ــى متوس ــى أدن ــة( ع ــات جتاري إىل منتج
بلــغ  معيــاري  وبانحــراف   )	.92( ومقــداره 
)0.93(، تليهــا العبــارة )20(: )تســتعن اجلامعــة 
بمراكــز البحــث األجنبيــة لتطويــر خدماهتــا البحثيــة( 
بمتوســط حســايب )92.	( وبانحــراف معيــاري بلــغ 
ــة  ــة إىل رغب ــذه النتيج ــث ه ــزو الباح )0.94(. ويع
ــم  ــم وابتكاراهت ــن أفكاره ــتفادة م ــن يف االس الباحث
وحتويلهــا إىل منتــج جتــاري، ولكنهــم يف الوقــت 
نفســه ال جيــدون الدعــم الــكايف لــدى اجلامعــة، كــا 

ــا  ــي هل ــال البحث ــة يف املج ــة املتقدم ــز األجنبي أن املراك
دور مهــم يف تطويــر اخلدمــات البحثيــة التــي تقدمهــا 

ــة. ــده اجلامع ــا تفتق ــو م ــة، وه اجلامع
العتيبــي  دراســة  مــع  ختتلــف  النتيجــة  وهــذه 
ــات  ــويق اخلدم ــت أن تس ــي أوضح )1435ه(؛ والت
ــز  ــد العزي ــك عب ــرى واملل ــي أم الق ــة بجامعت البحثي

)متوســطة(. بدرجــة  جــاءت 

هيئــة  أعضــاء  تصــورات  مــا  الثالــث:  الســؤال 
ــة  ــات املجتمعي ــويق اخلدم ــع تس ــو واق ــس نح التدري

بجامعــة شــقراء؟
لإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب التكــرارات 
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحــراف 
املعيــاري الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة، ويوضح 

ذلــك اجلــدول التــايل:

العباراتم

درجة االستجابة

سط
تو

الم
بي

سا
لح

ا

ف
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم

یب
رت

الت غیر متحققمنخفضةمتوسطةعالیة

%ك%ك%ك%ك

تشــجع الجامعــة أفــراد المجتمــع علــى27
188.57535.26932.45123.92.280.926اســتخدام مرافــق الجامعــة ومنشــآتھا

28
ــھل ــام یس ــة نظ ــدى الجامع ــر ل یتواف
المحلــي المجتمــع  أفــراد  اســتخدام 

لمرافقھــا
157.03918.39243.26731.52.010.8813

29

ــل حدیــث ــة بإصــدار دلی ــم الجامع تھت
ھیئــة أعضــاء  أســماء  یتضمــن 
التدریــس والخدمــات أو االستشــارات
التــي یمكــن أن یقدموھــا للمجتمــع

125.66530.57032.96631.02.110.9111

جدول 8
تصورات أعضاء هيئة التدريس نحو واقع تسويق اخلدمات املجتمعية بجامعة شقراء
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يتضـح من اجلدول )8( أن املتوسـط احلسـايب العام هلذا 
املحور بلـغ )2.24( بانحراف معياري )	0.7(، وهذا 
املتوسـط يقـع يف الفئـة الثانية مـن املقيـاس الرباعي؛ مما 
يعنـي  أن تسـويق اخلدمـات املجتمعيـة بجامعة شـقراء 
جـاء بدرجـة )منخفضـة(. كـا تراوحـت املتوسـطات 

احلسـابية لعبـارات هذا املحـور بـن )	2.0، 		.2(، 
درجـة  عـى  فقـط  واحـدة  عبـارة  حصلـت  حيـث 
بدرجـة  جـاءت  العبـارات  باقـي  بينـا  )متوسـطة(، 

)منخفضـة(. 
 وقـد حصلـت العبـارة )30( ونصهـا: )تقـدم اجلامعة 

العباراتم

درجة االستجابة

سط
تو

الم
بي

سا
لح

ا

ف
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم

یب
رت

الت غیر متحققمنخفضةمتوسطةعالیة

%ك%ك%ك%ك

30
تقــدم الجامعــة البرامــج والــدورات
الحتیاجــات المالئمــة  التدریبیــة 

لمجتمــع ا
278640.47937.1219.92.560.841

31
ــي ــروعات الت ــة للمش ــط الجامع تخط
مــع بالتنســیق  المجتمــع  تخــدم 

العالقــة ذات  الجھــات 
157.07133.39142.73616.92.310.834

32
إقامــة علــى  الجامعــة  تحــرص 
المعــارض العامــة لعــرض أعمالھــا

تھــا منتجا و
157.08339.07334.34219.72.330.873

33
الخدمــات الجامعــة  تقــدم 
فــي تســھم  التــي  واالستشــارات 
المجتمــع لمشــكالت  التصــدي 

157.07434.78238.54219.72.290.865

العلمیــة34 األبحــاث  الجامعــة  توجــھ 
المجتمعیــة المشــكالت  حــل  188.57133.38740.83717.42.330.862نحــو 

تخطــط الجامعــة لتســویق خدماتھــا35
188.55324.98740.85525.82.160.9110ومنتجاتھــا فــي المجتمــع المحلــي

36

جدیــدة أفــكارا  الجامعــة  تقــدم 
حــول المجتمــع  ألفــراد  ومتطــورة 
واألعمــال المشــاریع  إدارة  كیفیــة 

لمختلفــة ا

219.95927.78439.44923.02.240.927

37

إجــراء علــى  الجامعــة  تحــرص 
لتحدیــد المســحیة  الدراســات 
وأفــراد مؤسســات  احتیاجــات 
المجتمــع مــن خدماتھــا المجتمعیــة

244722.19645.14621.62.230.928

38
تجــري الجامعــة دراســات منتظمــة
مــن المســتفیدین  رضــا  لقیــاس 

المجتمعیــة خدماتھــا 
219.95726.88339.05224.42.220.939

39

تعمــل الجامعــة علــى عقــد الشــراكات
والمؤسســات األعمــال  رجــال  مــع 
المجتمعیــة للحصــول علــى دعمھــم

ــة ــق الجامعی ــاء المراف ــي إنش ف

157.04822.57736.27334.32.020.9212

2.240.71المتوسط الحسابي العام
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الرامـج والـدورات التدريبيـة املائمـة الحتياجـات 
ومقـداره  حسـايب  متوسـط  أعـى  عـى  املجتمـع( 
عبـارات  ضمـن  الوحيـدة  العبـارة  وهـي   ،)2.		(
هـذا املحـور التـي حصلـت عـى درجـة )متوسـطة(، 
ويعـزو الباحـث هـذه النتيجـة إىل وجـود عـدد كبـر 
مـن الرامـج التدريبيـة التـي تقدمها اجلامعـة وكلياهتا 
تركـز  والتـي  املجتمـع،  ألفـراد  املوجهـة  املختلفـة 
عليهـا عادة خدمـة املجتمـع والتعليم املسـتمر ضمن 
مبادراهتـا وخططهـا نحـو تلبيـة احتياجـات املجتمـع 

املحـي.
)يتوافـر  )28(  ونصهـا:  العبـارة  حصلـت  حـن  يف 
لـدى اجلامعـة نظـام يسـهل اسـتخدام أفـراد املجتمع 
املحـي ملرافقهـا( عـى أدنى متوسـط حسـايب ومقداره 
)	2.0(، تليهـا العبـارة )39(: )تعمـل اجلامعـة عـى 
واملؤسسـات  األعـال  رجـال  مـع  الـرشاكات  عقـد 
املجتمعيـة للحصـول عـى دعمهـم يف إنشـاء املرافـق 

بمتوسـط حسـايب )2.02(.  اجلامعيـة( 
عـى  العبارتـن  هاتـن  حصـول  الباحـث  ويعـزو 
الرتتيب األدنـى إىل عدم اكتال مرافـق اجلامعة بحكم 

أهنـا مـن اجلامعـات الناشـئة التـي مازالـت تعمل عى 
اسـتكال بنيتهـا التحتيـة مـن املبـاين والتجهيـزات يف 
اخلـاص  القطـاع  دعـم  أن  كـا  املحافظـات.  خمتلـف 
إلنشـاء املرافـق اجلامعية حيتـاج إىل املزيد مـن االهتام 
السـابقة  النتيجـة  أكـدت عليـه  مـا  والتفعيـل، وهـو 
يف املحـور األول مـن ضعـف دعـم القطـاع اخلـاص 
السـرتاتيجيات تسـويق خدمـات اجلامعـة التعليمية.   
وختتلف هـذه النتيجـة مع دراسـة احلـاوري وآخرون 
)2017م( التي أشـارت إىل أن تشـجيع الرشكات عى 
إبـرام العقـود لاسـتفادة مـن اخلدمـات التـي تقدمها 
أراضيهـا  مـن  أجـزاء  وختصيـص  صنعـاء،  جامعـة 
للـرشكات الصناعيـة جـاءت كامهـا بدرجـة )غـر 
حمققـة(. كـا ختتلـف مـع دراسـة العتيبـي )1435ه( 
التـي ذكـرت أن تسـويق اخلدمـات البحثيـة بجامعتي 
بدرجـة  جـاءت  العزيـز  عبـد  وامللـك  القـرى  أم 

)متوسـطة(. 
ومـن خـال النتائـج التـي تـم عرضهـا حـول واقـع 
فإنـه  شـقراء؛  بجامعـة  اجلامعيـة  اخلدمـات  تسـويق 

يمكـن ترتيبهـا كـا يف اجلـدول التـايل:

الترتیباالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيواقع تسویق الخدمات الجامعیةم
2.510.691تسویق الخدمات التعلیمیة1
2.190.703تسویق الخدمات البحثیة2
2.240.712تسویق الخدمات المجتمعیة3

2.310.66المتوسط الحسابي العام

جدول9
 واقع تسويق اخلدمات اجلامعية بجامعة شقراء
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يوضـــح اجلـــدول )9(  أن تســـويق اخلدمـــات 
بدرجـــة  جـــاء  شـــقراء  بجامعـــة  اجلامعيـــة 
)منخفضـــة( بمتوســـط حســـايب بلـــغ )	2.3( 
ــاءت  ــث جـ ــاري )		.0(،  حيـ ــراف معيـ وبانحـ
ــط  ــة األوىل بمتوسـ ــة يف املرتبـ ــات التعليميـ اخلدمـ
ــة  ــات املجتمعيـ ــا اخلدمـ ــايب )		.2(، يليهـ حسـ
بمتوســـط حســـايب )2.24(، بينـــا جـــاءت اخلدمـــات 
البحثيـــة كأقـــل اخلدمـــات اجلامعيـــة مـــن حيـــث 
التســـويق بمتوســـط حســـايب )9	.2(. وختتلـــف 
هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة احلـــاوري وآخـــرون 
)2017م( التـــي أشـــارت إىل أن واقـــع التســـويق 
ـــق(  ـــر حمق ـــام )غ ـــكل ع ـــة بش ـــات اجلامعي للخدم

ــاء.  ــة صنعـ بجامعـ

ـــة  ـــروق ذات دالل ـــد ف ـــل توج ـــع: ه ـــؤال الراب الس
إحصائيـــة يف تصـــورات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس 
ـــة  ـــة بجامع ـــات اجلامعي ـــويق اخلدم ـــع تس ـــو واق نح
ــوع  ــس، ونـ ــريات: اجلنـ ــز إىل متغـ ــقراء تعـ شـ

الكليـــة، واخلـــربة األكاديميـــة؟

أوال/ باختالف متغري اجلنس: 
ـــة  ـــروق ذات دالل ـــاك ف ـــت هن ـــا إذا كان ـــف ع للكش
إحصائيـــة يف اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة 
نحـــو تســـويق اخلدمـــات اجلامعيـــة بجامعـــة 
شـــقراء باختـــاف )اجلنـــس(؛ تـــم اســـتخدام 
(Independent لعينتـــن مســـتقلتن )اختبـــار )ت

ــي: ــا يـ (Sample T-Test، كـ

ــط العددالمتغیرمحاور االستبانة المتوســــــــ
الحســابي

االنحـــــــــــراف 
ــاري درجـــــــة قیمة تالمعی

ــة الحری
مستـــــــــوى 

الداللــة

ــات  تســویق الخدمـــــ
ــة التعلیمی

1562.380.70ذكر
4.6292110.001

572.850.53أنثى

ــات  تســویق الخدمـــــ
ــة البحثی

1562.110.65ذكر
2.9732110.001

572.430.78أنثى

تسویق الخدمات 
المجتمعیة

1562.140.70ذكر
3.2492110.001

572.490.68أنثى
الدرجة الكلیة 

لتسویق الخدمات 
الجامعیة

1562.210.65ذكر
3.8202110.001

572.590.62أنثى

جدول10
 اختبار (ت) لتوضيح الفروق يف متوسطات استجابات أفراد العينة باختالف متغري (اجلنس)
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ذات  فروًقــا  هنــاك  )10(  أن  اجلــدول  يوضــح 
ــن  ــل ب ــتوى )	0.0( فأق ــد مس ــة عن ــة إحصائي دالل
ــاور  ــو حم ــة نح ــة الدراس ــتجابات عين ــطات اس متوس
اخلدمــات  بتســويق  املتعلقــة  الثاثــة  االســتبانة 
وكذلــك  واملجتمعيــة(،  والبحثيــة،  )التعليميــة، 
ــة  ــات اجلامعي ــويق اخلدم ــة لتس ــة الكلي ــو الدرج نح
باختــاف متغــر )اجلنــس(، وذلــك لصالــح أعضــاء 
ــة  ــذه النتيج ــد ه ــاث. وتؤك ــن اإلن ــس م ــة التدري هيئ
عــى أن تصــورات أعضــاء هيئــة التدريــس عــن واقــع 
ــاث  ــدى اإلن ــت ل ــة كان ــات اجلامعي ــويق اخلدم تس
بدرجــة أكــر مــن نظرائهــم الذكــور. وختتلــف هــذه 

ذات  فروًقــا  هنــاك  )11(  أن  اجلــدول  يوضــح 
فأقــل   )0.0	( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة 
ــو  ــة نح ــة الدراس ــتجابات عين ــطات اس ــن متوس ب
حمــاور االســتبانة الثاثــة املتعلقــة بتســويق اخلدمــات 

ــرون )2017م(؛  ــاوري وآخ ــة احل ــع دراس ــة م النتيج
ــة  ــة إحصائي ــا ذات دالل ــاك فروًق ــت أن هن ــي بين والت
ــة بجامعــة  ــع التســويق للخدمــات اجلامعي حــول واق

ــور. ــح الذك ــوع ولصال ــر الن ــزى ملتغ ــاء تع صنع

ثانًيا/ باختالف متغري (نوع الكلية): 
ــة  ــروق ذات دالل ــاك ف ــت هن ــا إذا كان ــف ع للكش
الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  يف  إحصائيــة 
ــار  ــث اختب ــتخدم الباح ــة( اس ــوع الكلي ــاف )ن باخت
 (Independent Sampleمســتقلتن لعينتــن  )ت( 

(T-Test، وذلــك كــا يــي:

ــو  ــك نح ــة(، وكذل ــة، واملجتمعي ــة، والبحثي )التعليمي
الدرجــة الكلية لتســويق اخلدمــات اجلامعيــة باختاف 
متغــر )نــوع الكليــة(، وذلــك لصالــح أعضــاء هيئــة 

ــة.  ــات العلمي ــس بالكلي التدري

المتوسط العددالمتغیرمحاور االستبانة
الحسابي

االنحراف 
درجة قیمة تالمعیاري

الحریة
مستوى 
الداللة

الخدماـــــت  تســویق 
لتعلیمیــة ا

1142.690.65علمیة
4.2502110.001

992.300.69إنسانیة

ــات  ــویق الخدمــــ تس
البحثیــة

1142.300.72علمیة
2.3352110.001

992.070.67إنسانیة

تسویق الخدمات 
المجتمعیة

1142.390.65علمیة
3.4842110.001

992.060.74إنسانیة
الدرجــة الكلیــــــــــة 
الخدمــات  لتســویق 

لجامعیــة ا

1142.460.63علمیة
3.5432110.001

992.140.67إنسانیة

جدول11
اختبار (ت) لتوضيح الفروق يف متوسطات استجابات أفراد العينة باختالف متغري (نوع الكلية)



636

اجمللد (7)، العدد (2)،ج (2) جامعة احلدود الشمالية (ذو احلجة 1443هـ / يوليو2022م)       ،(ISSN: 1658- 7006) جملة الشمال للعلوم اإلنسانية

وتـدل هـذه النتيجـة عـى أن تصـورات أعضـاء هيئـة 
تسـويق  واقـع  عـن  العلميـة  بالكليـات  التدريـس 
اخلدمـات اجلامعيـة كانـت بدرجـة أكـر مـن نظرائهـم 
يف الكليـات اإلنسـانية. ويعـزو الباحـث هـذه النتيجـة 
إىل النظـرة التـي حيملهـا أعضـاء هيئـة التدريـس جتـاه 
مـن  كثـًرا  عليهـا  يعّولـون  حيـث  العلميـة؛  الكليـات 
األفـكار  حتويـل  ويف  والتطبيقيـة،  اإلنتاجيـة  الناحيـة 
واالبتـكارات إىل منتجـات جتاريـة ذات عوائـد ماديـة؛ 
ممـا يعنـي حاجتهـا أكثر إىل تسـويق منتجاهتـا وخدماهتا. 
وتتفـق هـذه النتيجة مع دراسـة العتيبـي )1435ه( التي 
ذكـرت أن هناك فروًقـا ذات داللة إحصائيـة حول واقع 
تسـويق اخلدمات اجلامعيـة ومؤرشات القدرة التنافسـية 

باختـاف الكليـة، وذلـك لصالـح الكليـات التطبيقية. 
بينـا ختتلف هـذه النتيجة مع دراسـة احلـاوري وآخرون 
)2017م( التـي أشـارت إىل أن هناك فروًقـا ذات داللة 
اجلامعيـة  للخدمـات  التسـويق  واقـع  إحصائيـة حـول 
بجامعـة صنعاء تعـزى ملتغـر الكلية ولصالـح الكليات 

اإلنسانية. 

ثالًثا/ باختالف متغري (اخلربة األكاديمية): 
للكشـف عا إذا كانت هناك فـروق ذات داللة إحصائية 
يف اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة باختـاف )اخلـرة 
األحـادي  التبايـن  حتليـل  اسـتخدام  تـم  األكاديميـة( 

وذلـك عـى النحـو التايل:

مستوى الداللةقیمة فمتوسط درجات الحریةمجموع المربعاتالمجموعاتمحاور االستبانة

تسویق الخدمات التعلیمیة

بین 
0.44520.222المجموعات

0.4590.632
داخل 

101.7552100.485المجموعات

102.200212المجموع

تسویق الخدمات البحثیة

بین 
2.07421.037المجموعات

2.1210.123
داخل 

102.6672100.489المجموعات

104.741212المجموع

تسویق الخدمات المجتمعیة

بین 
3.16621.583المجموعات

3.2020.043
داخل 

103.8172100.494المجموعات

106.983212المجموع

الدرجة الكلیة لتسویق الخدمات الجامعیة

بین 
1.16620.583المجموعات

1.3250.268
داخل 

92.3762100.440المجموعات

93.542212المجموع

جدول (12)
 حتليل التباين األحادي لتوضيح الفروق يف متوسطات استجابات أفراد العينة باختالف اخلربة األكاديمية
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يوضـــح اجلـــدول )12( أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات 
داللـــة إحصائيـــة بـــن متوســـطات اســـتجابات 
ـــع  ـــة لواق ـــة الكلي ـــن الدرج ـــة وب ـــة الدراس ـــراد عين أف
ــة  ــا املتمثلـ ــة وأبعادهـ ــات اجلامعيـ ــويق اخلدمـ تسـ
يف )اخلدمـــات التعليميـــة واخلدمـــات البحثيـــة( 
ــث  ــة(، حيـ ــرة األكاديميـ ــر )اخلـ ــاف متغـ باختـ
ــة لألبعـــاد عـــى  بلغـــت قيمـــة مســـتوى الداللـ
الكليـــة  وللدرجـــة   ،)0.	23  ،0.	32( التـــوايل 

يوضـــح اجلـــدول )13( أن الفـــروق جـــاءت 
ـــم  ـــن خرهت ـــس مم ـــة التدري ـــاء هيئ ـــح أعض لصال
)أقـــل مـــن5 ســـنوات( بمتوســـط حســـايب 
)0	.2( وبانحـــراف معيـــاري )	0.7(. وقـــد 
يرجـــع الســـبب يف ذلـــك إىل أن ذوي اخلـــرة 

ــن )	0.0( أي  ــر مـ ــم أكـ ــا قيـ )8	0.2(، ومجيعهـ
ـــروق ذات  ـــد ف ـــن توج ـــًا. يف ح ـــة إحصائي ـــر دال غ
داللـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى )	0.0( بـــن 
ـــو  ـــة نح ـــة الدراس ـــراد عين ـــتجابات أف ـــطات اس متوس
واقـــع تســـويق )اخلدمـــات املجتمعيـــة( باختـــاف 
متغـــر اخلـــرة األكاديميـــة. ولتحديـــد اجتـــاه هـــذه 
ـــوي  ـــرق معن ـــل ف ـــار أق ـــتخدام اختب ـــم اس ـــروق ت الف

)LSD(، وذلـــك كـــا يـــي:

اخلدمـــات  تســـويق  أمهيـــة  يـــرون  األقـــل 
ـــة  ـــات اجلامعي ـــن اخلدمــــــــ ـــر م ـــة أكث املجتمعي
ـــع  ـــس املجتم ـــات مت ـــا خدم ـــار أهن ـــرى باعتب األخ
بشـــكل مبـــارش ويتضــــــــح تأثرهـــا بشـــكل 

أكـــر. 

الخبرة 
االنحرافالمتوسط الحسابيالعدداألكادیمیة

المعیاري

أقل 
من 5
سنوات

5 إلى 
أقل من 

10
سنوات

10
سنوات 

فأكثر

أقل من 5
0.33*0.31*-392.500.76سنوات

5 إلى أقل من 
-0.33*10962.190.68 سنوات

10 سنوات 
-0.33*782.170.70فأكثر

جدول (13) 
اختبار أقل فرق معنوي (LSD) للفروق يف وجهات نظر أفراد عينة الدراسة 

باختالف (اخلربة األكاديمية)

(0.05) دال عند مستو *
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توصيات الدراسة:
بنــاًء عــى النتائــج التــي قدمتهــا الدراســة؛ فــإن 
القــرار  صنــاع  يعمــل  بــأن  يــويص  الباحــث 
واملســؤولن بجامعــة شــقراء عــى الرفــع مــن مســتوى 
تســويق اخلدمــات اجلامعيــة يف جماالهتــا الثــاث: 
التعليميــة، والبحثيــة، واملجتمعيــة؛ نظــًرا ألمهيتــه 
وتأثراتــه اإلجيابيــة عــى اجلامعــة واملجتمــع. ويمكــن 
ــن  ــدد م ــة لع ــي اجلامع ــال تبن ــن خ ــك م ــم ذل أن يت
اإلجــراءات التــي تتنــاول آليــة تســويق خدماهتــا 

ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع ــة، وذل اجلامعي
أوال/ فيام يتعلق بمجال اخلدمات التعليمية: 

ــل دوره -  ــاص وتفعي ــاع اخل ــع القط ــل م التواص
ــة  ــم للجامع ــن الدع ــد م ــى املزي ــول ع للحص
خلدماهتــا  التســويقية  اســرتاتيجياهتا  جمــال  يف 

التعليميــة.
التعــاون مــع اجلامعــات األجنبيــة املتميــزة يف - 

تقديــم بعــض الرامــج األكاديميــة.
ــة، -  ــج األكاديمي ــتوى الرام ــع مس ــعي إىل رف الس

ــا. ــي هل ــاد الراجم ــى االعت ــول ع واحلص

ثانيا/ فيام يتعلق بمجال اخلدمات البحثية:
ــوا -  ــن ليتمكن ــة للباحث ــاعدة الازم ــم املس تقدي

ــات  ــم إىل منتج ــم وابتكاراهت ــل أفكاره ــن حتوي م
ــع. ــة واملجتم ــى اجلامع ــع ع ــود بالنف ــة تع جتاري

ــي -  ــة الت ــات البحثي ــر اخلدم ــى تطوي ــل ع العم
تقدمهــا اجلامعــة مــن خــال االســتعانة بمراكــز 

ــال. ــذا املج ــورة يف ه ــة املتط ــث األجنبي البح
العلميــة -  لألبحــاث  املناســب  الدعــم  تقديــم 

املتميــزة  املشــاريع  وحتفيــز  واالبتــكارات، 
االخــرتاع.  وبــراءات 

ثالثا/ فيام يتعلق بمجال اخلدمات املجتمعية:
اإلرساع يف اســتكال املبــاين واملرافــق اجلامعيــة يف - 

مجيــع املحافظــات التــي ختدمهــا اجلامعــة.
األعــال -  رجــال  مــع  الــرشاكات  عقــد 

واملؤسســات املجتمعيــة للحصــول عــى دعمهــم 
ــاء  ــن العم ــة؛ ليتمك ــق اجلامع ــتكال مراف يف اس
ــن  ــي- م ــع املح ــراد املجتم ــة أو أف ــواء الطلب -س

االســتفادة منهــا.
يف -  والتدريبيــة  العلميــة  االستشــارات  توفــر 

وإتاحتهــا  والتخصصــات،  املجــاالت  شــتى 
املجتمــع.   أفــراد  مــن  للمســتفيدين 

وحــدة  إنشــاء  عــى  اجلامعــة  تعمــل  أن  رابعــا/ 
ــوادر  ــا بالك ــة وتزويده ــات اجلامعي ــويق اخلدم لتس
البرشيــة املؤهلــة، والعمــل عــى تدريبهــم للرفــع 
ــب  ــكان املناس ــة امل ــة إىل هتيئ ــم؛ باإلضاف ــن كفاءهت م
ــزات  ــن جتهي ــه م ــاج إلي ــام حتت ــا ب ــدة، وتزويده للوح
ماديــة وتقنيــة. ويمكــن أن تتضمــن مهــام الوحــدة مــا 

ــي: ي
لعمــل 	.  الســنوية  التشــغيلية  اخلطــة  إعــداد   

الوحــدة.
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العمــاء 2.  عــن  معلومــات  قاعــدة  إنشــاء   
اجلامعــة. خدمــات  مــن  واملســتفيدين 

ــتفيدين يف . 3 ــاء واملس ــع العم ــال م ــل الفع التواص
ــي  ــاق األكاديم ــا النط ــي يغطيه ــات الت املحافظ
ــة،  ــات اجلامعي ــن اخلدم ــم م ــد احتياجاهت لتحدي

ــوب. ــتوى املطل ــا باملس ــى تلبيته ــل ع والعم
ــتفيدة . 4 ــات املس ــادية للجه ــة اإلرش ــداد األدل إع

ــة. ــات اجلامعي ــن اخلدم م
 التعريــف باخلدمــات اجلامعيــة التــي تقدمهــا 	. 

ــا. ــويقية هل ــط التس ــع اخلط ــة ووض اجلامع
ــي 	.  ــرأي الت ــتطاعات ال ــات واس ــراء الدراس  إج

ــات  ــن خدم ــتفيدين م ــا املس ــدى رض ــس م تقي
اجلامعــة، والعمــل عــى الرفــع مــن مســتوى هــذه 

ــا. ــات وجودهت اخلدم

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ومفاهيــم  أســس  التســويق  )2006م(.  ثامــر  البكــري، 
العلميــة. اليــازوري  دار  عــّان:  معــارصة، 

بــدروس، وفــاء زكــي )2017م(. ســيناريوهات مقرتحــة 
باجلامعــات  التعليميــة  اخلدمــات  تســويق  ملســتقبل 
ــة.  ــات األجنبي ــض اجلامع ــاذج بع ــوء ن ــة يف ض املرصي
املجلــة الرتبويــة، كليــة الرتبيــة، جامعــة ســوهاج، )47(، 

  .429 -525
تســويق  معوقــات  )2010م(.  وادي هنــار  عائشــة  تاجــر، 
ــة  ــى جامع ــق ع ــة بالتطبي ــة اجلامعي ــات التعليمي اخلدم
أم درمــان اإلســامية. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، 
ــوم. ــن، اخلرط ــة النيل ــا، جامع ــات العلي ــة الدراس كلي
اجلامعــات  إدارة  )2010م(.  حممــد  ســيد  الــرب،  جــاد 

ــج  ــر ومناه ــرتاتيجيات التطوي ــم إس ــات التعلي ومؤسس
التحســن، القاهــرة: دار الفكــر العــريب.

احلريــري، خالــد حســن عــي )2013م(. التوجــه بالتســويق يف 
ــة  ــات العومل ــة ودوره يف مواجهــة حتدي اجلامعــات العربي
ومتطلبــات ســوق العمــل، املؤمتــر الــدويل للتعليــم 
ــة  ــتقبلية(، اجلامع ــاق مس ــريب )آف ــن الع ــايل يف الوط الع

ــر، 28-1 ــزة، 15-18يناي ــامية بغ اإلس
احلــاوري، عبــد الغنــي أمحــد؛ واهلمــداين، فتحيــة أمحــد؛ 
واحلــاج، نجــوى أمحــد )2017م(. تصــور مقــرتح 
ــاء  ــة صنع ــة بجامع ــات اجلامعي ــويق اخلدم ــر تس لتطوي
يف ضــوء أبــرز االجتاهــات العامليــة والعربيــة. جملــة 
الدراســات االجتاعيــة، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، 

   .75-99  ،)3(23 صنعــاء، 
داود، عبــد العزيــز أمحــد حممــد )2016م(. تســويق اخلدمــات 
التعليميــة باجلامعــات املرصيــة يف ضــوء بعــض اخلــرات 
األجنبيــة. جملــة مســتقبل الرتبيــة العربيــة، املركــز العــريب 

للتعليــم والتنميــة، 23)101(، 14-96.
رايض، حممــد محيــد؛ وإبراهيــم، عــي جهــاد )2010م(. واقــع 
ــة  ــة تطبيقي ــة: دراس ــات التعليمي ــودة اخلدم ــويق ج تس
ــاد،  ــة اإلدارة واالقتص ــة. جمل ــون/ اجلامع ــة املأم يف كلي
كليــة اإلدارة واالقتصــاد، اجلامعــة املســتنرصية، بغــداد، 

 .63-111  ،)85(
ــه )2007م(.  ــزة نبي ــايلة، مح ــد؛ والش ــاين حام ــور، ه الضم
ــايل يف  ــم الع ــات التعلي ــدى مؤسس ــويقي ل ــه التس التوج
األردن دراســة حتليليــة ميدانيــة. املجلــة األردنيــة يف إدارة 

ــة. 3)3(، 296-323.   ــة األردني ــال. اجلامع األع
العتيبــي، بــدر مــروك )1435ه(. تســويق اخلدمــات اجلامعيــة 
للجامعــات  التنافســية  القــدرة  حتســن  يف  ودوره 
كليــة  منشــورة،  غــر  دكتــوراه  رســالة  الســعودية. 

الرتبيــة، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة.
عــزب، حممــد عــي )2002م(. تســويق التعليــم وتطويــره 
الرتبيــة  جملــة  مــرص.  يف  منــه  االســتفادة  وإمكانيــة 

1-34  ،)26(10 القاهــرة،  والتنميــة، 
ــات  ــويق اخلدم ــل )2010م(. تس ــد جاي ــاف حمم ــي، عف فرغ
التعليــم  عــى  الطلــب  توجيــه  يف  ودوره  اجلامعيــة 
اجلامعــي يف مــرص. رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة 
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ــرص. ــوهاج، م ــة س ــة، جامع الرتبي
ــر؛  ــامية مط ــوعية، س ــد؛ والقمش ــد احلمي ــد عب ــن، حمم الش
أمحــد مخيــس  والكنــدي،  مــوزة عــي؛  والشــيادية، 
)2018م(. تصــور مقــرتح لتســويق الرامــج التعليميــة 
ــرات  ــض املتغ ــوء بع ــوس يف ض ــلطان قاب ــة الس بجامع
االقتصاديــة، جملــة كليــة الرتبيــة، جامعــة األزهــر، 

 .523-557  ،)180(2 القاهــرة، 
حممــد، ماريا أبيــة يوســف )2012م(. البيئــة اجلامعيــة وتأثرها 
لتســويق اخلدمــات اجلامعيــة بالواليــات بالتطبيــق عــى 
ــورة،  ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــل. رس ــة وادي الني جامع

كليــة الدراســات العليــا، جامعــة النيلــن، اخلرطــوم.
ــات  ــويق اخلدم ــمر )2009م(. تس ــد س ــروة حمم ــي، م املوج
ــالة  ــي. رس ــم اجلامع ــن التعلي ــل لتحس ــة مدخ اجلامعي
ــن  ــة ع ــة، جامع ــة الرتبي ــورة، كلي ــر منش ــتر غ ماجس

ــرة.  ــمس، القاه ش
نايــل، ســحر حســني أمحــد )2015م(. دراســة تقويميــة 
لتســويق اخلدمــات اجلامعيــة يف ضــوء إدارة اجلــودة 
ــة  ــات عربي ــة دراس ــة. جمل ــات املرصي ــاملة باجلامع الش
ــرب،  ــن الع ــة الرتبوي ــس، رابط ــم النف ــة وعل يف الرتبي

.297-374  ،)61( مــرص، 
وحــدة اإلحصــاء واملعلومــات )2019م(، إحصائيــة عــدد 
أعضــاء هيئــة التدريــس. وكالــة اجلامعــة للتطويــر 
واجلــودة، جامعــة شــقراء، اململكــة العربيــة الســعودية.
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فاعلية أنشطة قائمة على المخططات المعلوماتية لتنمية تحصيل
طالب المرحلة المتوسطة في مقرر الفقه واتجاهاتهم نحوه

)قدم للنشر يف 1441/9/11هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/6هـ(
راســـة إىل التعـــرف عـــى فاعليـــة أنشـــطة قائمـــة عـــى املخططـــات املعلوماتيـــة لتنميـــة حتصيـــل طـــاب املرحلـــة املتوســـطة يف مقـــرر الفقـــه  ملخـــص البحـــث:  هدفـــت الدِّ
ـــه  ـــن: جتريبي ـــيمهم إىل جمموعت ـــم تقس ـــًا، ت ـــن )60( طالب ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــي، وتكون ـــبه التجريب ـــه ش ـــي بتصميم ـــج التجريب ـــة املنه ـــتخدمت الدراس ـــوه، واس ـــم نح واجتاهاهت
ـــات  ـــى املخطط ـــة ع ـــطة القائم ـــتخدام األنش ـــها باس ـــم تدريس ـــد ت ـــة، فق ـــة التجريبي ـــا املجموع ـــة، أم ـــة التقليدي ـــة بالطريق ـــة الضابط ـــس املجموع ـــم تدري ـــث ت ـــة؛ حي وضابط

ـــه.  ـــرر الفق ـــاه ملق ـــاس االجت ـــي، ومقي ـــار التحصي ـــة أداة االختب ـــتخدمت الدراس ـــة، واس املعلوماتي
ـــة يف  ـــة والضابط ـــن التجريبي ـــاب يف املجموعت ـــات الط ـــط درج ـــتوى )0,05( ملتوس ـــد مس ـــة عن ـــة احصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف ـــة وج ـــة احلالي ـــراءات الدراس ـــرت إج ـــد أظه     وق
ـــة  ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــا أظه ـــة، ك ـــة التجريبي ـــاب املجموع ـــات ط ـــح درج ـــق ولصال ـــتوى التطبي ـــم ومس ـــتوى الفه ـــر ومس ـــتوى التذك ـــد مس ـــدي عن ـــي البع ـــار التحصي االختب
وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصائيـــة عنـــد مســـتوى )0,05( بـــن متوســـط درجـــات الطـــاب يف املجموعـــة التجريبيـــة وبـــن املجموعـــة الضابطـــة يف املقيـــاس البعـــدي 

ـــة. ـــة التجريبي ـــاب املجموع ـــات ط ـــح درج ـــه ولصال ـــرر الفق ـــاب يف مق ـــات الط الجتاه
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Abstract:: The study aimed to identify the effectiveness of activities based on infographics in developing Intermediate School students’ achievement in jurisprudence 
(fiqh) course and their attitudes towards it. The study used the experimental method with its quasi-experimental design. The study sample consisted of (60) students 
who were divided into two experimental and control groups. The control group was taught traditionally, whereas the experimental group was taught using activities 
based on infographics. The study used the achievement test as an instrument and the attitude scale towards fiqh course.  
The study results showed statistically significant differences, at the (0.05) level, between the mean scores of students in the experimental group and the control group 
in the post achievement test, at the levels of recall, understanding and application, in favour of experimental group students. The results also showed statistically 
significant differences, at the (0.05) level, between the mean scores of students in the experimental group and those of the control group, in the post-measurement of 
students’ attitudes towards fiqh course in favour of the experimental group students.
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مقدمة:
يشــهد العــر احلــايل تطــورات حديثــة، وهــذه 
ــاة؛  التطــورات أحدثــت تغــرًا يف شــتى جمــاالت احلي
األمــر الــذي يتطلــب توظيــف ذلــك يف العمليــة 
التعليميــة بــا يســهم يف حتقيــق أهدافهــا، وحيقــق لــدى 
ــاة  ــع مراع ــارات م ــارف وامله ــل املع ــن أفض املتعلم

ــم.  ــة بينه ــروق الفردي الف
ــم  ــل التعلي ــع مراح ــامية يف مجي ــة اإلس ــل الرتبي وحتت
أمهيــة كبــرة ومنزلــة خاصــة لتحقيــق أهــداف التعليم 
وغاياتــه، والنهــوض بمســتوى األمــة اإلســامية 
والرقــي هبــا؛ ليحقــق الســعادة لإلنســان يف دنيــاه 
وآخرتــه، كــا أن تدريــس الرتبيــة اإلســامية يتضمــن 
ــب  ــكل اجلوان ــام ب ــه واالهت ــم ورعايت ــة املتعل تنمي
اجلســمية والعقليــة واالنفعاليــة واالجتاعية، ويشــجع 
املعلــم عــى اســتخدام كل مــا يســاعده لبلــوغ أهــداف 
ــا ال خيتلــف مــع طبيعتهــا وال يقتــر عــى  ــه، ب مادت
ــة. )املالكــي،2015، ص15(. ــم باملعرف ــد املتعل تزوي
ومقــرر الفقــه أحــد فــروع الرتبيــة اإلســامية، وُيعنــى 
ــح  ــذا تتض ــى ه ــات، وع ــادات واملعام ــة العب بدراس
ــام،  ــكل ع ــذ بش ــاة التلمي ــه يف حي ــرر الفق ــة مق أمهي
ــح  ــا تتض ــاص، ك ــكل خ ــة بش ــة التعليمي ويف العملي
أمهيتــه للتاميــذ يف كونــه يعمــل يف انســجام تــام مــع 
بقيــة املــواد األخــرى لتكويــن شــخصية املتعلــم، 
ــث  ــره وباحلدي ــم وتفس ــران الكري ــط بالق ــو مرتب فه
الرشيــف والعلــم بــه باعتبارمهــا أهــم مصدريــن مــن 

ــه، 2015(. ــامي )الفقي ــع اإلس ــادر الترشي مص

    واألنشــطة التعليميــة تســهم يف حتقيــق أهــداف 
الــدروس  أهــداف  وإيصــال  التعليميــة،  العمليــة 
للمتعلمــن؛ نظــرا الهتامهــا باجلوانــب العمليــة 
واحلياتيــة للمتعلمــن، فلــم يعــد الرتكيــز عــى الكتاب 
املــدريس فحســب؛ بــل صــار النشــاط جــزءًا رئيســًا يف 
ــة  ــعى إىل إجيابي ــة تس ــة مهم ــة، ولبن ــة التعليمي العملي
ــهم  ــا تس ــة، ك ــن املعرف ــه ع ــاطه، وبحث ــم ونش املتعل
األنشــطة يف دعــم العمليــة التعليميــة مــن خــال ربــط 

ــمية،2010(. ــاة )اهلاش ــية باحلي ــادة الدراس امل
     وإذا كانــت طــرق التدريــس االعتياديــة قــد أغفلــت 
دور املتعلــم يف عمليــة التدريــس؛ فقــد أولــت الطــرق 
احلديثــة اهتامــًا كبــرًا بطبيعــة املتعلــم وحاجاتــه 
ــة  ــادئ الرتبوي ــن املب ــد م ــاة العدي ــه، ومراع واهتامات
ــة  ــة ومتكامل ــخصية متوازن ــداد ش ــهم يف إع ــي تس الت
للمتعلــم )اجلهيمــي،2009( ،كــا اهتمــت طــرق 
ــا  ــة وتوظيفه ــاليب البري ــة باألس ــس احلديث التدري
ومنــذ   ،)2016 )أبوزيــد،  التعليميــة  العمليــة  يف 
ــن  ــورة وب ــن الص ــش ب ــل تعاي ــة حص ــور الكتاب ظه
اللغــة، وأصبحــت هنــاك عاقــة فنيــة جوهريــة 
بينهــا، يف ســياقها يتكامــل ويتداخــل كًا منهــا مجاليــًا 
ودالليــًا، حيــث تقــوم عــى التعبــر مــن خــال ثنائيــة 
ــة  ــا الداللي ــا محوالهت ــون هل ــون؛ فيك ــكل واملضم الش
واإلحيائيــة، وتأخــذ تداعيتهــا املعنويــة، وقــد شــهدت 
هــذه العاقــة بينهــا تطــورا  بتطــور أشــكال التواصــل 
فنجدمهــا  املجــاالت،  مــن  وغرهــا  االجتاعيــة 
ــا،  ــام وغره ــائل اإلع ــم ووس ــا يف التعلي ــا مع تازم
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ــة ممــا حيقــق  ولذلــك ينبغــي اســتثار هــذه العاق
ــه  ــن خال ــم م ــكل يت ــا، بش ــاق بينه ــل اخل التكام
تكامــل األدوات، األدوات )عبدالرمحــن وآخــرون، 
ــة  ــر دراس ــا تش ــروري ك ــن ال ــد م 2016(،إذ يع
ــى  ــدرايس ع ــج ال ــواء املنه ــراين)2018( إىل احت الزه
صــور ورســومات وأشــكال تقــوم بمســاعدة كل 
ــم والطالــب عــى التعامــل مــع املعلومــات  مــن املعل
املعقــدة والصعبــة لتحويلهــا إىل أشــياء حمسوســة 

ــة. وواضح
ــوظ يف  ــز ملح ــاك متي ــح هن ــارض أصب ــت احل ويف الوق
احليــاة التعليميــة للمتعلمــن، حيث تطــورت األدوات 
ــن  ــم م ــتخدم يف التعلي ــي تس ــة الت ــاليب احلديث واألس
أجــل تقديــم املعلومــات برسعــة، بغــض النظــر عــن 
الزمــان واملــكان، وبــدالً مــن حماولــة رشح حــدث أو 
معلومــات، أو بيانــات أو حمتــوى يف ســياق تقليــدي، 
ــم  ــاعدة تصمي ــن، وبمس ــق مع ــا بتدف ــن توفره يمك
معــن واســتخدام أشــكال بريــة خمتلفــة مثــل 
ــة  ــكال التوضيحي ــن واألش ــم والتلوي ــة والرس الكتاب
والصــوت والفيديــو، وهــذا مــا يمكــن أن تعــرف بــه 

.(Taspolat et al., 2017 (املخططــات املعلوماتيــة
واملخططــات املعلوماتيــــــــة أو مــــــــا يســمى 
التصاميــم  أو   ،Infographics باإلنفوجرافيــــــك 
البيانــات  أو   ،  Information Design املعلوماتيــــــة 
التصويريــة التفاعليــة visualization Data عــى مــدى 
ــة، أصبحــت طريقــة شــائعة  الســنوات العــرش املاضي
لعــرض معلومــات موجــزة، حيــث تعــد املخططــات 

املعلوماتيــة أداة مفيــدة للتعليــم يف الفصول الدراســية؛ 
اجلــودة  عــايل  املعلومــايت  املخطــط  يقــدم  حيــث 
بيانــات معقــدة بصيغــة ميــرسة ومشــوقة مــن الناحيــة 
اجلاليــة تســاعد الطــاب عــى فهــم املعلومــات 
برسعــة أكــر(Sudakov, etal.,2016) ، وتعــده أبــو 
ــم  ــة لفه ــة خاق ــرا وطريق ــا مبتك ــد )2016( فن زي
ــن  ــذا الف ــراد؛ فه ــالة لألف ــح الرس ــوى، وتوضي املحت
ال يعــد فقــط جمــرد أرقــام ورســومات بيانيــة أو 
ــدة  ــة معق ــات بحثي ــواد ودراس ــو م ــا ه ــم؛ إن تصامي
تــم تبســيطها وحتليلهــا وإخراجهــا بشــكل تصويــري 
مبســط لتســهل عــى القــارئ التمعــن والنظــر يف 
 (Gallagher,  )جوهــر املوضــوع، حيــث تشــر دراســة
ــهم يف  ــة تس ــات املعلوماتي (et al, 2017 إىل أن املخطط

ــد  ــا، ولق ــدة وفهمه ــم املعق ــتيعاب املفاهي ــن اس حتس
ــم  ــة يف التعلي ــات املعلوماتي ــتخدام املخطط ــهل اس س
أشــكاال جديــدة يف تصميــم هــذه األدوات وتطبيقهــا، 
ــة  ــاء املعلوم ــاعد يف بق ــة وتس ــدة وجذاب ــا مفي ــا أهن ك
ــا  ــم )2016م( أن دجمه ــد الدهي ــم، وتؤك ــدى املتعل ل
يف املنهــج يســاعد عــى تركيــز انتبــاه املتعلــم وإثارتــه 
وتشــجيعه وتوضيــح العاقــة لــه بــن العنــارص، فــإذا 
ــهلت  ــبة، س ــة مناس ــا بطريق ــا و تصميمه ــم توظيفه ت
ــي  ــات الت ــكات والتحدي ــن املش ــر م ــة الكث مواجه
ــر  ــم أكث ــح التعل ــة، وأصب ــة التعليمي ــه العملي تواج

ــة.  فعالي
واملخـططــــات املعلوماتيــة واحــــدة مــن البيــــئات 
التعليــــمية اجلديــــدة املستخدمة لتوفر املعلومــــات 
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ــدام  ــح استخـ ــا أصبـ ــة، كـ ــة مرئي ــها بطريق لقـرائـ
ــات  ــارًا يف البيئ ــر انتشـ ــلوماتية أكث ــططات املعـ املخـ
التعليميــة؛ حيــث إهنــا تعــد واحــدة مــن املــواد 
أكثــر  التعلــم  جتعــل  التــي  األساســية  التعليميــة 
ــة  ــاة وتنمي ــاز بمراع ــا متت ــاء (Yildirim, 2016)، ك بق
اجلانــب الوجــداين للمتعلمــن. (Alrwele, 2017) ، و 
يعــد اجلانــب الوجــداين لــدى املتعلــم جانبــا أساســيا 
ــد  ــة لتحدي ــه بالدراســة الرتبوي ــام بتناول ينبغــي االهت
ســبل تنميتــه، وترز أمهيــة تنميتــه يف العمليــة التعليمية 
تنميــة إجيابيــة نحــو مــا يتعلمــه، كــا يعــد مقــرر الفقــه 
ــة لــدى املتعلــم  ــة اجتاهــات إجيابي ــًا لتنمي جمــاالً خصب
ــة  ــق وتزكي ــب للخل ــرر هتذي ــو مق ــته، فه ــو دراس نح

النفــس )الناجــم ،2013(.

 خلفية مشكلة الدراسة: 
     تشــكل التقنيــة جــزءًا كبــرًا مــن حياة املتعلــم يف هذا 
الوقــت، ومــع تنــوع مصــادر املعرفــة أصبــح الطالــب 
يتلقــى مــن خاهلــا أســاليب متنوعــة يف التعلــم؛ 
حيــث أســهمت التقنيــة يف تنوعهــا، وبنــاء عــى هــذا؛ 
ــة  ــاعد لتنمي ــة يس ــة التعليمي ــا يف العملي ــإن توظيفه ف
التحصيــل املعــريف واالجتــاه اإلجيــايب نحــو مــا يتعلمــه 
ــة  ــر دراس ــا تذك ــة، ك ــطة التعليمي ــم، واألنش املتعل
حســن والعتيبــي )2015( مصــدرا  مهــا مــن مصــادر 
التعلــم، ومــن الوســائل املهمــة للتعبــر عــن قــدرات 
ومواهــب وانفعــاالت املتعلــم؛ لــذا كان تقديمهــا 
بطريقــة حديثــة وجذابــة أمــرا  مســاعدا لتحقيــق 

أهدافهــا، كــا أكــدت دراســة القــرين )2013( أن 
ــد  ــارات ق ــم ومه ــى مفاهي ــتمل ع ــه يش ــرر الفق مق
ــة يف تعلمهــا بالطــرق اجلامــدة  يواجــه املتعلــم صعوب
ــت  ــد أصبح ــن، فق ــظ والتلق ــى احلف ــد ع ــي تعتم الت
ــاك حاجــة ملحــة   الســتخدام أســاليب تدريســية  هن
إىل  باإلضافــة  الفقــه؛  لتدريــس  حديثــة ومتنوعــة 
ــم  ــف التعلي ــل مواق ــامية بتفعي ــة اإلس ــام الرتبي اهت
والتعلــم، والتأكيــد عــى رضورة ممارســة النشــاط 
)املالكــي،2005(؛ وحيــث إن املحتــوى الــدرايس 
ال يكفــي وحــده لتغطيــة كل االحتياجــات التــي 
لــذا  ومواقــف؛  خــرات  مــن  التلميــذ  حيتاجهــا 
ــة؛ ممــا يؤكــد أن  فاألنشــطة هــي املتممــة هلــذه العملي
النشــاط مــن صميــم العمــل التدريــي، وليــس جمــرد 
ــاين،2014(،  ــه، )القحط ــة ل ــوي ال قيم ــل ثان عام
فقــد  العمليــة،   الباحــث  خــرة  خــال  ومــن 
املتوســطة، و الحــظ  عمــل  لتدريــس املرحلــة 
للطــرق  اإلســامية  الرتبيــة  معلمــي  ممارســة 
ــم  ــاليب تقدي ــد يف أس ــدم التجدي ــة، وع االعتيادي
ــا,  ــامية عموم ــة اإلس ــة يف الرتبي ــطة التعليمي األنش
ــطة  ــم ألنش ــع إغفاهل ــًا، م ــه خصوص ــرر الفق ومق
ــة  ــطة التعليمي ــن األنش ــية، لك ــات الدراس املوضوع
2010( تســعى لتطويــر  كــا أشــار املوســوي) 
شــخصية الطالــب وتنميــة معرفتــه ومهاراتــه، وقــد 
أكــدت دراســة أكــرم )2013( أنــه مــن الــروري 
ــي  ــق ولتنم ــطة لتخل ــم األنش ــرق تقدي ــوع ط أن تتن

ــن. ــدى املتعلم ــة ل ــداع والدافعي اإلب
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مشكلة الدراسة:
ليصبــح  املقــرر  هلــذا  األنشــطة  تفعيــل  يف  ســعيًا 
ــة  ــًا يف عملي ــاركًا إجيابي ــاالً ومش ــرًا فع ــم عن املتعل
ــي متثلــت  التعلــم؛ فقــد جــاءت فكــرة الدراســة والت
يف الســؤال الرئيــس التــايل: مــا فاعليــة أنشــطة قائمــة 
ــة لتنميــة حتصيــل طــاب  عــى املخططــات املعلوماتي
املرحلــة املتوســطة يف مقــرر الفقــه واجتاهاهتــم نحــوه؟

 أسئلة الدراسة:
ســعت الدراســة احلاليــة لإلجابــة عــن األســئلة 

التاليــة:
ــات 	  ــى املخطط ــة ع ــطة القائم ــة األنش ــا فاعلي م

يف  املعــريف  التحصيــل  لتنميــة  املعلوماتيــة 
املســتويات )التذكــر، الفهــم، التطبيــق( لــدى 
الفقــه؟ املتوســطة يف مقــرر  املرحلــة  طــاب 

ــات 	  ــى املخطط ــة ع ــطة القائم ــة األنش ــا فاعلي م
املعلوماتيــة لتنميــة االجتاهــات لــدى طــاب 

ــه؟ ــرر الفق ــو مق ــطة نح ــة املتوس املرحل

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:

التعــرف عــى األنشــطة القائمــة عــى املخططــات 	 
املعلوماتيــة لتنميــة التحصيل املعريف يف املســتويات 
)التذكــر، الفهــم، التطبيــق( لــدى طــاب املرحلة 

املتوســطة يف مقــرر الفقــه واجتاهاهتــم نحــوه.
ــى 	  ــة ع ــطة القائم ــة األنش ــى فاعلي ــرف ع التع

املخططــات املعلوماتيــة لتنميــة التحصيــل املعــريف 
ــدى  ــق( ل ــم، التطبي ــر، الفه ــتويات )التذك يف املس

ــه. ــرر الفق ــطة يف مق ــة املتوس ــاب املرحل ط
ــى 	  ــة ع ــطة القائم ــة األنش ــى فاعلي ــرف ع التع

املخططــات املعلوماتيــة لتنميــة االجتاهــات لــدى 
ــه. ــرر الفق ــو مق ــطة نح ــة املتوس ــاب املرحل ط

أمهية الدراسة: 
تكمن أمهية الدراسة احلالية فيا يي:

الدراســية . 1 املناهــج  ومطــوري  معــدي  إفــادة 
ــة يف  ــات املعلوماتي ــة املخطط ــدى فاعلي ــة م ملعرف

التدريــس.
مســامهة الدراســة يف االســتفادة مــن التوجهــات . 2

ــة. ــة التعليمي ــح العملي ــة وتوظيفهــا يف صال احلديث
املعلوماتيــة . 3 الدراســة للمخططــات  اســتخدام 

ــات  ــداد دراس ــهم يف إع ــد يس ــه ق ــس الفق لتدري
وبحــوث يف فــروع الرتبيــة اإلســامية األخرى أو 
ــرى. ــاالت أخ ــا يف جم ــة وتوظيفه ــررات العام املق

األســاليب . 4 تطويــر  يف  الدراســة  مســامهة 
ــم  ــن يف تقدي ــدى املعلم ــا ل ــتخدمة وتنوعه املس

التدريبيــة. األنشــطة 

حدود الدراسة:
اقترت الدراسة احلالية عى احلدود التالية:

	 احلــدود الزمانيــة: أجريــت الدراســة احلاليــة
الــدرايس  للعــام  األول  الــدرايس  الفصــل  يف 
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	 ــة يف ــذه الدراس ــق ه ــم تطبي ــة: ت ــدود املكاني احل

ــة(.  ــة البكري ــم )حمافظ ــة القصي منطق
	 الثــاين الصــف  طــاب  البرشيــة:  احلــدود 

املتوســط املنتظمــون يف املــدراس احلكوميــة يف 
البكريــة. حمافظــة 

	 احلــدود املوضوعيــة: تــم تطبيــق الدراســة احلاليــة
لتدريــس الوحــدة األوىل )منزلــة الــزكاة ورشوط 
ــة(  ــوال الزكوي ــة )األم ــدة الثاني ــا( والوح وجوهب
مــن مقــرر الفقــه للصــف الثــاين املتوســط الفصل 
الــدرايس األول للعــام الدرايس1441هـــ، نظــرا 
ــكام  ــم واألح ــن املفاهي ــدد م ــى ع ــتاهلا ع الش
ضمــن  وضعهــا  يناســب  التــي  والــرشوط 
ــة،  ــات املعلوماتي ــى املخطط ــة ع ــطة القائم األنش
مســتويات  عــى  تقتــر  الدراســة  أن  كــا 

ــق(. ــم، التطبي ــر، الفه ــل )التذك التحصي

مصطلحات الدراسة:
عبــارة 	   :)Instructional activities) األنشــطة 

عــن جهــد عمــي منظــم، يقــوم بــه املتعلــم 
وتوجيهــه،  معلمــه  مــن  مبــارش  بــإرشاف 
ليســاعده عــى اكتســاب خمــرج تعّلمــي معــريف أو 
مهــاري مرتبــط بأهــداف املنهــج املــدريس املقــرر، 

)الشــيدي،2008(.
ــطة 	  ــة األنش ــا: جمموع ــان إجرائي ــا الباحث ويعرفه

التــي يارســها الطالــب أثنــاء دراســته ملقــرر 

الفقــه لطــاب الصــف الثــاين املتوســط والقائمــة 
ــة  ــديت )منزل ــة يف وح ــات املعلوماتي ــى املخطط ع
ــة(. ــوال الزكوي ــا( و)األم ــزكاة ورشوط وجوهب ال

املخططــات املعلوماتيــة )Infographic(: تقنيــة 	 
البــري للمعلومــات  التمثيــل  تعتمــد عــى 
اللفظيــة والنصيــة عــى شــكل صــور، وتســتخدم 
والصــور  واخلطــوط  واألشــكال  الرســوم 
لتوضيــح األفــكار اللفظيــة ويمكــن أن يتــم 
ــي  ــرك أو تفاع ــت أو متح ــكل ثاب ــا بش تصميمه

واحلميــداوي،2018(. )املــاح 
تصميــم 	  إجرائيــا:  الباحثـــــان  ويعرفهــا   

ــورة،  ــص، والص ــج الن ــى دم ــة ع ــطة قائم أنش
ــديت  ــه يف وح ــرر الفق ــة بمق ــومات الثابت والرس
)منزلــة الــزكاة ورشوط وجوهبــا( و)األمــوال 
الزكويــة(؛ لتســاعد عــى توضيــح املعنــى وتقديــم 
ليســهل  للمتعلــم  مبســط  بشــكل  املعلومــة 
اســتيعاهبا، وجييــب الطالــب عــى األســئلة التــي 

ــه. ــت ل وضع
عــام 	  يعرفــه   :)Achievement( التحصيــل 

الفــرد  حيققــه  »مــا  بأنــه:  ص305(   ،2000(
ويكتســبه مــن درجــة أو مســتوى النجــاح الــذي 
يصــل إليــه يف مــادة دراســية أو جمــال تعليمــي أو 

ــن«. ــي مع تدريب
ويعرفــه الباحثــان إجرائيــا بأنــه: مــا حيصــل عليــه 	 

طــاب الصــف الثــاين املتوســط مــن خــال 
ــة  ــديت )منزل ــي لوح ــار التحصي ــات االختب درج
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ــة(  ــوال الزكوي ــا( و)األم ــزكاة ورشوط وجوهب ال
بمقــرر الفقــه، املعــد يف هــذه الدراســة، وتقتــر 
الدراســة عــى مســتوى التذكــر والفهــم والتطبيــق 

ــة. ــوم( املعرفي مــن مســتويات )بل
 	 )Allport( عرفــه ألبــورت :)Attitude) االجتــاه

كــا عنــد الدريــج وآخريــن)2011م( بأنــه حالــة 
ــن  ــم م ــي، تنتظ ــتعداد العقي-العصب ــن االس م
ــو  ــتجابته نح ــه اس ــرد، وتوج ــرة الف ــال خ خ

ــن.  ــف مع ــوع أو موق موض
ــه 	  ــعر ب ــا يش ــه: م ــا بأن ــان إجرائي ــه الباحث ويعرف

طــاب الصــف الثــاين املتوســط ويظهــروه ملقــرر 
ــًا  ــواًء إجياب ــه س ــم ب ــتهم وعاقته ــه يف دراس الفق
أو ســلبًا، وذلــك بعــد دراســتهم الوحدتــن 
املتضمنتــن ألنشــطة قائمــة عــى املخططــات 
ــه  ــل علي ــا حيص ــتنادًا مل ــك اس ــة، وذل املعلوماتي
الطالــب مــن درجــة مــن خــال مقيــاس االجتــاه 

ــة. ــذه الدراس يف ه

أدبيات الدراسة: 
أوال: األنشطة التعليمية:

مفهوم األنشطة التعليمية:
شــاع اســتخدام مصطلــح األنشــطة التعليميــة يف 
ــه  ــر إلي ــا يش ــوي ك ــدان الرتب ــرة يف املي ــرتة األخ الف
الشــيدي) 2008(، واســتخدم للداللــة عــى مــا كان 
يكلــف بــه املعلمــون طاهبــم, وشــاعت مصطلحــات 
والواجبــات  واملحفوظــات  كالتاريــن  أخــرى 

ــات  ــن مكون ــة م ــطة التعليمي ــد األنش ــا، وتع وغره
ــق  ــر لتحقي ــدور كب ــهم ب ــي تس ــدريس الت ــج امل املنه
ــذ املنهــج؛ إذ يعرفهــا  ــة لتنفي ــه، إذ هــي مصاحب أهداف
الراســبي)2010( و الفتــاوي) 2006( بأهنــا كل مــا 
ــدرايس  ــل ال ــل الفص ــم داخ ــم واملتعل ــه املعل ــوم ب يق
أو خارجــه لتحقيــق األهــداف الرتبويــة املنشــودة 
اكتســاهبا  للمتعلــم  املــراد  اخلــرات  وتأثــرات 
ــه  ــا يتعلم ــكل م ــويق ل ــة والتش ــي املتع ــة جانب وإضاف
املتعلــم، وتشــمل األنشــطة التعليميــة كل اإلجــراءات 
ــم أو  ــا املتعل ــوم هب ــي يق ــاطات الت ــة والنش التعليمي

ــا.   ــا مع ــم أو مه املعل
ويعرفهــا الســلخي )2004( بأهنــا كل مــا يقــوم 
بــه املتعلــم أو املتعلمــون مــن العمليــات العقليــة 
واملارســات العمليــة يف املواقــف التعليميــة املختلفــة؛ 
والتــي تتناســب مــع رغبتهــم احلقيقيــة وميوهلــم 
املنشــودة،  التعليميــة  األهــداف  حتقيــق  بغــرض 
والدومــاين)2007(  جوارنــه)2006(  ويعرفهــا 
ــم  ــه املتعل ــوم ب ــذي يق ــد ال ــك اجله ــا ذل ــا بأهن أيض
ــًا  ــواء كان عقلي ــا س ــف أو خارجه ــة الص ــل غرف داخ
ــاعد  ــن يس ــدف مع ــاز ه ــق وإنج ــة حتقي ــًا بغي أو بدني
ــد  ــوه،  أو ق ــب نم ــع جوان ــم يف مجي ــة املتعل ــى تنمي ع
ينعكــس عــى ســلوكه ســواء أكان هــذا حتــت إرشاف 
املعلــم أو بدونــه. ويعرفهــا كل مــن العقــايب واهلواملــة 
)2016( بأهنــا كل األعــال التــي خيطــط هلــا، ويقــوم 
هبــا املتعلــم داخــل الصــف الــدرايس حتــت إدارة 

ــه.  ــه وتوجيه ــم وإرشاف املعل
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 وذكــرت البهــي )2017( بــأن هنــاك مســميات 
عديــدة وخمتلفــة لألنشــطة التعليميــة وجــدت يف 
ــمى  ــى مس ــاق ع ــد اتف ــة،  وال يوج ــات الرتبوي األدبي
ــة  ــطة املنهجي ــميات: األنش ــذه املس ــن ه ــد، وم واح
ــذان  ــة، وه ــة املصاحب ــطة املنهجي ــة واألنش االضافي
ــطة  ــة األنش ــور حرك ــة ظه ــرا يف بداي ــميان ظه املس
التعليميــة، ومــن املســميات األنشــطة املدرســية، 
الصفيــة،  واألنشــطة  الامنهجيــة،  واألنشــطة 
واألنشــطة الاصفيــة، واألنشــطة احلــرة، واملارســات 
الرتبويــة، ومــن خــال عــرض التعريفــات الســابقة؛ 
يتضــح االتفــاق بينهــا ويظهــر مفهــوم األنشــطة 
التعليميــة؛ إذ تشــمل اجلهــد العقــي والبــدين والتفاعل 
ــا  ــة وخارجه ــة الصفي ــل البيئ ــن داخ ــدى املتعلم ل
حتــت إرشاف موجــه مــن  املعلــم و التخطيــط املســبق 

ــودة. ــداف املنش ــق األه ــعيا لتحقي ــه س ل
ــًا  ــورًا واضح ــة تط ــطة التعليمي ــهدت األنش ــد ش وق
ــن  ــرن العرشي ــرش والق ــع ع ــرن التاس ــر الق يف أواخ
ألنــواع األنشــطة التــي يارســها الطــاب داخــل 
ــون  ــذي يقوم ــاط ال ــب النش ــه، بجان ــج وخارج املنه
بــه واملرتبــط باملــواد الدراســية، أو املرتبــط بميــول كل 
طالــب ورغباتــه مثــل: التمثيــل والتمرينــات الرياضية 
والرحــات  والتصويــر  واملناظــرات  والصحافــة 

2004م(. )شــحاته، 

أهداف األنشطة التعليمية:
العمليــة  يف  التعليميــة  األنشــطة  توظيــف  هيــدف 

ــا  ــد )2007( إىل م ــد احلمي ــار عب ــا أش ــة، ك التعليمي
ــي:  ي

ــة . 1 ترســيخ القيــم واملعتقــدات الدينيــة واالجتاعي
لــدى املتعلمــن.

ــاف . 2 ــى اكتش ــاعدهتم ع ــن ومس ــه املتعلم توجي
تنميتهــا  عــى  والعمــل  وميوهلــم  قدراهتــم 

. حتســينها و
إتاحــة الفــرص للمتعلمــن لاتصــال بالبيئــة . 3

ــل  ــن التفاع ــد م ــق مزي ــا لتحقي ــل معه والتعام
واالندمــاج.

عــى . 4 للتدريــب  للمتعلمــن  الفرصــة  إتاحــة 
القــدرة عــى  العلمــي واكتســاب  األســلوب 
واالســتنتاج. واالبتــكار  والتجديــد  البحــث 

توظيــف األنشــطة كوســائل تعليميــة مشــوقة . 5
لتنفيــذ املــواد املنهجيــة وترســيخها يف أذهــان 

املتعلمــن.
ــدوي . 6 ــل الي ــر العم ــو تقدي ــات نح ــة االجتاه تنمي

ــن. ــرتام العامل واح
ــة . 7 ــال منظوم ــن خ ــل م ــن للعم ــه املتعلم توجي

ــع.    ــات املجتم ــًا ملتطلب ــة حتقيق متكامل
كــا يمكــن اســتثار األنشــطة التعليميــة لتنميــة دافعيــة 
املتعلمــن وإثارهتــا نحــو التعلــم مــع مراعــاة الفــروق 

الفرديــة لــدى املتعلمــن.

أمهية األنشطة التعليمية:
يشـــر كل مـــن إبراهيـــم )2004( والدومـــاين)2007( 
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والراســـبي)2010( وعبـــد احلكيـــم )2018( إىل 
ــس  ــة يف التدريـ ــطة التعليميـ ــتخدام األنشـ أن اسـ

ـــى: ـــاعد ع يس
الربـــط بـــن املـــواد التعليميـــة وتطبيقاهتـــا يف . 1

ـــاة.  ـــع احلي واق
جعل الفهم والتعليم أكثر فاعلية.. 2
والقـــدرات . 3 املواهـــب  اكتشـــــــــــاف 

واالســـتعدادات املختلفـــة لـــدى املتعلمـــن، 
وصقلهـــا، وتطويرهـــا، وتوجيههـــا التوجيـــه 

ــد. ــليم املفيـ السـ
خـــرات . 4 إىل  النظريـــة  املعـــارف  حتويـــل 

عمليـــة.
ــن، . 5 ــدى املتعلمـ ــة لـ ــروح اجلاعيـ ــة الـ تنميـ

ـــه  ـــهمون في ـــي، يس ـــل مجاع ـــم يف عم بإرشاكه
جمتمعـــن يف وقـــت واحـــد.

  استثار املتعلمن لوقت فراغهم.. 6
  إكســـاب املتعلمـــن بعـــض مهـــارات التفكـــر . 7

التعليمـــي. 

األنشـــطة  اســـتخدام  أمهيـــة  يبـــن  وهـــذا 
بالنســـبة  وخاصـــة  بالتدريـــس،  التعليميـــة 
لتدريـــس مقـــررات الرتبيـــة اإلســـامية؛ وذلـــك 
للجمـــع بـــن النظريـــة والتطبيـــق؛ لئـــا تكـــون 
املوضوعــــــــــات الدراســـية غـــر مرتبطـــة 

ــة. ــب الواقعيـ ــاة الطالـ بحيـ

خطوات تنفيذ األنشطة التعليمية:
عنـــد اســـتخدام األنشـــطة التعليميـــة؛ تنفـــذ 
ـــا؛  ـــداد هل ـــة اإلع ـــب ومرحل ـــا يتناس ـــوات ب اخلط
حيـــث تشـــمل مرحلـــة التخطيـــط والتنفيـــذ 
ـــر  ـــة يس ـــكل مرحل ـــة ل ـــوات خاص ـــم خط والتقوي
عليهـــا املعـــد لألنشـــطة التعليميـــة، وأورد عيـــد 
ـــي ينبغـــي  ـــأن اخلطـــوات أو املراحـــل الت )2008( ب
ـــة؛  ـــطة التعليمي ـــذ األنش ـــد تنفي ـــا عن ـــر عليه الس
ـــم  ـــكل رق ـــا يف الش ـــل ك ـــة مراح ـــى ثاث ـــون ع تك

)1( وهـــي: 

نوكتنأبجيو،يساردلاماعلاةيادبلبقةطشنأللطيطختلاةلحرملاهذهمتت:ةطشنأللطيطختلا
.ذيفنتلاءانثأليدعتلالبقتثيحب  ةنرمةيميلعتلاةطشنأللةطخلا

عقاوىلإةطخلاهذهليوحتيفءدبلامتي؛ةيميلعتلاةطشنأللةطخلاعضودعب:ةطشنألاذيفنت
.ةطخلاهذهذيفنترخآىنعمبوأ،ةسردملالخادسوملميلمع

يكلو،ميوقتلايهةيميلعتلاةطشنألاذيفنتلحارمنمةريخألاةلحرملايهو:ةطشنألاميوقت
كانهنأىلإةفاضإ؛ذيفنتلادعبوذيفنتلاءانثأارمتسمنوكينأبجي،هنمضرغلاميوقتلاققحي
.ميوقتلاةيلمعىلعنيمئاقلاكلذكوهتاودأوميوقتلالئاسويفاددعت
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العلوم الرشعية واألنشطة التعليمية:
      تــزداد أمهيــة األنشــطة التعليميــة مــع مناهــج 
العلــوم الرشعيــة بصفــة خاصــة، فهــي ركيزة أساســية 
ــي اإلنســان  ــي تبن ــم؛ والت ــة والتعلي ــز الرتبي مــن ركائ
وجــاءت   ،)2014 )القحطــاين،  املتعلــم  الصالــح 
دعــوة اإلســام إىل ممارســة النشــاط التعليمــي يف 
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــة يف الق ــرة متمثل ــن كث مواط
النبويــة والتأثــر بالصحابــة -ريض اهلل عنهــم- ويف هذا 
الســياق؛ فــإن اهلل ســبحانه وتعــاىل طاملــا أخــر يف كتابه 
عــى مــا يوقــظ العقــل واحلــواس كــي تتفتــح ومتارس 
حــاالت مــن النشــاط العقــي والفكــري كــا يف قولــه 
ــُروَن(  تعــاىل يف كثــر مــن اآليــات البينــات )َأَفــَا َتَتَذكَّ
ــُروَن(  ــَا َتَذكَّ وَن( )َأَف ــِرُ ــَا ُتْب ــوَن( )َأَف ــَا َتْعِقُل )َأَف
وتبــدو هــذه إشــارات واضحــة للعمــل عــى حتريــك 
ــم  ــى فه ــادرًا ع ــه ق ــا جيعل ــان مم ــدى االنس ــل ل العق
وإدراك مــا حييــط بــه يف هــذا الكــون.  )القــايض 

وديــوان، 2016(. 

ثانيا: املخططات املعلوماتية:
مفهوم املخططات املعلوماتية:

     انتشــــر مصــــطلح املخططــــات املعلوماتيــة وذاع 
ــن  ــا ب ــع م ــي جتم ــرة؛ فهــ ــة األخيــ ــي اآلونــ فــ
ــي  ــاءات والت ــن اإلحص ــات، وب ــات واملعلوم البيان
ــم  ــات، وتتس ــري للبيان ــل الب ــى التمثي ــد ع تعتم
ــات  ــن البيانـ ــر مـ ــم كبيـ ــل كـ ــى حتوي ــدرة ع بالق
ــي  ــكل مرئـ ــى شـ ــاءات إلـ ــات واإلحص واملعلومـ

ــتقراء  ــه واس ــن فهمـ ــتعلم مـ ــتمكن املـ ــاعي؛ ليـ تفـ
ــرشي، 2018(،  ــه. )املنت ــتخاص نتائج ــه واس بيانات
ــك  ــا؛ وذل ــائعة هل ــرى ش ــميات أخ ــاك مس ــا أن هن ك
لاختــاف يف حتديــد الرتمجــة ومــن هــذه املســميات، 

كــا أشــار إليهــا )عبدالصمــد، 2017(:
الرسوم البيانية. 	 
كلمــة 	  وهــي   Infographics اإلنفوجرافيــك 

  (Iformation,إنجليزيــة مشــتقة مــن كلمتــن مهــا
 Visual Representation of وتعنــي:   Graphics)

للمعرفــة  البــري  التمثيــل  أي   Information

وتعــد شــكل مــن أشــكال فنــون الرســم املبتكــرة 
ــوح  ــة ووض ــة برسع ــل املعلوم ــى نق ــادرة ع الق

ــارئ.  ــذب الق جل
Infographics   اإلنفوجرافيكس.	 

Information Design التصاميم املعلوماتية. 	 

التصوريـــــــة 	  البيانــات   Data Visualization

التفاعليــة.    
ــن  ــد كل م ــا عن ــة ك ــات املعلوماتي ــد باملخطط ويقص
2017م(  ســامل(  و  الدخنــي)2015م(  و  درويــش 
ــم  ــات واملفاهي ــات واملعلوم ــل البيان ــن حتوي ــا »ف بأهن
فهمهــا  يمكــن  ورســومات  صــور  إىل  املعقــدة 
واســتيعاهبا بوضــوح وتشــويق، وتتميــز هــذه التقنيــة 
ــارئ  ــى الق ــة ع ــدة والصعب ــات املعق ــرض املعلوم بع
بطريقــة سلســة وســهلة وواضحــة«، كــا يعرفهــا عبــد 
ــي  ــة الت ــا العملي ــرون )2016م( »بأهن ــن وآخ الرمح
يتــم فيهــا الدمــج بــن املعلومــات واملعــارف )النــص( 
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يرافقــه التصميـــم اجلارفيكــي أو الصورة؛  فهي شــكل 
ــن  ــع ب ــذي جيم ــي، ال ــور املرئ ــن التص ــص م متخص
ــت  ــة وضع ــالة معين ــال رس ــور إليص ــات والص الكل

ــة«. ــة معين ــدف ونتيج ــق ه ــالة لتحقي ــك الرس تل
وبنــاء عــى هــذا؛ فاملخططــات املعلوماتيــة هــي التقنية 
التــي تقــدم املعلومــات واملفاهيــم واإلحصــاءات 
املعقــدة بطريقــة سلســلة وســهلة وذلــك باجلمــع بــن 
النــص وبــن الصــورة بتصميــم يســاعد القــارئ عــى 
ســهولة االســتيعاب، ونظــرًا لتعــدد التســميات هلــذا 
ــتخدام  ــة اس ــذه الدراس ــان يف ه ــدد الباحث ــم؛ ح العل
ــة  ــة العربي ــة؛ الرتمج ــات املعلوماتي ــح املخطط مصطل

ــك. ــح اإلنفوجرافي ملصطل

تصنيفات املخططات املعلوماتية:
     ختتلــف تصنيفــات املخططــات املعلوماتيــة وتتعــدد 
أنواعهــا وفقــًا لتنــوع اســتخداماهتا أو طريقــة العــرض 
هلــا أو الغــرض واهلــدف الــذي صممــت مــن أجلــه، 

ومــن هــذه التصنيفــات مــا يــي:
والدخنــي)2015(  درويــش  مــن  كل  يصنــف 
ــامل) 2017(  ــرون( 2016( وس ــن وآخ ــد الرمح وعب
ــًا  ــة؛ وفق ــات املعلوماتي ــلتوت) 2018( للمخطط وش

لطريقــة العــرض إىل:
املخطــط املعلومــايت الثابــت: ويقصــد بــه صــورة . 1

ــع أو تــوزع ويف  ــة، إمــا أن تطب ــة ولكــن ثابت دعاي
الغالــب يكــون حمتــواه يــرشح شــيئا مــا، ويعرض 
إحصــاءات أو معلومــات أو بيانــات، وينقســم إىل 

نوعــن:
واملخطــط  األفقــي.  الثابــت  املعلومــايت  املخطــط 

الــرأيس. الثابــت  املعلومــايت 
بــه . 2 ويقصــد  املتحــرك:  املعلومــايت  املخطــط 

البيانــات  حتويــل  يتــم  وفيــه  )الفيديــو(، 
إىل  وينقســم  تفاعــي،  فيديــو  إىل  واملعلومــات 

نوعــن:
ــات 	  ــه البيان ــع علي ــادي يوض ــور ع ــو مص  فيدي

والتوضيحــات بشــكل جرافيــك إلظهــار بعــض 
ــه. ــو نفس ــى الفيدي ــم ع ــق واملفاهي احلقائ

 تصميــم البيانــات واإلرشــادات واملعلومــات 	 
ــل  ــرك متكام ــكل متح بش

عــن . 3 عبــارة  التفاعــي:  املعلومــايت  املخطــط 
تصميــم للبيانــات واألفــكار واملعلومــات بشــكل 
ــة. ــة املعروض ــادة العلمي ــع امل ــل م ــهم يف التفاع يس

مزايا استخدام املخططات املعلوماتية:
      أورد (Smiciklas , 2012 )واملنتــرشي( 2018م( 
ــة  ــات املعلوماتي ــتخدام املخطط ــا اس ــن مزاي ــددًا م ع

ــا: منه
1- سهولة الفهم.

2- عامل اجلذب. 
3- سهولة تعامل املخ مع املخططات املعلوماتية.               

4- التجديد 
5- التعلم املرئي.

6- تبسيط املعلومات.
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ثالثا: التحصيل الدرايس:
مفهوم )التحصيل الدرايس(:

التحصيـــل الـــدرايس Academic Achievement لـــه 
ــن  ــن واملتعلمـ ــاط املعلمـ ــائد يف أوسـ ــوم سـ مفهـ
وأوليـــاء األمـــور وأفـــراد املجتمـــع بشـــكل عـــام، 
ويمكـــن حتديـــده بـــا يظهـــره املتعلمـــون مـــن 
ـــادة  ـــية يف امل ـــم األساس ـــارف واملفاهي ـــتيعاب للمع اس
ــاح يف  ــن نجـ ــه مـ ــا حيرزونـ ــررة، ومـ ــة املقـ العلميـ
اختباراهتـــم الدراســـية املختلفـــة، أو مـــا حيصلـــون 
عليـــه مـــن درجـــات يف االختبـــارات. )الفاخـــري، 
ـــا  ـــه م ـــد( 1416هــــ(؛ بأن ـــه احلام ـــا يعرف 2005(، ك
ــة مـــن معلومـــات خـــال  ــه يف املدرسـ يتـــم تعلمـ
دراســـة مقـــرر معـــن، ومـــا يدركـــه املتعلـــم مـــن 
ـــتنبطه  ـــا يس ـــن م ـــات وب ـــذه املعلوم ـــن ه ـــة ب العاق
منهـــا مـــن حقائـــق تنعكـــس يف أداء املتعلـــم عـــى 
اختبـــار يوضـــع وفـــق قواعـــد معينـــة؛ متّكـــن مـــن 
ــًا بـــا يســـمى بدرجـــات  تقديـــر أداء املتعلـــم كّميـ

ــل. التحصيـ
التحصيــل  أن  ياحــظ  ســبق؛  مــا  خــال  ومــن 
الــدرايس يتحــدد مفهومــه باملعــارف واملهــارات التــي 
حيصــل عليهــا املتعلــم مــن خــال عمليــة التدريــس؛ 
والتــي يتــم قياســها بــأدوات متنوعــة تتمثــل يف 

ــة. ــوم الرشعي ــل الــدرايس للعل التحصي
 أمهية التحصيل الدرايس:

ــاح  ــًا لنج ــؤرشًا مه ــدرايس م ــل ال ــأيت التحصي      ي
العمليــة التعليميــة، ويبحــث القائمــون عــى العمليــة 

التعليميــة عــن العوامــل التــي مــن شــأهنا رفــع 
املتعلمــن،  لــدى  الــدرايس  التحصيــل  مســتوى 
ــة  ــه، وتظهــر أمهي ــام ب ــه واالهت ــرة في والعوامــل املؤث
ــي) 2011م(  ــر الريام ــا يش ــدرايس، ك ــل ال التحصي

ــي: ــا ي في
ــن . 1 ــات تبـ ــى معلومـ ــول عـ ــاعده يف احلصـ يسـ

ـــارشة  ـــة مب ـــون بطريق ـــه املتعلم ـــا حّصل ـــدى م م
مـــن حمتـــوى املـــادة الدراســـية.

يمكـــن مـــن خالـــه الكشـــف عـــن انخفـــاض . 2
مســـتوى املتعلمـــن، وبالتـــايل عـــى املعلـــم 

ــه. ــرق تدريسـ ــه وطـ ــر يف أدائـ ــادة النظـ إعـ
الدرجـــة العاليـــة أو املنخفضـــة لـــه يمكـــن . 3

أن تـــؤدي إىل تعزيـــز االجتاهـــات اإلجيابيـــة 
ــل  ــاج إىل تعديـ ــا حيتـ ــل مـ ــة وتعديـ الصحيحـ

بصـــورة مســـتمرة.
تســـهم معرفتـــه يف توجيـــه العمليـــة التعليميـــة، . 4

ـــية  ـــم واألرسة واإلدارة املدرس ـــن للمعل ـــا يمك ك
ـــم. ـــى لطاهب ـــتوى درايس أع ـــق مس حتقي

يعـــد مـــن احلاجـــات الشـــخصية التـــي يســـهم . 5
ـــرد  ـــل الف ـــادة تقب ـــه، يف زي ـــوق في ـــاح والتف النج
لذاتـــه، وبالتـــايل يف إحـــداث التوافـــق النفـــي 

ـــه.  ل
الدراسات السابقة: 

     يتــم عــرض الدراســات الســابقة والتي اســتخدمت 
ــب  ــًا للرتتي ــم وفق ــة يف التعلي ــات املعلوماتي املخطط

الزمنــي مــن األقــدم لألحــدث، كــا يــي:
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عــى  التعــرف  أبوزيــد)2016(  دراســة  هدفــت 
ــدة  ــس وح ــك لتدري ــتخدام اإلنفوجرافي ــة اس فاعلي
مهــارات  التحصيــل  لتنميــة  مــر«  »ســكان 
ــة,  ــة الثانوي ــاب املرحل ــدى ط ــري ل ــر الب التفك
ــبه  ــي و ش ــن الوصف ــة املنهج ــتخدمت الدراس واس
االختبــار  يف  الدراســة  أداة  وتكونــت  التجريبــي، 
التحصيــي واختبــار مهــارات التفكــر البــري، 
ــتوى  ــن يف مس ــود حتس ــج وج ــت النتائ ــد أوضح وق
التحصيــل ومهــارات التفكــر البــري لــدى طــاب 
باســتخدام  درســوا  الذيــن  التجريبيــة  املجموعــة 
اإلنفوجرافيــك، بينــا هدفــت دراســة )عمــر 2016( 
ــة  ــة قائم ــرتاتيجية مقرتح ــة اس ــن فاعلي ــف ع للكش
ــة  ــم العلمي ــاب املفاهي ــك يف اكتس ــى اإلنفوجرافي ع
وتنميــة مهــارات التفكــر البــري واالســتمتاع بتعلم 
ــي،  ــس االبتدائ ــف اخلام ــذ الص ــدى تامي ــوم ل العل
التجريبــي،  شــبه  املنهــج  الدراســة  واســتخدمت 
ومقيــاس  االختبــار  الدراســة:  أدوات  وكانــت 
ــذ الصــف اخلامــس  االســتمتاع بتعلــم العلــوم لتامي
ــس  ــة تدري ــة فاعلي ــج الدراس ــرز نتائ ــي، وأب االبتدائ
ــى  ــة ع ــة قائم ــرتاتيجية مقرتح ــتخدام اس ــوم باس العل
اإلنفوجرافيــك يف اكتســاب املفاهيــم العلميــة ولتنميــة 
االســتمتاع  وتنميــة  البــري  التفكــر  مهــارات 
اخلامــس  الصــف  طــاب  لــدى  العلــوم  بتعلــم 
ــي( 2016(؛  ــة العتيب ــاءت دراس ــا ج ــي، ك االبتدائ
هبــدف التعــرف عــى تأثــر اســتخدام اإلنفوجرافيــك 
ــدى  ــة ل ــل قواعــد اللغــة االنجليزي التعليمــي لتحصي

ــاض،  ــة الري ــط بمدين ــف األول املتوس ــات الص طالب
ــي،  ــبه التجريب ــج ش ــة املنه ــتخدمت الدراس ــد اس وق
ــي،  ــار التحصي ــة يف االختب ــت أداة الدراس ــا تكون ك
ــة  ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت ــرز النتائ ــن أب وم
اللغــة  قواعــد  حتصيــل  يف  إجيــايب  تأثــر  وجــود 
ــط  ــف األول املتوس ــات الص ــدى طالب ــة ل اإلنجليزي
يف املســتويات التاليــة: التذكــر، الفهــم، التطبيــق، 
ــة  ــة التجريبي ــح املجموع ــب، لصال ــل، الرتكي التحلي
ــي،  ــك التعليم ــتخدام اإلنفوجرافي ــت باس ــي درس الت
ــا هدفــت دراســة إســاعيل( 2016( إىل التعــرف  بين
التحصيــل  لتنميــة  اإلنفوجرافيــك  تأثــر  عــى 
ــد  ــم عن ــا التعلي ــاب تكنولوجي ــدى ط ــدرايس ل ال
ــل،  ــق، والتحلي ــم، والتطبي ــر، والفه ــتوى التذك مس
ــج  ــة املنه ــتخدمت الدراس ــوه، واس ــم نح واجتاهاهت
شــبه التجريبــي، ومتثلــت أداة الدراســة يف اختبــار 
ــرز النتائــج ظهــور  حتصيــي ومقيــاس اجتــاه، ومــن أب
ــدرايس  ــل ال ــن التحصي ــة ب ــة اجيابي ــة ارتباطي عاق
ــد  ــا توج ــك، ك ــو اإلنفوجرافي ــم نح ــن اجتاهاهت وب
فــروق دالــة إحصائًيــا يف درجــات طــاب املجموعــة 
ــده  ــي وبع ــار التحصي ــق االختب ــل تطبي ــة قب التجريبي
ــل  ــق والتحلي ــم والتطبي ــر، والفه ــتوى التذك يف مس
 Cifci لصالــح التطبيــق البعــدي، كــا جــاءت دراســة
ــات  ــتخدام املخطط ــر اس ــن تأث ــف ع (2016) للكش

املعلوماتيــة عــى التحصيــل واالجتــاه نحــو مــادة 
شــبه  املنهــج  الدراســة  واســتخدمت  اجلغرافيــا 
ــاب  ــن ط ــة م ــة الدراس ــت عّين ــي، وتكون التجريب
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يف  الدراســة  أداة  ومتثلــت  العــارش،  الصــف  مــن 
ــادة  ــرر م ــاه ملق ــاس االجت ــي ومقي ــار التحصي االختب
اجلغرافيــا مــن إعــداد الباحــث، كــا أظهــرت النتائــج 
ــة يف هــذا املقــرر؛  أن اســتخدام املخططــات املعلوماتي
ــم  ــاب واجتاهه ــي للط ــل األكاديم ــن التحصي زاد م
ــم  ــتوى التعّل ــن مس ــاهم يف حتس ــرر، و س ــو املق نح
البــري واللفظــي أيًضــا، بينــا هدفــت دراســة 
التجســيد  تأثــر  قيــاس  إىل  عبدالصمــد)2017( 
ــادر  ــرر مص ــم مق ــاإلنفوجرافيك ملفاهي ــايت بـ املعلوم
ــريف  ــل املع ــاءة التمثي ــق كف ــة وف ــات املرجعي املعلوم
املرتفعــة واملتوســطة واملنخفضــة للمعلومــات، وذلــك 
ــادر  ــرر مص ــم مق ــة مفاهي ــى تنمي ــا ع ــة تأثره بدالل
املعلومــات املرجعيــة وعــادات العقــل والكفــاءة 
ــم،  ــا التعلي ــاب تكنولوجي ــدى ط ــة ل ــة املدرك الذاتي
واســتخدمت الدراســة بعــض تصميــات املنهــج 
الوصفــي يف مرحلــة الدراســة والتحليــل والتصميــم، 
ــتقل  ــر املس ــر املتغ ــاس تأث ــي لقي ــج التجريب واملنه
ــم،  ــة التقوي ــة يف مرحل ــه التابع ــى متغرات ــث ع للبح
ــي  ــار التحصي ــن االختب ــة م ــت أدوات الدراس وتكون
ــرز  ــت أب ــة، وكان ــداد الباحث ــن إع ــو م ــاس, وه واملقي
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــج وج النتائ
املجموعــة  درجــات  ملتوســطي   )0,05( مســتوى 
والبعــدي  القبــي  التطبيقــن  يف  األوىل  التجريبيــة 
يف االختبــار التحصيــي ومقيــاس الكفــاءة الذاتيــة 
املدركــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة، وهدفــت 
دراســة الشــهري)2018( للكشــف عــن فاعليــة 

ــري بـــ  ــم الب ــى التعل ــم ع ــي قائ ــم تعليم تصمي
)اإلنفوجرافيــك( عــى حتصيــل مــادة احلاســب اآليل، 
ــتخدام  ــم اس ــي، كــا ت ــك تعليم ــم إنفوجرافي وتصمي
عــى  االختبــار  تطبيــق  وتــم  التجريبــي،  املنهــج 
ــج  ــفت نتائ ــًا، وكش ــًا وبعدي ــة قبلي ــي الدراس جمموعت
الدراســة عــن وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى داللــة )0,05( ملتوســطي درجــات االختبــار 
ــب اآليل  ــادة احلاس ــدي يف م ــي والبع ــي القب التحصي
لطــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل، والتــي درســت 
املقــرر بالتصميــم القائــم عــى التعلــم البــري 
باملخطــط املعلومــايت العمــودي، لصالــح التطبيــق 
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــرق ذي دالل ــود ف ــدي، ووج البع
مســتوى داللــة )0,05( ملتوســطي درجــات االختبــار 
ــب اآليل  ــادة احلاس ــدي يف م ــي والبع ــي القب التحصي
لطــاب املجموعــة التجريبيــة الثانيــة، والتــي درســت 
املقــرر بالتصميــم القائــم عــى التعلــم البــري 
ــق  ــح التطبي ــري، لصال ــايت الدائ ــات املعلوم باملخطط

ــدي. البع
التعليق عى الدراسات السابقة:

أوجه االتفاق مع الدراسة: 	 
ــة مــع الدراســات الســابقة . 1 تتفــق الدراســة احلالي

ــة. ــات املعلوماتي ــاول املخطط يف تن
ــات . 2 ــض الدراس ــع بع ــة م ــة احلالي ــق الدراس تتف

عمــر،2016؛  )أبوزيــد،2016؛  الســابقة 
 Cifci, 2016 ــاعيل،2016؛ ــي،2016؛ إس العتيب
ــهري،2018( يف تطبيقها  عبدالصمد،2017؛ الش
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ــي. ــج التجريب للمنه
ــد،2016؛ . 3 ــو زيـ ــات )أبـ ــدة دراسـ ــت عـ اتفقـ

العتيبــــــــــي،1437؛  الشهــــــري،2018؛ 
يف  احلاليـــة  الدراســـة  مـــع  عمـــر،2016( 
ـــررات  ـــة يف مق ـــات املعلوماتي ـــتخدام املخطط اس

ــام. ــم العـ التعليـ
ـــد،2016؛ . 4 ـــو زي ـــات )أب ـــض الدراس ـــت بع اتفق

الشهـــــــــــري،2018؛  إســـاعيل،2016؛ 
العتيبـــي،1437( مـــع الدراســـة احلاليـــة يف 
ــات  ــتخدام املخططـ ــر اسـ ــى تأثـ ــرف عـ التعـ

ــل. ــى التحصيـ ــا عـ ــة وفاعليتهـ املعلوماتيـ
أوجه االختاف مع الدراسة:	 

ختتلــف الدارســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة . 1
بأهنــا وظفــت املخططــات املعلوماتيــة يف األنشــطة 
التعليميــة؛ حيــث جــاءت دراســة عمــر )2016( 
باســتخدام اســرتاتيجية مقرتحــة قائمــة عــى 
املخططــات املعلوماتيــة، كــا اســتخدمت دراســة 
ــى  ــم ع ــًا قائ ــًا تعليمي ــهري )2018( تصمي الش

ــك. ــري باإلنفوجرافي ــم الب التعل
ختتلــف الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة . 2

ــة  ــث تناولــت الدراس ــرر الــدرايس؛ حي يف املق
احلاليــة مقــرر الفقــه، وتعتــر الدراســة األوىل 
ــتخدمت  ــي اس ــث- الت ــم الباح ــد عل ــى ح - ع
املقــرر عــى  املعلوماتيــة يف هــذا  املخططــات 
ــد  ــا تناولــت دراســة عب حــد علــم الباحــث، بين
الصمــد )2017( ودراســة إســاعيل )2016( 

ــي. ــم اجلامع التعلي
الدراســات الســابقة التــي تــم عرضهــا كانــت يف . 3

جمتمعــات خمتلفــة، اختلفــت عــن جمتمع الدراســة 
احلاليــة.

الدراســات . 4 مــع  احلاليــة  الدراســة  اختلفــت 
الــدرايس. التحصيــل  مســتويات  يف  الســابقة 

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 	 
اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن الدراســات . 1

ــة  ــات املعلوماتي ــى املخطط ــرف ع ــابقة بالتع الس
ــا. ــا وإجرائي نظري

ســاعدت الدراســات الســابقة يف حتديــد عنــارص . 2
اإلطــار النظــري وأدوات الدراســة؛ وذلــك لقلــة 
األدبيــات التــي تناولــت املخططــات املعلوماتيــة.

فروض الدراسة:
سعت الدراسة للتحقق من الفروض التالية:

إحصائيــا 	  دال  فــرق  يوجــد  األول:  الفــرض 
عنــد مســتوى )0,05( بــن متوســط درجــات 
ــار  ــة يف االختب ــة والضابط ــن: التجريبي املجموعت
ــاب  ــح ط ــر لصال ــتوى التذك ــد مس ــدي عن البع

املجموعــة التجريبيــة.
إحصائيــا 	  دال  فــرق  يوجــد  الثــاين:  الفــرض 

عنــد مســتوى )0,05( بــن متوســط درجــات 
ــار  ــة يف االختب ــة والضابط ــن: التجريبي املجموعت
ــاب  ــح ط ــم لصال ــتوى الفه ــد مس ــدي عن البع

املجموعــة التجريبيــة. 
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الفــرض الثالــث: توجــد فــروق ذات داللــة 	 
ــط  ــن متوس ــتوى )0,05( ب ــد مس ــة عن احصائي
ــة يف  ــة والضابط ــن: التجريبي ــات املجموعت درج
االختبــار البعــدي عنــد مســتوى التطبيــق لصالــح 

ــة. ــة التجريبي ــاب املجموع ط
الفــرض الرا بــع: يوجــد فــرق دال إحصائيــا عنــد 	 

مســتوى )0,05( بــن متوســطات درجــات طاب 
املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف القيــاس 
البعــدي الجتاهاهتــم نحــو اســتخدام املخططــات 

ــة يف مقــرر الفقــه. املعلوماتي

التصميم التجريبي للدراسة
ــوائية  ــة العش ــة بالطريق ــار العين ــم اختي ــة: ت ــة الدراس عين
ــة  ــاب مدرس ــة يف ط ــة الدراس ــت عين ــيطة، ومتثل البس
الشــيخ عبــد اهلل اخلليفــي املتوســطة طــاب الصــف الثــاين 
ــوائية  ــة العش ــة بالطريق ــيم العين ــم تقس ــا ت ــط، ك املتوس
ــم 30 ــة وعدده ــة جتريبي ــن جمموع ــيطة إىل جمموعت البس

منهج الدراسة:
ــه  ــي بتصميم ــج التجريب ــة املنه ــتخدمت الدراس اس
شــبه التجريبــي؛ وذلــك ملعرفــة تأثــر األنشــطة 
)املتغــر  املعلوماتيــة  املخططــات  عــى  القائمــة 
ــف  ــاب الص ــريف لط ــل املع ــى التحصي ــتقل( ع املس
الثــاين املتوســط يف مقــرر الفقــه، وفقــا لتصنيــف بلــوم 
ــق( واجتــاه  ــة )التذكر-الفهم-التطبي لألهــداف املعرفي
ــة(. ــرات التابع ــه )املتغ ــرر الفق ــو مق ــاب نح الط

ــم  ــايل تصمي ــكل الت ــرض الش ــة: يع ــم الدراس تصمي
ــة: ــة احلالي الدراس

ــًا. ــم 30 طالب ــة وعدده ــة ضابط ــًا، وجمموع طالب
أدوات الدراسة: 

ــر  ــر املتغ ــة تأث ــة ومعرف ــئلة الدراس ــن أس ــة ع لإلجاب
املســتقل عــى املتغــرات التابعــة )التحصيــل واجتــاه 
األدوات  الدراســة  اســتخدمت  للمقــرر(؛  الطــاب 

التاليــة: 

المجموعة الضابطة

القیــاس القبلــي لمســتوى 
فــي  الطــالب  تحصیــل 
(التذكر-الفھم-التطبیــق) 
ــھ ــرر الفق واتجاھاتھــم لمق

ــة  ــس بالطریقـــــ التدری
وفــق  االعتیادیــــــــة 
محتـــــــــــوى الكتــاب 

المدرســي

لمســتوى  البعــدي  القیــاس 
فــي  الطــالب  تحصیــل 
لتطبیــق)  ا - لفھم ا كر- لتذ ا )
الفقــھ لمقــرر  واتجاھاتھــم 

المجموعة التجریبیة

القیــاس القبلــي لمســتوى 
فــي  الطــالب  تحصیــل 
(التذكر-الفھم-التطبیــق) 
ــھ ــرر الفق واتجاھاتھــم لمق

باستخـــــدام  التدریــس 
القائمــــــــة  األنشــطة 
ــات  ــى المخطط علـــــــ

تیــة لمعلوما ا

لمســتوى  البعــدي  القیــاس 
فــي  الطــالب  تحصیــل 
لتطبیــق)  ا - لفھم ا كر- لتذ ا )
الفقــھ لمقــرر  واتجاھاتھــم 
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ــزكاة أ.  ــة ال ــدة األوىل )منزل ــي للوح ــار التحصي االختب
ــن  ــة( م ــوال الزكوي ــة )األم ــا( والثاني ورشوط وجوهب
مقــرر الفقــه للصــف الثــاين املتوســط )1441ه(؛ 
وذلــك لقيــاس تأثــر املتغــر املســتقل )األنشــطة 
ــر  ــى املتغ ــة( ع ــات املعلوماتي ــى املخطط ــة ع القائم
التابــع )التحصيــل( يف املســتويات املعرفيــة األوىل 
)التذكــر- الفهــم- التطبيــق( بنــاء عــى تصنيــف 

ــوم(. )بل
مقيــاس اجتاهــات الطــاب ملعرفــة اجتاهــات الطــاب ب. 

نحــو مقــرر الفقــه. 
االختبار التحصيي:

خطوات إعداد االختبار وهي مفصلة كااليت:
أ - اهلدف من االختبار:     

حتــدد هــدف االختبــار التحصيــي يف قيــاس حتصيــل 
ــف  ــن تصني ــة م ــا للمعرف ــتويات الدني ــد املس ــاب عن الط

بلــوم )التذكر-الفهم-التطبيــق(، يف الوحــدة األوىل )منزلــة 
الــزكاة ورشوط وجوهبــا( والوحــدة الثانيــة )األمــوال 
الزكويــة( مــن مقــرر الفقــه للصــف الثــاين املتوســط 
الفصــل الــدرايس األول1441هـــ، للتعــرف عــى فاعليــة 
ــة  ــة لتنمي ــات املعلوماتي ــى املخطط ــة ع ــطة القائم األنش

)التذكر-الفهم-التطبيــق(. املســتويات:  يف  التحصيــل 
ب - األهداف السلوكية:

تــم اعتــاد األهــداف الســلوكية مــن كتــاب دليــل املعلــم 
الــذي وضعتــه وزارة التعليــم لتدريــس مقــرر الفقــه 
ــام  ــدرايس األول الع ــل ال ــط الفص ــاين املتوس ــف الث للص

1441 ه. الــدرايس 
ج - جدول املواصفات:

جــدول  وتصميــم  إعــداد  تبــن  التاليــة  اخلطــوات 
ــن  ــوع م ــح كل موض ــدول لتوضي ــداد ج ــات: إع املواصف

املختــارة. املقــرر  موضوعــات 

النسبةعدد الصفحاتموضوع الدرسم
المئویة

عدد
الحصص

النسبة
المئویة

عدد
األھداف

النسبة
المئویة

ترتیب
األھمیة

تعریف الزكاة وحكمھا1
17,63%106%12,51%2ومكانتھا في اإلسالم

2
حكم من جحد أو منع
إخراج الزكاة وشروط

وجوبھا
2%12,51%104%11,85

3
زكاة بھیمة األنعام

واألموال التي تجب فیھا
الزكاة

2%12,51%103%8,86

26,51%309%253%4زكاة الخارج من األرض4
14,74%105%12,51%2زكاة األثمان5
11,82%204%18,72%3زكاة عروض التجارة6

 زكاة األسھم وزكاة7
8,87%103%6,31%1الدين

-100 %34 100 %10010%16المجموع

 جدول رقم )1(
 يوضح األمهية النسبية لكل درس من دروس الوحدتني وذلك يف ضوء عدد الصفحات

 وعدد احلصص الدراسية وعدد األهداف لكل درس
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يوضــح اجلــدول الســابق األمهيــة النســبية لــكل 
الدراســيتن،  الوحدتــن  موضــوع مــن مواضيــع 
حيــث يتضــح أن املوضــوع الرابــع )زكاة اخلــارج 
الوحدتــن  يف  موضــوع  أهــم  هــو  األرض(  مــن 
الصفحــات  الدراســيتن، وذلــك يف ضــوء عــدد 
ــم؛  ــدى وزارة التعلي ــرر ل ــاب املق ــوع يف الكت للموض
والتــي كان عددهــا )4( صفحــات، وعــدد احلصــص 
ــت  ــي بلغ ــوع والت ــس املوض ــررة لتدري ــية املق الدراس
ــلوكية  ــداف الس ــدد األه ــية، وع ــص دراس )3( حص
املتضمنــة يف املوضــوع والتــي يســعى لتحقيقهــا؛ 

ــتويات  ــن مس ــتوى م ــكل مس ــئلة ل ــد األس ــم حتدي ــا ت ك
ــن  ــوع م ــكل موض ــة ب ــئلة املرتبط ــد األس ــداف، وحتدي األه

ــدول  ــن اجل ــح م ــا يتض ــداف، ك ــت )9( أه إذ بلغ
ثــاين  التجــارة( هــو  أن موضــوع )زكاة عــروض 
ــو  ــة ه ــل أمهي ــوع األق ــة، واملوض ــات أمهي املوضوع
املوضــوع الســابع ) زكاة األســهم وزكاة الديــن(.

ــداد  ــم إع ــوى ت ــبي للمحت ــوزن النس ــح ال ولتوضي
جــدول ملوضوعــات الوحــدات الدراســية، وتوضيــح 
األهــداف الســلوكية لــكل موضــوع درايس وفــق 
ــد  ــق(، وحتدي ــم- التطبي ــر- الفه ــتويات )التذك املس
لألهــداف  وفقــا  للموضوعــات  النســبية  األوزان 

ــايل: ــدول الت ــو اجل ــى نح ــا ع ــة هل التابع

ــدد  ــة، وكان ع ــدة الثاني ــدة األوىل والوح ــات الوح موضوع
ــؤاالً. ــن س ــي عرشي ــار التحصي ــئلة االختب أس

عناصر المحتوى
عدد مستوى األھداف

األھداف
الوزن 
النسبي تطبیقفھمتذكر

4206تعریف الزكاة وحكمھا ومكانتھا في اإلسالم
حكم من جحد أو منع إخراج الزكاة وشروط 

2114وجوبھا

زكاة بھیمة األنعام واألموال التي تجب فیھا 
8,8%2103الزكاة

4509زكاة الخارج من األرض
3025زكاة األثمان

1304زكاة عروض التجارة
8,8%0213زكاة األسھم وزكاة الدین

1614434المجموع
11,7%41,2%47,1%الوزن النسبي لألھداف

جدول رقم )2(
 املواصفات لاختبار التحصييل وفقا لعدد األهداف
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د- صياغة املفردات:
التحصيــي  االختبــار  عبــارات  صياغــة  متــت 
للوحدتــن: األوىل والثانيــة ملقــرر الفقــه للصــف 
الثــاين املتوســط الفصــل الــدرايس األول، وكان عــدد 

ســؤاال.  )20( األســئلة 
هـ- التعليامت:

تــم وضــع تعليــات االختبــار وعرضهــا عــى جمموعة 
ــام،  ــوح الت ــا الوض ــي فيه ــا روع ــن، ك ــن املختص م
ــدى  ــاس م ــو قي ــار ه ــن االختب ــرض م ــا أن الغ ك
ــارة،  ــة يف املوضوعــات املخت ــادة العلمي ــل لل التحصي
وأن تكــون التعليــات ســهلة ومبــارشة، مــع توضيــح 
كيفيــة اإلجابــة عــى األســئلة بوضــع مثــال عــى ذلــك 

ــار. ــدد لاختب ــت املح ــد بالوق والتقي

و- االختبار املبدئي:
     كان االختبــار التحصيــي يف املوضوعــات املختــارة 

يف صورتــه املبدئيــة عــى النحــو التــايل:
ــت 	  ــي بلغ ــئلة والت ــارات األس ــدد عب ــع ع توزي

ــداف  ــع األه ــا لتوزي ــؤاال وفق ــن س )20( عرشي
ــلوكية. الس

نوع األسئلة: االختيار من متعدد.	 
ــن أربعــة 	  ــة صحيحــة واحــدة مــن ب ــر إجاب تواف

ــؤال: )أ( و)ب( و)ج( و)د(. ــكل س ــارات ل اختي
ز- صدق االختبار:

بالصــدق،  اتســم  إذا  صاحلــًا  االختبــار  يكــون 
وللتحقــق مــن صــدق االختبــار؛ تــم اســتخدام 

التاليــة: األســاليب 

عناصر المحتوى
عدد مستوى األھداف

األسئلة تطبیقفھمتذكر
تعریف الزكاة وحكمھا ومكانتھا في 

3104اإلسالم

حكم من جحد أو منع إخراج الزكاة 
1102وشروط وجوبھا

زكاة بھیمة األنعام واألموال التي 
1102تجب فیھا الزكاة

2305زكاة الخارج من األرض
2013زكاة األثمان

1102زكاة عروض التجارة
0112زكاة األسھم وزكاة الدین

108220عدد األسئلة

 جدول رقم )3(
 توزيع عدد أسئلة االختبار التحصييل عى حسب مستوى األهداف
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صدق املحتوى: 	 
تــم إعــداد جــدول املواصفــات لاختبــار التحصيــي؛ 
بحيــث يكــون ممثــا لعنــارص املحتــوى ويقيــس 

ــددة. ــداف املح األه
صدق التحكيم: 	 

ــة  ــه املبدئي ــي يف صورت ــار التحصي ــرض االختب ــم ع ت
صــدق  لتحقيــق  املختصــن  مــن  جمموعــة  عــى 
وماحظــات  آراء  أخــذ  تــم  حيــث  التحكيــم، 
املحكمــن، وتــم التعديــل يف بعــض فقــرات االختبــار 

وبالنظــر إىل اجلــدول رقــم )4(؛ ياحــظ أن مجيــع الفقــرات 
ــات  ــد معام ــك عن ــار، وذل ــة لاختب ــة الكلي ــة بالدرج مرتبط

يف ضــوء ماحظــات املحكمــن.
 	
صدق االتساق الداخيل:	 

تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الداخــي لاختبــار 
عــن طريــق حســاب معامــات ارتبــاط فقــرات 
وذلــك  للفقــرات؛  الــكي  باملجمــوع  االختبــار 
اخلطــي،  برســون  ارتبــاط  معامــل  باســتخدام 
ــاط  ــات االرتب ــم معام ــن قي ــم )4( يب ــدول رق واجل

اخلاصــة بفقــرات االختبــار.

ارتبــاط دالــة عنــد مســتوى الداللــة )0,01(، ومعامــات ارتبــاط 
ــًا. ــة )0,05( أيض ــتوى الدالل ــد مس ــة عن دال

معامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرة
1*0.59111*0,611
2*0.56812*0.578
3*0.62613*0.561
4*0.66114*0.597
5*0.64615**0.685
6**0.67216*0.552
7*0,52217**0.764
8**0.73418**0.752
9*0.52319*0,522

10*0.54820*0.535

جدول رقم )4(
 معامات ارتباط فقرات االختبار بالدرجة الكلية

** دال عند مستوى الداللة )0.01(.
* دال عند مستوى الداللة )0.05(.
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ح- ثبات االختبار:
تــم التحقــق مــن ثبــات االختبــار والــذي يقصــد بــه 
إعطــاء ذات النتائــج عنــد إعــادة تطبيقــه عــى جمموعــة 

يبن اجلـدول رقم )5( معامات الصعوبـة لفقرات االختبار 
والتـي تراوحت بـن )0,73-0(، ويشـر العـزاوي, )2013( 
إىل أن معامـات الصعوبـة للفقرات االختباريـة التي ترتاوح 
بـن )0,1-0,8( تتمتـع بمعامـات صعوبة مقبولـة، وبإعادة 
النظـر إىل اجلـدول السـابق يتضـح بـأن الفقـرات )1، 4، 7، 

ط- معامات الصعوبة والتمييز: 
للتعـرف عـى درجة الصعوبـة وللتعرف عـى اإلجابات 

املختريــن وذلــك عــن طريــق معامــل الثبــات )ألفــا 
كرونبــاخ(، حيــث بلــغ )0.76( وهــو معامــل ثبــات 

جيــد.

11( تتميـز بمعامـات صعوبـة منخفضـة أو منعدمـة، ممـا 
اسـتدعى تعديلهـا وتنقيحهـا، كـا يبـن اجلـدول معامات 
التمييـز لفقـرات االختبـار والتـي تراوحـت بـن )0,1-1(، 
والتـي أشـار العـزاوي، )2013( إليهـا بأهنا معامـات متييز 
مقبولـة حتقق مسـتوى اجلـودة املطلـوب لفقـرات االختبار.

مـن  عبـارة  لـكل  متيـزا  األقـل  واالجابـات  املتميـزة 
عبـارات االختبـار التحصيـي؛ انظر اجلـدول رقم )5(:

ثبات االختبار التحصیلي
معامل الثبات (ألفا كرونباخ)عدد الفقرات

200,76

الثبات الكيل لاختبار

جدول رقم )5( 
معامات الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار

معامل الفقرة
معامل الفقرةمعامل التمییزالصعوبة

معامل التمییزالصعوبة

100.131100.13
20.200.50120.200.25
30.530.63130.130.38
40.070.25140.270.38
50.330.50150.270.38
60.600.50160.600.25
70.070.25170.200.50
80.130.38180.600.75
90.130.38190.730
100.400.13200.670.38
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ي- التجربة املبدئية:
تـــم تطبيـــق االختبـــار بعـــد عرضـــه عـــى جمموعـــة 
وعمـــل  بماحظاهتـــم،  واألخـــذ  املحكمـــن 
اســـتطاعية  املقرتحـــة عـــى عينـــة  التعديـــات 
ـــك  ـــا؛ وذل ـــن )15( طالب ـــة م ـــي مكون ـــوائية، وه وعش

لألغـــراض التاليـــة:
حساب الوقت املستغرق ألداء االختبار.	 
حساب معامل ثبات االختبار.	 
حتديد وضوح التعليات.	 
ـــرات 	  ـــز لفق ـــة والتميي ـــات الصعوب ـــد معام حتدي

ـــار. االختب

 مقياس االجتاه:
أ- اهلدف من املقياس:

ـــات  ـــة اجتاه ـــو معرف ـــاس وه ـــن املقي ـــدف م ـــدد اهل حت
طـــاب الصـــف الثـــاين املتوســـط يف التعليـــم العـــام 

ـــه. ـــرر الفق ـــام الدرايس1441هــــ، ملق للع
ب - أبعاد املقياس:

تـــم إعـــداد املقيـــاس لقيـــاس اجتـــاه الطـــاب نحـــو 
ــارات  ــة عبـ ــان بصياغـ ــام الباحثـ ــه، قـ ــرر الفقـ مقـ
ــا  ــا بـ ــم حتديدهـ ــي تـ ــاد التـ ــق األبعـ ــاس وفـ املقيـ
ـــارات  ـــت عب ـــث بلغ ـــة، حي ـــداف الدراس ـــب أه يناس
املقيـــاس )15( عبـــارة كـــا حتـــددت األبعـــاد فيـــا 

يـــي:
االجتاه نحو تعلم مقرر الفقه.	 
االجتاه نحو أمهية مقرر الفقه.	 
االجتاه نحو أنشطة مقرر الفقه.	 

ج- بناء املقياس:
ـــا  ـــارة ب ـــاس وصياغـــة كل عب ـــارات املقي ـــم وضـــع عب ت
ـــوى  ـــث احت ـــه؛ حي ـــي إلي ـــي تنتم ـــد الت ـــب البع يناس
كل بعـــد مـــن أبعـــاد املقيـــاس الثاثـــة عـــى مخـــس 
ـــب  ـــار املناس ـــب باالختي ـــا الطال ـــب عنه ـــارات، جيي عب
هلـــا )موافـــق جـــدًا- موافـــق- غـــر متأكـــد- غـــر 
ـــاس  ـــة مقي ـــق طريق ـــدًا( وف ـــق ج ـــر مواف ـــق- غ مواف
ـــايل: ـــم )6( الت ـــدول رق ـــا يف اجل ـــايس، ك ـــرت اخل ليك

العباراتالبعدم
1-5االتجاه نحو تعلم مقرر الفقھ1
6-10االتجاه نحو أھمیة مقرر الفقھ2
11-15االتجاه نحو أنشطة مقرر الفقھ3

15المجموع

جدول رقم )6( 
توزيع فقرات املقياس عى األبعاد
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د- صدق املقياس:
ــداده يف  ــد إعـ ــاس بعـ ــدق املقيـ ــن صـ ــد مـ للتأكـ

الصـــورة املبدئيـــة؛ قـــام الباحثـــان بالتـــايل:
ـــرض 	  ـــم ع ـــك؛ ت ـــق ذل ـــم: لتحقي ـــدق التحكي ص

ــة  ــى جمموعـ ــة عـ ــه املبدئيـ ــاس يف صورتـ املقيـ
ــة  ــح قائمـ ــن يوضـ ــن واملختصـ ــن الرتبويـ مـ
ــوح  ــن وضـ ــد مـ ــاس للتأكـ ــن للمقيـ املحكمـ
ـــة  ـــك ملعرف ـــاد، وكذل ـــا لألبع ـــارات وانتائه العب
آرائهـــم وماحظتهـــم حـــول التصنيـــف املتبـــع 

بالنظـر إىل اجلدول رقـم )7(؛ ياحظ أن مجيع العبارات 
مرتبطـة بدرجـة كل بعد مـن األبعاد الثاثـة، باإلضافة 
إىل ارتبـاط األبعـاد بالدرجـة الكلية للمقيـاس، وذلك 

ـــص  ـــم لبع ـــاة ماحظاهت ـــم مراع ـــا ت ـــاد، ك لألبع
العبـــارات وتعديلهـــا.

ـــدق 	  ـــن الص ـــق م ـــم التحق ـــي: ت ـــدق الداخ الص
الداخـــي للمقيـــاس عـــن طريـــق حســـاب 
ـــوع  ـــاس باملجم ـــرات املقي ـــاط فق ـــات ارتب معام
الـــكي لفقـــرات كل بعـــد، وذلـــك باســـتخدام 
معامـــل ارتبـــاط برســـون اخلطـــي. ويبـــن 
اجلـــدول )7( معامـــات االرتبـــاط اخلاصـــة 

ــاس. باملقيـ

عنـد معامـات ارتباط قوية دالـة عند مسـتوى الداللة 
)0,01(، ومعامـات ارتبـاط دالة عند مسـتوى الداللة 

أيضًا.  )0,05(

البعد الثالثالبعد الثانيالبعد األول

معامل العبارة
االرتباط

معامل العبارةمعامل االرتباطالعبارة
االرتباط

1**0.7696*0.57411**0.866

2*0.5907*0.57212**0.780

3**0.7598*0.57613*0.598

4**0.7639*0.52714*0.552

5*0.53510*0.56115**0.719

0,846**االرتباط الكلي0,632*االرتباط الكلي0.837**االرتباط الكلي

جدول رقم )7( 
معامات ارتباط عبارات املقياس بأبعاده ومعامات ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية

** دال عند مستوى الداللة )0.01(.
* دال عند مستوى الداللة )0.05(.
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هـ- ثبات املقياس:
      تــم التحقــق مــن ثبــات املقيــاس عــن طريــق معامل 

و- التجربة املبدئية:
بعـد عـرض مقيـاس االجتـاه عـى جمموعـة املحكمـن 
التعديـات  وعمـل  واآلراء  باملاحظـات  واألخـذ 
االختيـار  وقـع  االسـتطاعية؛  العينـة  عـى  املقرتحـة 
العشـوائي عـى عينـة مـن أفـراد املجتمـع مكونـة مـن 

التاليـة: لألغـراض  وذلـك  طالبـًا،   )15(
فقـرات -  عـن  لإلجابـة  املناسـب  الوقـت  حتديـد 

املقيـاس.
  التحقق من صدق املقياس الداخي.- 

ح- زمن اإلجابة:
تـــم حتديـــد الوقـــت املناســـب لإلجابـــة عـــن 
ـــط  ـــاب املتوس ـــق حس ـــن طري ـــاس ع ـــارات املقي عب

الثبــات )ألفــا كرونبــاخ(، حيــث بلــغ )0.74( وهــو 
معامــل ثبــات جيــد.

التحقق من ثبات املقياس. - 
- حتديد وضوح التعليات.- 

ز- إجابة املقياس:
بلغـت عبارات املقيـاس )15( عبارة موزعـة عى ثاثة 
أبعـاد؛ منها عبـارات ذات اجتـاه إجيايب وعبـارات ذات 
اجتاه سـلبي؛ حيث كانـت تعطى )5 درجـات( للعبارة 
ذات االجتـاه اإلجيـايب و)درجـة واحـدة( للعبـارة ذات 
كيفيـة  يوضـح  التـايل  واجلـدول  السـلبي،  االجتـاه 
اسـتخدام مفتاح التصحيح للمقياس ونـوع العبارات:

ـــر  ـــاس وآخ ـــن املقي ـــة ع ـــاء أول إجاب ـــدة انته ـــن م ب
ــة  ــب لإلجابـ ــت املناسـ ــث كان الوقـ ــة؛ حيـ إجابـ

ــة. )30( دقيقـ

ثبات المقیاس
معامل الثبات (ألفا كرونباخ)عدد الفقرات

150,74

الثبات الكيل للمقياس

غیر موافق جداغیر موافقغیر متأكدموافقموافق جداالعدد النوع

العبارات ذات 
954321االتجاه اإلیجابي

العبارات ذات 
612345االتجاه السلبي
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- الضبط القبيل للدراسة:
أوالً: االختبار التحصييل:

اختبار التجانس:
ــن:  ــى املجموعت ــي ع ــار التحصي ــق االختب ــم تطبي ت
ــث،  ــة البح ــدء يف جترب ــل الب ــة قب ــة والضابط التجريبي
ــن  ــات املجموعت ــس درج ــن جتان ــد م ــك للتأك وذل
قبــل تقديــم أي معاجلــة، تــم اســتخدام اختبــار ليفــن        

عند  احصائية  داللة  وجود  عدم   )8( اجلدول  من  يتضح 
مستوى الداللة )0.05( أو أقل منه، مما يدل عى جتانس 
ويف  التحصيي،  االختبار  كامل  يف  الطاب  درجات 
)التذكر، والفهم، والتطبيق( عى  أبعاد االختبار  درجات 

حد سواء.
اختبار التكافؤ:

أفراد  الطاب  لدى  املعرفية  القدرة  تكافؤ  من  التأكد  تم 
يف  البدء  قبل  والتجريبية  الضابطة  املجموعتن  يف  العينة 

ــس  ــذا التجان ــن ه ــد م ــك للتأك (Leven’s Test)؛ وذل

كــا  االختبــار،  كامــل  املجموعتــن يف  لدرجــات 
ــاد  ــاب يف أبع ــات الط ــس درج ــن جتان ــد م ــم التأك ت
ــق(، واجلــدول )8(  ــار )التذكــر، الفهــم التطبي االختب
ــس  ــن جتان ــف ع ــن للكش ــار ليف ــج اختب ــن نتائ يب
ــار  ــي لاختب ــق القب ــن يف التطبي ــات املجموعت درج

ــي. التحصي

التجربة، وذلك لتحييد مهددات الصدق الداخي للتجربة، 
واملتمثلة يف عنر االنقاء، وهو وجود تفاوت يف القدرات 
استخدم  والضابطة،  التجريبية  العينتن  ألفراد  واملهارات 
الباحثان اختبار )ت( للعينتن املستقلتن، للتحقق من عدم 
وجود فروق ذات داللة احصائية  بن متوسطات درجات 
االختبار، ويف  أبعاد  والتجريبية يف  الضابطة  املجموعتن: 
الدرجة الكلية لاختبار، و اجلدول )9( يبن نتيجة اختبار 

)ت( للعينتن املستقلتن هدف الدراسة.

مستوى الداللةقیمة (ف)عدد العینةالمجموعةمستوى المعرفة

تذكر
30الضابطة

2,250,13
30التجریبیة

فھم
30الضابطة

2,560,11
30التجریبیة

تطبیق
30الضابطة

0,690,40
30التجریبیة

كامل االختبار
30الضابطة

0,060,93
30التجریبیة

جدول رقم )8( 
نتيجة اختبار ليفني للكشف عن جتانس درجات املجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبيل لاختبار التحصييل
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بالنظـــر إىل اجلـــدول رقـــم )9(؛ يظهـــر وجـــود 
ــن،  ــطات املجموعتـ ــن متوسـ ــة بـ ــروق ظاهريـ فـ
ـــات  ـــر يف درج ـــتت كب ـــاوت وتش ـــد تف ـــن يوج ولك
املجموعتـــن، ممـــا يـــؤدي إىل عـــدم االعتـــاد عـــى 
هـــذه الفـــروق الظاهريـــة. ويتضـــح مـــن اجلـــدول 
عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصائيـــة عنـــد 
مســـتوى الداللـــة )0.05( أو أقـــل منـــه، وذلـــك 
ـــة  ـــن: الضابط ـــات املجموعت ـــطات درج ـــن متوس ب
والتجريبيـــة يف التطبيـــق القبـــي لاختبـــار، ويف 
ويف  التحصيـــي،  لاختبـــار  الكاملـــة  الدرجـــة 
درجـــات أبعـــاد االختبـــار )التذكـــر، والفهـــم، 
ــى  ــدل عـ ــا يـ ــواء؛ ممـ ــد سـ ــى حـ ــق( عـ والتطبيـ

ــن. ــاب يف املجموعتـ ــؤ الطـ تكافـ

اختبار التجانس:
ــن:  ــى املجموعت ــات ع ــاس االجتاه ــق مقي ــم تطبي ت
التجريبيــة والضابطــة قبــل البــدء يف التجربــة، وذلــك 
ــل  ــن قب ــتجابات املجموعت ــس اس ــن جتان ــد م للتأك
تقديــم أي معاجلــة، اســتخدم الباحــث اختبــار ليفــن 
Leven’s(؛  للتأكــد مــن جتانــس اســتجابات  Test(
املجموعتــن يف كامــل املقيــاس، كــا تــم التأكــد مــن 
جتانــس درجــات الطــاب يف أبعــاد املقيــاس )االجتــاه 
ــة مقــرر  نحــو تعلــم مقــرر الفقــه، االجتــاه نحــو أمهي
الفقــه، االجتــاه نحــو أنشــطة مقــرر الفقــه، و اجلــدول 
)10 (  يبــن نتائــج اختبــار ليفــن للكشــف عــن 
ــي  ــق القب ــن يف التطبي ــتجابات املجموعت ــس اس جتان

ــه. ــرر الفق ــو مق ــات نح ــاس االجتاه ملقي

مستوى 
االنحراف المتوسطعدد العینةالمجموعةالمعرفة

المعیاري
قیمة 
(ت)

مستوى 
الداللة

تذكر
307.862.62الضابطة

2.0930,054
308.301.87التجریبیة

فھم
303.901.68الضابطة

1.9730,053
304.902.20التجریبیة

تطبیق
300.730.69الضابطة

1.3290,189
301.231.94التجریبیة

كامل 
االختبار

3012.704.17الضابطة
2,2740,057

3014.104.00التجریبیة

جدول رقم )9(
 نتيجة اختبار )ت( للعينات املستقلة للكشف عن داللة الفروق بني متوسطات درجات 

املجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبيل لاختبار التحصييل
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ـــة  ـــود دالل ـــدم وج ـــم )10( ع ـــدول رق ـــن اجل يب
ــة )0.05( أو  ــتوى الداللـ ــد مسـ ــة عنـ احصائيـ
أقـــل منـــه، ممـــا يـــدل عـــى جتانـــس درجـــات 
ــات، ويف  ــاس االجتاهـ ــل مقيـ ــاب يف كامـ الطـ
ــرر  ــم مقـ ــو تعلـ ــاه نحـ ــاس )االجتـ ــاد املقيـ أبعـ
ــه،  ــرر الفقـ ــة مقـ ــو أمهيـ ــاه نحـ ــه، واالجتـ الفقـ
ـــد  ـــى ح ـــه ع ـــرر الفق ـــطة مق ـــو أنش ـــاه نح واالجت

ســـواء.

اختبار التكافؤ:
ـــاب  ـــدى الط ـــات ل ـــؤ االجتاه ـــن تكاف ـــد م ـــم التأك ت

ملقـــرر  الفقـــه يف املجموعتـــن الضابطـــة والتجريبيـــة 
ــد  ــك لتحييـ ــة، وذلـ ــة الدراسـ ــدء يف جتربـ ــل البـ قبـ
ـــة يف  ـــة، واملتمثل ـــي للتجرب ـــدق الداخ ـــددات الص مه
ـــات  ـــاوت يف اجتاه ـــود تف ـــو وج ـــاء، وه ـــر االنق عن
ــتخدم  ــة، اسـ ــة والضابطـ ــن التجريبيـ ــراد العينتـ أفـ
املســـتقلتن،  للعينتـــن  )ت(  اختبـــار  الباحـــث 
ــة  ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ ــن عـ ــق مـ للتحقـ
احصائيـــة  بـــن متوســـطات اســـتجابات الطـــاب 
يف املجموعتـــن الضابطـــة والتجريبيـــة يف أبعـــاد 
ــن  ــاس، ويبـ ــام للمقيـ ــط العـ ــاس، ويف املتوسـ املقيـ
اجلـــدول رقـــم )11( نتيجـــة اختبـــار )ت( للعينتـــن 

ــة. ــدف الدراسـ ــتقلتن هـ املسـ

جدول رقم )10(
 نتيجة اختبار ليفني للكشف عن جتانس استجابات املجموعتني يف التطبيق القبيل ملقياس 

االجتاهات لـمقرر الفقه

مستوى الداللةقیمة (ف)عدد العینةالمجموعةالبعد

االتجاه نحو تعلم مقرر الفقھ
30الضابطة

0,160,68
30التجریبیة

االتجاه نحو أھمیة مقرر الفقھ
30الضابطة

0,480,48
30التجریبیة

االتجاه نحو أنشطة مقرر الفقھ
30الضابطة

1,840,19
30التجریبیة

كامل المقیاس
30الضابطة

0,070,78
30التجریبیة
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بالنظــر إىل اجلــدول رقــم )11( يتضــح عــدم وجــود 
ــة  ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة احصائي ــروق ذات دالل ف
ــتجابات  ــطات اس ــن متوس ــه، ب ــل من )0.05( أو أق
املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف التطبيــق القبــي 
ملقيــاس االجتاهــات، يف املتوســط العــام للمقياس، ويف 
متوســطات أبعــاد املقيــاس: االجتــاه نحــو تعلــم مقرر 
ــة مقــرر الفقــه، واالجتــاه  الفقــه، واالجتــاه نحــو أمهي
نحــو أنشــطة مقــرر الفقــه عــى حــد ســواء، ممــا يــدل 
عــى تكافــؤ اجتاهــات الطــاب يف املجموعتــن ملقــرر 

الفقــه.
خطــوات إعــداد األنشــطة القائمــة عــى املخططــات 

ــة: املعلوماتي
حتديــد املجتمــع املســتفيد مــن األنشــطة القائمــة . 1

عــى املخططــات املعلوماتيــة )جمتمــع الدراســة(.
حتديــد املحتــوى التعليمــي الــذي ســوف يتضمن . 2

ــة  ــات املعلوماتي ــى املخطط ــة ع ــطة القائم األنش
)احلــدود املوضوعيــة(.

وفــق . 3 التعليميــة  األنشــطة  حمتــوى  حتديــد 
– الفهــم  )التذكــر-  الســلوكية  األهــداف 

التطبيــق(.
ــع . 4 ــات جمتم ــبة الحتياج ــطة املناس ــم األنش تصمي

ــا. ــة وخصائصه الدراس
حتديــد نــوع املخططــات املعلوماتيــة )الثابــت( يف . 5

تصميــم األنشــطة.
ــطة . 6 ــئلة واألنش ــة لألس ــات املتوقع ــع اإلجاب وض

ــة.  التعليمي

مستوى الداللةقیمة (ت)االنحراف المعیاريالمتوسطعدد العینةالمجموعةمستوى المعرفة

االتجاه نحو تعلم 
مقرر الفقھ

303.960.48الضابطة
0,090,92

303.970.55التجریبیة
االتجاه نحو 
أھمیة مقرر 

الفقھ

303.900.61الضابطة
0,470,63

303.980.68التجریبیة

االتجاه نحو 
أنشطة مقرر 

الفقھ

303.630.81الضابطة
1,180,23

303.850.60التجریبیة

كامل المقیاس
303.830.46الضابطة

0,820,41
303.930.50التجریبیة

جدول رقم )11(
 نتيجة اختبار )ت( للعينات املستقلة للكشف عن داللة الفروق بني متوسطات استجابات طاب املجموعتني 

التجريبية والضابطة يف التطبيق القبيل ملقياس االجتاهات
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نتائج الدراسة:
إجــراءات التحقــق مــن الفــرض األول ونصــه » 	 

وجــود فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة 
املجموعتــن  درجــات  متوســط  بــن   )0,05(
ــد  ــدي عن ــار البع ــة يف االختب ــة والضابط التجريبي
مســتوى التذكــر لصالــح طــاب املجموعــة 
التجريبيــة«، فقــد تــم اختيــار االختبــار املناســب 

مــن اجلــدول رقــم )12( يتضــح وجــود فــروق ذات 
ــة  ــاب املجموع ــتجابات ط ــن اس ــة ب ــة احصائي دالل
ــدل  ــا ي ــة مم ــة الضابط ــاب املجموع ــة وط التجريبي
التوزيــع االعتــدايل أو  تتبــع  البيانــات ال  عــى أن 
اســتخدام  إىل  احلاجــة  تــرز  وبذلــك  الطبيعــي، 
اختبــارات الفــروق الامعلميــة للتحقــق مــن الفــرض 

األول للدراســة.

املجموعــة  درجــات  بــن  الفــروق  لفحــص 
ملســتوى  التجريبيــة  واملجموعــة  الضابطــة 
ــن،  ــي للمجموعت ــار التحصي ــر يف االختب التذك
ــدايل  ــع الطبيعــي أو االعت ــم فحــص التوزي كــا ت
ــار شــابرو- ــق إجــراء اختب ــات، عــن طري للبيان
ــات،  ــع البيان ــوع توزي ــن ن ــق م ــك؛ للتحق ويل

ــار. ــج االختب ــم )12( نتائ ــدول رق ــن اجل ويب

وللتحقــق مــن الفــرض األول، تــم اســتخدام اختبــار 
ــدف  ــتقلة، هب ــات املس ــي للعين ــي الامعلم ــان ويتن م
ــطات  ــب متوس ــن رت ــة ب ــروق االحصائي ــاد الف إجي
يف  والضابطــة  التجريبيــة  املجموعتــن:  درجــات 
ــاء  ــد انته ــر بع ــتوى التذك ــدي، يف مس ــار البع االختب
ــار، كــا يوضحــه  ــة والتطبيــق البعــدي لاختب التجرب

ــايل: ــم )13( الت ــدول رق اجل

مستوى الداللةدرجات الحریةقیمة االختبارعدد العینةالمجموعة
300.898300.008الضابطة
300.743300.000التجریبیة

جدول رقم )12(
 نتائج اختبار شبريو-ويلك لفحص توزيع بيانات مستوى التذكر

مستوى الداللةقیمة االختبارمجموع الرتبرتب المتوسطاتالعددالمجموعةالمستوى

التذكر
3024.22726.50الضابطة

261,500,004
3036.781103.50التجریبیة

جدول رقم )13(
 نتائج اختبار مان وتني للعينات املستقلة ملستوى التذكر
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داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  )13(؛  رقم  اجلدول  من 
منه  أقل  أو   )0.05( الداللة  مستوى  عند  احصائية 
التجريبية  املجموعتن:  درجات  متوسطات  رتب  بن 
التذكر،  مستوى  عند  البعدي  االختبار  يف  والضابطة 
وذلك لصالح املجموعة التجريبية؛ حلصوهلم عى جمموع 
بلغ  والذي  التذكر،  مستوى  يف  األعى  املتوسطات  رتب 

تقرتب  إيتا  مربع  قيمة  بأن  يتبن  )14(؛  رقم  اجلدول  إىل  بالنظر 
إىل القيمة )0,14(، وتعتر هذه القيمة معامل تأثر عالٍ للمتغر 
 )0,129( التأثر  معامل  بلغ  حيث  التابع،  املتغر  عى  املستقل 
ملربع ) إيتا( (Cohen, 2013) ؛ وبالتايل فإنه يتم قبول الفرض 
الداللة  مستوى  عند  إحصائيا   دال  فرق  وجود   « نصه  و  األول 
يف  والضابطة  التجريبية  املجموعتن  درجات  ملتوسط    )0,05(
املجموعة  طاب  لصالح  التذكر  مستوى  عند  البعدي  االختبار 

التجريبية.
وتتفق نتيجة الفرض األول مع نتيجة دراسة إساعيل) 2016م(؛ 
مستوى  عند  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  إىل  أشارت  والتي 
تطبيق  قبل  التجريبية  املجموعة  طاب  درجات  لدى   )0,05(
التطبيق  ولصالح  التذكر،  مستوى  يف  وبعده  التحصيي  االختبار 
البعدي، ودراسة الشهري  )2018م(؛ والتي كشــــفت عــــن 
مســــتوى  عند  احصائية  داللــــة  ذي  فــــرق  وجــــود 
االختبــار  درجــات  متوســطي  بن   )0,05( داللــــة  
ملــادة   )0,05( املستوى  فــي  والبعــدي  القبلــي  التحصــيي 
التجريبيــة،  املجموعــة  لصالح طــاب  و  اآللــي  احلاســب 
ودراسة أبو زيد, )2016(؛ حيث أشارت اىل وجود فروق داللة 
االختبار  يف  التجريبية  املجموعة  لصالح  احصائية   داللة  ذات 

.)1103.50(
املستقل  املتغر  تأثر  عن  الناتج  التأثر  حجم   وملعرفة 
املتغر  يف  املعلوماتية(  املخططات  عى  القائمة  )األنشطة 
التابع )التحصيل املعريف – مستوى التذكر(، تم استخدام 
مربع إيتا لقياس حجم التأثر ملجموعتن مستقلتن، ويبن 

اجلدول رقم )14( قيمة مربع إيتا للمجموعتن:

البعدي يف مستويات بلوم، ومن ضمنه مستوى )التذكر(، ودراسة  
بن  احصائيًا  دالة  فروق  وجود  أظهرت  حيث  2016(؛  عمر) 
ومن  لاختبار,  البعدي  التطبيق  يف  الدراسة  جمموعتي  درجات 
ودراسة  التجريبية،  املجموعة  ولصالح  )التذكر(  مستوى  ضمنه 
العتيبي) 2018(؛ والتي بينت وجود فروق ذات داللة احصائية   
التجريبية والضابطة عند  املجموعتن:  ملتوسط درجات طالبات 
ومن  التحصيي،  لاختبار  البعدي  التطبيق  يف  التذكر  مستوى 
تتضح  الدراسة؛  هذه  فرضيات  من  األول  الفرض  نتيجة  خال 
املخططات  عى  القائمة  األنشطة  باستخدام  التدريس  فاعلية 
املعريف  الطاب  حتصيل  عى  الفقه  مقرر  لتدريس  املعلوماتية  
عى  القائمة  األنشطة  سامهت  حيث  التذكر؛  مستوى  عند 
ويفرس  الطاب،  حتصيل  مستوى  رفع  يف  املعلوماتية  املخططات 
طاب  درجات  عن  التجريبية  املجموعة  طاب  درجات  تفوق 
املجموعة الضابطة؛ ملا متيزت به األنشطة القائمة عى املخططات 
وسهولة  املعلومة  تبسيط  يف  تساهم  خصائص  من  املعلوماتية 
اسرتجاع املتعلم ملا يتعلمه، باإلضافة إىل قدرهتا التأثرية ورسعة 
كا  املعلومايت،  املخطط  مع  املخ  تعامل  ورسعة  املعلومة  وصول 
القائمة عى  األنشطة  به  تتميز  الذي  والتجديد  اجلذب  عامل  أن 

املخططات املعلوماتية؛ تساعد عى حتسن الذاكرة والتذكر.

حجم التأثیرمربع ( إیتا)قیمة اختبار مان وتنيالعددالمجموعةالمستوى

التذكر
30الضابطة

عاٍل261,500,129
30التجریبیة

جدول رقم )14(  نتائج مربع إيتا للعينات املستقلة ملستوى التذكر
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ــرق  ــود ف ــه وج ــاين: ونص ــرض الث ــن الف ــق م التحق
دال إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة )0,05( بــن 
متوســط درجــات املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 
ــح  ــد مســتوى الفهــم ولصال ــار البعــدي عن يف االختب

ــة«. ــة التجريبي ــاب املجموع ط
ــن  ــروق ب ــص الف ــار املناســب لفح ــار االختب والختي

مــن اجلــدول رقــم )15( يتضــح وجــود فــروق ذات 
داللــة احصائيــة بــن درجــات طــاب املجموعتــن: 
التجريبيــة والضابطــة عنــد مســتوى الفهــم؛ ممــا 
ــدايل  ــع االعت ــع التوزي ــات ال تتب ــى أن البيان ــدل ع ي
أو الطبيعــي، وبذلــك تــرز احلاجــة إىل اســتخدام 
اختبــارات الفــروق الامعلميــة للتحقــق مــن الفــرض 

ــة. ــاين للدراس الث

ــة  درجــات املجموعــة الضابطــة واملجموعــة التجريبي
يف مســتوى الفهــم يف االختبــار التحصيــي، تــم فحص 
التوزيــع الطبيعــي أو االعتــدايل للبيانــات، عــن طريــق 
ــوع  ــن ن ــق م ــابرو-ويلك؛ للتحق ــار )ش ــراء اختب إج
ــج  ــم )15( نتائ ــدول رق ــن اجل ــات، ويب ــع البيان توزي

االختبــار:

ــار مــان  وللتحقــق مــن الفــرض؛ تــم اســتخدام اختب
ــات املســتقلة، هبــدف إجيــاد  ــي الامعلمــي للعين ويتن
الفــروق االحصائيــة بــن رتــب متوســطات درجــات 
االختبــار  يف  والضابطــة  التجريبيــة  املجموعتــن: 
ــة  ــاء التجرب ــد انته ــم بع ــتوى الفه ــدي، يف مس البع
والتطبيــق البعــدي لاختبــار، ويوضــح اجلــدول رقــم 

ــار. ــة االختب )16( نتيج

مستوى الداللةدرجات الحریةقیمة االختبارعدد العینةالمجموعة

300.902300.010الضابطة

300.917300.023التجریبیة

جدول رقم )15(
 نتائج اختبار شبريو-ويلك لفحص توزيع بيانات مستوى الفهم

مستوى الداللةقیمة االختبارمجموع الرتبرتب المتوسطاتالعددالمجموعةالمستوى

الفھم
3023.30699.00الضابطة

234,000,001
3037.701131.00التجریبیة

جدول رقم )16( 
نتائج اختبار مان وتني للعينات املستقلة ملستوى الفهم
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مــن اجلــدول رقــم )16( يتضــح وجــود فــروق ذات 
داللــة احصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( 
درجــات  متوســطات  رتــب  بــن  منــه  أقــل  أو 
االختبــار  يف  والضابطــة  التجريبيــة  املجموعتــن: 
الفهــم، وذلــك لصالــح  البعــدي عنــد مســتوى 
ــب  ــوع رت ــى جمم ــم ع ــة حلصوهل ــة التجريبي املجموع
املتوســطات األعــى يف مســتوى الفهــم، والــذي بلــغ 

ــة  ــأن قيم ــن ب ــم )17(؛ يتب ــدول رق ــر إىل اجل بالنظ
ــذه  ــر ه ــة )0,14(، وتعت ــاوزت القيم ــا جت ــع إيت مرب
ــى  ــتقل ع ــر املس ــالٍ للمتغ ــر ع ــل تأث ــة معام القيم
ــر )0,17(  ــل التأث ــغ معام ــث بل ــع، حي ــر التاب املتغ
Cohen(. وبالتــايل فإنــه يتــم  ملربــع إيتــا )2013 ,
قبــول الفــرض الثــاين مــن فرضيــات الدراســة والــذي 
ــة  ــة احصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه توج ــى أن ــص ع ن
ــات  ــطي درج ــة )0,05( ملتوس ــتوى الدالل ــد مس عن
االختبــار  يف  والضابطــة  التجريبيــة  املجموعتــن 
طــاب  لصالــح  الفهــم  مســتوى  عنــد  البعــدي 
ــذا  ــار ه ــة اختب ــابه نتيج ــة، وتش ــة التجريبي املجموع
ــة  ــاعيل,2016( ودراس ــة )إس ــج دراس ــرض نتائ الف
ــروق ذات  ــود ف ــا وج ــي بينت ــي )2018(؛ والت العتيب
داللــة احصائيــة   ملتوســط درجــات املجموعتــن 

.)1131.00 (
ــر  ــر املتغ ــن تأث ــج ع ــر النات ــم التأث ــة حج وملعرف
املخططــات  عــى  القائمــة  )األنشــطة  املســتقل 
ــريف – ــل املع ــع )التحصي ــر التاب ــة( يف املتغ املعلوماتي
ــاس  ــا لقي ــع إيت ــتخدام مرب ــم اس ــم(، ت ــتوى الفه مس
حجــم التأثــر ملجموعتــن مســتقلتن، ويبــن اجلــدول 

ــن: ــا للمجموعت ــع إيت ــة مرب )17( قيم

التجريبيــة والضابطــة عنــد مســتوى الفهــم يف التطبيــق 
ــي. ــار التحصي ــدي لاختب البع

ــة  ــح فاعلي ــاين؛ تتض ــرض الث ــج الف ــال نتائ ــن خ وم
عــى  القائمــة  األنشــطة  باســتخدام  التدريــس 
الفقــه،  مقــرر  لتدريــس  املعلوماتيــة  املخططــات 
والقائمــة عــى حتصيــل الطــاب املعــريف عند مســتوى 
الفهــم، وُيرجــع الباحثــان ذلــك؛ نظــرًا الشــتال 
ــى  ــة ع ــات املعلوماتي ــى املخطط ــة ع ــطة القائم األنش
مزايــا متعــددة، فهــي تســاهم يف ســهولة الفهــم لــدى 
املتعلــم وتبســيط املعلومــات، كــا تســاعد عــى إيصال 
املعلومــة املعقــدة بطريقــة سلســة، وعــى ربــط املعارف 
مــع بعضهــا البعــض، وتوجيــه املتعلمــن إىل الرتكيــز 
عــى الفهــم وليــس الكــم. املــاح واحلميــداوي 

)2018(

حجم التأثیرمربع ( إیتا)قیمة اختبار مان وتنيالعددالمجموعةالمستوى

الفھم
30الضابطة

عاٍل234,000,17
30التجریبیة

جدول رقم )17(
 نتائج مربع  إيتا للعينات املستقلة ملستوى الفهم
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ونصه»وجــود  الثالــث:  الفــرض  مــن  التحقــق 
ــة )0,05(  ــتوى الدالل ــد مس ــا عن فــرق دال إحصائي
بــن متوســطي درجــات املجموعتــن: التجريبيــة 
مســتوى  عنــد  البعــدي  االختبــار  يف  والضابطــة 
التطبيــق لصالــح طــاب املجموعــة التجريبيــة«.

ــن  ــروق ب ــص الف ــار املناســب لفح ــار االختب والختي

مــن اجلــدول )18(؛ يتضــح وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــن درجــات طــاب املجموعتــن: 
التحصيــي  االختبــار  يف  والضابطــة  التجريبيــة 
ــات ال  ــى أن البيان ــدل ع ــا ي ــق(؛ مم ــتوى التطبي )مس
ــرز  ــك ت ــي، وبذل ــدايل أو الطبيع ــع االعت ــع التوزي تتب
احلاجــة إىل اســتخدام اختبــارات الفــروق الامعلميــة 

ــث. ــة الثال ــرض الدراس ــن ف ــق م للتحق

داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  )19(؛  رقم  اجلدول  من 
إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( أو أقل منه بن رتب 
الضابطة  وبن  التجريبية  املجموعتن  درجات  متوسطات 

درجــات املجموعــة الضابطــة واملجموعــة التجريبيــة 
يف مســتوى التطبيــق يف االختبــار التحصيــي؛ تــم 
ــات،  ــدايل للبيان ــي أو االعت ــع الطبيع ــص التوزي فح
عــن طريــق إجــراء اختبــار شــابرو-ويلك؛ للتحقــق 
ــم )18(  ــدول رق ــات، واجل ــع البيان ــوع توزي ــن ن م

ــار: ــج االختب ــن نتائ يب

 وللتحقــق مــن الفــرض؛ تــم اســتخدام اختبــار )مــان 
ويتنــي( الامعلمــي للعينــات املســتقلة، هبــدف إجيــاد 
الفــروق االحصائيــة بــن رتــب متوســطات درجــات 
ــتوى  ــة يف مس ــن الضابط ــة وب ــن التجريبي املجموعت
ــاء  ــد انته ــك بع ــدي؛ وذل ــار البع ــق يف االختب التطبي
التجربــة والتطبيــق البعــدي لاختبــار، ويوضــح 

ــار: ــة االختب ــدول )19( نتيج اجل

لصالح  وذلك  التطبيق؛  مستوى  عند  البعدي  االختبار  يف 
املجموعة التجريبية حلصوهلم عى جمموع رتب املتوسطات 

األعى يف مستوى التطبيق؛ والذي بلغ )1145.50(.

مستوى الداللةدرجات الحریةقیمة االختبارعدد العینةالمجموعة
300.794300.000الضابطة
300.686300.000التجریبیة

جدول رقم )18(
 نتائج اختبار شبريو-ويلك لفحص توزيع بيانات مستوى التطبيق

مستوى الداللةقیمة االختبارمجموع الرتبرتب المتوسطاتالعددالمجموعةالمستوى

التطبیق
3022.82684.50الضابطة

219,500,001
3038.181145.50التجریبیة

جدول رقم )19( 
نتائج اختبار مان وتني للعينات املستقلة ملستوى التطبيق
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ــر  ــر املتغ ــن تأث ــج ع ــر النات ــم التأث ــة حج وملعرف
املخططــات  عــى  القائمــة  )األنشــطة  املســتقل 
ــريف – ــل املع ــع )التحصي ــر التاب ــة( يف املتغ املعلوماتي

بالنظـر إىل اجلـدول رقـم )20(؛ يتبـن بـأن قيمـة مربـع 
إيتـا جتـاوزت القيمـة )0,14(، وتعتـر هذه القيمـة معامل 
تأثـر عـالٍ للمتغـر املسـتقل عـى املتغـر التابـع، حيـث 
 .(Cohen, 2013) بلـغ معامـل التأثـر )0,19( ملربـع إيتـا
وهبـذا يتـم قبـول الفـرض الثالـث مـن فرضيـات هـذه 
فـروق ذات داللـة  الدراسـة والـذي نـص عـى وجـود 
إحصائيـة عنـد مسـتوى الداللـة )0,05( بـن متوسـطي 
درجـات املجموعتـن: التجريبيـة والضابطـة يف االختبار 
البعـدي عنـد مسـتوى التطبيـق لصالح طـاب املجموعة 

التجريبيـة.
دراسـة  مـن  كا  نتائـج  النتيجـة  هـذه  وتشـابه 
إسـاعيل)2016( والتـي أشـارت إىل وجـود فـروق دالة 
لـدى درجـات طـاب   )0,05( إحصائيـا عنـد مسـتوى 
املجموعـة التجريبية قبل تطبيـق االختبار التحصيي وبعده 
يف مسـتوى التطبيـق، لصالـح التطبيـق البعدي، ودراسـة 
أبـو زيـد, )2016(؛ حيث أشـارت اىل وجـود فروق داللة 
ذات داللـة احصائيـة و لصالـح املجموعـة التجريبيـة يف 
االختبـار البعـدي عنـد مسـتوى التطبيق، ودراسـة  عمر) 
2016(؛ و التـي أظهـرت وجود فروق دالـة احصائيا بن 
درجـات جمموعتـي البحـث يف التطبيق البعـدي لاختبار 

مســتوى التطبيــق(؛ تــم اســتخدام مربــع إيتــا لقيــاس 
حجــم التأثــر ملجموعتــن مســتقلتن، ويبــن اجلــدول 

ــن: ــا للمجموعت ــع إيت ــة مرب ــم )20( قيم رق

عند مسـتوى التطبيـق و لصالح املجموعـة التجريبية التي 
درسـت باسـتخدام االسـرتاتيجية املقرتحـة القائمـة عـى 
والتـي  ,)2018م(؛  الشـهري  ودراسـة  اإلنفوجرافيـك، 
كشـــــفت نتــــائج الدراسة عــــن وجــــود فــــرق 
ذو داللـــــة احصائية عند مســـــتوى داللــــة  )0,05( 
بن متوســطي درجــات االختبــار التحصــيي القبلــي 
والبعـــدي عند مستوى التطبيق فـــي مـــادة احلاســب 
التجريبيـــة،  املجموعـــة  لصالـح طـــاب  و  اآللـــي 
ودراسـة العتيبـي) 2018(؛ والتـي بينـت وجـود فـروق 
ذات داللة احصائية  ملتوسـط درجـات طالبات املجموعة 
التجريبيـة والضابطـة عنـد مسـتوى التطبيـق يف االختبار، 
بـن متوسـطي درجـات  فـروق  الباحـث وجـود  ويعـزو 
املجموعـة  ولصالـح  والضابطـة  التجريبيـة  املجموعتـن 
التجريبيـة يف االختبـار البعـدي عنـد مسـتوى التطبيـق إىل 
مـا أشـارت إليـه دراسـة إسـاعيل) 2016( أن اسـتخدام 
عـن  خروجـا  يعـد  التدريـس؛  يف  املعلوماتيـة  املخططـات 
الطريقـة التقليديـة ومعرفة الطـاب باألهـداف التي يرجى 
حتقيقهـا وتعزيز دور املتعلم، كا سـاعدت األنشـطة القائمة 
عـى املخططـات املعلوماتية عى اسـتيعاب املعلومة بشـكل 

جيـد، ومـن ثـم التطبيـق اجليـد للمعلومة.

حجم التأثیرمربع ( إیتا)قیمة اختبار مان وتنيالعددالمجموعةالمستوى

التطبیق
30الضابطة

عاٍل219,500,19
30التجریبیة

جدول رقم )20(
 نتائج مربع إيتا للعينات املستقلة ملستوى التطبيق
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ومـن خـال نتائـج التحقـق مـن صحـة الفـروض الثاث 
فاعليـة  تتضـح  الدراسـة؛  هـذه  فرضيـات  مـن  األوىل 
املخططـات  القائمـة عـى  األنشـطة  باسـتخدام  التدريـس 
املعلوماتيـة  لتدريـس مقـرر الفقـه عـى حتصيـل الطـاب 
التذكـر والفهـم والتطبيـق؛ حيـث  املعـريف عنـد مسـتوى 
للطـاب  التحصيـل  األنشـطة يف رفـع مسـتوى  سـامهت 
الذيـن تـم تدريسـهم باسـتخدامها؛ وذلـك نظرًا ملـا تتمتع 
بـه املخططـات املعلوماتيـة مـن مزايـا وخصائـص تسـاعد 
املتعلـم عـى رسعة االسـتيعاب، وسـهولة فهم واسـرتجاع 
إىل  باإلضافـة  املقـرر؛  لتدريـس  تعلمهـا  التـي  املعلومـات 
األنشـطة الفرديـة واجلاعية؛ والتـي قدمت أثنـاء التدريس 
يتعلمـه.  مـا  واسـتيعاب  املتعلـم  فهـم  يف  تسـاهم  والتـي 
يتضـح ممـا سـبق؛ أنـه متـت اإلجابـة عى تسـاؤل الدراسـة 

مــن اجلــدول رقــم )21(؛ يتضــح عــدم وجــود 
ــاب  ــات ط ــن درج ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
املجموعــة الضابطــة يف القيــاس البعــدي ملقيــاس 
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــات، ووج االجتاه
بــن درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة يف القياس 
البعــدي ملقيــاس االجتاهــات، ويــدل االختــاف بــن 
التوزيــع  تتبــع  ال  البيانــات  أن  عــى  املجموعتــن 
ــتخدام  ــن اس ــك يمك ــي؛ وبذل ــدايل أو الطبيع االعت

عـن فاعليـة األنشـطة القائمـة عـى املخططـات املعلوماتية 
لتنميـة التحصيـل املعريف لـدى طاب املرحلة املتوسـطة يف 

الفقه. مقـرر 
الرابـع: ونصـه« وجـود فـرق دال  الفـرض  التحقـق مـن 
إحصائيـا عند مسـتوى الداللة )0,05( بـن القياس البعدي 
والضابطـة  التجريبيـة  املجموعتـن:  طـاب  اجتاهـات  يف 
نحـو اسـتخدام املخططـات املعلوماتيـة يف مقـرر الفقـه«. 

والختبـار االختبـار اإلحصائي املناسـب لفحـص الفروق 
القبـي  القيـاس  يف  التجريبيـة  املجموعـة  درجـات  بـن 
الفقـه؛ تـم  والبعـدي يف مقيـاس االجتاهـات نحـو مقـرر 
فحـص التوزيـع الطبيعي أو االعتـدايل للبيانات، عن طريق 
إجـراء اختبـار شـابرو-ويلك للتحقـق مـن نـوع توزيـع 

البيانـات، ويبـن اجلـدول رقـم )21( نتائـج االختبـار.

اختبــارات الفــروق الامعلميــة للتحقــق مــن فــرض 
ــع. ــة الراب الدراس

ــار مــان  وللتحقــق مــن الفــرض؛ تــم اســتخدام اختب
ــات املســتقلة؛ هبــدف إجيــاد  ــي الامعلمــي للعين ويتن
الفــروق اإلحصائيــة بــن رتــب متوســطات درجــات 
القيــاس  يف  والضابطــة  التجريبيــة  املجموعتــن: 
البعــدي الجتاهــات الطــاب ملقــرر الفقــه بعــد انتهــاء 
ــار: ــة االختب ــدول )22( نتيج ــح اجل ــة، ويوض التجرب

مستوى الداللةدرجات الحریةقیمة االختبارعدد العینةالمجموعة
300.973300.636الضابطة
300.898300.007التجریبیة

جدول رقم )21(
 نتائج اختبار شبريو-ويلك لفحص توزيع بيانات مقياس االجتاهات
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مـن اجلدول رقـم )22(؛ يتضـح وجود فـروق ذات داللة 
منـه  أقـل  أو   )0.05( الداللـة  مسـتوى  عنـد  احصائيـة 
بـن رتـب متوسـطات درجـات املجموعتـن: التجريبيـة 
والضابطـة يف التطبيـق البعـدي ملقيـاس االجتاهـات نحـو 
مقـرر الفقه؛ وذلـك لصالح املجموعـة التجريبية حلصوهلم 
االجتاهـات،  يف  األعـى  املتوسـطات  رتـب  جممـوع  عـى 

بالنظـر إىل اجلـدول رقـم )23(؛ يتبـن بـأن قيمـة مربـع إيتـا 
جتـاوزت القيمـة )0,14(، وتعتـر هـذه القيمـة معامـل تأثـر 
عـالٍ للمتغـر املسـتقل عـى املتغـر التابـع، حيث بلـغ معامل 
التأثـر )0,50( ملربـع إيتـا (Cohen, 2013) وبناء عـى هذا؛ فإنه 
يتـم قبول الفـرض الرابع هلـذه الدراسـة، وتتشـابه النتيجة مع 
دراسـة إسـاعيل، 2016( ودراسـة )عمـر، 2016(. وتشـر 
نتائـج هـذا الفرض إىل فاعليـة التدريس باألنشـطة القائمة عى 
املخططـات املعلوماتيـة لتنميـة االجتاهات اإلجيابيـة نحو مقرر 
الفقـه، ويفـرس الباحـث هـذه النتيجـة بتأثـر املتغـر املسـتقل 
)األنشـطة القائمة (عـى املخططـات املعلوماتية عـى اجتاهات 
االجتاهـات  لتنميـة  سـامهت  حيـث  الفقـه؛  ملقـرر   الطـاب 

بلـغ )1286.50(. والـذي 
وملعرفـة حجـم التأثـر الناتـج عـن تأثـر املتغـر املسـتقل 
)األنشـطة القائمـة عـى املخططـات املعلوماتيـة( يف املتغر 
التابـع لاجتاهـات نحـو مقـرر الفقه؛ تـم اسـتخدام مربع 
إيتـا لقيـاس حجـم التأثـر ملجموعتـن مسـتقلتن، ويبـن 

اجلـدول )23( قيمـة مربـع إيتـا للمجموعتـن.

اإلجيابيـة لـدى الطـاب نحـو مقـرر الفقـه؛ وذلـك باالبتعـاد 
عـن الطـرق واألسـاليب التقليديـة يف تقديم األنشـطة؛ والتي 
كانـت ُتشـعر الطالـب بامللـل؛ باإلضافـة إىل عوامـل التجديد 
املخططـات  بـه  تتميـز  الـذي  والتنـوع  اجلـذاب  والتصميـم 
املعلوماتيـة، فقـد سـامهت املخططـات املعلوماتيـة يف حتسـن 
املقـرر؛ وذلـك ملـا حتتويـه  األنشـطة  الطلبـة نحـو  اجتاهـات 
القائمـة عـى املخططـات املعلوماتيـة مـن مزايـا جتـدد نشـاط 
الطـاب الذهني، وتطـرد امللل املصاحب لألسـاليب التقليدية  
لتدريـس هـذا املقـرر، وهذه إجابـة عى تسـاؤل الدراسـة عن 
فاعليـة األنشـطة القائمـة عـى املخططـات املعلوماتيـة لتنميـة 
االجتاهـات لدى طـاب املرحلـة املتوسـطة نحو مقـرر الفقه.

مستوى الداللةقیمة االختبارمجموع الرتبرتب المتوسطاتالعددالمجموعة
3018.12543.50الضابطة

78.5000,001
3042.881286.50التجریبیة

جدول رقم )22(
 نتائج اختبار مان وتني للعينات املستقلة الجتاهات الطاب ملقرر الفقه بعد التطبيق البعدي ملقياس االجتاهات

حجم التأثیرمربع ( إیتا)قیمة اختبار مان وتنيالعددالمجموعةالمستوى

التطبیق
30الضابطة

عاٍل78.5000,50
30التجریبیة

جدول رقم )23(
 نتائج مربع إيتا للعينات املستقلة ملقياس االجتاهات
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 توصيات الدراسة:
يف ضــوء نتائــج الدراســة القائمــة التــي توضــح 
فاعليــة األنشــطة القائمــة عــى املخططــات املعلوماتيــة 
ــرر  ــطة يف مق ــة املتوس ــاب املرحل ــل ط ــة حتصي لتنمي
ــايل: ــة بالت ــويص الدراس ــوه؛ ت ــم نح ــه واجتاهاهت الفق

اســتخدام املخططــات املعلوماتيــة بشــكل واســع أ. 
التعليميــة لتصبــح أكثــر تشــويقا  العمليــة  يف 

ــة. ومتع
لتنميــة ب.  املعلوماتيــة  املخططــات  اســتخدام 

التحصيــل واالجتــاه نحــو مــا يتعلمــه الطالــب.
االســتفادة مــن اســتخدام املخططــات املعلوماتيــة ج. 

العلــوم  مقــررات  يف  املختلفــة  بتصمياهتــا 
الرشعيــة لتحســن مســتوى التحصيــل الــدرايس.

التدريــس د.  عمليــة  عــى  القائمــن  توجيــه 
الســتخدام املخططــات املعلوماتيــة وإعدادهــا 
واالســتفادة منهــا نظــرًا ملــا هلــا مــن تأثــر إجيــايب 

عــى املتعلمــن.

مقرتحات الدراسة:
تقــرتح الدراســة احلاليــة بنــاء عــى مــا توصلــت إليــه 

مــن النتائــج والتوصيــات مــا يــي:
قيــاس مــدى فاعليــة التدريــس القائــم عــى 	 

العلــوم  مقــررات  يف  املعلوماتيــة  املخططــات 
الرشعيــة يف بعــض مراحــل التعليــم العــام.

قيــاس مــدى فاعليــة التدريــس القائــم عــى 	 
العلــوم  مقــررات  يف  املعلوماتيــة  املخططــات 

ــى  ــام ع ــم الع ــل التعلي ــض مراح ــة يف بع الرشعي
ــة  ــة وتنمي ــرى كالدافعي ــرات األخ ــض املتغ بع

التفكــر البــري.

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ــة  ــطة تعليمي ــم أنش ــد. )2004م(. تصمي ــز أمح ــم، معت إبراهي
تعالــج صعوبــات التعلــم يف الرياضيــات لــدى التاميــذ 
العاديــن بالصفــوف الثاثــة األوىل باملرحلــة االبتدائيــة. 
الثقافــة والتنميــة: مجعيــة الثقافــة مــن أجــل التنميــة، س 

4,ع 8، 136 – 176. 
أبوزيــد، صاح حممــد. )2016م(. اســتخدام )اإلنفوجرافيك( 
لتدريــس اجلغرافيــا لتنميــة التحصيــل ومهــارات التفكر 
البــري لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة. جملــة املجمعية 

الرتبويــة للدراســات االجتاعيــة. ع79، 198-138.
وتقويــم  قيــاس  )1408هـــ(.  حممــود.  رجــاء  أبوعــام، 
للنــرش  القلــم  دار  الكويــت:  الــدرايس.  التحصيــل 

والتوزيــع.
اســتخدام  )2016م(.  حممــد.  الــرؤوف  عبــد  إســاعيل، 
ــة  ــره لتنمي ــت( وتأث ــي/ الثاب )اإلنفوجرافيك()التفاع
ــا التعليــم  التحصيــل الــدرايس لــدى طــاب تكنولوجي
ــة. ع28، 111- ــا الرتبي ــوه. تكنولوجي ــم نح واجتاهاهت

.189
أكــرم، حبــه أمحــد. )2013م(. مــا مــدى فاعليــة كتــاب 
النشــاط املصاحــب ملــادة الفقــه لطالبــات املرحلــة 
املتوســطة مــن وجهــة نظــر املعلــات واملرشفــات بمدينــة 
جــدة. دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس. ع42، 

.253-217 ج2، 
 البهــي، أمــرة جابــر.( 2017م(. فاعليــة برنامــج أنشــطة 
مصاحبــة ملنهــج العلــوم للصــف األول اإلعــدادي 
يف ضــوء التنميــة املســتدامة لتحقيــق أهــداف البعــد 
ــاة  ــة قن ــورة. جامع ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــي )رس البين
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الســويس، اإلســاعيلية(. 
اجلهيمــي، أمحــد عبــد الرمحــن. )2009م( معوقــات اســتخدام 
ــررات  ــس مق ــة لتدري ــس احلديث ــرتاتيجيات التدري اس
ــوم الرشعيــة يف املرحلــة الثانويــة. جملــة جامعــة  العل
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية-العلوم اإلنســانية 

واإلجتاعيــة -الســعودية. ع12، 155-96.
جوارنــة، أمحــد حممــود )2006م(. تطويــر األنشــطة والتقويــم 
يف كتــب الرتبيــة اإلســامية يف ضــوء املعايــر املعــارصة 
ــل  ــورة يف حتصي ــة مط ــدات تعليمي ــر وح ــاس تأث وقي
ــورة(.  ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــم )رس ــة واجتاهاهت الطلب

ــان.  ــة، ع ــان العربي ــة ع جامع
احلامــد، حممــد معجــب. )1416ه(. التحصيــل الــدرايس 
املؤثــرة  والعوامــل  واقعــه-  نظرياتــه-   – دراســاته 

فيه)بــدون(.
حســن، ســناء حممــد، والعتيبــي، ســارة بــدر. )2015م(. 
ــوي يف  ــذكاء اللغ ــة ال ــة لتنمي ــة مقرتح ــطة تعليمي أنش
مقــرر العلــوم للصــف الثالــث االبتدائــي باململكــة 
العربيــة الســعودية. الرتبيــة )جامعــة األزهــر( -ع146، 

.524-491 ج2، 
  درويــش، عمــرو حممــد، والدخنــي، أمــاين أمحــد. )2015م(. 
نمطــا تقديــم )اإلنفوجرافيــك( )الثابــت/ املتحــرك( عر 
ــري  ــر الب ــارات التفك ــة مه ــا لتنمي ــب وتأثرمه الوي
ــا  ــوه. تكنولوجي ــم نح ــد واجتاهاهت ــال التوح ــدى أطف ل
التعليــم: اجلمعيــة املريــة لتكنولوجيــا التعليــم، مج25, 

.-364 265 ع2، 
الدريــج، حممــد، واحلنصــايل، مجــال، واملوســوي، عــي، وعار، 
ســام، وحســن، عــي، ومحــود، حممــد. )2011م(. 
التدريــس.  وطــرق  املناهــج  مصطلحــات  معجــم 
ــريب. ــن الع ــب يف الوط ــيق التعري ــب تنس ــاط- مكت الرب
ــك( ــج )اإلنفوجرافي ــر دم ــوه. )2016م(. تأث ــم، لول الدهي
ــاين  ــف الث ــات الص ــل طالب ــى حتصي ــات ع يف الرياضي
ــج19، ع7،  ــات. م ــات الرياضي ــة تربوي ــط. جمل املتوس

.281 -263
الرتبويــة  األنشــطة  )2007م(.  أمحــد.  حممــد  الدومــاين، 
وتأثرهــا يف العمليــة التعليميــة يف مؤسســات املجتمــع. 
جملــة العلــوم اإلنســانية والتطبيقيــة: اجلامعــة األســمرية 

ــوم، ع14، 6  ــي اآلداب والعل ــن - كليت ــامية زليت اإلس
.22  -

الراســبي، نــارص هــال. )2010م(. أســاليب تطويــر االنشــطة 
التعليميــة وتقييمهــا وفــق معايــر اجلــودة. رســالة 

الرتبيــة- ســلطنة عــان، ع27، 59-54.
 الريامــي، حممــد نــارص. )2011م(. أمهيــة التحصيــل الــدرايس 
ــه  ــم معوقات ــب وأه ــتوى الطال ــع مس ــه يف رف ونظريات
ــة  ــة: وزارة الرتبي ــالة الرتبي ــا. رس ــب عليه ــة التغل وكيفي

والتعليــم، ع 34، 14 – 25. 
اســتخدام  درجــة  )2018م(.  حممــد.  أمحــد  الزهــراين، 
ــي  ــر معلم ــة نظ ــن وجه ــم م ــك(يف التعلي )اإلنفوجرافي
مكــة  بمدينــة  املتوســطة  باملرحلــة  اآليل  احلاســب 
ــة  ــة أم القرى-كلي ــتر: جامع ــالة ماجس ــة. )رس املكرم

الســعودية(. الرتبيــة- 
ــي  ــن املرئ ــتخدام التدوي ــويل. )2017م(. اس ــة املت ــامل، هنل س
ــر  ــة التفك ــره لتنمي ــك( وتأث ــى )اإلنفوجرافي ــم ع القائ
اجلــدد.  التعليــم  تكنولوجيــا  لطــاب  اإلجيــايب 
تكنولوجيــا الرتبيــة - دراســات وبحــوث: اجلمعيــة 
 .280  –  235 ع32،  الرتبيــة،  لتكنولوجيــا  العربيــة 
الســلخي، حممــود مجــال.( 2004م(. تأثــر برنامــج قائــم عــى 
ــة  ــي لطلب ــر اإلبداع ــة التفك ــة لتنمي ــطة التعليمي األنش
ــم  ــامية واجتاهاهت ــة اإلس ــية يف الرتبي ــة األساس املرحل
ــوراه غــر منشــورة. جامعــة عــان  نحــوه. )رســالة دكت

ــان.  ــة، ع العربي
النشــاط املــدريس مفهومــه   شــحاتة، حســن. )2004م(. 
ــة  ــدار املري ــرة: ال ــه. القاه ــاالت تطبيق ــه وجم ووظائف

ــة. اللبناني
 شــلتوت، حممــد شــوقي. )2018م(. )اإلنفوجرافيك(مــن 
ــد. ــة الغ ــب تربي ــاض: مكت ــاج. الري ــط إىل اإلنت التخطي
تصميــم  فاعليــة  )2018م(.  حممــد.  ســلطان  الشــهري، 
تعليمــي قائــم عــى التعلــم البــري بـــ )اإلنفوجرافيك(
عــى حتصيــل مــادة احلاســب اآليل. )رســالة ماجســتر- 
املجلــة الدوليــة للعلــوم الرتبويــة والنفســية(. ع10، 

254  -203 ج4، 
ــة..  ــطة التعليمي ــان. )2008م(. األنش ــد خلف ــيدي، حمم الش
ماهيتهــا، وظائفهــا، وأنواعهــا. جملــة التطويــر الرتبــوي: 
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ــم، س 7، ع 46 35-32.  ــة والتعلي وزارة الرتبي
عبــد احلكيــم، شــرين صــاح. )2018م(. األنشــطة احلديثــة 
ــوث يف  ــة للبح ــة الدولي ــات. املجل ــس الرياضي وتدري
ــتقبل،  ــاق املس ــة آلف ــة الدولي ــة: املؤسس ــوم الرتبوي العل

 .252-234 ع1،  مــج1، 
عبــد احلميــد، أالء. )2007م(. األنشــطة املدرســية. عــان: دار 

اليــازوري العلميــة.
عبــد الرمحــن، عــادل، والســيد، عبــر، وعكــه، إينــاس. 
)2016م(. دراســة حتليليــة لإلنفوجرافيــك ودوره يف 
التشــكيلية  التعلميــة يف ســياق الصياغــات  العمليــة 
ــوث يف  ــة بح ــورة(. جمل ــة بالص ــة الكتاب ــص )عاق للن
الرتبيــة الفنيــة والفنــون –كليــة الرتبيــة الفنيــة- جامعــة 

.17-1، ع47  حلــوان. 
عبــد الصمــد، أســاء الســيد. )2017م(. اســتخدام التجســيد 
مفاهيــم  تنميــة  ب)اإلنفوجرافيك(عــى  املعلومــايت 
العقــل  وعــادات  املرجعيــة  املعلومــات  مصــادر 
ــا  ــاب تكنولوجي ــدى ط ــة ل ــة املدرك ــاءة الذاتي والكف
ــريف  ــل املع ــاءة التمثي ــي كف ــي ومنخف ــم مرتفع التعلي
للمعلومــات. تكنولوجيــا الرتبيــة – دراســات وبحــوث. 

.176-57 ع30، 
اســتخدام  تأثــر  )2016م(.  عســر.  وداد  العتيبــي،   
ــة  ــد اللغ ــل قواع ــى حتصي ــي ع )اإلنفوجرافيك(التعليم
اإلنجليزيــة لــدى طالبــات الصــف األول املتوســط 
جامعــة  ماجســتر-  )رســالة  الريــاض.  بمدينــة 
ــوم  ــة العل ــامية- كلي ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم اإلم

االجتاعيــة(. 
 العقــايب، ســعد نعيــم، و اهلواملــة، ماهــر شــفيق. )2016م(. 
واقــع اســتخدام األنشــطة الصفيــة والاصفيــة لتدريــس 
املنــارة  جملــة  بغــداد.  يف  اإلســامية  الرتبيــة  مقــرر 
للبحــوث والدراســات: جامعــة آل البيــت - عــادة 

البحــث العلمــي، مــج23, ع1، 435- 484. 
عــام، صــاح الديــن حممــود. )2000م(. القيــاس والتقويــم 
الرتبــوي والنفــي: أساســياته وتطبيقاتــه وتوجهاتــه 

ــريب. ــر الع ــارصة. دار الفك املع
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زبيدة عبد اهلل علي صالح الضالعي )*(
جامعة نجران

)قدم للنشر يف 1441/10/15هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/6هـ(

ـــزة  ـــتخدام األجه ـــة الس ـــر الرقمي ـــي باملخاط ـــي التكنولوج ـــة الوع ـــم لتنمي ـــوب يف التعلي ـــرر احلاس ـــوى مق ـــة حمت ـــى فاعلي ـــرف ع ـــة إىل التع ـــذه الدراس ـــت ه ـــث: هدف ـــص البح ملخ
ـــي  ـــة املنهج ـــت الدراس ـــران، واتبع ـــة نج ـــوم واآلداب بجامع ـــة والعل ـــي الرتبي ـــن كليت ـــة م ـــن )248( طالب ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــران. تكون ـــة نج ـــات جامع ـــدى طالب ـــة ل الذكي
ـــة  ـــج الدراس ـــفت نتائ ـــه، وكش ـــه وثبات ـــن صدق ـــد م ـــم التأك ـــرة، ت ـــن )30( فق ـــون م ـــي تك ـــي التكنولوج ـــاس للوع ـــة يف مقي ـــت أداة الدراس ـــي، ومتثل ـــبه التجريب ـــي والش الوصف
ـــطًا  ـــم؛ كان متوس ـــوب يف التعلي ـــرر احلاس ـــوى مق ـــن حمت ـــوايت درس ـــران الل ـــة نج ـــوم واآلداب يف جامع ـــة والعل ـــي الرتبي ـــات كليت ـــدى طالب ـــي ل ـــي التكنولوج ـــتوى الوع أن مس
ـــن  ـــة يف التطبيق ـــة التجريبي ـــُا يف املجموع ـــة إحصائي ـــروق دال ـــت الف ـــا كان ـــة، ك ـــزة الذكي ـــتخدام األجه ـــة الس ـــر الرقمي ـــي باملخاط ـــي التكنولوج ـــاس الوع ـــي ملقي ـــق القب يف التطبي
ـــي  ـــن القب ـــة يف التطبيق ـــة التجريبي ـــًا يف املجموع ـــة إحصائي ـــروق دال ـــة ف ـــة أي ـــج الدراس ـــر نتائ ـــدي، ومل تظه ـــق البع ـــح التطبي ـــي لصال ـــي التكنولوج ـــاس الوع ـــدي ملقي ـــي والبع القب

ـــة. ـــات املالئم ـــات واملقرتح ـــتنتاجات والتوصي ـــم االس ـــم تقدي ـــة؛ ت ـــج الدراس ـــى نتائ ـــاًء ع ـــاين(، وبن ـــي، إنس ـــص )علم ـــري التخص ـــزى ملتغ ـــًا، ويع ـــدي أيض والبع

كلامت مفتاحية: الوعي التكنولوجي، املخاطر الرقمية، األجهزة الذكية.
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 Abstract: This study aimed to identify the effectiveness of computer courses’ content in education in developing technological awareness of smart devices’ digital 
risks among female students of the Faculty of Education and the College of Science and Arts at the University of Najran. The study sample consisted of (248) students 
from the College of Education and the College of Science and Arts at the University of Najran. The study followed (the descriptive and Semi-experimental methods). 
The study used a scale to measure the technological awareness consisting of (30) items. The scales’ validity and reliability were carefully checked. The study’s findings 
revealed that the level of technological awareness among female students of Faculty of Education at the University of Najran, who studied the curriculum of computer 
courses in education, was  average in pre application of the scale of technological awareness of the digital risks of using smart devices. The differences were statistically 
significant in the experimental group in  pre and post applications  scale of technological awareness in favor of the post application. The results of the study also showed 
no statistically significant differences in the experimental group during pre and post applications due to variable of field (scientific, Humanist). Based on these results, 
conclusions, recommendations and appropriate proposals were presented.
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مقدمة:
يشــهد العــر احلايل تقدمــًا يف تكنولوجيــا االتصاالت 
ــا  ــلكية ب ــاالت الالس ــت االتص ــث نم ــة؛ حي احلديث
فيهــا األجهــزة الذكيــة، وتطبيقاهتــا املختلفــة واملتجددة 
ــدة  ــاق جدي ــاف آف ــى اكتش ــاعدت ع ــي س ــًا الت يومي
يمكــن االســتفادة منهــا يف التعليــم والتعلــم. وظهرت 
العديــد مــن برامــج االتصــال، وتطبيقــات التواصــل 
ــن  ــتخدامها ب ــر اس ــي انت ــة الت ــي املختلف االجتاع

أفــراد املجتمــع. 
ــزة  ــا األجه ــي حتتوهي ــات الت ــوع يف التطبيق ــاء التن وج
اجلــذب  عوامــل  مــن  املزيــد  ليكســبها  الذكيــة؛ 
والتشــويق والتواصــل الرسيــع واملتنــوع مــع اآلخرين 
ــم  ــن قوائ ــه م ــا حتتوي ــل، وم ــائل التواص ــر وس ع
ــا،  ــاين هب ــل املج ــات والرتاس ــج املحادث ــدة لرام عدي
وتتميــز األجهــزة الذكيــة بتوفــر جمموعــة مــن احللول 
ــتخدمن،  ــات املس ــي احتياج ــي تلب ــات الت والتطبيق
املتعــددة أجهــزة  التطبيقــات  وأصبحــت بوجــود 
ــح  ــام، ولتصف ــاز امله ــارف، وإلنج ــل والتع للتواص
ملفــات  وتشــغيل  الصــور  والتقــاط  اإلنرتنــت 
ــاب  ــات ألع ــتخدم كمنص ــو، وتس ــوت والفيدي الص
ظهــور  ومــع  2016م(.  )احلــريب،  ذلــك  وغــر 
التكنولوجــي  التحــول  وزيــادة  الذكيــة  األجهــزة 
ــظ  ــات؛ نالح ــة اجلامع ــات وخاص ــي للمؤسس الرقم
أو  للتســلية  ســواًء  باســتخدامها  الطلبــة  اهتــام 
االتصــال، ومــن الــروري اســتغالل هــذا االهتــام 
ــة  ــة ترفيهي ــج تعليمي ــر برام ــك بتوف ــم؛ وذل لفائدهت

ــتخدام  ــة باس ــم الروتيني ــرق التعل ــر ط ــة، وتطوي هادف
طــرق  وتطويــر  إلكرتونيــة،  وأدوات  أســاليب 
وأســاليب اإلرشــاد والتوعيــة؛ حيــث إن إحــدى 
ســبل نجــاح عمليــة التوعيــة يف التعليــم؛ هــو مواكبــة 
أدوارهــا وأســاليبها للتحديــث والتطويــر، ومواءمتهــا 

2015م(. )العلويــة،  احلديثــة  للتكنولوجيــا 
     وهتــدف األجهــزة الذكيــة بمختلــف أنواعهــا 
ــادة  ــة، وزي ــر تقليدي ــة غ ــم بطريق ــم التعلي إىل تقدي
جرعــة املعلومــات املتاحــة للمتعلــم، وتطويــر طــرق 
الفرديــة بــن  الفــروق  التقويــم، والتعــرف عــى 
ــل  ــس. وحتوي ــة التدري ــا يف عملي ــن، ومراعاهت املتعلم
اســتخداماهتا الســلبية إىل اســتخدامات إجيابيــة، وزرع 
حــب البحــث عــن املعلومــة والتعليــم املســتمر لــدى 
ــذايت، إىل جانــب  ــم ال ــدأ التعل املتعلمــن، وغــرس مب
حســن،  )أبــا  ورغباهتــم  الهتاماهتــم  مالمســتها 

2016م(.
ــا  ــي تقدمه ــددة الت ــد املتع ــن الفوائ ــم م ــى الرغ وع
ــن أي  ــا ع ــرد هب ــي تنف ــا الت ــة واملزاي ــزة الذكي األجه
أن  إال  األخــرى؛  االتصــال  وســائل  مــن  وســيلة 
اســتخدمها ينطــوي عــى العديــد مــن املخاطــر التي ال 
يمكــن جتاهلهــا. ورغــم هــذه املخاطــر إال أن احلاجــة 
ــت  ــا اختلف ــتمرار مه ــو باس ــي وينم ــر واقع ــا أم إليه
وتبقــى  الســتخدامها،  واملعارضــة  املؤيــدة  اآلراء 
األدوات التــي تســتجيب لثــورة املعلومــات عــى 
نحــو فعــال، إذا مــا اســتخدمت عــى النحــو األمثــل، 
وهــذا مــا أكدتــه دراســتي كٍل مــن حممــود)2016م(، 
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)2012م(. والغامــدي 
ــعودي  ــع الس ــة، واملجتم ــة عام ــات العربي   واملجتمع
ــذه  ــن ه ــزأ م ــزء ال يتج ــوص؛ ج ــه اخلص ــى وج ع
ــم؛  ــف أعاره ــى خمتل ــراده وع ــة أف ــة؛ فغالبي الرقمن
ــة أن  ــض الطلب ــرى بع ــزة، وي ــذه األجه ــون ه يمتلك
ــي  ــى تلق ــاعدهم ع ــه يس ــايب لكون ــر إجي ــذا األم ه
ــا  ــر أهن ــض اآلخ ــرى البع ــا ي ــدة، بين ــة املفي املعلوم
مضيعــة للوقــت؛ وعليهــم أن يرجعــوا إىل كتبهــم, 
ــة،  ــج مرضي ــوا نتائ ــهم؛ ليحقق ــى دروس ــز ع والرتكي
عــى الرغــم مــن اعــرتاف  الطلبــة بــأن هــذه األجهــزة 
ــًا  ــت إدمان ــد أن أصبح ــر بع ــم الكث ــن وقته ــذ م تأخ
ال يمكــن التخلــص منــه بــأي شــكل مــن األشــكال، 
وهنــاك عــدد كبــر مــن الطلبــة ينشــغلون هبــذه 
ــض  ــوم البع ــا يق ــهم، بين ــن دروس ــزة متجاهل األجه
إىل  والوصــول  املراجعــة  يف  باســتغالهلا  اآلخــر 
ــاب  ــة يف الكت ــون مدون ــد ال تك ــي ق ــات الت املعلوم

)أبــا حســن، 2016م(. 
واقــع  مــن  حُتــدد  الرقميــة  املخاطــر  ودراســة 
اجلامعــات  يف  الذكيــة  لألجهــزة  االســتخدام 
ــف  ــة إىل الكش ــذه الدراس ــت ه ــذا هدف ــعودية؛ ل الس
عــن مســتوى الوعــي التكنولوجــي باملخاطــر الرقميــة 
الســتخدام األجهــزة الذكيــة، ويف ضــوء النتائــج التــي 
ــن  ــدد م ــت ع ــة؛ ُطرح ــذه الدراس ــا ه ــت إليه توصل
ــر  ــن املخاط ــد م ــتقبلية للح ــرؤى املس ــات وال التوصي
الرقميــة يف اجلامعــات الســعودية عمومــًا، ويف جامعــة 

ــوص. ــه اخلص ــى وج ــران ع نج

مشكلة الدراسة:
ــات  ــاع بالتقني ــعودي إىل االنتف ــع الس ــعى املجتم يس
ــال  ــة يف املج ــاالت، وبخاص ــف املج ــة يف خمتل احلديث
ــة  ــزة الذكي ــدت األجه ــاده؛ إْذ غ ــكل أبع ــي ب التعليم
ــة  ــاء هيئ ــة وأعض ــال الطلب ــن أع ــزأ م ــزءًا ال يتج ج
التدريــس. ومــن هــذا املنطلــق – وإدراكًا مــن جامعــة 
ــة  ــة احلديث ــة والتكنولوجي ــورات العلمي ــران بالتط نج
ــم  ــرتوين إىل معظ ــم اإللك ــة التعل ــت اجلامع – أدخل
ووفــرت  2013م،  عــام  منــذ  وكلياهتــا  دوائرهــا 
وســمحت  للجميــع،  واحلواســيب  الشــبكات 
للطالبــات باســتخدام اهلواتــف الذكيــة يف احلــرم 
اجلامعــي؛ ليحققــن مــن خالهلــا كافــة املهــام العلميــة 
وعنــد  اجلامعــي.  بالتعليــم  اخلاصــة  والتعليميــة 
مراجعــة الدراســات الرتبويــة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية؛ وجــد أن هنــاك نقصــًا كبــرًا يف املعلومــات 
ــة  ــزة الذكي ــتخدام األجه ــة الس ــر الرقمي ــن املخاط ع
يف اململكــة العربيــة الســعودية؛ لذلــك نحــن بحاجــة 
للمزيــد مــن الدراســات التــي حتـــدد كيفيــة توظيــف 
ــادي  ــعودية وتف ــات الس ــة يف اجلامع ــزة الذكي األجه
ــة  ــة املاس ــر احلاج ــا تظه ــن هن ــة؛ وم ــا الرقمي خماطره
ــى  ــوء ع ــاء الض ــة؛ إللق ــذه الدراس ــل ه ــراء مث إلج
املخاطــر الرقميــة الســتخدام األجهــزة الذكيــة يف 
اجلامعــات الســعودية بشــكل عــام, وبجامعــة نجــران 
عــى وجــه اخلصــوص؛ ألهنــا بــدأت منــذ عهــد قريب 
بتوظيــف األجهــزة الذكيــة فيهــا بالنســبة للطالبــات. 
ــإن مشــكلة الدراســة تتحــدد  ــا تقــدم؛ ف ويف ضــوء م
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يف الســؤال الرئيــس التــايل: مــا فاعليــة حمتــوى مقــرر 
ــي  ــي التكنولوج ــة الوع ــم لتنمي ــوب يف التعلي احلاس
الذكيــة  األجهــزة  الســتخدام  الرقميــة  باملخاطــر 
لــدى طالبــات جامعــة نجــران؟ ولإلجابــة عــن هــذا 

ــة: ــة اآلتي ــئلة الفرعي ــت األس ــؤال وضع الس
مــا مســتوى الوعــي التكنولوجــي باملخاطــر . 1

لــدى  الذكيــة  األجهــزة  الرقميــة الســتخدام 
نجــران؟ طالبــات جامعــة 

هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــًا ملســتوى الوعي . 2
الســتخدام  الرقميــة  باملخاطــر  التكنولوجــي 
األجهــزة الذكيــة لــدى طالبــات جامعــة نجــران 
ــي  ــاس الوع ــدي ملقي ــي والبع ــن القب يف التطبيق

ــي. التكنولوج
هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــًا ملســتوى الوعي . 3

الســتخدام  الرقميــة  باملخاطــر  التكنولوجــي 
األجهــزة الذكيــة لــدى طالبــات جامعــة نجــران 
يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس الوعــي التكنولوجــي 

يعــزى ملتغــر التخصــص )علمــي، إنســاين(.

أمهية الدراسة:
هلذه الدراسة أمهية خاصة؛ ترجع إىل األسباب التالية:

تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية األجهزة الذكية . 1
واستخداماهتا يف مجيع املجاالت التعليمية.

ــة . 2 ــى دراس ــة ع ــات مبني ــر معلوم ــهم يف توف تس
ــة  ــات جامع ــي طالب ــتوى وع ــن مس ــة ع علمي
ــات  ــة يف كلي ــزة الذكي ــر األجه ــران بمخاط نج

ــك  ــن تل ــئولن ع ــدم للمس ــران تق ــة نج جامع
الكليــات واملهتمــن برامــج إعــداد الطالــب.

أهداف الدراسة:
ــة  ــى فاعلي ــرف ع ــة إىل التع ــة احلالي ــت الدراس هدف
ــي  ــة الوع ــم لتنمي ــوب يف التعلي ــرر احلاس ــوى مق حمت
التكنولوجــي باملخاطــر الرقميــة الســتخدام األجهــزة 

ــران. ــة نج ــات جامع ــدى طالب ــة ل الذكي

حدود الدراسة:
اقترت الدراسة احلالية عى املحددات اآلتية:

احلــدود املوضوعيــة: حمتــوى مقــرر احلاســوب يف  	
التعليــم، والنشــاطات التابعــة لــه. 

ــتهن  	 ــرر دراس ــات املق ــة: الطالب ــدود البرشي احل
ملــادة احلاســوب يف التعليــم يف كليتــي الرتبيــة 

واآلداب.  والعلــوم 
والعلــوم  	 الرتبيــة  كليتــي  املكانيــة:  احلــدود 

نجــران.   جامعــة   - واآلداب 
احلــدود الزمانيــة: الفصــل األول للعــام اجلامعــي  	

)2019	2020 م(.
الوعــي  	 اختبــار  حتــدد  الوعــي:  حــدود 

الســتخدام  الرقميــة  باملخاطــر  التكنولوجــي 
الذكيــة. األجهــزة 

 مصطلحات الدراسة:
أ- الوعي التكنولوجي:

  يعرفــه محــادة)2016م( بأنه املعرفة والفهــم واإلدراك 
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والتقديــر والشــعور والتجريــب واالســتخدام لــكل ما 
هــو جديــد ومســتحدث مــن اكتشــافات واخرتاعــات 
تكنولوجيــة والتــي يمكــن إدخاهلــا يف املؤسســات 
ــة  ــة التعليمي ــة العملي ــادة فاعلي ــدف زي ــة هب التعليمي

وحــل مشــكالهتا.
الطالبــات  إدراك  بأنــه  إجرائيــا  الباحثــة  وتعرفــه 
ــد  ــي ق ــية والت ــة األساس ــرات التقني ــم واخل للمفاهي
ــن.  ــن وجمتمعه ــى بيئته ــن وع ــلبًا عليه ــس س تنعك
ــات يف  ــي للطالب ــي التكنولوج ــة الوع ــاس بدرج ويق
ــران  ــة نج ــوم واآلداب بجامع ــة والعل ــي الرتبي كليت

ــة. ــزة الذكي ــتخدام األجه ــة الس ــر الرقمي باملخاط
ب- املخاطر الرقمية:

عرفهــا أبــو شــنب)2009م( بأهنــا أثــر غــر مرغــوب 
بــه أو ضــار عى مصــادر املعلومــات أو األشــخاص أو 
املؤسســات، وقــد يكــون مصــدر هــذه املخاطــر خلــال 

فنيــا، أو إلكرتونيــا أو خلــال يف ســلوكيات األفــراد.
وتعرفهــا الباحثــة إجرائيــًا بأهنــا التأثــرات )الصحيــة، 
واالجتاعيــة، والســلوكية، والتقنيــة( التــي تؤثــر 
ســلبًا عــى طالبــات جامعــة نجــران نتيجــة اســتخدام 

ــة.  ــزة الذكي األجه
ج- األجهزة الذكية: 

يعرفهــا بوســالد  (Poslad, 2009)بأهنــا األجهــزة ذات 
ــة  ــات خدمي ــتخدم تطبيق ــي تس ــددة الت ــام املتع امله
متنوعــة، وتكــون مثبتــه داخــل األجهــزة أو عــن بعــد 
عــر خــوادم معينــة، وتكــون عــادة أجهــزة شــخصية 

أو عامــة.

ــة  ــزة الرقمي ــا األجه ــًا بأهن ــة إجرائي ــا الباحث وتعرفه
املحمولــة التــي يمكــن لطالبــات جامعــة نجــران 
اســتخدامها يف أي وقــت، وبــأي مــكان حتــت إرشاف 

ــذايت. ــم ال ــم أو بالتعل املعل

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أ- التوجه النظري:

تقــوم الدراســة احلاليــة عــى توجــه نظــري، وســوف 
نســتعرض أهــم هــذه النظريــات:

أوالً: نظريــة التفاعليــة الرمزيــة: وهتتــم هــذه النظريــة 
ــراد  ــل األف ــة لتفاع ــية االجتاعي ــات النفس بالدينامكي
ــى  ــرد ع ــا الف ــون فيه ــرة، ويك ــات الصغ يف اجلاع
اتصــال بعقــول اآلخريــن وحاجاهتــم ورغباهتــم 
الكامنــة ووســائلهم يف حتقيــق أهدافهــم، ويركــز 
ــة  ــم املحافظ ــودة، وت ــاين املوج ــم واملع ــى املفاهي ع
ــراد،  ــن األف ــزي ب ــل الرم ــالل التفاع ــن خ ــا م عليه
ويعــد مــن بــن اإلطــارات النظريــة املناســبة لدراســة 
الوجــود االجتاعــي يف املجتمــع االفــرتايض )بخيــت، 
ــى  ــة ع ــة الرمزي ــة التفاعلي ــز النظري 2012م(. وترتك

ــادو، 2016م(: ــو ج ــق )أب ــة وف ــس اآلتي األس
• إن احلقيقــة االجتاعيــة، حقيقــة عقليــة تقــوم عــى 	

ــل والتصور. التخي
• قــدرة اإلنســان عــى االتصــال مــن خــالل 	

ــكار  ــاٍن وأف ــا مع ــى حتميله ــه ع ــوز، وقدرت الرم
ومعلومــات يمكــن نقلهــا للغــر.

ــد  ــاعات: وتعتم ــتخدامات واإلش ــة االس ــًا: نظري ثاني
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ــتخدامات  ــا أن اس ــرة مفاده ــى فك ــة ع ــذه النظري ه
األفــراد لنفــس الوســيلة يمكــن أن ختتلــف باختــالف 
ــا،  ــراد لتحقيقه ــؤالء األف ــعى ه ــي يس ــداف الت األه
بحســب  للوســائل  االســتخدام  دوافــع  وتتعــدد 
األغــراض التــي حتقــق اإلشــباع لــدى املســتخدمن. 
Alax( املذكــور يف  حيــث طــور أليكــس )1985 ,
ــي يســعى  احلــريب )2016م( قائمــة لالحتياجــات الت
االحتياجــات  تشــمل  حتقيقهــا  إىل  املســتخدمن 
النفســية،  الشــخصية،  الوجدانيــة،  )املعرفيــة، 

ــع(.  ــن الواق ــروب م ــة، واهل االجتاعي
ب- األجهزة الذكية:

    يشــهد التعليــم قفــزات نوعيــة يف وســائل وطرائــق 
التقنيــات  توافــر  نتيجــة  املســتخدمة،  التدريــس 
التعليميــة املســاعدة التــي ختــدم املــواد الدراســية 
بأســاليب مبتكــرة. وتعــد األجهــزة الذكيــة مــن 
ــن  ــة، ويمك ــا الطلب ــي يمتلكه ــة الت ــائل التعليمي الوس
توظيفهــا خلدمــة العمليــة التعليميــة مثــل: احلواســيب 
ــر  ــن، 2016م(، وتش ــا حس ــة )أب ــف الذكي واهلوات
وزارة التعليــم )2015م( إىل أن األجهزة الذكية حتتوي 
عــى مميــزات متعــددة جعلــت منهــا حاســبات مصغرة 
هلــا أمهيتهــا اخلاصــة وذاكرهتــا املؤقتــة والدائمــة، كــا 
تــم تزويدهــا بمســاحة للتخزيــن ثابتــة وأخــرى قابلــة 
للتوســع بحســب حاجــة املســتخدم،  كــا أن أهــم مــا 
يميزهــا وجــود أنظمــة التشــغيل اخلاصــة هبــا والتــي 
ســمحت ببنــاء تطبيقــات تعمــل عــى تلبيــة حاجــات 
ــزة  ــت األجه ــة، وحظي ــر الرسع ــتخدمن يف ع املس

ــدى  ــا ل ــت وجوده ــية جعل ــزات تنافس ــة بمي الذكي
ــزات  ــم ممي ــن أه ــل م ــا، ولع ــرًا حتمي ــن أم الكثري
األجهــزة الذكيــة )االتصــال باإلنرتنــت، مســاحة 
ــددة  ــة، متع ــة الدق ــرا عالي ــة، الكام ــن العالي التخزي
ــع  ــن م ــام، التزام ــال وامله ــم لألع ــات، منظ التطبيق
احلاســوب، وجــود الدعــم الفنــي للتطبيقــات ونظــام 
التشــغيل(. كــا يضيــف )القحطــاين، 2017م( عــددًا 
ــم  ــة يف التعلي ــزة الذكي ــتخدام األجه ــزات اس ــن ممي م

ــا يف اآليت:  ــم، نوجزه والتعل
ــل . 1 ــًا للعم ــب فرص ــة للطال ــزة الذكي ــر األجه توف

برسعتــه اخلاصــة، كــا تســمح بتكــرار املــادة 
التعليميــة، وكميــة املــادة التــي يتعلمهــا الطالــب، 

ــا. ــه أمامه ــس في ــب أن جيل ــذي جي ــت ال والوق
ــة راجعــة . 2 ــة الطالــب بتغذي تــزود األجهــزة الذكي

ــة تناســب اســتجابته للموقــف التعليمــي. فوري
التشــويق الــذي يســهم وبشــكل فاعــل يف نجــاح . 3

الطالــب وإنجــاح العمليــة التعليميــة برمتهــا.
قابليــة األجهــزة الذكيــة لتخزيــن اســتجابات . 4

ــاعده يف  ــا يس ــه مم ــد ردود أفعال ــب ورص الطال
الكشــف عــن مســتواه، وحتديــد مناطــق الضعــف 

ــا. ــم عالجه ــن ث ــخيصها وم وتش
ــي . 5 ــث تراع ــة، حي ــروق الفردي ــى الف ــب ع التغل

بعــض التطبيقــات قــدرات الطلبــة ورسعتهــم يف 
ــتجابة. االس

ج- خماطر استخدام األجهزة الذكية:
وفــرت األجهــزة الذكيــة العديــد مــن اخلدمــات 
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ــل  ــال وتواص ــيلة اتص ــا وس ــتخدمن باعتباره للمس
ووجــود إمكانيــة التصفــح واســتخدام اإلنرتنــت 
هبــا، وهــو مــا يتيــح إنجــاز الكثــر مــن االحتياجــات 
ــا،  ــز وغره ــراء واحلج ــات ال ــتخدمن كعملي للمس
ــث إن  ــتخدام. حي ــلبية يف االس ــب س ــا جوان إال أن هل
امتــالك ألجهــزة الذكيــة بــا فيهــا مــن تطبيقــات قائمة 
ــا  ــي فيه ــت(، يق ــة )اإلنرتن ــبكة العنكبوتي ــى الش ع
ــي،  ــاز الذك ــتخدام اجله ــة باس ــاعات طويل ــرد س الف
ــة،  ــة الطبيعي ــاة االجتاعي ــرتك احلي ــه ي وهــذا مــا جيعل
ممــا يرتتــب عليــه اهلــروب مــن الواقــع واالجتــاه 
ــرد  ــود الف ــايل يتع ــزة؛ وبالت ــك األجه ــتخدام تل الس
عــى االنطــواء والعزلــة االجتاعيــة، وبمــرور الزمــن 
ــذه  ــتخدام؛ ألن ه ــذا االس ــى ه ــان ع ــرض لإلدم ُيع
األجهــزة ال متــارس عليــه ســلطة تعســفية )العــويض، 

2015م(.
د- الوعي التكنولوجي: 

     يعــد الوعــي بشــكل عــام رضورة ثقافيــة معــارصة؛ 
ــة املحيطــة  ــه وللبيئ فهــو يســهم يف إدراك املتعلــم لذات
بــه إدراًكا مســتنًرا، كــا يرتجــم هــذا اإلدراك يف نمــط 
ــة الوعــي التكنولوجــي  ــإن تنمي ــذا ف ســلوك فعــي؛ ل
الــذي  احلــايل  العــر  يف  حتميــة  مهمــة  رضورة 
عــى  التكنولوجيــة  التطبيقــات  فيــه  ســيطرت 
ــانية  ــاطات اإلنس ــة النش ــاة وكاف ــي احلي ــتى مناح ش
)مصطفــى، 2015م(؛ وباإلضافــة إىل ذلــك؛ فــإن 
ــة  ــه أمهي ــي ل ــي التكنولوج ــن الوع ــاب املتعلم إكس
ــويدان، 2012م(؛  ــس وس ــاء يف )عوي ــا ج ــرة ك كب

إْذ حيقــق املعــارف واملهــارات اخلاصــة بمجــاالت 
وشــبكات  واالتصــاالت  احلاســوب  تكنولوجيــا 
ــئته  ــرد وتنش ــلوك الف ــى س ــر ع ــا يؤث ــات، مم املعلوم
ــادر  ــة باملص ــة غني ــئ بيئ ــة، وهيي ــة وثقافي ــئه علمي تنش
ــد  ــت وقواع ــالل اإلنرتن ــن خ ــث، م ــددة للبح املتع
البيانــات املختلفــة، أضــف إىل ذلــك تكويــن وتنميــة 
اســتخدامات  نحــو  مرغوبــة  إجيابيــة  اجتاهــات 
التطبيقــات التكنولوجيــة؛ وخاصــة إذا مــا تــم تقديــم 
ــة  ــالل نشــاطات تكنولوجي ــة مــن خ املعــارف العلمي
ــويق  ــارة والتش ــن اإلث ــة م ــة عالي ــى درج ــة ع منظم
ــذي  ــر ال ــه؛ األم ــب بنفس ــة الطال ــى ممارس ــد ع تعتم
يــؤدي إىل الفهــم واالجتــاه اإلجيــايب نحو اســتخدامات 
التكنولوجيــا بفاعليــة وإتقــان، كــا يعمــل عــى متكــن 
الفــرد مــن التعامــل مــع التطبيقــات احلديثــة والتفاعل 
معهــا إجيابيــًا بأمــان وفعاليــة، ويعــد أحــد املتغــرات 
احلديثــة يف العــر الراهــن، فالشــخص الواعــي 
تكنولوجيــا يتمكــن مــن اللحــاق بركــب التقــدم 
ــافات  ــن االكتش ــد م ــى العدي ــرف ع ــي والتع العلم

ــة. ــة احلديث ــكارات التكنولوجي ــة واالبت العلمي
    ويضيــف موســى )9 200م( أن تنميــة الوعــي 
الفنيــة  النواحــي  إظهــار  يتطلــب  التكنولوجــي؛ 
التكنولوجيــة املرتبطــة باألجهــزة واألدوات والظواهر 
العلميــة عنــد صياغــة حمتــوى املــواد الدراســية، 
الوعــي  إظهــار مكونــات  املتخصصــن  ومراعــاة 
التكنولوجــي بأبعــاده وجماالتــه دون االهتــام بالنتائج، 
احلديثــة  واالســرتاتيجيات  بالرامــج  واألخــذ 
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لتنميــة الوعــي التكنولوجــي يف عــر املعلومــات 
ــي  ــج تنم ــم وبرام ــادر تعل ــر مص ــبكات. وتوف والش
الوعــي التكنولوجــي بــا يدعــم الوعــي كهــدف 
ــد  ــا ليم ــي تكنولوجي ــم الواع ــاد املعل ــايس، وإجي أس

ــك. ــه بذل طلبت
هـ- أبعاد الوعي التكنولوجي 

ــه يمكــن عــرض أبعــاد  وأشــار خلف اهلل )2016 (أن
الوعــي التكنولوجــي فيــا يــي: 

ــمل . 1 ــي: ويش ــي التكنولوج ــريف للوع ــد املع البع
ــى: ــد ع ــذا البع ه

• ــم 	 ــة لفه ــية الالزم ــارف األساس ــات واملع املعلوم
ــا. ــا ومبادئه ــة وخصائصه ــة التقني طبيع

• ــا 	 ــع، والقضاي ــم واملجتم ــات بالعل ــة التقني عالق
ــا. ــل معه ــن التفاع ــة ع الناجت

• ــة 	 ــات التقني ــول تطبيق ــية ح ــات األساس املعلوم
ــا. ــل معه ــرق التعام وط

ــتمل . 2 ــي التكنولوجي، ويش ــاري للوع ــد امله البع
هــذا البعــد عــى:

• املهارات العملية والفنية للتعامل مع التقنية.	
• املهــارات العقليــة واالجتاعيــة الالزمــة للتعامــل 	

مــع التقنيــة وتطبيقاهتــا.
البعــد الوجــداين للوعــي التكنولوجي، ويشــتمل . 3

هــذا البعــد عــى:
• احلس التكنولوجي لدى املتعلمن.	
• امليول نحو التقنية وتوظيفها.	
• تفضيلهــا 	 ومــدى  التقنيــة  نحــو  االجتاهــات 

عليهــا.  واإلقبــال 
ــي،  . 4 ــي التكنولوجـــــــ ــي للوع البعد االجتاع

ــى: ــد ع ــذا البع ــتمل ه ويش
ــول  ــرد ح ــاهبا للف ــزم إكس ــي يل ــرات الت ــة اخل كاف
تتعلــق  والتــي  التكنولوجــي؛  الوعــي  جمــاالت 
ــرات  ــة والتغي ــا االجتاعي ــج والقضاي ــر والنتائ بالتأث
ــم  ــن العل ــة م ــة الناجت ــلبية واإلجيابي ــة الس االجتاعي
والتكنولوجيــا، ومــدى انعــكاس ذلــك عــى العــادات 

والتقاليــد والقيــم االجتاعيــة ألي جمتمــع. 

 الدراسات السابقة:
أشــارت العديــد مــن الدراســات التــي قيمــت الوعــي 
واملســتحدثات  الرامــج  اســهام  إىل  التكنولوجــي 
ــي،  ــي التكنولوج ــتوى الوع ــة مس ــة لتنمي التكنولوجي
ــدم إىل  ــن األق ــة م ــذه الدراس ــا يف ه ــم ترتيبه ــد ت وق

ــو اآليت: ــى النح ــدث ع األح
هدفــت دراســة أمحــد)2008م( إىل التعــرف عــى 
مســتوى الوعــي التكنولوجــي لــدى طــالب املرحلــة 
مــع  تعاملهــم  يف  أمورهــم  وأوليــاء  اإلعداديــة 
ــم  ــم باجتاهاهت ــة، وعالقته ــتحدثات التكنولوجي املس
الوصفــي،  املنهــج  الدراســة  واتبعــت  نحوهــا، 
واســتخدمت االســتبانة كأداة للدراســة، وكشــفت 
الدراســة أن مســتوى الوعــي التكنولوجــي لــدى 
الطلبــة يف املرحلــة اإلعداديــة كان أعــى مــن مســتوى 

ــور. ــاء األم أولي
بينــا هدفــت دراســة أمحــد)2009م( إىل بنــاء برنامــج 
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ــة الوعــي التكنولوجــي  ــة لتنمي ــة التكنولوجي يف الرتبي
وبعــض مهــارات التعامــل مــع تطبيقــات التكنولوجيا 
الوصفــي،  املنهــج  الدراســة  واتبعــت  احلديثــة، 
وكانــت  للدراســة،  كأداة  االســتبانة  واســتخدمت 
أهــم نتائــج الدراســة أن الرنامــج املقــرتح يف الرتبيــة 
التكنولوجيــة أســهم إســهاما جوهريــًا لتنميــة الوعــي 
ــارات  ــي مله ــريف واألدائ ــب املع ــي واجلان التكنولوج
ــدى  ــة لـ ــا احلديث ــات التكنولوجي ــع تطبيق ــل م التعام

ــة. ــة الثانوي ــالب املرحل ط
كــا هدفــت دراســة كل مــن ســيفن وحممــد)2010م( 
قائمــة  اســرتاتيجية  فاعليــة  عــى  التعــرف  إىل 
وبــن  والعلــوم  الرياضيــات  بــن  التفاعــل  عــى 
ــي  ــي التكنولوج ــة والوع ــة الثقاف ــا لتنمي التكنولوجي
ــي،  ــج التجريب ــة املنه ــت الدراس ــة، واتبع ــدى الطلب ل
وتوصلــت النتائــج إىل فاعليــة االســرتاتيجية املقرتحــة 

ــي. ــي التكنولوج ــة الوع لتنمي
يف حــن كان اهلــدف مــن دراســة العمــران)2011م( 
التعــرف عــى الوعــي بأمــن املعلومــات لــدى أعضــاء 
هيئــة التدريــس يف اجلامعــات، واتبعــت الدراســة 
ــتبانة  ــتخدمت االس ــي، واس ــي التحلي ــج الوصف املنه
ــاء  ــن اعض ــة م ــى عين ــت ع ــة، وطبق كأداة للدراس
ــاك  ــة إىل أن هن ــت الدراس ــس، وتوصل ــة التدري هيئ
ــن  ــس بأم ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــًا ل ــًا كافي وعي
املعلومــات، وأهنــم يســتخدمون برامــج مكافحــة 

ــتمرار. ــا باس ــات وحيدثوهن الفروس
وســعت دراســة حممــد)2013م( إىل بنــاء برنامــج 

العلميــة  باملســتحدثات  الوعــي  لتنميــة  مقــرتح 
والتكنولوجيــة والقيــم األخالقيــة املرتبطــة هبــا لــدى 
طالبــات املرحلــة الثانويــة بمدينــة تبــوك، وكان املنهــج 
ــة  ــت أداة الدراس ــي، ومتثل ــج التجريب ــو املنه ــع ه املتب
ــي،  ــي التكنولوج ــاس للوع ــي، ومقي ــار حتصي باختب
الرنامــج  فعاليــة  إىل  البحــث  نتائــج  وأشــارت 
املقــرتح لتنميــة بعــض مفاهيــم املســتحدثات العلميــة 

ــة. ــة الثانوي ــات املرحل ــدى طالب ــة ل والتكنولوجي
ــا  ــي كان هدفه ــم (Kim, 2013 ( والت ــة كي ويف دراس
التعــرف عــى الوعــي بقضايــا أمــن املعلومــات لطلبــة 
اتبعــت  اجلامعيــة،  باملرحلــة  االعــال  إدارة  كليــة 
ــتخدمت  ــحي، واس ــي املس ــج الوصف ــة املنه الدراس
النتائــج إىل  االســتبانة كأداة للدراســة، وتوصلــت 
ــن  ــا أم ــر بقضاي ــي كب ــم وع ــة لدهي ــم الطلب أن معظ
املعلومــات. وتــرى الدراســة أنــه جيــب عــى اجلامعــة 
إجيــاد برامــج تدريبيــة ألمــن املعلومــات وإرشاك 

ــج. ــذه الرام ــم ه ــالب يف تقدي الط
أمــا دراســة هــان وآخــرون (Han,et al., 2015)؛ فقــد 
ــات،  ــن املعلوم ــاس بأم ــي الن ــز وع ــت إىل تعزي هدف
تكنولوجيــا  اســتخدام  مــدى  عــى  والتعــرف 
املعلومــات يف احليــاة اليوميــة والعمــل والتســوق عــر 
اإلنرتنــت، والبحــث عــن املخاطــر التــي تتعلــق بأمــن 
ــي،  ــج التجريب ــة املنه ــت الدراس ــات، واتبع املعلوم
للدراســة،  كأداة  املالحظــة  بطاقــة  واســتخدمت 
وكانــت أهــم نتائــج الدراســة أن تعزيــز الوعــي 
ــن  ــم أم ــبقًا لتنظي ــًا مس ــد رشط ــات؛ ُيع ــن املعلوم بأم
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املعلومــات ومحايتهــا مــن املخاطــر التــي مــن الصعــب 
ــا. مواجهته

ــم التعــرف عــى  ــا حســن )2016م( ت ويف دراســة أب
مــدى توظيــف األجهزة الذكيــة و أجهزة احلاســب 
خلدمــة العملية التعليمية، وكان املنهــج املتبــع هــو 
ــج الدراســة فهــي أن  ــوى، أمــا أهــم نتائ ــل املحت حتلي
ــه،  ــد من ــر الب ــة أم ــزة الذكي ــة لألجه ــتخدام الطلب اس
ــن  ــب تقن ــن األنس ــا، ولك ــن خماطره ــم م ــى الرغ ع
اســتخدامها، واالســتفادة منهــا بطريقــة إجيابيــة خلدمة 
ــوث  ــف البح ــب أن تكث ــه جي ــة، وأن ــة التعليمي العملي
ــت  ــي تفاقم ــرة الت ــذه الظاه ــة ه ــات لدراس والدراس
ــة  بشــكل خميــف، ووضــع احللــول واملقرتحــات املبني
عــى أســس علميــة وتربويــة ملواجهــة هــذه املشــكلة، 

ــا. ــن خماطره ــشء م ــة الن ومحاي
ــرف  ــف اهلل )2016م( إىل التع ــة خل ــت دراس وهدف
ــات  ــاوين يف املنتدي ــم التع ــتخدام التعل ــر اس ــى تأث ع
اإللكرتونيــة والتعلــم التعــاوين التقليــدي لتنميــة 
الوعــي التكنولوجــي لــدى طــالب كليــة الرتبيــة 
جامعــة األزهــر، واتبعــت الدراســة املنهــج التجريبي، 
للدراســة،  كأداة  املالحظــة  بطاقــة  واســتخدمت 
وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل تفــوق املجموعــة التــي 
اســتخدمت التعلــم التعــاوين يف املنتديــات اإللكرتونية 
ــم  ــتخدمت التعل ــي اس ــرى الت ــة األخ ــى املجموع ع

ــي.  ــي التكنولوج ــة الوع ــدي لتنمي ــاوين التقلي التع
 (Stanciu &Tinca, أمــا دراســة ستانســيو وتينيــكا
(2016؛ فقــد هدفــت إىل التعــرف عــى وعــي الطــالب 

املعلومــات، واتبعــت  بقضايــا  يف كليــة احلاســب 
الدراســة املنهــج التجريبــي، وكان االختبــار التحصيي 
هــو أداة الدراســة، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل 
ــا  ــالب بقضاي ــي الط ــن وع ــرة ب ــوة كب ــاك فج أن هن
املعلومــات واملهــارات التــي يدعــون أهنــم يمتلكوهنــا 
املهــارات  يف  ضعفــًا  هنــاك  وأن  الواقــع،  وبــن 
ــة املعلومــات، ومــا يتعلــق بأمــن  ــة حــول تقني املعرفي

ــات. املعلوم
إىل   2018م(  اخلثعمــي)  دراســة  يف حــن هدفــت 
التعــرف عــى مســتوى وعــي طالبــات املرحلــة 
ــاض  ــة الري ــة يف مدين ــدارس احلكومي ــة يف امل الثانوي
ــج  ــة املنه ــت الدراس ــات، واتبع ــن املعلوم ــا أم بقضاي
الوصفــي املســحي، واســتخدمت االســتبانة كأداة 
للدراســة، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أن مســتوى 
وعيهــن بأمــن املعلومــات كان جيــد جــدًا، وكان 
ــاب  ــن أن تص ــيبهن يمك ــأن حواس ــي ب ــن وع لدهي
بفروســات. وكذلــك وعيهــن بأمهيــة اســتخدام كلمة 

ــس. ــرتاق والتجس ــن االخ ــه م ــة حلايت ــرور قوي م
 (Tahat, ــرون ــات وآخ ــة تاه ــت دراس ــرًا هدف وأخ
التطبيقــات  تأثــر  عــى  التعــرف  إىل   et al., 2018

ــالب  ــرض ط ــد تع ــة عن ــف الذكي ــة للهوات االجتاعي
ــم  ــة. وت ــالم التقليدي ــائل اإلع ــوك لوس ــة الرم جامع
ــتخدمت  ــي، واس ــي التحلي ــج الوصف ــتخدام املنه اس
ــة  ــج الدراس ــرزت نتائ ــة، وأب ــتبانة كأداة للدراس االس
ــة للهواتــف  ــر للتطبيقــات االجتاعي عــن وجــود تأث
الذكيــة عنــد تعــرض طلبــة جامعــة الرمــوك لوســائل 
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ــة، مــن حيــث أســباب االســتخدام  اإلعــالم التقليدي
االجتاعيــة  للتطبيقــات  تأثــر  ودوافعــه ووجــود 
الطلبــة  هــؤالء  تعــرض  عــى  الذكيــة  للهواتــف 
جامعــة لوســائل اإلعــالم التقليديــة، مــن ناحيــة 

ــرأي. ــن ال ــر ع ــل والتعب ــة التفاع حري
التعليق عىل الدراسات السابقة:

مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة؛ الحظــت 
ــى  ــت ع ــابقة اتفق ــات الس ــع الدراس ــة أن مجي الباحث
املنهــج الوصفــي ماعــدا دراســات كل  اســتخدام 
)2013(؛  ؛ وحممــد  مــن ســيفن وحممــد)2010( 
ــان  ــكا (Stanciu &Tinca, 2016)  وه ــيو وتيني وستانس
ــف اهلل )2016(،  ــرون (Han,et al., 2015)؛ وخل وآخ
ــة  ــابقة أدوات متنوع ــات الس ــتخدمت الدراس ــا اس ك
ــي،  ــار التحصي ــتبانة، واالختب ــة، كاالس كأداة للدراس
ــات  ــة يف الدراس ــت العين ــة، ، وكان ــة املالحظ وبطاف
ــية  ــل دراس ــات يف مراح ــة والطالب ــن الطلب ــابقة م الس
خمتلفــة )االعداديــة والثانويــة واجلامعيــة(، ماعــدا 
ــاء  ــى أعض ــرت ع ــران )2011م( اقت ــة العم دراس
ــرون 2015)  ــان وآخ ــة ه ــا دراس ــس، أم ــة التدري هيئ
( ,.Han,et al؛ فقــد كانــت عــى عينــة مــن النــاس مــن 

عامــة املجتمــع، وقــد اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن 
الدراســات الســابقة يف التعــرف عــى مســتوى الوعــى 
التكنولوجــي الــكي أو اجلزئــي، يف البيئــات التعليميــة 
ــاء  ــة وأعض ــن الطلب ــتخدميها م ــبة ملس ــة بالنس املختلف
ــاس أيضــًا، كــا ســامهت  ــة التدريــس، وعامــة الن هيئ
الدراســة  حمــاور  حتديــد  يف  الســابقة  الدراســات 

ــة  ــم العين ــد حج ــة وحتدي ــاء أداة الدراس ــة وبن احلالي
املناســبة للدراســة احلاليــة واســتخدام املنهــج املناســب 

ــة. ــداف الدراس أله
ــابقة  ــات الس ــن الدراس ــة ع ــذه الدراس ــزت ه     ومتي
ــي،  ــبه التجريب ــي، والش ــن: الوصف ــتخدام املنهج باس
كــا اســتخدمت أداة للدراســة )اســتبانة(، ويف حــدود 
إطــالع الباحثــة؛ مل جتــد دراســة تناولــت فاعليــة حمتوى 
ــر  ــي بمخاط ــي التكنولوج ــة الوع ــرر درايس لتنمي مق
األجهــزة الذكيــة لــدى طالبــات جامعــة نجــران؛ 
ــات  ــر املعلوم ــكلة، ولتوف ــى املش ــوف ع ــك للوق وذل
ــة  ــتقباًل ملعاجل ــل مس ــرار للعم ــاع الق ــات لصن والبيان

ــر. ــذه املخاط ه
منهج الدراسة وإجراءاهتا:

ــى  ــم ع ــي القائ ــن: الوصف ــة املنهج ــدت الدراس اعتم
ــج  ــو املنه ــي، وه ــا ه ــرة ك ــع أو الظاه ــة الواق دارس
ــه  ــل توجي ــن أج ــارض م ــم احل ــى فه ــد ع ــذي يعتم ال
ــكل  ــوم بش ــذي يق ــي؛ وال ــبه التجريب ــتقبل، والش املس
ــي يف  ــا ه ــانية ك ــر اإلنس ــة الظواه ــى دراس ــس ع رئي
الطبيعيــة دون أن يقــوم اإلنســان بالتدخــل فيهــا، إْذ تــم 
اســتخدام التصميــم ملجموعــة واحــدة؛ والــذي يعتمد 
ــس املجموعــة.   ــدي لنف ــي والبع عــى التطبيقــن القب

متغريات الدراسة:
يمثــل املتغــر املســتقل يف هــذه الدراســة حمتــوى مقــرر 
احلاســوب يف التعليــم، أمــا املتغــر التابــع؛ فيتمثــل يف 
ــتخدام  ــة الس ــر الرقمي ــي باملخاط ــي التكنولوج الوع

ــة. األجهــزة الذكي
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جمتمع الدراسة:
يتمثــل جمتمــع الدراســة احلاليــة يف الطالبــات اللــوايت 
خمتلــف  يف  التعليــم  يف  احلاســوب  مــادة  يدرســن 
التخصصــات واملســتويات يف كليتــي الرتبيــة والعلــوم 
ــة  ــن )500( طالب ــران، وعدده ــة نج واآلداب بجامع

ــًا. تقريب
عينة الدراسة:

ــي  ــات كليت ــع طالب ــة يف مجي ــة الدراس ــت عين      متثل
الرتبيــة والعلــوم واآلداب اللــوايت يدرســن مقــرر 

أداة الدراسة:
ــي  ــس الوعـ ــى مقاييـ ــة عـ ــالع الباحثـ ــد اطـ بعـ
املشـــاهبة يف دراســـات كٍل مـــن  التكنولوجـــي 
حممـــد )2013( وخلـــف اهلل )2016( واحلثعمـــي 
وهـــي  الدراســـة،  أداة  إعـــداد  تـــم  ))2018؛ 
عبـــارة عـــن اســـتبانة بمقيـــاس مخـــايس )أوافـــق 
ــر  ــق- غـ ــر موافـ ــد– غـ ــق- حمايـ ــدة- أوافـ بشـ
أبعـــاد  أربعـــة  وتتضمـــن  بشـــدة(،  موافـــق 

احلاســوب يف التعليــم يف الفصــل الــدرايس األول 
عــدد  وكان  م(،   2020/2019( اجلامعــي  للعــام 
املجموعــة  مثَّلــن  طالبــة   )308( املســتجيبات 
ــم  ــم ت ــدي، ث ــي والبع ــن القب ــة، يف التطبيق التجريبي
ــات  ــن إجاب ــن هل ــوايت مل يك ــات الل ــتبعاد الطالب اس
ــت  ــك أصبح ــدي؛ وبذل ــي والبع ــن القب يف التطبيق
عينــة الدراســة )248( طالبــة. واجلــدول )1( يوضــح 
ــة حســب متغــر التخصــص، ويف  ــع أفــراد العين توزي

ضــوء االســتبانات املرجتعــة.

ـــة  ـــزة الذكي ـــتخدام األجه ـــة الس ـــر الرقمي للمخاط
)الصحيـــة، االجتاعيـــة، الســـلوكية، التقنيـــة(، 
وتضمنـــت االســـتبانة )30( فقـــرة، لتشـــكل يف 
جمموعهـــا مســـتوى الوعـــي التكنولوجـــي لـــدى 
طالبـــات كليتـــي الرتبيـــة والعلـــوم واآلداب يف 
ـــى  ـــا ع ـــا وتوزيعه ـــم تصميمه ـــران. وت ـــة نج جامع
 ،(google chrome) ــق ــتخدام تطبيـ ــات باسـ الطالبـ

ــك.  ــح ذلـ ــدول )2( يوضـ واجلـ

النسبة المئویةالتكرارمستویاتھالمتغیر

التخصص
60.8%151إنساني
39.2%97علمي

جدول (1)
 توزيع عينة الدراسة حسب متغري التخصص
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صدق أداة الدراسة وثباهتا:
    مرت األداة بعدد من املراحل حتى وصلت إىل شكلها 

النهائي، ويمكن تلخيص هذه املراحل فيا يي:
• أداة 	 الباحثـة  عرضـت  املحكمـن:  صـدق  أوالً: 

الدراسـة )مقيـاس الوعـي التكنولوجـي( يف صورهتا 
األوليـة، عـى جمموعـة مـن املحكمـن املتخصصـن 
يف املناهـج وطرائـق التدريـس وتكنولوجيـا التعليم، 
مـن  حمكمـن،   )9( عددهـم  وبلـغ  النفـس؛  وعلـم 
جامعـات )نجـران، تعـز، صنعـاء(؛ وذلـك هبـدف 
أخـذ آراءهـم يف مدى وضـوح الفقرات، ومناسـبتها 
للهـدف الـذي وضـع من أجلـه، ومـدى صالحيتها 
للتطبيق. وقـد كان هناك اتفاق بينهـم عى صالحيتها 
التـي تـم إعدادهـا للتطبيـق ومناسـبتها لـه، وأجرت 
الباحثـة التعديـالت املقرتحة؛ والتـي متثلت يف حذف 
عـدد مـن الفقـرات، وإعـادة صياغة البعـض األخر، 

واعتـرت األداة بذلـك صادقـة صدقـًا حتكيميًا. 
• ثانيًا: ثبات األداة	

 تم التحقق من ثبات االستبانة بطريقتن:
• نتائـج 	 واقـع  مـن  وحيسـب  ألفـا:  الثبـات  معامـل 

التجريبيـة.  املجموعـة  يف  الطالبـات  مجيـع  إجابـات 
كرونبـاخ  ألفـا  معادلـة  الباحثـة  اسـتخدمت  حيـث 
حلسـاب معامـل االتسـاق الداخـي ألبعـاد املخاطـر 
الرقميـة السـتخدام األجهـزة الذكية، إْذ بلـغ معامل 
وللبعـد   ،)0.71( األول  للبعـد  الداخـي  االتسـاق 
الثالـث )0.79(، وللبعـد  الثـاين )0.69(، وللبعـد 
الرابـع )0.88(، ولـألداة ككل )0.77(، وتعـد هذه 
لغـرض  األداة؛  ثبـات  مـن  للتحقـق  مقبولـة  القيـم 
إجـراء هـذه الدراسـة، واجلـدول )3( يوضـح ذلـك.

•  التجزئـة النصفية: قسـمت الباحثة فقرات االسـتبانة 	
معامـل  ُحسـب  ثـم  ومـن  متكافئـن،  قسـمن  إىل 
االرتبـاط بينهـا؛ حيـث اسـتخدمت الباحثـة معامل 
ارتباط سـيرمان حلسـاب معامل االرتبـاط ملجاالت 
املشـكالت التعليميـة؛ إْذ بلغ معامل االرتبـاط للبعد 
وللبعـد   ،)0.75( الثـاين  وللبعـد   ،)0,77( األول 
الثالـث )0.86(، وللبعـد الرابـع )0.89(، ولـألداة 
ككل )	0.8(، وتعـد هـذه القيم مقبولـة للتحقق من 
ثبـات األداة؛ لغـرض إجراء هذه الدراسـة، واجلدول 

ذلك. ويوضـح   )3(

عدد الفقراتاألبعاد
8           المخاطر الصحیة

8المخاطر االجتماعیة
7المخاطر السلوكیة
7المخاطر التقنیة

30اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

جدول (2)
 توزيع فقرات األداة حسب أبعاد املخاطر الرقمية الستخدام األجهزة الذكية
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• الدراســـة: 	 أداة  تصحيـــح  إجـــراءات 
ُقيمـــت  الدراســـة؛  أداة  ولتصحيـــح 
االســـتجابات مـــن خـــالل تدريـــج مخـــايس 
)موافـــق بشـــدة وتعطـــى مخـــس درجـــات- 
ــد  ــات- حمايـ ــع درجـ ــى أربـ ــق وتعطـ موافـ
ــق  ــر موافـ ــات- غـ ــالث درجـ ــى ثـ وتعطـ
ــدة  ــق بشـ ــر موافـ ــن- غـ ــى درجتـ وتعطـ

وتعطـــى درجـــة واحـــدة(.

ــد  ــايب بعـ ــط احلسـ ــة املتوسـ ــر قيمـ ــم تفسـ ويتـ
حســـابه بنـــاًء عـــى عـــدد الفئـــات يف املقيـــاس، 
ـــايس،  ـــرت اخل ـــاس ليك ـــتخدام مقي ـــة اس ويف حال
ـــة  ـــى فئ ـــاوي أع ـــث يس ـــدى، حي ـــاب امل ـــم حس يت
ـــى  ـــدى ع ـــم امل ـــم نقس ـــة )5	1=4(، ث ـــل فئ – أق
عـــدد الفئـــات )5/4=0.80(، وهكـــذا بالنســـبة 
لبقيـــة قيـــم املتوســـطات احلســـابية، فيكـــون 

ــك. ــح ذلـ ــدول )4( يوضـ 0.80+1، واجلـ

معامل ثبات ( سیبرمان)معامل ثبات (ألفا كرونباخ )البعد

0.710.77المخاطر الصحیة

0.690.75المخاطر االجتماعیة

0.790.86المخاطر السلوكیة

0.880.89المخاطر التقنیة

0.770.82الكـــــــــــــــــــلي

جدول (3)
 معامالت الثبات ألبعاد املخاطر الرقمية الستخدام األجهزة الذكية

التقییمفئة المتوسطات الحسابیة
متدني جدا1.0ً- 1.80

متدني1.81 –2.60
متوسط2.61 –3.40
عاِل3.41 –4.20
عاِل جدا4.21ً- 5.00

جدول (4) 
فئات املتوسطات احلسابية ملستويات تقدير استجابات أفراد العينة
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تنفيذ التجربة األساسية:
يف . 1 الدراســـة  ألداة  القبـــي  التطبيـــق  تـــم 

للعـــام  األول  الـــدرايس  الفصـــل  بدايـــة 
ــة  ــة الدراسـ ــى جمموعـ )2020/2019 م( عـ
ـــم  ـــى يت ـــج حت ـــاظ بالنتائ ـــة(، واالحتف )التجريبي
تطبيـــق االختبـــار البعـــدي يف هنايـــة الفصـــل 

الـــدرايس.
يف 	.  احلاســـوب  مقـــرر  حمتـــوى  تدريـــس   

ــع )3(  ــة بواقـ ــة التجريبيـ ــم للمجموعـ التعليـ
ــة(، ويف  ــة وعمليـ ــبوعيًا )نظريـ ــاعات أسـ سـ
معمـــل احلاســـوب أيضـــًا، و قامـــت الباحثـــة 
ـــم  ـــوب يف التعلي ـــرر احلاس ـــوى مق ـــس حمت بتدري
للتخصصـــات اإلنســـانية يف كليـــة الرتبيـــة، 
أمـــا التخصصـــات العلميـــة يف كليـــة العلـــوم 
ـــم  ـــرى، ت ـــة أخ ـــتهن زميل ـــد درس واآلداب؛ فق
االتفـــاق معهـــا عـــى املوضوعـــات والنشـــاطات 
ـــف املقـــرر؛ و  ـــات حســـب توصي ـــة للطالب املقدم
ـــوم  ـــة: )مفه ـــات اآلتي ـــن املوضوع ـــذي يتضم ال
ـــه،  ـــاته, ومميزات ـــه، و فروس ـــوب، و مكونات احلاس
وعيوبـــه، و أمهيـــة اســـتخدامه يف التعليـــم، 
وتصميـــات تعليميـــة باســـتخدام احلاســـوب، 

واإلنرتنـــت، و التعلـــم اإللكـــرتوين(.
تكليـــف الطالبـــات بالنشـــاطات األســـبوعية . 3

ــع  ــة بمواضيـ ــا مرتبطـ ــت مجيعهـ ــي كانـ والتـ
املقـــرر.

أثنـــاء . 4 الطالبـــات  نشـــاطات  ُتقييـــم 

املحـــارضات، وُتقديمهـــن عـــرض موجـــز 
ـــتخدام  ـــن باس ـــام زميالهت ـــاطات أم ـــذه النش هل

العـــرض. وجهـــاز  احلاســـوب 
ـــية؛ . 5 ـــة األساس ـــة الدراس ـــن جترب ـــاء م ـــد االنته بع

ــى  ــة عـ ــدي ألداة الدراسـ ــق البعـ ــم التطبيـ تـ
جمموعـــة الدراســـة )التجريبيـــة(.

االحصائـــي . 6 التحليـــل  حزمـــة  اســـتخدام 
ــي  ــن القبـ ــات للتطبيقـ ــل البيانـ SPSS لتحليـ

والبعـــدي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
ـــد  ـــة، وج ـــذه الدراس ـــات يف ه ـــل البيان ـــد حتلي      بع
ـــك  ـــى ذل ـــاء ع ـــي، وبن ـــع الطبيع ـــع التوزي ـــا تتب أهن
ـــة  ـــارات املعلمي ـــتخدام االختب ـــه إىل اس ـــوف نتج س

.(Parametric Test)

ـــي  ـــي التكنولوج ـــتوى الوع ـــا مس ـــؤال األول: م الس
باملخاطـــر الرقميـــة الســـتخدام األجهـــزة الذكيـــة 

ـــران؟ ـــة نج ـــات جامع ـــدى طالب ل
   للكشـــف عـــن مســـتوى الوعـــي التكنولوجـــي 
لـــدى طالبـــات جامعـــة نجـــران، تـــم اســـتخراج 
ــة  ــات املعياريـ ــابية واالنحرافـ ــطات احلسـ املتوسـ
ــاس  ــرات مقيـ ــى فقـ ــات عـ ــتجابات الطالبـ السـ
ـــة  ـــر الرقمي ـــل يف املخاط ـــي املتمث ـــي التكنولوج الوع
لألجهـــزة الذكيـــة بأبعادهـــا األربعـــة )الصحيـــة، 

االجتاعيـــة، الســـلوكية، التقنيـــة(.
البعد األول: املخاطر الصحية
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نالحـظ يف اجلـدول )5( أن مسـتوى الوعـي باملخاطـر 
خطـر  إىل  بالنسـبة  عاليـة  بدرجـة  كانـت  الصحيـة، 
بالنسـبة إىل  العيـون، ومسـتوى متوسـط  التأثـر عـى 
بقيـة املخاطـر الصحيـة، وقد يعـزو ذلـك إىل أن خماطر 

اسـتخدام األجهـزة الذكيـة عى العيـون مـن املخاطر؛ 
هلـا  تتعـرض  أن  املمكـن  مـن  والتـي  املـدى؛  قريبـة 
الطالبـات نتيجـة االسـتخدام املفرط لألجهـزة الذكية.

البعد الثاين: املخاطر االجتامعية

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف
 المعیاري

الرتبة
درجة 
الوعي 

عاِل 4.20443.1تضعف النظر ویؤدي إلى الرؤیة الضبابیة وألم ودموع العینین7
3.40735.2اضطرابات النوم والقلق والتوتر واالكتئاب وزیادة كھرباء المخ.6

متوسط
3.32772.3آالم الرقبة واعتالل العمود الفقري 1
3.12639.4انتقال عدوى كثیر من االمراض عند استخدام األجھزة العامة  5
2.70788.5ترفع من احتمالیة اإلصابة بالسكر في سٍن مبكر3

2.421.046تظھر بعض التجاعید وااللتھابات على البشرة والوجھ2

متدن
2.371.107تضعف األعصاب ویؤدي إلى خمول وكسل العضالت4

8
زیادة الوزن نتیجة لعدم الحركة مع تناول الوجبات والمشروبات 

عالیة السعرات 
2.091.068

جدول (5)
 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس الوعي التكنولوجي لبعد املخاطر الصحية

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف
 المعیاري

الرتبة
درجة 
الوعي 

3.39931.1فقدان التفاعل االجتماعي إْذ یصبح الشخص منعزال ومنطویا ومتوحدا1

متوسط
3.381.012تسھل استخدام اإلنترنت بشكل سلبي في التشھیر واإلساءة إلى اآلخرین 2

3.24674.3تسھل األجھزة الذكیة الوصول للمواقع التي ال تلتزم باآلداب العامة.6
3.03815.4تمكن من خلق صداقات جدیدة للشباب ال تراعي اآلداب العامة. 3
2.37947.5سھولة الوصول للمواقع المعادیة للمعتقدات واألدیان 7

متدٍن
2.33839.6تسھم في إھمال المستخدم للحیاة االجتماعیّة وااللتزامات العائلیّة والوظیفیّة4
1.50977.7تسھم األجھزة الذكیة في التأثیر على القیم االجتماعیة5

متدٍن
 جداَ

تسھل ممارسة القمار والتي تنتشر مواقعھا ویتم الترویج لھا بكل الوسائل 8
عبر اإلنترنت

1.191.00
8

جدول (6)
 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس الوعي التكنولوجي لبعد املخاطر االجتامعية



709-685 زبيدة الضالعي: فاعلية حمتوى مقرر احلاسوب يف التعليم لتنمية الوعي التكنولوجي باملخاطر الرقمية الستخدام األجهزة الذكية .....

701

الوعــي  مســتوى  أن  نالحــظ   )6( اجلــدول  يف 
باملخاطــر االجتاعيــة؛ كانــت بدرجــة متوســط 
ومتدنيــة جــدًا، وقــد يعــزو ذلــك إىل أن الطالبــات 
ــة  ــذ نعوم ــا من ــتخدام التكنولوجي ــى اس ــودن ع تع
أظافرهــن، وال يســتطعن احليــاة االجتاعيــة إال 
ــن  ــف ع ــر خمتل ــزة؛ إْذ أن األم ــذه األجه ــة ه بمعي
ــاة  ــة احلي ــدرون أمهي ــن يق ــابقة الذي ــال الس األجي

ـــي  ـــتوى الوع ـــظ أن مس ـــدول )7( نالح يف اجل
باملخاطـــر الســـلوكية؛ كانـــت بدرجـــة عاليـــة 
ملخاطـــر التوقـــف عـــن ممارســـة اهلوايـــات، 
ـــى  ـــرض ع ـــا يع ـــى مل ـــد األعم ـــك التقلي وكذل
ــبة إىل  ــط بالنسـ ــتوى متوسـ ــت، ومسـ اإلنرتنـ
ـــك  ـــزو ذل ـــد يع ـــلوكية، وق ـــر الس ـــة املخاط بقي

والقيــم االجتاعيــة، وغالبــًا مــا يقارنــون بــن 
احليــاة االجتاعيــة احلاليــة وبــن احليــاة االجتاعيــة 
بعــد ظهــور األجهــزة الذكيــة، وتتفــق هــذه النتائــج 
مــع مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة احلــريب 

)2016م(.

البعد الثالث: املخاطر السلوكية

إىل أن الطالبـــات تعـــودن عـــى اســـتخدام 
ـــا منـــذ طفولتهـــن، وجيـــدن أن هـــذه  التكنولوجي
ـــر  ـــة خماط ـــكل أي ـــة وال تش ـــلوكيات طبيعي الس

هلـــن.

البعد الرابع: املخاطر التقنية

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف
 المعیاري

الرتبة
درجة 
الوعي 

3.95925.1تسھم في التوقف عن ممارسھ النشاطات والھویات2
عاِل

3.88980.2التقلید األعمى لما یعرض في اإلنترنت سواء كان إیجابي أو سلبي.4

3.311.003تؤدي بعض األلعاب اإللكترونیة إلى االنتحار7

متوسط

3.231.114تسبب فقدان السیطرة على النفس وعدم سماع اإلرشاد والتوجیھ والتمرد1

3
تسبب اضعاف الشخصیة وغیاب الھویة نتیجة التعرض للعدید من األفكار 

والمعتقدات والثقافات الغریبة على المجتمع
3.161.055

3.141.146تدنّي مستوى التعلیم وإھمال الدراسة والفشل فیھا6

3.051.077تسھم في عزوف الطالب التام عن القراءة 5

جدول (7)
 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس الوعي التكنولوجي لبعد املخاطر السلوكية
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يف اجلـــدول )8( نالحـــظ أن مســـتوى الوعـــي 
باملخاطـــر التقنيـــة؛ كانـــت بدرجـــة متوســـطة 
ومتدنيـــة، وقـــد يعـــزو ذلـــك إىل قلـــة خـــرة 
ـــة  ـــرًا ملحدودي ـــة؛ نظ ـــر التقني ـــات باملخاط الطالب
اســـتخدامهن للتكنولوجيـــا؛ والتـــي ترتكـــز 
ــاب  ــي واأللعـ ــل االجتاعـ ــع التواصـ يف مواقـ
املرحلـــة  اهتامـــات  حســـب  اإللكرتونيـــة 
ــذه  ــق هـ ــا، وتتفـ ــرن هبـ ــي يمـ ــة التـ العمريـ
ـــة  ـــج دراس ـــه نتائ ـــت إلي ـــا توصل ـــع م ـــج م النتائ

)2018م(. اخلثعمـــي 
ــة  ــروق دالـ ــد فـ ــل توجـ ــاين: هـ ــؤال الثـ السـ

إحصائيـــًا بمســـتوى الوعـــي التكنولوجـــي 
األجهـــزة  الســـتخدام  الرقميـــة  باملخاطـــر 
ــران يف  ــة نجـ ــات جامعـ ــدى طالبـ ــة لـ الذكيـ
التطبيقـــن القبـــي والبعـــدي ملقيـــاس الوعـــي 

التكنولوجـــي؟
     للتعـــرف عـــى داللـــة الفـــروق بـــن 
يف  التجريبيتـــن  املجموعتـــن  متوســـطات 
ــتخدام  ــم اسـ ــدي تـ ــي والبعـ ــن القبـ التطبيقـ
لعينـــن   Paired Samples T-Test اختبـــار 
ـــا  ـــة )0.05( ك ـــتوى دالل ـــد مس ـــن، عن مرتابطت

يبـــن اجلـــدول اآليت:

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف
 المعیاري

الرتبة
درجة 
الوعي 

2
تھدید أمان الحاسوب عن طریق اختراق غیر مسموح بھ لقواعد 

البیانات.
3.32788.1

متوسط
3.29702.2التجسس على األسرار الشخصیة وضیاع الخصوصیة. 4

6
اإلصابة بالفیروسات المدمرة للبیانات والمعلومات المخزنة على 

الحاسوب.
3.13659.3

3.10741.4تسھیل سرقة المعلومات وتعدیلھا بقصد االنتحال أو االبتزاز.1

5
سبب في استخدام أسالیب مختلفة لترویج البرمجیات الضارة في 

األسواق.
1.98807.5

متدن 3
سرقة المال من خالل نقل وتحویل األموال من حساب إلى حساب 

آخر إلكترونیاً.
1.94848.6

7
التحكم في أجھزة المنزل مثل أنظمة اإلنذار، والكامیرا، واألقفال، 

والتقاط الصور عبر اإلنترنت.
1.70993.7

جدول (8)
 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس الوعي التكنولوجي لبعد املخاطر التقنية
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يتبـن مـن اجلـدول السـابق أن قيمـة T )	13.0( وهـي 
 )0.05( داللـة  مسـتوى  عنـد  إحصائيـة  داللـة  ذات 
والبعـدي،  القبـي  التطبيقـن  التجريبيـة يف  للمجموعـة 
كـا أن فـرق املتوسـطات الكبـر بـن التطبيقـن القبـي 
والبعـدي يؤكـد عـى أن مسـتوى الوعـي التكنولوجـي 
كان متوسـطا يف التطبيـق القبـي؛ حيـث بلـغ )	3.3(، 
وهـو أقل بكثر من املتوسـط احلسـايب يف التطبيق البعدي 
الـذي بلغ )4.61( ويشـر إىل مسـتوى وعي عـاٍل جدًا، 
وهـذا يعني وجود فـرق دال إحصائيًا لصالـح املجموعة 
التجريبيـة يف التطبيـق البعدي بالنسـبة إىل مقياس الوعي 
يف  ملحوظـًا  حتسـنًا  هنـاك  أن  يعنـي  ممـا  التكنولوجـي، 
النتيجـة  الطالبـات. وهـذه  التكنولوجـي لـدى  الوعـي 
تؤكـد فاعليـة حمتوى مقـرر احلاسـوب يف التعليـم لتنمية 
الوعـي التكنولوجـي لدى طالبات املجموعـة التجريبية، 
وأن التحسـن الـذي طرأ عـى وعيهـن التكنولوجي كان 
بتأثـر حمتـوى مقـرر احلاسـوب يف التعليـم وليـس بتأثر 
عوامـل أخـرى بديلـة، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتائـج 
دراسـات أمحـد )2009م(، ومحـادة)2016م(، وخلـف 
الرامـج  فاعليـة  إىل  توصلـوا  الذيـن  م(،   2016( اهلل 

التكنولوجيـة املسـتخدمة لتنميـة الوعـي التكنولوجـي.
     وللتعرف عى مسـتوى فاعلية حمتوى مقرر احلاسـوب 
يف التعليـم لتنميـة الوعـي التكنولوجي لـدى الطالبات، 
قامـت الباحثة باسـتخدام معادلـة )مربع إيتـا  (, ومعادلة 

حسـاب قيمة حجم التأثرd )كوهـن،1988م(.

وبتطبيــق قيــم املعادلتــن الســابقتن عــى اختبــار 
 Test	T للمجموعــة التجريبيــة يف التطبيقــن القبــي 
ــرر  ــوى مق ــر حمت ــتوى تأث ــا مس ــر لن ــدي؛ يظه والبع

ــدول )10(. ــن ج ــا يب ــم ك ــوب يف التعلي احلاس

المتوسط العددالمجموعة
االنحراف 
المعیاري

T الداللة اللفظیةمستوى الداللةقیمة

تجریبیة قبلي
248

3.32436.-13.0
دالة.000

.4.61213تجریبیة بعدي

جدول (9)
 داللة الفروق ملتوسطات املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبيل والبعدي 

(α = 0.05) عند مستوى داللة*
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    يتضـــح مـــن اجلـــدول )10( أن قيمـــة حجـــم 
تأثـــر حمتـــوى مقـــرر احلاســـوب يف التعليـــم عـــى 
تنميـــة الوعـــي التكنولوجـــي؛ بلغـــت )0.81( ، 
؛ وبذلـــك فـــإن  وتـــدل عـــى مســـتوى تأثـــر عـــالِ
درجـــات مقيـــاس الوعـــي التكنولوجـــي اختلفـــت 
ـــذا  ـــم، وه ـــوب يف التعلي ـــرر احلاس ـــس مق ـــد تدري بع
ـــم كان  ـــوب يف التعلي ـــرر احلاس ـــوى مق ـــي أن حمت يعن
ــدى  ــي لـ ــي التكنولوجـ ــة الوعـ ــر يف تنميـ ــه تأثـ لـ
ـــت  ـــا توصل ـــع م ـــة م ـــذه النتيج ـــق ه ـــات، وتتف الطالب
إليـــه دراســـتي         خلـــف اهلل,) 2016م( وســـيفن 
وحممـــد) 2010م(، ويمكـــن أن نعـــزو النمـــو يف 
ــة  ــات املجموعـ ــدى طالبـ ــي لـ ــي التكنولوجـ الوعـ
التجريبيـــة يف التطبيـــق البعـــدي، إىل حمتـــوى مقـــرر 
ـــه؛  ـــة ل ـــاطات املصاحب ـــم والنش ـــوب يف التعلي احلاس
إْذ أدى إىل حتديـــث أفكارهـــن وتطلعاهتـــن يف جمـــال 
التكنولوجيـــا، وهـــو مـــا مل يكـــن متبعـــًا مـــن قبـــل 
يف مراحـــل دراســـتهن الســـابقة، ممـــا ســـاعد عـــى 

ـــرر  ـــتهن ملق ـــد دراس ـــي بع ـــي التكنولوج ـــادة الوع زي
احلاســـوب يف التعليـــم.  

ـــًا  ـــة إحصائي ـــروق دال ـــد ف ـــل توج ـــث: ه ـــؤال الثال الس
بمســـتوى الوعـــي التكنولوجـــي باملخاطـــر الرقميـــة 
الســـتخدام األجهـــزة الذكيـــة لـــدى طالبـــات 
ـــي  ـــاس الوع ـــدي ملقي ـــق البع ـــران يف التطبي ـــة نج جامع
التكنولوجـــي يعـــزى ملتغـــري التخصـــص (علمـــي، 

إنســـاين)؟
ـــة  ـــروق ذات دالل ـــاك ف ـــت هن ـــا إذا كان ـــف ع للكش
ــتوى  ــد مسـ ــة عنـ ــة التجريبيـ ــة للمجموعـ إحصائيـ
ــي  ــي التكنولوجـ ــاس الوعـ ــة )0.05( يف مقيـ داللـ
ـــص  ـــري التخص ـــزى ملتغ ـــدي، ويع ـــق البع يف التطبي
ــطات  ــتخراج املتوسـ ــم اسـ ــاين(، تـ ــي، إنسـ )علمـ
احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة لـــكل مـــن 
ــانية والعلميـــة وفـــق اختبـــار  التخصصـــات اإلنسـ
)ت( لداللـــة الفـــروق بـــن املتوســـطن، كـــا 

يوضحـــه اجلـــدول )11(. 

مستوى التأثیر حجم التأثیر(d)  ()درجة الحریةقیمة Tالمتوسطالمجموعة
3.32قبلي

عاِل13.02470.400.81-
4.61بعدي

جدول (10)
 مربع إيتا وقيمة حجم التأثري للتطبيقني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية.

*مستويات التأثري تتحدد بقيمة حجم التأثري(d) وعىل النحو اآليت:
• (0.2) يعرب عن مستوى تأثري ضئيل	
• (0.5) يعرب عن مستوى تأثري متوسط	
• (0.8) يعرب عن مستوى تأثري عايل	
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احلســابية  املتوســطات   )11( اجلــدول  يبــن 
واالنحرافــات املعياريــة لتأثــر التخصــص عــى الوعــي 
التكنولوجــي باملخاطــر الرقميــة لألجهــزة الذكيــة لدى 
ــة  ــوم واآلداب بجامع ــة والعل ــي الرتبي ــات كليت طالب
املتوســط احلســايب للتخصصــات  بلــغ  إْذ  نجــران، 
اإلنســانية )3.33(, وهــى قريبــة مــن املتوســط احلســايب 
للتخصصــات العلميــة البالــغ )3.51(، وكانــت قيمــة 
)ت( )0.53(, ومســتوى الداللــة )0.3(، ودلــت نتائج 
اختبــار t-test) عــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا 
عنــد مســتوى داللــة )α=0.05( عــى اســتجابات 
و  التكنولوجــي؛  الوعــي  مقيــاس  عــى  الطالبــات 
ــي(،  ــاين - علم ــص )إنس ــري التخص ــزى إىل متغ ُيع
ــر  ــي باملخاط ــي التكنولوج ــى أن الوع ــدل ع ــذا ي وه
ــات يف  ــدى الطالب ــاٍو ل ــة متس ــزة الذكي ــة لألجه الرقمي
ــة  ــي الرتبي ــة يف كليت ــانية والعلمي ــات اإلنس التخصص
والعلــوم واآلداب بجامعــة نجــران، وقــد ُيعــزى ذلــك 
إىل أن الطالبــات حصلــن عــى نفــس اخلــرات, ومــررن 
بنفــس التجــارب مــن خــالل حمتــوى مقــرر احلاســوب 

ــم. يف التعلي

ملخص النتائج:
أهــم  نســتخلص  الدراســة؛  نتائــج  ضــوء  يف       
االســتنتاجات لفاعليــة حمتــوى مقــرر احلاســوب 
يف التعليــم لتنميــة الوعــي التكنولوجــي باملخاطــر 
ــة  ــات جامع ــدى طالب ــة ل ــزة الذكي ــة لألجه الرقمي

نجــران، وهــي عــى النحــو التــايل:
• ــات 	 ــدى طالب ــي ل ــي التكنولوج ــتوى الوع مس

جامعــة  يف  واآلداب  والعلــوم  الرتبيــة  كليتــي 
نجــران اللــوايت درســن حمتــوى مقــرر احلاســوب 
القبــي  التطبيــق  متوســطا يف  كان  التعليــم،  يف 
ــة  ملقيــاس الوعــي التكنولوجــي باملخاطــر الرقمي

ــة. ــزة الذكي ــتخدام األجه الس
• ــة 	 ــُا يف املجموعــة التجريبي  الفــروق دالــة إحصائي

ــي  ــاس الوع ــدي ملقي ــي والبع ــن القب يف التطبيق
ــدي. ــق البع ــح التطبي ــت لصال ــي؛ كان التكنولوج

• ــًا يف 	 ــة إحصائي ــروق دال ــة ألي ف ــج الدراس نتائ
املجموعــة التجريبيــة مل تظهــر يف التطبيقــن القبــي 
والبعــدي وهــذا يعــزى ملتغــري التخصــص 

ــاين(. ــي، إنس )علم

العددالتخصص
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

درجة 
الحریة

قیمة 
(ت)

مستوى 
الداللة

الداللة 
اللفظیة

1513.331.04إنساني
غیر دالة2460.530.3

973.511.81علمي

جدول (11) 
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج االختبار (ت) ألثر التخصص عىل الوعي التكنولوجي 

(0.05=α) عند مستوى داللة*
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التوصيات:
تويص الدراسة احلالية عى ضوء نتائجها باآليت: 

التكنولوجــي . 1 الوعــي  تنميــة  عــى  التأكيــد 
ومهــارات التعامـــل مـــع تطبيقـــات التكنولوجيا 
احلديثــة مــن خــالل إقامــة النــدوات، والرحالت 
ــات  ــع الكتيب ــالم، وتوزي ــائل اإلع ــة ووس العلمي

ــة. ــة اجلامع ــى طلب ع
التأكيــد عــى أهــداف وأبعــاد الرتبيــة التكنولوجية . 2

مــن خــالل تضـــمينها يف املقــررات اجلامعيــة 
ــة. املختلف

املقرتحات:
 تقــرتح الدراســة احلاليــة يف ضــوء مــا توصلــت إليــه 

مـــن نتـــائج وتوصـــيات ما يي: 
القيــام بدراســة لتعديــل بعــض الســلوكيات . 1

املســتحدثات  مــع  التعامــل  عنــد  اخلاطئــة 
اجلامعــة. طلبــة  لــدى  التكنولوجيــة 

املقــررات . 2 عــى  احلاليــة  الدراســة  تكــرار 
طلبــة  عــى  املقــررة  األخــرى  التكنولوجيــة 

. معــة جلا ا

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ــزة  ــف األجه ــد. )2016م(. توظي ــرة حمم ــن، اجلوه ــا حس أب
ــة،  ــة التعليمي ــة العملي ــب خلدم ــزة احلاس ــة وأجه الذكي

ــر، 177، 45	76. ــة، م ــراءة واملعرف ــة الق جمل
ــئة  ــيكولوجية التنش ــد. )2016م(. س ــح حمم ــادو، صال ــو ج أب

ــرة. ــّان: دار املس ــة، ط12، ع االجتاعي
أبــو شــنب، عــاد أمحــد. )2009م(. إدارة وحتليــل خماطــر 
ــة  ــات واحلكوم ــن املعلوم ــر أم ــات، مؤمت ــن املعلوم أم
اإللكرتونيــة، املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة، ماليزيا، 

.18	1
أمحــد، فــرج عبــده. )2008م(. مســتوى الوعــي التكنولوجــي 
ــم يف  ــاء أموره ــة وأولي ــة اإلعدادي ــالب املرحل ــدى ط ل
تعاملهــم مــع املســتحدثات التكنولوجيــة وعالقتهــا 
ــم  ــة وعل ــة يف الرتبي ــات عربي ــا، دراس باجتاهاهتــم نحوه
النفــس، اململكــة العربيــة الســعودية، 2 )3(، 263	

.290
ــة  ــرتح يف الرتبي ــج مق ــده. )2009م(. برنام ــرج عب ــد، ف أمح
التكنولوجيــة لتنميــة الوعــي التكنولوجــي وبعــض 
ــة  ــا احلديث ــات التكنولوجي ــع تطبيق ــل م ــارات التعام مه
ــة يف  ــات عربي ــة، دراس ــة الثانوي ــالب املرحل ــدى ط ل
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــس، اململك ــم النف ــة وعل الرتبي

.283	281  ،)2(3
ــم  ــؤرشات تقيي ــة م ــد. )2012م(. صياغ ــيد حمم ــت، الس بخي
االجتاعــي:  التواصــل  لشــبكات  السياســية  األدوار 
ــة  ــادس للجمعي ــنوي الس ــدى الس ــة يف املنت ــة مقدم ورق
الســعودية لإلعــالم واالتصــال »اإلعــالم اجلديــد، 
ــة« جامعــة امللــك ســعود  ــة والتطبيقي ــات النظري التحدي

ـ الريــاض 15	 16 إبريــل.
احلــريب، مشــعل حســن. )2016م(. األجهــزة الذكيــة وآثارهــا 
االجتاعيــة مــن وجهــة نظــر طــالب املرحلــة الثانويــة، 

اجلمعيــة املريــة للقــراءة واملعرفــة، 180، 1	17.
ــت  ــب كويس ــع )وي ــم. )2016م(. تطوي ــل إبراهي ــادة، أم مح
ــى  ــرة ع ــمعيًا وأث ــن س ــالب املعاق )Quest Web للط
تنميــة الوعــي التكنولوجــي لدهيــم، دراســات عربيــة يف 
الرتبيــة وعلــم النفــس، اململكــة العربيــة الســعودية، 73، 

.426	369
وعــي  مســتوى  )2018م(.  اهلل.  دخيــل  مهــا  اخلثعمــي، 
احلكوميــة  املــدارس  يف  الثانويــة  املرحلــة  طالبــات 
بمدينــة الريــاض بقضايــا أمــن املعلومــات، جملــة العلــوم 

.400	355  ،47 واالجتاعيــة،  اإلنســانية 
التعلم  استخدام  أثر  )2016م(.  جابــر.  حممــد  اهلل،  خلــف 
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التعاوين  والتعلم  اإللكرتونيــة  باملنتديات  التعاوين 
كلية  طالب  لدى  التكنولوجي  الوعي  تنمية  يف  التقليدي 
العربية  اجلامعات  احتاد  جملة  األزهــر،  جامعــة  الرتبية 
.310	275،)3(14 ســوريا،  النفس،  وعلم  للرتبية 
ســيفن، عــاد شــوقي؛ حممــد، مصطفــى إبراهيــم. )2010م(. 
بــن  التفاعــل  عــى  قائمــة  اســرتاتيجية  فاعليــة 
الرياضيــات والعلــوم والتكنولوجيــا لتنميــة الثقافــة 
والوعــي التكنولوجــي لــدى املتعلمــن، املؤمتــر العلمــي 
العــارش لكليــة الرتبيــة بالفيــوم، مــر، 2، 294	331.
تطبيقــات  توظيــف  )2015م(.  ســامل.  وضحــة  العلويــة، 
ــلطنة  ــا األرسة يف س ــة بقضاي ــة يف التوعي ــزة الذكي األجه
ــوم  ــة والعل ــة االجتاعي ــات يف اخلدم ــة دراس ــان، جمل ع

.296	268  ،)39(16 اإلنســانية، مــر، 
العمــران، محــد إبراهيــم. )2011م(. الوعــي بأمــن املعلومــات 
ــة  ــات: دراس ــس يف اجلامع ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ل

ــم، 8، 1	35. ــة اعل ــة، جمل ــة املجمع ــة جلامع حال
العــويض، رأفــت حممــد. )2015م(. تأثــر اســتخدام األجهــزة 
الذكيــة عــى ضوابــط احلــوار االجتاعــي واألرسي 
لألبنــاء يف جمتمعنــا الفلســطيني مــن وجهــة نظــر اآلبــاء، 
مؤمتــر تأثــر األجهــزة الذكيــة عــى نشــأة الطفــل، 
ــة  ــة االجتاعي ــة التنمي ــة، كلي ــدس املفتوح ــة الق جامع

ــارس. ــة، 23 م واألرسي
الفتــاح.  عبــد  أمــل  وســويدان،  ســامل؛  أمحــد  عويــس، 
لتنميــة  االجتاعيــة  الشــبكات  توظيــف  )2012م(. 
ــا  ــعبة تكنولوجي ــالب ش ــدى ط ــي ل ــي التكنولوج الوع
ــي  ــوار الوطن ــوء احل ــا يف ض ــم نحوه ــم واجتاهاهت التعلي
العربيــة  اجلمعيــة  العــريب،  الربيــع  ثــورات  حــول 

.578	545  ،2 الرتبيــة،  لتكنولوجيــا 
ــام  ــة نظ ــم فاعلي ــد اهلل. )2012م(. تقوي ــد عب ــدي، أمح الغام
احلكوميــة  اجلامعــات  بعــض  بعــد يف  التعلــم عــن 
أطروحــة  نحــوه،  الطــالب  واجتاهــات  الســعودية 
دكتــوراه، اململكــة العربيــة الســعودية، جامعــة أم القــرى.
ــج  ــة برنام ــي. )2017م(. فعالي ــد علــ ــاين، حممـــ القحطـــ
ــارات  ــة امله ــة لتنمي ــزة الذكيَّ ــتخدام األجه ــي باس تعليم
ــة، جملــة الرتبيــة اخلاصــة  ــة لــذوي اإلعاقــة الفكريَّ الُلغويَّ

.182	153  ،)21(6 والتأهيــل، 

حممــد، حنان فــوزي. )2013م(. برنامــج مقــرتح لتنميــة 
ــم  ــة والقي ــة والتكنولوجي ــتحدثات العلمي ــي باملس الوع
األخالقيــة املرتبطــة هبــا لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة 
بمدينــة تبــوك، جملة كلية الرتبية، جامعة بنها، مر، 24 

.110	61  ،)93(
ــن  ــوح وع ــم املفت ــالح. )2016م(. التعلي ــد ص ــود، خال حمم
بعــد: جتــارب ونــاذج عامليــة معــارصة، ط1، مــر: دار 

الوفــاء للنــر.
ــج  ــة برنام ــد. )2015م(. فعالي ــد احلمي ــزة عب ــى، ع مصطف
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ـــك؛  ـــق ذل ـــي، ولتحقي ـــع االبتدائ ـــف الراب ـــاب الص ـــوي لط ـــور اللغ ـــارات التن ـــة مه ـــي لتنمي ـــل الوظيف ـــى املدخ ـــم ع ـــج قائ ـــاء برنام ـــة إىل بن ـــت الدراس ـــث: هدف ـــص البح ملخ
ـــى  ـــم ع ـــج قائ ـــاء برنام ـــام ببن ـــا ق ـــارات، ك ـــذه امله ـــاس ه ـــارًا لقي ـــد اختب ـــا أع ـــي، ك ـــع االبتدائ ـــف الراب ـــاب الص ـــبة لط ـــوي املناس ـــور اللغ ـــارات التن ـــة مله ـــث قائم ـــد الباح أع
ـــة  ـــه لتنمي ـــة ككل ، وفاعليت ـــراءة والكتاب ـــايل الق ـــوي يف جم ـــور اللغ ـــارات التن ـــة مه ـــج لتنمي ـــة الربنام ـــة فاعلي ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــارات، وأظه ـــك امله ـــة تل ـــي لتنمي ـــل الوظيف املدخ
ـــدى  ـــة امل ـــا مصفوف ـــى فيه ـــى أن يراع ـــة ع ـــة العربي ـــم اللغ ـــج تعلي ـــوي يف مناه ـــور اللغ ـــارات التن ـــن مه ـــرورة تضم ـــة ب ـــت الدراس ـــوي، وأوص ـــور اللغ ـــة للتن ـــارات الفرعي امله
ـــف  ـــى توظي ـــن ع ـــذي يع ـــي ال ـــل الوظيف ـــى املدخ ـــاد ع ـــك االعت ـــعودية, وكذل ـــة الس ـــة العربي ـــة باململك ـــة االبتدائي ـــوف املرحل ـــى صف ـــي ع ـــكل هرم ـــا بش ـــع وتوزيعه والتتاب

ـــة. ـــة واقعي ـــف اتصالي ـــة يف مواق ـــتخدام اللغ اس
كلامت مفتاحية: املدخل الوظيفي، التنور اللغوي، الربنامج القائم عى املدخل الوظيفي.
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Abstract: The study aimed to build a program based on the functional approach to developing fourth-grade students’ linguistic literacy skills. To achieve this goal, the 
researcher prepared a list of the linguistic literacy skills suitable for fourth-grade students, and a test to measure these skills was designed. The researcher also built a 
program based on the functional approach to developing linguistic Literacy skills for fourth-grade students. The study results demonstrated the program’s effectiveness 
in the development of linguistic Literacy skills in the field of reading and writing as a whole and the effectiveness of the program in the development of sub-skills of 
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scope and sequence matrix of Saudi Arabia and distributing it hierarchically to the elementary grades.
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مقدمة
للغــة قيمــة كــربى يف احليــاة، فهــي األداة التــي حتمــل 
األفــكار، وتنقــل املفاهيــم فتقيــم بذلــك روابــط 
ــابه  ــارب والتش ــم التق ــا يت ــع، وهب ــال يف املجتم االتص
والتفاهــم بــن أفــراده، إذ أن الصياغــات اللغويــة 
التــي توضــع فيهــا األفــكار، والصــور الكاميــة التــي 
ــًا  ــل مطلق ــف ال تنفص ــاعر والعواط ــا املش ــاغ فيه تص

ــري.  ــا الفك ــن مضموهن ع
ــا  ــا ومهاراهت ــات يف فنوهن ــن اللغ ــا م ــة كغريه واللغ
ــات  ــص وس ــا بخصائ ــاز عنه ــا متت ــية، إال أهن األساس
كثــرية لعــل مــن أمههــا: التايــز الصــويت، واالشــتقاق، 
والــدالالت، مــع ثــراء واســع يف الصيــغ والرتاكيــب 
واملفــردات والقواعــد، فهــي لغــة متجــددة حيــة 

خالــدة مرشقــة. )البصيــص، 2011م، ص:16(
ــر  ــذا الع ــاري )2014م( إىل أن ه ــد الب ــري عب ويش
الــذي نحيــاه اآلن  املعــريف  العــر  ُيطلــق عليــه 
ــذا  ــتمد ه ــث اس ــور (Literacy(، حي ــر التن ــه ع بأن
املصطلــح داللتــه مــن العديد مــن املياديــن واملجاالت 
  Metaphoric Meaning املختلفــة ذات املعــاين املجازيــة
ــن  ــد م ــتمع إىل العدي ــه يس ــرء نفس ــى امل ــث ألف ، حي
املجــاالت التــي تلتصــق بكلمــة التنــور مثــل: التنــور 
العلمــي  والتنــور   ،Computer Literacy احلاســويب 
Media Lit- والتنــور اإلعامــي ، Scientific Literacy

ــذا  ــا كان ه ــام تقريًب ــة ع ــن مائ ــر م ــذ أكث eracy، ومن

Func-  املصطلــح يســتخدم يف ســياق التنــور الوظيفــي
tional Literacy، أو مــا نطلــق عليــه قــدرة الفــرد عــى 

ــئونه  ــيري ش ــح؛ لتس ــكل صحي ــة بش ــراءة والكتاب الق
ــريه  ــع غ ــل م ــتطيع التواص ــاة، وليس ــة يف احلي اخلاص
ــة  ــم لدالل ــور والفه ــذا التص ــه، وه ــي جلدت ــن بن م
كلمــة التنــور تعــد مــن املعــاين املقبولــة جــًدا يف نطــاق 
ــل  ــاب يف املراح ــا للط ــي، وخصوًص ــم النظام التعلي
األوليــة، كــا أن هــذا التصــور يعــد مقبــوالً جــًدا لفكر 
ــرن  ــن اآلن يف ق ــا نح ــه، بين ــايض ومعلومات ــرن امل الق
ــه  ــه طاب ــة، ول ــه اخلاص ــه ومعارف ــه طبيعت ــد ل جدي
ــداف  ــد األه ــا بع ــرك إىل م ــعون إىل التح ــن يس الذي
ــور  ــة التن ــدود لكلم ــم املح ــاوز الفه ــية، وجت األساس
ــداف  ــق أه ــة( إىل حتقي ــراءة والكتاب ــة الق ــو معرف )وه

ــة. ــاًعا ورحاب ــر اتس أكث
ويعــد التنــور اللغــوي مــن املفاهيــم الذائعــة يف عرصنا 
ــن  ــوًرا إذا أتق ــابق متن ــرد يف الس ــد كان الف ــايل، وق احل
املهــارات األساســية للقــراءة والكتابــة واحلســاب، بل 
ــح  ــة يصب ــهادة االبتدائي ــى الش ــه ع ــرد حصول كان جم
فــردًا متميــزا، لكــن مــع التقــدم اهلائــل يف جمــايل 
املعرفــة والتقنيــة؛ أصبحــت املهــارات األساســية 
ــه  ــل ال تؤهل ــب، ب ــرد فحس ــات الف ــي بحاج ال تف
ــك  ــت تل ــا أصبح ــن هن ــاة، وم ــة دوره يف احلي ملارس
املهــارات جمــرد أدوات أوليــة ومهــارات جيــب أن 
يتمكــن منهــا الفــرد؛ ليــارس حياتــه بكفــاءة واقتــدار 

ص:145(. 1993م،  )صابــر، 
فالتنــور اللغــوي واحــد مــن أهــم أوجــه التنــور 
النوعــي، وترجــع أمهيتــه إىل أمهيــة اللغــة ذاهتــا، 
ــن  ــد م ــه العدي ــع ل ــح واس ــوي مصطل ــور اللغ والتن
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التعريفــات، أضيقهــا هــو: اكتســاب مهــارات القــراءة 
ــة  ــادة اللغ ــات: إج ــذه التعريف ــع ه ــة، وأوس والكتاب
املحكيــة واملكتوبــة بألــواٍن أدبيــة متنوعــة ضمــن 

ــة. ــة مائم ــياقات اجتاعّي س
ــاب  ــن الط ــه يع ــوي يف أن ــور اللغ ــة التن ــربز أمهي وت
املهــارات  إكســاهبم  عــى  االبتدائيــة  املرحلــة  يف 
ــة  ــد بمثاب ــي تع ــة، والت ــراءة والكتاب ــية يف الق األساس
ــق النجــاح والتفــوق  األداة والوســيلة الناجعــة لتحقي
ــن  ــى حس ــاب ع ــدرة الط ــة، وق ــن جه ــدرايس م ال

ــرى. ــة أخ ــن جه ــن م ــع اآلخري ــل م التواص
ــدوره  ــوي ل ــور اللغ ــام بالتن ــة لاهت ــزداد احلاج وت
البــارز يف زيــادة املعــارف واخلــربات واملهــارات التــي 
يكتســبها املتعلــم، والتــي تزيــد مــن رصيــده الفكــري 
والثقــايف واملعــريف عامــة، كــا ينمــي لديــه روح األلفــة 
واجلــرأة األدبيــة والثقــة يف النفــس، ويمكنــه مــن 
ــاليب  ــغ واألس ــب والصي ــردات والرتاكي ــل املف جع
ــروًزا  ــر ب ــن، وأكث ــوًرا يف الذه ــر حض ــبة أكث املكتس
وجــاًء يف الذاكــرة، ممــا جيعلهــا أكثــر انقيــاًدا، وجيعــل 
صاحبهــا أكثــر طاقــة وساســة يف التعبــري، وبالتــايل 
ــد، 2015م،  ــري )حمم ــداع الفك ــة لإلب ــر جاهزي أكث

ص:114(.  
ويعنــي التنــور اللغــوي امتــاك الفــرد خمزوًنــا لغوًيــا، 
وبمجــرد أن يصبــح التنــور جــزًءا مــن النظــام املعــريف 
أو اإلدراكــي للفــرد، فإنــه يتفاعــل مــع العنــارص 
ــا  ــر خاصيته ــي تظه ــة؛ لك ــة اللغوي ــرى للمعرف األخ
ــذه  ــة«، وه ــة الباغي ــميها »املرون ــي نس ــة الت الرئيس

ــة  ــى حاج ــوم ع ــوي تق ــور اللغ ــزة للتن ــمة املمي الس
انتبــاه  وجــذب  للتواصــل  الكاتــب  أو  املتحــدث 
ــاج  ــى إنت ــدرة ع ــق الق ــن طري ــم ع ــه إليه ــن يتوج م
ــام ومتكيفــة  ــرية لاهت ــة متنوعــة ومث خمرجــات لغوي
ــق  ــة، ويتحق ــل املختلف ــياقات التواص ــع س ــك م كذل
ــارات  ــن مه ــد م ــن املتزاي ــال التمك ــن خ ــك م ذل
 (Ravid & Tolchinsky, 2002, p. .القــراءة والكتابــة

420)

 Manzo & Manzo (1995, مانــزو ومانــزو  ويشــري 
ــاب  ــدرة الط ــن ق ــوي يتضم ــور اللغ ــأن التن (p. 4 ب

ــاة  عــى القــراءة والكتابــة وتوظيفهــا يف جمــاالت احلي
اليوميــة، وكذلــك تدريبهــم عــى تعلــم مهــارات 
االســتاع والتحــدث، وطرائــق التفكــري للموضوعات 
ــك  ــم كذل ــية، وتوظيفه ــم األساس ــة واملفاهي اللغوي
والكتــايب؛  الشــفهي  االتصــال  مهــارات  ملارســة 
لتنميــة قدرهتــم االتصاليــة واالجتاعيــة والشــخصية.   
ويمكــن االســتنتاج أن مصطلــح التنــور اللغــوي 
يعنــى بتعليــم القــدر املناســب مــن القــراءة والكتابــة، 
وهــو ال يمثــل تعليــًا فحســب، بــل إنــه يمثــل تعليــًا 
آلليــة التعليــم، فهــا مًعــا متثــان صــورة اللغــة 
ــم  ــايل لتعلي ــيط األول واملث ــل الوس ــي متث ــة الت الدائم

ــة. ــوم املختلف ــة والعل اللغ
ويشــري إســليم )2009م، ص:36( إىل أن الطــاب 
ــن  ــة م ــوا بمجموع ــب أن يتصف ــا؛ جي ــن لغوًي املتنوري
الصفــات واخلصائــص منهــا: فهــم طبيعــة اللغــة 
ومتابعــة  وباملجتمــع,  بالعمــل  وعاقتهــا  العربيــة 
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التطــورات واملســتجدات التــي تطــرأ عــى اللغــة 
ــار,  ــكات وأخط ــن مش ــا م ــط هب ــا حيي ــة وم العربي
ــباهبا  ــل أس ــة، وحتلي ــة العربي ــكات اللغ ــم مش وتفه
ــان  ــا, وإتق ــبة حياهل ــرارات املناس ــاذ الق ــا واخت ونتائجه
كافــة  مــع  للتعامــل  الازمــة  والفنــون  املهــارات 
ــة  ــون اللغ ــارات وفن ــتخدام مه ــاة, واس ــاالت احلي جم
العربيــة لرفاهيتــه وحــل مشــكاته، وذلــك بأســلوب 
صحيــح حيقــق الفائــدة لــه وملجتمعــه والوعــي بأمهيــة 

ــاة. ــا يف احلي ــة ودوره ــة العربي اللغ
ــور اللغــوي   ويف هــذا الســياق ظهــرت مهــارات التن
 Stevick (1988, p. 18) ــتيفك ــن س ــري كل م ــا يش ك
وبــراون  Brown (2015, p. 36)كاملهــارات املرتبطــة 
ــويت،  ــي الص ــارات الوع ــة، ومه ــة املطبوع بالصفح
ــى  ــرف ع ــة والتع ــوات اللغ ــة بأص ــارات املتصل وامله

ــة.  ــة القرائي ــارات الطاق ــات، ومه الكل
عامــة  بصفــة  اللغــوي  التنــور  ألمهيــة  ونظــًرا 
ــة؛  ــة خاص ــة بصف ــة االبتدائي ــاب املرحل ــه لط وأمهيت
فقــد تناولــت الدراســات ومنهــا دراســة موســى 
)2015م( والتــي هدفــت إىل بنــاء برنامــج قائــم 
ــريه  ــاس تأث ــارصة وقي ــة املع ــات القرائي ــى التحدي ع
ــدى  ــي ل ــوي والبيئ ــور اللغ ــتوى التن ــة مس ــى تنمي غ
ــري  ــة الداه ــا دراس ــة, ومنه ــة الثانوي ــاب املرحل ط
ــور  ــتوى التن ــة مس ــتهدفت معرف ــي اس )2017م( الت
ــه  ــة وعاقت ــة اإلعدادي ــة املرحل ــدى طلب ــوي ل اللغ
بالدافعيــة نحــو دراســة اللغــة العربيــة يف حمافظــة 
ــت إىل  ــي هدف ــد )2019م( والت ــة عي ــداد، ودراس بغ

ــم  ــارات التعل ــوي ومه ــور اللغ ــتوى التن ــة مس تنمي
الــذايت لــدى تاميــذ املرحلــة اإلعداديــة الفائقــن مــن 
خــال اســتخدام إســرتاتيجية بــول ســكيل مدعومــة 
ــي  ــي )2019م( والت ــة ع ــة, ودراس ــطة اإلثرائي باألنش
ــدى  ــوي ل ــور اللغ ــتوى التن ــرف مس ــتهدفت تع اس
طــاب الفرقــة الرابعــة شــعبة اللغــة العربيــة ببعــض 
كليــات الرتبيــة، وكذلــك التعــرف عــى مســتوى 
والكشــف  اإلبداعيــة،  الكتابــة  ملهــارات  أدائهــم 
ــن  ــوي وب ــم اللغ ــتوى تنوره ــن مس ــة ب ــن العاق ع

ــة. ــة اإلبداعي ــارات الكتاب ــم مله ــتوى أدائه مس
ويعــد املدخــل الوظيفــي أحــد مداخــل تعليــِم اللغــة 
وتعلمهــا، وظهــر يف الســبعينيات بديــًا عــن املدخــل 
الرتكيبــي، وهــو يعنــي اســتخدام اللغــة بشــٍك وظيفي 
يف خمتلــف املواقــف احلياتيــة، بــا حيقــق أهــداف 
املرســل واملســتقبل عــى الســواء، وبــا حيقــق التفاهــم 
ــى  ــوم ع ــع، ويق ــل املجتم ــجام داخ ــة واالنس واأللف

ــاة. ــة هــي احلي أســاس أن الرتبي
ــدف  ــا أن هي ــة وظيفًي ــم اللغ ــه تعلي ــود بتوجي واملقص
ــم،  ــد املتعل ــة عن ــدرات اللغوي ــق الق ــا إىل حتقي تعليمه
ــة  ــا الطبيعي ــتها يف وظائفه ــن ممارس ــن م ــث يتمك بحي
العمليــة ممارســة صحيحــة، وال يمكــن أن يتجــه 
هــذه  كانــت  إذا  إال  االجتــاه  هــذا  اللغــة  تعليــم 
ــم  ــن املعل ــة يف ذه ــة واضح ــة للغ ــف الطبيعي الوظائ
2000م، ص:76(.  (؛Brown, 2005,p.10)عــوض، 

ــة  ــة والنفعي ــو الوظيفي ــة نح ــم اللغ ــه تعلي ــد اجت وق
واالجتاعيــة؛ إذ ال فائــدة مــن تعلــم أي مــادة إذا 



خالد التركي: فاعلية برنامج قائم على املدخل الوظيفي لتنمية مهارات التنور اللغوي  لدى طالب الصف الرابع االبتدائي 731-711

715

مل يكــن هلــا نفــع وفائــدة للناشــئ يف تفاعلــه مــع 
املجتمــع الــذي يعيــش فيــه، ومــا دامــت اللغــة 
وســيلة لاتصــال بــن األفــراد واجلاعــات؛ فــإن هلــا 
ــات االتصــال ونقــل  وظيفــة تؤدهيــا يف تســهيل عملي

ــس.   ــن النف ــري ع ــر والتعب الفك
فمعرفــة الطــاب ملهــارات القــراءة والكتابــة الوظيفية 
كمجــال من جمــاالت البحــث الرتبوي يتطلــب  تعرف 
ــن،  ــة للمتعلم ــخصية واالجتاعي ــات الش االحتياج
ــة  ــالة اللغوي ــاغ الرس ــن إب ــك م ــم ذل ــث يمكنه بحي
ــا, وهــذا بــدورة يســهم بدرجــة كبــرية  شــفهًيا أو كتابًي
Communicative Com-  يف حتقيــق الكفــاءة التواصليــة
petence ، والتــي تعنــي جممــوع املعــارف الكامنــة 

لــدى الفــرد املتكّلــم، والتــي تســمح لــه بإنتــاج 
اجلمــل الصحيحــة وفهمهــا, فالكفــاءة معرفــة ذهنيــة، 
وقــدرة ضمنيــة، متّكــن الفــرد مــن إنتــاج الــكام ، أّما 
  (Verhoeven,اإلنجــاز فهــو االســتعال احلقيقــي للغــة

    .1994, p. 15)

ــفة  ــن الفلس ــًا م ــي منطلق ــل الوظيف ــد املدخ ــد يع وق
ــم  ــَة للعل ــَة احلقيقي ــرى أن القيم ــي ت ــامية الت اإلس
ليســت يف اكتســابه، وإنــا يف توظيفــه، والتكامــل بــن 
ــوم  ــل يق ــذا املدخ ــة،  فه ــة عام ــة بصف ــارات اللغ مه
عــى جانبــن، األول: التكامــل بــن القــراءة والكتابــة، 
ــن  ــاط ب ــاين: االرتب ــاة، والث ــف احلي ــا بمواق وربطه
ــم  ــل بتعلي ــذا املدخ ــى ه ــدث, ويعن ــتاع والتح االس
القــراءة مــن خــال تكاملهــا مــع الكتابــة، فاالرتبــاط 
بينهــا أمــر الزم، وكذلــك تعليــم االســتاع بالتكامــل 

عــى  تعليمهــا  يف  االعتــاد  مــع  التحــدث،  مــع 
موضوعــات ومواقــف وخــربات وظيفيــة حياتيــة 
ــن  ــط ب ــن يرب ــاك م ــا أن هن ــن ،ك ــة باملتعلم مرتبط
ــة  ــن الكتاب ــتقبال، وب ــة اس ــتاع كلغ ــراءة واالس الق
والتحــدِث كلغــة إرســال. )الســليتي ومقــدادي، 

2018م( حممــود،  2012م؛ 
ــل  ــحاتة )2015م، ص:242( إىل أن املدخ ــرى ش وي
ــي  ــادئ الت ــن املب ــة م ــى جمموع ــتند ع ــي يس الوظيف
يف  توظيفــه  عنــد  االعتبــار  بعــن  أخذهــا  جيــب 
تدريــس فنــون اللغــة ومهاراهتــا ومنهــا: اختيــار املــواد 
ــا  ــن ب ــاة املتعلم ــع حي ــن واق ــا م ــة وانتقائه التعليمي
ــدرج  ــة، وت ــة الوظيفي يتناســب مــع املواقــف التعليمي
ــرض  ــواء يف ع ــاب س ــة للط ــة املقدم ــادة التعليمي امل
حمتواهــا أو يف طريقــة تدريســها، والرتكيــز عــى طرائق 
ــة التــي تعــن الطــاب  التدريــس واألنشــطة التفاعلي
عــى اكتســاب املعرفــة بــدالً مــن اســتقباهلا اســتقباالً 
ــا  ــم ختطيًط ــف التعل ــط ملواق ــلبًيا، ورضورة التخطي س
ــى أن  ــة, ع ــن العقلي ــدرات املتعلم ــوء ق ــًدا يف ض جي
ــف  ــم مواق ــدم هل ــي تق ــة الت ــف اللغوي ــون املواق تك

ــة. ــة حياتي وظيفي
أمــا عــن اإلجــراءات التدريســية التــي يتضمنهــا 
الســليتي  يــرى  كــا  فهــي  الوظيفــي؛  املدخــل 
ــداف  ــد األه ــص يف حتدي ــدادي )2012م( تتلخ ومق
وذكــر  املهــارة  ووصــف  للموضــوع،  الســلوكية 
املــؤرشات الســلوكية املتضمنــة، والتقويــم القبــي 
ــم  ــص واس ــوان الن ــد عن ــدرس، وحتدي ــوع ال ملوض
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ــن  ــص ع ــرض الن ــدرس، وع ــد لل ــه، والتمهي صاحب
طريــق جهــاز العــرض الضوئــي، وبنــاء متاريــن 

وأنشــطة.
وحــدد الناقــة )2017م، ص:86( إجــراءات املدخــل 
الوظيفــي بأنــه يقابــل يف إجراءاتــه دورة التعلــم وهــي: 
مرحلــة اإلثــارة والربــط، ومرحلــة التمثــل، ومرحلــة 
االســتعادة، فبعــد أن يقــدم املعلــم كلمــة جديــدة بعــد 
ــا  ــم طريقه ــذ دورة التعل ــدة تأخ ــرى جدي ــة أخ كلم

لتحقيــق املعرفــة الوظيفيــة.  
وأضافت دراســة حممــود )2018م، ص:121–122( 
التدريســية  التفصيــات لإلجــراءات  مزيــًدا مــن 
للمدخــل الوظيفــي يف تعليــم العربيــة ومنهــا: مرحلــة 
ــوي،  ــور اللغ ــارات التن ــل أداء مه ــا قب ــة أو م التهيئ
وتوضيــح حمتــوى التعيــن التدريبــي ومضمونــه، 
ــي،  ــن التدريب ــوى التعي ــم حمت ــى تعل ــب ع والتدري

ــم.  ــة التقوي ــتقل، ومرحل ــة األداء املس ومرحل
ونظــًرا ألمهيــة املدخــل الوظيفــي فقــد تنوعــت 
دراســة  ومنهــا  بتناولــه،  واألبحــاث  الدراســات 
الســليتي ومقــدادي )2012م( والتــي اســتهدفت 
التحقــق مــن أثــر برنامــج تعليمــي قائــم عــى املدخــل 
ــدى  ــدة ل ــراءة الناق ــارات الق ــن مه ــي يف حتس الوظيف
األردن،  يف  األســايس  التاســع  الصــف  طــاب 
ــت إىل  ــي هدف ــود )2018م( الت ــة حمم ــا دراس ومنه
ــة  ــي لتنمي ــل الوظيف ــى املدخ ــم ع ــج قائ ــاء برنام بن
التنــور اللغــوي لــدى طــاب اإلعــام بجامعــة 
ــة  ــاح )2018م( دراس ــام الف ــرت ابتس ــا، وأج بنه

اســتهدفت التحقــق مــن برنامــج قائــم عــى املدخــل 
ــدى  ــائعة ل ــة الش ــاء النحوي ــاج األخط ــي لع الوظيف

ــة. ــة العربي ــم اللغ ــات قس طالب

مشكلة الدراسة
عــى الرغــم مــن أمهيــة التنــور اللغــوي بصفــة عامــة، 
ــة،  ــة خاص ــة بصف ــة االبتدائي ــاب املرحل ــه لط وأمهيت
ــري  ــدان تش ــذا املي ــوث يف ه ــات والبح إال أن الدراس
ــة  ــة االبتدائي ــاب املرحل ــدى ط ــف ل ــود ضع إىل وج
ــاريت  ــل بمه ــا يتص ــوي في ــور اللغ ــارات التن يف مه
ــر )1991م(،  ــة ن ــا دراس ــة ومنه ــراءة والكتاب الق
ودراســة العبــداهلل )2008م(، ومــن مظاهــر الضعــف 
ــة  ــج دراس ــه نتائ ــارت إلي ــا أش ــي؛ م ــور القرائ يف التن
إخــراج  يف  اإلطالــة  ص:323(  )2008م,  ســليان 
األصــوات واملقاطــع، والــرتدد يف إخــراج حــرف 
ــراج  ــرتدد يف إخ ــة، وال ــراءة اجلهري ــاء الق ــاء يف أثن الف
حــرف التــاء، والتلعثــم يف أثنــاء القــراءة، وعــدم نطــق 
الكلــات بعضهــا إثــر بعــض، وعــدم نطــق اجلملــة يف 
ــور يف األداء  ــر القص ــى، ومظاه ــة املعن ــورة مكتمل ص
ــة  ــة الصوتي ــع يف الطبق ــدم التنوي ــرب كع ــويت املع الص
ــويت  ــن األداء الص ــدم تلوي ــا، وع ــا وانخفاًض ارتفاًع
ــوت  ــتخدام الص ــة، واس ــاليب املختلف ــب األس بحس

ــع. ــوت املرتف ــتخدام الص ــض، واس املنخف
ويعــاين طــاب املرحلــة االبتدائيــة مــن مظاهــر 
ــة  ــج دراس ــك نتائ ــد ذل ــا يؤك ــايب، ومم ــف الكت الضع
إســاعيل )1995م، ص:193( ، حيث أشــار إىل ذلك 
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بقولــه: »وإذا كانــت األخطــاء اللغويــة واإلمائيــة مــا 
ــة واملتوســطة؛  ــذ املرحلتــن االبتدائي ــة تامي ــز كتاب متي
ــتت  ــز، وتش ــدم الرتكي ــلوب، وع ــة األس ــإن ركاك ف

ــة«. ــة الثانوي ــب املرحل ــة طال ــز كتاب ــكار، يمي األف
وحــول أســباب ضعــف الطــاب يف مهــارات الكتابة، 
فقــد أشــارت دراســة كل مــن فضيــل )1994م(، 
ونــر )1999م(، وعبــد احلميــد )2001م( إىل أن 
ــص  ــع إىل نق ــا ترج ــًا م ــدين غالب ــذا الت ــؤرشات ه م
الرؤيــة الواضحــة أمــام معظــم معلمــي اللغــة العربيــة 
عــن تعليــم هــذه املهــارة، فاألمــر مــرتوك لــكل معلــم 
ــاع طرائــق  ــه، إضافــة إىل إتب حســب اجتهــاده وخربات
تقليديــة يف تدريــس الكتابــة، حيــث إن املعلمــن 
ــغ  يركــزون عــى تلقــن الطــاب جمموعــة مــن الصي
والقوالــب املحفوظــة، وبعــض األنــاط التعبرييــة 

ــررة. املك
وممــا دعــم اإلحســاس باملشــكلة ما أشــارت إليــه نتائج 
دراســة العبيــدي واملطاوعــة )2012م، ص:100( 
مــن الضعــف يف ضوابــط الكتابــة واإلمــاء، والســيا 
ــن  ــط ب ــة، واخلل ــطة واملتطرف ــزة املتوس ــة اهلم يف كتاب
مهــزة الوصــل ومهــزة القطــع، واخللــط يف كتابــة 
ــاء بــن املفتوحــة وبــن املربوطــة واهلــاء، واخللــط  الت
ــورة  ــب بص ــا يكت ــن م ــورة ب ــف املقص ــة األل يف كتاب
األلــف وبــن مــا يكتــب بصــورة اليــاء، وكثــرة 
ــة  ــد اللغ ــة لقواع ــائعة املخالف ــة الش ــاء اللغوي األخط
ــن  ــة اهلج ــار الكتاب ــة، وانتش ــا الثابت ــة وأصوهل العربي
ــة،  ــات اإللكرتوني ــرتوين يف املنتدي ــل اإللك يف التواص

ــة،  ــج املحادث ــي، وبرام ــل االجتاع ــع التواص ومواق
ــز  ــة ويرم ــروف أجنبي ــة بح ــات العربي ــب الكل فتكت
للبعــض منهــا بأرقــام، باإلضافــة إىل مــا الحظــه 
ــوره  ــة وحض ــه امليداني ــال زيارات ــن خ ــث م الباح
لبعــض احلصــص التدريســية املبــارشة واطاعــه عــى 
ــاب يف  ــا الط ــي يؤدهي ــة الت ــراءة والكتاب ــاذج الق ن
ــة  ــة االبتدائي ــن املرحل ــا م ــية العلي ــوف الدراس الصف
هــذه  يف  الواضــح  الضعــف  فيهــا  يظهــر  والتــي 
ــي  ــل الوظيف ــة املدخ ــتنادًا إىل فاعلي ــارات، واس امله
للتصــدي هلــذه املشــكلة، كــا أثبتتــه الدراســات 
املشــار إليهــا ووجــود القصــور الواضــح يف مهــارات 
ــة  ــة احلالي ــإن الدراس ــه؛ ف ــوي يف جانبي ــور اللغ التن
ــي،  ــل الوظيف ــى املدخ ــم ع ــج قائ ــاء برنام ــعى لبن تس

ــوي. ــور اللغ ــارات التن ــه يف مه ــس فاعليت وتقي

أسئلة الدراسة
جتيب الدراسة عن األسئلة التالية:

ــا 	  ــب تنميته ــوي املناس ــور اللغ ــارات التن ــا مه م
ــي؟ ــع االبتدائ ــف الراب ــاب الص ــدى ط ل

مــا الربنامــج القائــم عــى املدخــل الوظيفــي 	 
ــاب  ــدى ط ــوي ل ــور اللغ ــارات التن ــة مه لتنمي

الصــف الرابــع االبتدائــي؟ 
املدخــل 	  عــى  القائــم  الربنامــج  فاعليــة  مــا 

الوظيفــي لتنميــة مهــارات التنــور اللغــوي لــدى 
طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي؟ 
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أهداف الدراسة
تسعى الدراسة احلالية لتحقيق األهداف اآلتية: 

• ــي 	 ــور اللغــوي )القرائ ــاء قائمــة بمهــارات التن بن
الكتــايب( املناســب تنميتهــا لطــاب الصــف 

ــي. ــع االبتدائ الراب
• بنــاء برنامــج قائــم عــى املدخــل الوظيفــي لتنميــة 	

ــدى طــاب الصــف  ــور اللغــوي ل مهــارات التن
الرابــع االبتدائــي.

• ــل 	 ــى املدخ ــم ع ــج القائ ــة الربنام ــرف فاعلي تع
الوظيفــي لتنميــة مهــارات التنــور اللغــوي لــدى 

ــي. ــع االبتدائ ــف الراب ــاب الص ط

فروض الدراسة
تســعى الدراســة احلاليــة للتحقــق مــن الفرضــن 

اآلتيــن: 
• ــق 	 ــة يف التطبي ــة إحصائي ــرق ذي دالل ــد ف ال يوج

البعــدي الختبــار مهــارات التنــور اللغــوي ككل 
ــة  ــة الضابط ــات املجموع ــطي درج ــد متوس عن

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع ــة لصال والتجريبي
• ــق 	 ــة يف التطبي ــة إحصائي  ال يوجــد فــرق ذي دالل

اللغــوي  التنــور  مهــارات  الختبــار  البعــدي 
يف مهاراتــه الفرعيــة عنــد متوســطي درجــات 
لصالــح  والتجريبيــة  الضابطــة  املجموعــة 

التجريبيــة. املجموعــة 
أمهية الدراسة

تنبع أمهية الدراسة احلالية من خال: 

• ــي 	 ــوي الت ــور اللغ ــارات التن ــة مه ــداد قائم إع
يمكــن تضمينهــا يف مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة 
العربيــة  باململكــة  الرابــع االبتدائــي  للصــف 

الســعودية.
• إمــداد املعلمــن باختبــار موضوعــي لقيــاس 	

مهــارات التنــور اللغــوي لطــاب الصــف الرابــع 
ــذه  ــة ه ــه لتنمي ــاد ب ــن االسرتش ــي يمك االبتدائ

ــارات. امله
• التعليميــة يف 	 العمليــة  القائمــن عــى  تزويــد 

ــى  ــم ع ــج قائ ــعودية بربنام ــة الس ــة العربي اململك
التنــور  مهــارات  لتنميــة  الوظيفــي  املدخــل 

املرحلــة االبتدائيــة. اللغــوي لطــاب 
• ــد مــن 	 ــح املجــال أمــام الباحثــن إلجــراء مزي فت

الدراســات والبحــوث العلميــة يف جمــال مهــارات 
التنــور اللغــوي ويف جمــال املدخــل الوظيفــي 

ــة.   ــارات اللغوي ــن امله ــد م ــة العدي لتنمي
حمددات الدراسة 

تقتر الدراسة اآلتية عى احلدود االتية:  
• التنــور 	 مهــارات  بعــض  املوضوعــي:  احلــد 

اللغــوي املرتبطــة بمهــاريت القــراءة والكتابــة 
الرابــع  الصــف  لطــاب  املناســبة  األساســية 
االبتدائــي والتــي تعينهــم عــى التحصيــل العلمي 

والتواصــل اجليــد مــع اآلخريــن.
• احلــد البــري: طــاب الصــف الرابــع االبتدائي، 	

ألهنــم يمثلــون مرحلــة االنطــاق يف القــراءة 
والكتابــة، ومــن ثــم جيــب أن يتمكنــوا مــن 
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مهــارات التنــور اللغــوي التــي تعينهــم عــى 
حســن التواصــل مــع اآلخريــن.  

• ــل 	 ــة يف الفص ــق الدراس ــم تطبي ــاين: ت ــد الزم احل
ــدرايس1439– ــام ال ــن الع ــاين م ــدرايس الث ال

1440هـ.
• احلــد املــكاين: املــدارس االبتدائيــة احلكوميــة 	

بمدينــة الريــاض.

مصطلحات الدراسة 
ــن )1994م،  ــي وحس ــرف أديب ــوي: ع ــور اللغ التن
ــًدا  ــرد ح ــراز الف ــه »إح ــوي بأن ــور اللغ ص:16( التن
مــن املعرفــة واملهــارات اللغويــة لــه؛ كــي يمكنــه مــن 
ــة  ــاة املختلف ــاالت احلي ــن يف جم ــع االخري ــل م التعام
بســهولة ويــر، ويوظــف هــذه اللغــة يف إحــراز قــدر 

ــع«. ــم الناج ــن التعل م
كــا عرفــه بوســتن Boston (1998, p. 7) بأنــه »عمليــة 
تســتهدف تطويــر قــدرات املتعلــم مــدى احليــاة، 
ــة  ــي عملي ــة، وه ــراءة والكتاب ــال الق ــة يف جم وخاص
ــوه  ــق نم ــتهدف حتقي ــة، تس ــتمرة ومرن ــة ومس هادف
ــع  ــع املجتم ــة م ــاءة وفاعلي ــل بكف ــخيص والعم الش
الــذي يعيــش فيــه, كــا أنــه يقــوم عــى إحــداث قــدر 

ــا«.   ــة وفنوهن ــارات اللغ ــع مه ــل م ــن التكام م
ويعرفــه الباحــث إجرائًيــا بأنــه: جمموعــة مــن املهارات 
األساســية يف القــراءة والكتابــة التــي ينبغــي عــى 
طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي امتاكهــا، وتقــاس 

هــذه املهــارات مــن خــال االختبــار املعــد هلــذا 
ــدف. اهل

)2009م،  إبراهيــم  عرفــه  الوظيفــي:  املدخــل 
التعليــم  مداخــل  »أحــد  بأنــه   )888 ص:887	 
ــات  ــل حاج ــن حتلي ــي م ــواه التعليم ــتق حمت ــي يش الت
ــة  ــف اللغ ــة توظي ــث يف كيفي ــذي يبح ــاب، وال الط
واســتخدامها يف املجــاالت املختلفــة، أو هو اســتخدام 
املواقــف احلياتيــة احلقيقيــة التــي تتطلــب اتصــاالً بــن 

ــض«. ــم البع ــاب بعضه الط
بأنــه  ص:7(  )2015م،  وعرفــان  هدايــة  ويعرفــه 
ــا  ــن م ــط ب ــة بالرب ــة العربي ــاب اللغ ــم الط »تعلي
يتعلمــه الطــاب مــن مهــارات وموضوعــات لغويــة 
ــة  ــه يف حياهتــم الواقعي خمتلفــة وبــن مــا حيتاجــون إلي
مــن موضوعــات؛ هبــدف توظيــف مــا تــم تعلمــه يف 
حتقيــق تواصــل جيــد وفعــال يف املواقــف املختلفــة«.
مــن  جمموعــة  بأنــه:  إجرائًيــا  الباحــث  ويعرفــه 
ــم  ــا لتعلي ــلم هب ــة املس ــلات اللغوي ــات واملس املنطلق
ــارات  ــة مه ــة لتنمي ــف حياتي ــة يف مواق ــة العربي اللغ
ــاب  ــدى ط ــايب( ل ــي الكت ــوي )القرائ ــور اللغ التن

الصــف الرابــع االبتدائــي. 
الربنامــج القائــم عــى املدخــل الوظيفــي: يعرفــه 
الباحــث إجرائًيــا بأنــه: منظومــة تعليميــة قائمــة عــى 
ــتخدام  ــلاته الس ــي ومس ــل الوظيف ــات املدخ منطلق
ــور  ــارات التن ــة مه ــة؛ لتنمي ــف حياتي ــة يف مواق اللغ
ــف  ــاب الص ــدى ط ــايب( ل ــي الكت ــوي )القرائ اللغ

ــي. ــع االبتدائ الراب
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إجراءات الدراسة: 
تســعى الدراســة احلاليــة لتنميــة مهــارات التنــور 
ــف  ــاب الص ــدى ط ــايب( ل ــي الكت ــوي )القرائ اللغ
الرابــع االبتدائــي باســتخدام بنــاء برنامــج قائــم 

ــم  ــابق أن تصميـ ــدول السـ ــن اجلـ ــح مـ      يتضـ
ـــة  ـــن جتريبي ـــى جمموعت ـــد ع ـــة يعتم ـــة احلالي الدراس
وضابطـــة، وعليـــه يكـــون القيـــاس باختبـــار 
ـــق  ـــة للتحق ـــل املعاجل ـــوي قب ـــور اللغ ـــارات التن مله
ـــة  ـــة املتمثل ـــم املعاجل ـــن، ث ـــس املجموعت ـــن جتان م
ــل  ــى املدخـ ــم عـ ــج القائـ ــس بالربنامـ يف التدريـ
فقـــط، يف  التجريبيـــة  للمجموعـــة  الوظيفـــي 
حـــن تـــدرس للمجموعـــة الضابطـــة نفـــس 
املوضوعـــات بالطريقـــة التقليديـــة؛ ثـــم القيـــاس 
النتائـــج  لتحليـــل  للمجموعتـــن  البعـــدي 

وتفســـريها.

جمتمع الدراسة:
ــاب  ــع طـ ــن مجيـ ــة مـ ــع الدراسـ ــل جمتمـ يتمثـ

ــابق  ــدف الس ــق اهل ــي؛ ولتحقي ــل الوظيف ــى املدخ ع
اســتخدم الباحــث املنهــج التجريبــي بتصميمــه شــبه 
التجريبــي ذي املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة كــا 

ــدول )1(. ــه اجل يوضح

ـــة  ـــدارس احلكومي ـــي يف امل ـــع االبتدائ ـــف الراب الص
ـــام  ـــاض يف الع ـــة الري ـــم بمدين ـــة إلدارة التعلي التابع

ــدرايس 1439ه/1440ه.  الـ

عينة الدراسة: 
ـــوائية  ـــة عش ـــة بطريق ـــة الدراس ـــار عين ـــم اختي ت
بســـيطة مـــن جمتمـــع الدراســـة، ومتثلـــت بــــ)90( 
ـــي  ـــع االبتدائ ـــف الراب ـــاب الص ـــن ط ـــًا م طالب
يف مدرســـة أســـيد بـــن حضـــري االبتدائيـــة 
فصلـــن  يف  جمموعتـــن  عـــى  موزعـــون 
ــة  ــا املجموعـــــــــ ــل أحدمهـ ــين يمثـ دراسـ
ـــًا،  ـــه )45( طالب ـــة وعـــدد طاب التجريبيــــــــــ
ـــم  ـــة وعدده ـــة الضابط ـــر املجموع ـــل اآلخ ويمث

ــًا. )45( طالبـ

االختبار والقیاس المعالجة بالبرنامجاالختبار والقیاس القبليالمجموعة
البعدي

1X2التجریبیة
2-1الضابطة

جدول رقم (1)
 التصميم شبه التجريبي للدراسة
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أدوات الدراسة 
لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد ما يي:

قائمــة مهــارات التنــور اللغــوي املناســبة لطــاب ( 1
الصــف الرابــع االبتدائــي، وذلــك مــن خــال:

واألدبيــات 	  والدراســات  البحــوث  مراجعــة 
الرتبويــة واملراجــع والكتــب املتخصصــة يف جمــال 
العربيــة وطرقهــا وأســاليب  اللغــة  مهــارات 
ــة يف  ــة العربي ــررات اللغ ــداف مق ــا، وأه تنميته
ــرق  ــن يف ط ــة، وآراء متخصص ــة االبتدائي املرحل
تدريــس اللغــة العربيــة ومهاراهتــا، ودليــل املعلــم 
وكتــاب الطالــب، والنشــاط ملقــرر لغتــي اجلميلــة 

ــي. ــع االبتدائ ــف الراب للص
ضبــط القائمــة وذلــك مــن خــال: عرضهــا عــى 	 

حمكمــن متخصصــن يف اللغــة العربيــة ومناهجها 
وطرائــق تدريســها )ملحــق رقــم 1( إلبــداء 
رأهيــم حــول انتــاء املهــارات الفرعيــة للمهــارات 
األساســية، وســامة الصياغــة اللغويــة، ومناســبة 
االبتدائــي،  الرابــع  الصــف  لطــاب  املهــارة 
ــت  ــن، وتضمن ــن املحكم ــرتح م ــل املق والتعدي
القائمــة يف صورهتــا املبدئيــة )20( مهــارة فرعيــة 
تنــدرج يف فئتــن مهــا: مهــارات التنــور القرائــي، 

ــايب. ــور الكت ــارات التن ومه
ــث 	  ــة؛ حي ــة للقائم ــورة النهائي ــاء إىل الص االنته

ــي  ــات الت ــى التعدي ــاع ع ــث باالط ــام الباح ق
أجراهــا املحكمــون عــى قائمــة املهــارات، إذ 
اتفــق املحكمــون بنســبة اتفــاق عاليــة عى مناســبة 

هــذه املهــارات، وأجــروا بعــض التعديــات 
اللغويــة واقرتحــوا حــذف  عــى الصياغــات 
ــة  ــارة فرعي ــح )11( مه ــارات، لتصب ــض امله بع
ــارات  ــي امله ــوي، وه ــور اللغ ــارات التن ــن مه م

ــي. ــع االبتدائ ــف الراب ــاب الص ــبة لط املناس
اختبــار لقيــاس مهــارات التنــور اللغــوي املناســبة ( 2

لطــاب الصــف الرابــع االبتدائــي:
اســتهدف هــذا االختبــار قيــاس مهــارات التنــور 
ــي،  ــع االبتدائ ــف الراب ــاب الص ــدى ط ــوي ل اللغ
ــذا  ــاء ه ــا بن ــم يف ضوئه ــي ت ــارات الت ــت امله وكان

االختبــار كالتــايل: 
ــارات  ــن امله ــي، وتتضم ــور القرائ ــارات التن أوالً: مه

ــة ــة اآلتي الفرعي
• يتعرف عى الكلات العربية تعرًفا صحيًحا.	
• حيدد العنوان املناسب للموضوع املقروء.	
• يستنتج األفكار الرئيسة يف املقروء	
• يميــز بــن األفــكار الرئيســة وبــن األفــكار 	

الفرعيــة.
• يستنتج هدف الكاتب.	
• ــا ال 	 ــن م ــوع وب ــط باملوض ــا يرتب ــن م ــز ب يمي

ــه. ــط ب يرتب
ــارات  ــمل امله ــايب، وتش ــور الكت ــارات التن ــا: مه ثانًي

ــة:    ــة االتي الفرعي
• يمهد للموضوع املكتوب بمقدمة مناسبة.	
• بالرســم 	 واجلمــل  الكلــات  كتابــة  يف  يلتــزم 

الصحيــح. اإلمائــي 
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• يعرب عن الفكرة بألفاظ مناسبة.	
• يوظف أدوات الربط بشكل صحيح.	
• يوظف عامات الرتقيم بشكل مناسب.	

ــاًدا عــى جمموعــة  ــار اعت ــاء هــذا االختب ــم بن ولقــد ت
ــة وهــي:  مــن املصــادر البحثي

• قائمــة مهــارات التنــور اللغــوي املناســبة لطــاب 	
الصــف الرابــع االبتدائــي. 

• العربيــة 	 الســابقة  والبحــوث  الدراســات 
ــوي  ــور اللغ ــارات التن ــة بمه ــة املرتبط واألجنبي

ومســتوياته.
• ــه 	 ــوي ومهارات ــور اللغ ــة بالتن ــات املتصل الكتاب

ــه. ــة قياس وكيفي
• ــة 	 ــة باملرحل ــي اجلميل ــرر لغت ــم مق ــداف تعلي أه

ــة.  االبتدائي
ــور  ــارات التنـ ــار مهـ ــاء اختبـ ــث ببنـ ــام الباحـ وقـ
اللغـــوي يف صورتـــه األوليـــة، وتكـــون هـــذا 
االختبـــار مـــن )33( مفـــردة اختباريـــة، وضعـــت 
لقيـــاس )11( مهـــارة بواقـــع ثـــاث مفـــردات 
لـــكل ســـؤال، وقـــام الباحـــث بتحكيـــم االختبـــار 
ـــن،  ـــن املتخصص ـــة م ـــى جمموع ـــه ع ـــك بعرض وذل
ـــك  ـــا، وذل ـــا علمًي ـــار ضبًط ـــط االختب ـــام بضب ـــا ق ك
بتطبيقـــه عـــى جمموعـــة مـــن طـــاب الصـــف 
الرابـــع االبتدائـــي بمدرســـة عبـــد اهلل بـــن حكيـــم 
ـــاب  ـــن ط ـــًا م ـــم )14( طالب ـــغ عدده ـــة، بل االبتدائي
ـــق  ـــذا التطبي ـــم يف ه ـــي، وت ـــع االبتدائ ـــف الراب الص

مـــا يـــي: 

حتديد زمن االختبار: . 1
تــم حســاب زمــن االختبــار عــن طريــق تســجيل أول 
الطــاب انتهــاء مــن االختبــار وآخرهــم انتهــاًء، وتــم 
ــن أن  ــن تب ــى اثن ــمتها ع ــا وبقس ــن مًع ــع التوقيت مج

الزمــن املناســب لاختبــار هــو )42( دقيقــة.
 حساب معامل السهولة والصعوبة: 2. 

تــم حســاب معامــل الســهولة والصعوبــة مــن خــال 
املعادلتــن اآلتيتــن:

ــار  ــردات اختب ــة مف ــهولة وصعوب ــن س ــق م وللتحق
مهــارات التنــور اللغــوي؛ تــم حــر الطــاب الذيــن 
أجابــوا عــن كل مفــردة إجابــة صحيحــة عــن طريــق 
ــن  ــاب ع ــب أج ــكل طال ــة ل ــة تكراري ــع عام وض
ــل  ــاب معام ــم حس ــم ت ــة، ث ــة صحيح ــردة إجاب املف
الســهولة والصعوبــة لــكل مفــردة عــن طريــق تطبيــق 
ــؤال )14(  ــن أن الس ــد تب ــابقتن، وق ــن الس املعادلت
مــن أســئلة االختبــار ســؤال ســهل للغايــة، والســؤال 
ــذه  ــل ه ــم تعدي ــذا ت ــة، ل ــب للغاي )9(، و)25( صع
املفــردات االختباريــة لتتــاءم مــع املســتوى املطلوب.

حساب ثبات االختبار:  . 	
ــار إىل  ــيم االختب ــات بتقس ــل الثب ــاب معام ــم حس ت
جزءيــن: فــردي وزوجــي، وتبــن أن معامــل الثبــات 
ــات  ــل ثب ــو معام ــو )0.81(، وه ــار ه ــذا االختب هل



خالد التركي: فاعلية برنامج قائم على املدخل الوظيفي لتنمية مهارات التنور اللغوي  لدى طالب الصف الرابع االبتدائي 731-711

723

مرتفــع جــًدا يــدل عــى صاحيــة االختبــار للتطبيــق، 
وبعــد الضبــط العلمــي لاختبــار أصبــح صاحلًــا 
للتطبيــق عــى طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي 

ــاض. ــة الري بمدين
ــة ( 	 ــي لتنمي ــل الوظيف ــى املدخ ــم ع ــج القائ الربنام

مهــارات التنــور اللغــوي لطــاب الصــف الرابــع 
االبتدائــي: 

يســتهدف هــذا الربنامــج تنميــة مهــارات التنــور 
ــف  ــاب الص ــدى ط ــايب( ل ــي الكت ــوي )القرائ اللغ
الرابــع االبتدائــي، اعتمــد الباحــث عنــد بنــاء برنامــج 
الدراســة عــى العديــد مــن املصــادر منهــا: الدراســات 
والبحــوث الســابقة، واألدبيــات املرتبطــة بالتنــور 
ــة  ــن جه ــي م ــل الوظيف ــة وباملدخ ــن جه ــوي م اللغ
ــة  ــة يف املرحل ــة العربي ــم اللغ ــداف تعلي ــرى، وأه أخ
لطــاب  النائيــة  االبتدائيــة، وأخــرًيا اخلصائــص 
ــع  ــف الراب ــاب الص ــة وط ــة عام ــة االبتدائي املرحل

ــة.  خاص
وقــد تكــون الربنامــج القائــم عــى املدخــل الوظيفــي 
اللغــوي مــن وحدتــن   التنــور  لتنميــة مهــارات 
دراســيتن مهــا: الوحــدة األوىل: التنــور القرائــي, 
ــع  ــع بواق ــتة مواضي ــدة س ــذه الوح ــت ه ــد تضمن وق
ــدة  ــبة إىل الوح ــا بالنس ــة, أم ــارة لغوي ــكل مه درس ل
مخســة  وضمــت  الكتــايب,  التنــور  فهــي:  الثانيــة 
ــا  ــا, ك ــارة أيًض ــكل مه ــوع ل ــع موض ــع بواق مواضي
اعتمــد الباحــث عــى اإلجــراءات التدريســية العامــة 
ــدات  ــس وح ــي لتدري ــل الوظيف ــن املدخ ــة م املنبثق

الربنامــج، وتــم عــرض الربنامــج عــى جمموعــة مــن 
ــن  ــس ومرشف ــرق التدري ــج وط ــن يف املناه املختص
تربويــن ومعلمــي اللغــة العربيــة , وذلــك للتأكــد مــن 
ــد  ــداين, وق ــق املي ــة ومناســبته للتطبي ــه العلمي صاحيت
ــه  ــج وكفاءت ــة الربنام ــى صاحي ــون ع ــع املحكم أمج
ــم  ــرية، وت ــات اليس ــض التعدي ــدا بع ــبته ع ومناس

ــج.  ــة للربنام ــورة النهائي ــا يف الص تعديله

إجراءات التطبيق امليداين للدراسة:
ــار  ــا االختي ــع عليه ــي وق ــة الت ــة املدرس ــد موافق بع
مســبقًا )مدرســة أســيد بــن حضــري االبتدائيــة(؛ قــام 
الباحــث بتدريــب معلــم متخصــص يف اللغــة العربيــة 
وهــي  الدراســة،  أدوات  تطبيــق  إجــراءات  عــى 
االختبــار القبــي ملجموعتــي الدراســة )التجريبيــة 
ــوم  ــم ي ــوي، وت ــور اللغ ــارات التن ــة( يف مه والضابط
ــج  ــق الربنام ــس وف ــد 1440/5/7هـــ, والتدري األح
للمجموعــة التجريبيــة، والتدريــس بالطريقــة املعتــادة 
ــررة  ــة املق ــدة الزمني ــال امل ــة خ ــة الضابط للمجموع
الــدرايس  الفصــل  املقــرر  تدريــس  خطــة  وفــق 
1440/1439هـــ،  الــدرايس  العــام  مــن  الثــاين 
خــال الفــرتة مــن األحــد 1440/5/14هـــ وحتــى 
ــام الباحــث خــال فــرتة  1440/7/21هـــ، وقــد ق
تطبيــق الدراســة امليــداين باملتابعــة والتنســيق مــع 
ــوم  ــي يق ــراءات الت ــامة اإلج ــن س ــد م ــم للتأك املعل
ــئلة  ــع األس ــن مجي ــة ع ــة واإلجاب ــري التجرب ــا يف س هب
واالستفســارات، واســتمر التطبيــق ملــدة شــهرين 
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ــاء  ــد انته ــبوعيا، وبع ــيتن أس ــن دراس ــع حصت بواق
طبــق  املحــددة  الزمنيــة  اخلطــة  وفــق  التدريــس 
االختبــار البعــدي ملهــارات التنــور اللغــوي يــوم 
األحــد 1440/7/24ه للمجموعتــن، ورصــدت 
متهيــدًا  والبعــدي  القبــي  االختباريــن  درجــات 

ــًا. ملعاجلتهــا إحصائي
التحقق من تكافؤ جمموعتي الدراسة: 

للتحقـــق مـــن تكافـــؤ جمموعتـــي الدراســـة: 

ــرق ذي  ــود ف ــدم وج ــح ع ــابق يتض ــدول الس ــن اجل م
داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طــاب 
املجموعــة الضابطــة وبــن املجموعــة التجريبيــة يف 
ــة )ت(  ــت قيم ــث بلغ ــوي، حي ــور اللغ ــارات التن مه
ــي  ــوي )2.79(، وه ــور اللغ ــارات التن ــار مه يف اختب
غــري دالــة عنــد مســتوى )0.05( ممــا يــدل عــى تكافــؤ 

ــة.  ــي الدراس جمموعت
نتائج الدراسة

ــى  ــم ع ــج قائ ــاء برنام ــة بن ــة احلالي ــتهدف الدراس تس
ــوي  ــور اللغ ــارات التن ــة مه ــي لتنمي ــل الوظيف املدخ
ــق  ــي، ولتحقي ــع االبتدائ ــف الراب ــاب الص ــدى ط ل
مــن  للتحقــق  الباحــث  ســعى  الســابق؛  اهلــدف 

الضابطـــة والتجريبيـــة؛ تـــم تطبيـــق اختبـــار 
مهـــارات التنـــور اللغـــوي عـــى عينـــة الدراســـة 
مـــن طـــاب الصـــف الرابـــع االبتدائـــي، حيـــث 
مثلـــت األوىل املجموعـــة التجريبيـــة، والثانيـــة 
مثلـــت املجموعـــة الضابطـــة، وقـــد بلـــغ إمجـــايل 
عينـــة البحـــث )90( طالبـــًا بواقـــع )45( طالبـــًا 
ـــا  ـــار ع ـــج االختب ـــفرت نتائ ـــة، وأس ـــكل جمموع ل

يـــي:  

الفرضــن التاليــن:
التحقــق مــن فاعليــة الربنامــج القائــم عــى املدخل ( 1

ــدى  ــوي ل ــور اللغ ــارات التن ــة مه ــي لتنمي الوظيف
طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي ككل: 

ــرض  ــة الف ــم صياغ ــابق؛ ت ــدف الس ــن اهل ــق م للتحق
ــة يف  ــة إحصائي ــرق ذي دالل ــد ف ــايل: يوج ــس الت الرئي
ــوي  ــور اللغ ــارات التن ــار مه ــدي الختب ــق البع التطبي
ــة  ــة الضابط ــات املجموع ــطي درج ــد متوس ككل عن
ــم  ــد ت ــة، وق ــة التجريبي ــح املجموع ــة لصال والتجريبي
التحقــق مــن اختبــار صحــة الفــرض الســابق، وذلــك 
بحســاب اختبــار )ت( ملجموعتــن الدراســة، كــا 

ــدول )3(. ــه اجل يوضح

مستوى الداللةقیمة (ت)درجة الحریةاالنحراف المعیاريالمتوسطالعددالمجموعة

الضابطة
90

9.111.72
غیر دالة882.79

9.381.83التجریبیة

جدول رقم (2)
 نتائج اختبار (ت( للفرق بني متوسطي درجات طاب الصف الرابع االبتدائي يف التطبيق القبيل

 للمجموعتني التجريبية والضابطة الختبار التنور اللغوي
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ــرق  ــود ف ــابق وج ــدول الس ــال اجل ــن خ ــح م يتض
بــن   0.01 مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذي 
متوســطي درجــات طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي 
يف مهــارات التنــور اللغــوي ككل لصالــح املجموعــة 
ــة  ــى عين ــج ع ــري الربنام ــم تأث ــغ حج ــة, وبل التجريبي
الدراســة )0.98(, وهــو حجــم تأثــري مرتفــع جــًدا, ممــا 
يــدل عــى فاعليــة الربنامــج يف تنميــة التنــور اللغــوي 
ــث إن  ــي, حي ــع االبتدائ ــف الراب ــاب الص ــدى ط ل
التنــور اللغــوي يتطلــب امتــاك طــاب الصــف 
الرابــع االبتدائــي قــدًرا مناســًبا مــن مهــاريت القــراءة 
ــم  ــة تؤهله ــروة لغوي ــم ث ــون لدهي ــة, وأن تك والكتاب
ــا  ــرب ع ــيطة تع ــة فقــرات بس ــروء وكتاب ــم املق لفه
لدهيــم مــن أفــكار ومعــاٍن, وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 
مــا ورد مــن دراســات وبحــوث ســابقة، ومنهــا نتائــج 
)2015م(،  وموســى  )2009م(،  إســليم  دراســة 

)2018م(. والفــاح  )2017م(،  والداهــري 
ويمكــن للباحــث التعليــق عــى النتيجــة الســابقة كــا 

يــي: 
• ــة 	 ــة الواقعي ــى البيئ ــة ع ــج الدراس ــيس برنام تأس

ــا  ــو م ــة وه ــة االفرتاضي ــى البيئ ــن ال ع للمتعلم
ــة. ــم الوظيفي ــه اس ــق علي يطل

• بنــاء برنامــج الدراســة عــى املهــارات األساســية 	
ــور  ــق التن ــبة لتحقي ــة( املناس ــة – الكتابي )القرائي
ــي. ــع االبتدائ ــف الراب ــاب الص ــدى ط ــوي ل اللغ

• برنامــج 	 يف  املتبعــة  التدريســية  اإلجــراءات 
ــد  ــي ق ــل الوظيف ــى املدخ ــة ع ــة والقائم الدراس
أســهمت يف تنميــة مهــارات التنــور اللغــوي 

لــدى طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي.
• ــة 	 ــف احلياتي ــى املواق ــايل ع ــج احل ــاد الربنام اعت

التــي توظــف اللغــة يف مواقــف واقعيــة قــد عــزز 
مهــارات الطــاب عــى اكتســاب القــدر املعقــول 
مــن التنــور اللغــوي يف جمــايل القــراءة والكتابــة.

• تضمــن برنامــج الدراســة العديــد مــن األنشــطة 	
ملــكات  اســتثارت  التــي  الكتابيــة  القرائيــة 
الطــاب ومهاراهتــم الســتخدام اللغة اســتخداًما 

ــة. ــف طبيعي ــا يف مواق صحيًح
ــول  ــث قب ــن للباح ــابقة يمك ــة الس ــوء النتيج يف ض
ــة يف  ــة إحصائي الفــرض األول: يوجــد فــرق ذي دالل

حجم التأثیرمستوى الداللةقیمة (ت)درجة الحریةاالنحراف المعیاريالمتوسطالعددالمجموعة

455.221.78الضابطة
8888.330.010.98

4531.801.09التجریبیة

جدول رقم (	( 
نتائج اختبار (ت( للفرق بني متوسطي درجات طاب املجموعة التجريبية والضابطة

 يف اختبار التنور اللغوي لطاب الصف الرابع االبتدائي ككل 
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ــوي  ــور اللغ ــارات التن ــار مه ــدي الختب ــق البع التطبي
ــة  ــة الضابط ــات املجموع ــطي درج ــد متوس ككل عن

ــة.  ــة التجريبي ــح املجموع ــة لصال والتجريبي
التحقــق مــن فاعليــة الربنامــج القائــم عــى ( 1

املدخــل الوظيفــي يف تنميــة مهــارات التنــور 
 اللغــوي الفرعيــة (القرائيــة – الكتابيــة( لــد

االبتدائــي:  الرابــع  الصــف  طــاب 
للتحقـــق مـــن اهلـــدف الســـابق تـــم صياغـــة 

ـــة  ـــة إحصائي ـــرق ذي دالل ـــد ف ـــايل: يوج ـــرض الت الف
ــور  ــارات التنـ ــار مهـ ــدي الختبـ ــق البعـ يف التطبيـ
اللغـــوي يف مهاراتـــه الفرعيـــة عنـــد متوســـطي 
والتجريبيـــة  الضابطـــة  املجموعتـــن:  درجـــات 
لصالـــح املجموعـــة التجريبيـــة، وقـــد تـــم التحقـــق 
ــك  ــابق، وذلـ ــرض السـ ــة الفـ ــار صحـ ــن اختبـ مـ
بحســـاب اختبـــار )ت( ملجموعتـــي الدراســـة، كـــا 

يوضحـــه اجلـــدول )4(. 

حجم األثرمستوى الداللةقیمة (ت)درجة الحریةاالنحراف المعیاريالمتوسطالعددمھارات التنور اللغويالمجموعة

یتعرف الكلمات العربیة الضابطة
تعرفًا صحیًحا

450.880.28
8844.540.010.95

4520التجریبیة
یحدد العنوان المناسب الضابطة

للموضوع المقروء
450.660.25

8851.410.010.96
4520التجریبیة
یستنتج األفكار الرئیسة في الضابطة

المقروء
450.880.28

8844.540.010.95
4520التجریبیة
یمیز بین األفكار الرئیسة الضابطة

والفرعیة
450.220.42

8826.400.010.88
451.970.14التجریبیة
الضابطة

یستنتج ھدف الكاتب
450.400.49

8821.660.010.84
4520التجریبیة
یمیز بین ما یرتبط الضابطة

بالموضوع وما ال یرتبط بھ
450.420.49

8821.190.010.83
4520التجریبیة
یمھد للموضوع المكتوب الضابطة

بمقدمة مناسبة
450.370.49

8822.190.010.84
4520التجریبیة
یرسم الكلمات والجمل رسًما الضابطة

إمالئیًا صحیًحا
450.330.47

8822.450.010.85
4520التجریبیة
یعبر عن الفكرة بألفاظ الضابطة

مناسبة
450.310.46

8821.520.010.84
451.950.20التجریبیة
یوظف أدوات الربط بشكل الضابطة

صحیح
450.350.48

882.0360.0182.
451.950.20التجریبیة
یوظف عالمات الترقیم الضابطة

بشكل مناسب
450.370.49

8811.670.010.55
451.710.58التجریبیة

جدول رقم (4( 
نتائج اختبار (ت( للفرق بني متوسطي درجات طاب املجموعتني: التجريبية والضابطة يف 

املهارات الفرعية الختبار التنور اللغوي لطاب الصف الرابع االبتدائي 
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مــن خــال اجلــدول الســابق يتضــح وجــود 
ــة عنــد مســتوى )0.01(  ــة إحصائي فــرق ذي دالل
ــع  ــف الراب ــاب الص ــات ط ــطي درج ــن متوس ب
ــور  ــار التن ــة الختب ــارات الفرعي ــي يف امله االبتدائ
لصالــح  والكتــايب  القرائــي  بجزئيــة  اللغــوي 
املجموعــة التجريبيــة, وبلــغ حجــم تأثــري الربنامــج 
ــم  ــات الرتقي ــف عام ــارة »يوظ ــن )0.55( مله ب
»حيــدد  ملهــارة  و)0.96(  مناســب«،  بشــكل 
ــث  ــروء«، حي ــوع املق ــب للموض ــوان املناس العن
ــاب  ــتهدف إكس ــوي تس ــور اللغ ــارات التن إن مه
ــية  ــارات األساس ــن امله ــى م ــد األدن ــاب احل الط
ــن  ــى حس ــم ع ــي تعينه ــة والت ــراءة والكتاب يف الق
ــل  ــى حتصي ــك ع ــن وكذل ــع اآلخري ــل م التواص
العلــم باعتبارمهــا األداة األساســية لتحقيــق ذلــك, 
وتتســق هــذه النتيجــة مــع نتائــج عديــد مــن 
الدراســات الســابقة )ســليتي ومقــدادي 2012م؛ 
حممــود 2018م؛ عيــد 2019م؛ عــي2019م(.  

ــابقة  ــة الس ــى النتيج ــق ع ــث التعلي ــن للباح ويمك
كــا يــي: 

• ــهلة 	 ــة الس ــة الكتابي ــارات القرائي ــدء بامله الب
التــي حيقــق فيهــا الطــاب إنجــاًزا كبــرًيا، ممــا 
ــان  ــعي إلتق ــج والس ــة الربنام ــم لدراس دفعه

ــارات.   ــذه امله ه
• داخــل 	 الكتابيــة  القرائيــة  األنشــطة  تنــوع 

املدخــل  عــى  القائــم  الربنامــج  منظومــة 
تنميــة  يف  كبــري  بشــكل  أســهم  الوظيفــي، 

مهــارات التنــور اللغــوي لــدى طــاب الصف 
االبتدائــي.  الرابــع 

• االعتــاد عــى املواقــف الوظيفيــة التــي تشــعر 	
ــف  ــة يف مواق ــتخدام اللغ ــة اس ــاب بأمهي الط

ــة. حياتي
• اإلجــراءات التدريســية املتبعــة يف تدريــس 	

الربنامــج أعانــت الطــاب عــى إكســاهبم 
القــدر املناســب مــن مهــارات التنــور اللغــوي 

)القرائــي – الكتــايب(. 
• بنــاء خرائــط ونــاذج رســومية لعــرض حمتــوى 	

ــاعدت  ــة( س ــة الكتابي ــة )القرائي ــادة اللغوي امل
الطــاب عــى اختــزال أو تصنيــف املعلومــات 
ــق. ــكل دقي ــوع بش ــواردة يف املوض ــكار ال واألف

• ــج 	 ــواردة يف برنام ــم ال ــاليب التقوي ــوع أس تن
ــى  ــاب ع ــان الط ــا أع ــة، مم ــة احلالي الدراس
ــة. ــارات لغوي ــن مه ــه م ــا يمتلكون ــار م إظه
يف ضــوء النتيجــة الســابقة؛ يمكــن للباحــث قبــول 
الفــرض الثــاين: يوجــد فــرق ذي داللــة إحصائيــة 
يف التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات التنــور 
متوســطي  عنــد  الفرعيــة  مهاراتــه  اللغــوي يف 
درجــات املجموعــة الضابطــة والتجريبيــة لصالــح 
املجموعــة التجريبيــة، وجممــل القــول: أن الدراســة 
ــة  ــي تنمي ــا وه ــدف منه ــت اهل ــد حقق ــة ق احلالي
مهــارات التنــور اللغــوي )القرائــي- الكتــايب( 
لطــاب الصــف الرابــع االبتدائــي باســتخدام 

ــي. ــل الوظيف ــى املدخ ــم ع ــج قائ برنام
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توصيات الدراسة
يف ضــوء مــا أســفرت عنــه هــذه الدارســة مــن نتائــج؛ 

يمكــن التوصيــة بــاآليت:
• ــة 	 ــة لتنمي ــة احلالي ــج الدراس ــي برنام ــن تبن يمك

ــور اللغــوي لــدى طــاب املرحلــة  مهــارات التن
ــة. ــة خاص ــع بصف ــف الراب ــة والص ــة عام االبتدائي

• ــة عــى املدخــل 	 ــاء مناهــج تعليــم اللغــة العربي بن
املتعلمــن،  حاجــات  يلبــي  الــذي  الوظيفــي 
ــف  ــة يف مواق ــتخدام اللغ ــة اس ــعرهم بأمهي ويش

ــة. واقعي
• ــراءة 	 ــايل الق ــاس يف جم ــارات األس ــام بامله االهت

ــيلة يف  ــة والوس ــان الغاي ــا يمث ــة؛ ألهن والكتاب
ــاب. ــبة للط ــه بالنس ــت نفس الوق

• تضمــن مهــارات التنــور اللغــوي يف مناهــج 	
تعليــم اللغــة العربيــة عــى أن يراعــى فيهــا 
مصفوفــة املــدى والتتابــع وتوزيعهــا بشــكل 

هرمــي عــى صفــوف املرحلــة االبتدائيــة.
• عمــل 	 وورش  تدريبيــة  أدلــة  إعــداد  رضورة 

ــة يف برامــج إعــداد املعلــم؛  ملعلمــي اللغــة العربي
ــل  ــة للمدخ ــوات اإلجرائي ــى اخلط ــم ع لتدريبه

الوظيفــي.  
مقرتحات الدراسة	 
ــا؛ 	  ــة وتوصياهت ــة احلالي ــج الدراس ــوء نتائ يف ض

ــة: ــوث التالي ــرتاح البح ــن اق يمك
• دراســة تشــخيصية ملهــارات التنــور اللغــوي 	

لــدى طــاب املرحلــة االبتدائيــة وتصــور مقــرتح 

ــا. لتنميته
• ــوء 	 ــة يف ض ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــم مناه تقوي

ــوي. ــور اللغ ــارات التن مه
• ــارات األداء التدريــي ملعلمــي اللغــة 	 ــم مه تقوي

ــات  ــوء متطلب ــة يف ض ــة االبتدائي ــة باملرحل العربي
ــوي. ــور اللغ التن

• ــي 	 ــل الوظيف ــى املدخ ــم ع ــج قائ ــة برنام فاعلي
لتنميــة مهــارات التنــور اللغــوي لطــاب املرحلــة 

ــطة. املتوس
• ــل 	 ــى املدخ ــم ع ــرتوين قائ ــج إلك ــة برنام فاعلي

اللغــوي  التنــور  مهــارات  لتنميــة  الوظيفــي 
االبتدائيــة. املرحلــة  لطــاب 

• ــي 	 ــل الوظيف ــى املدخ ــم ع ــج قائ ــة برنام فاعلي
ــار. ــن الكب ــوي لألمي ــور اللغ ــارات التن ــة مه لتنمي

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

إبراهيــم، جمــدي عزيــز. )2009م(. معجــم مصطلحــات 
ومفاهيــم التعليــم والتعلــم. القاهــرة: مكتبــة عــامل 

الكتــب. 
أديبــي, عبــاس؛ حســن, عبــد عــي حممــد. )1994م(. مســتوى 
التنــور اللغــوي العــام يف بعــض املهــارات اللغويــة 
ــة  ــة يف دول ــة االبتدائي ــي املرحل ــن معلم ــة م ــدى عين ل
البحريــن. جملــة دراســات يف املناهــج وطــرق التدريــس, 
ــس, 4)25(،  ــرق التدري ــج وط ــة للمناه ــة املري اجلمعي
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غــزة.  عــرش يف حمافظــة  احلــادي  الصــف  طالبــات 
ــة  ــة, اجلامع ــة الرتبي ــورة, كلي ــري منش ــتري غ ــالة ماجس رس

اإلســامية بغــزة.  
إســاعيل، زكريــا. )1995م(. طــرق تدريــس اللغــة العربيــة. 

ــة. اإلســكندرية: دار املعرفــة اجلامعي
البصيــص, حاتــم حســن. )2011م(. تنميــة مهــارات القــراءة 
والكتابــة: إســرتاتيجيات متعــددة للتدريــس والتقويــم. 

دمشــق: اهليئــة العامــة الســورية للكتــاب
ــور  ــتوى التن ــاب. )2017م(. مس ــة عبدالوه ــري، صاحل الداه
اللغــوي لــدى طلبــة املرحلــة اإلعداديــة وعاقتــه 
بالدافعيــة نحــو دراســة اللغــة العربيــة يف حمافظــة بغــداد. 
ــة,  ــوم الرتبوي ــة العل ــورة, كلي ــري منش ــتري غ ــالة ماجس رس

ــط. ــرشق األوس ــة ال جامع
ــج  ــر برنام ــؤاد. )2012م(. أث ــدادي, ف ــراس, ومق ــليتي، ف الس
حتســن  يف  الوظيفــي  املدخــل  عــى  قائــم  تعليمــي 
مهــارات القــراءة الناقــدة لــدى طــاب الصــف التاســع 
ــاث  ــاح لألبح ــة النج ــة جامع ــايس يف األردن. جمل األس

 .206 –179 للعلــوم االنســانية, ٢٦)9(, 
ــي  ــج عاج ــعيد داود. )2008م(. برنام ــان الس ــليان، حن س
لعيــوب القــراءة اجلهريــة يف مســتوى األداء املهــاري 
ــايس.  ــم األس ــن التعلي ــة م ــة الثاني ــذ احللق ــدى تامي ل
ــة  ــة, جامع ــة الرتبي ــورة, كلي ــري منش ــوراه غ ــالة دكت رس

ــيخ. ــر الش كف
ــة يف  ــرتاتيجيات حديث ــيد. )2015م(. إس ــن س ــحاتة، حس ش
تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا. القاهــرة: الــدار املريــة 

اللبنانيــة.
صابــر، ملكــة حســن. )1993م(. التنــور الرتبــوي لــدى 
ــدة.  ــات بج ــة للبن ــات الرتبي ــات بكلي ــات املعل الطالب
جملــة دراســات تربويــة، رابطــة الرتبيــة احلديثــة ، 8)50(, 

    .840	803
عبدالبــاري، ماهــر شــعبان. )2014م(. املهــارات اللغويــة مــن 
االكتســاب إىل التعلــم. الدمــام: مكتبــة املتنبــي للطباعــة 

والنــرش والتوزيــع.
تقويــم  )2001م(.  عبداحلميــد.  عبــداهلل  عبداحلميــد، 
مســتويات األداء يف التعبــري اللغــوي لــدى طــاب 
املرحلــة الثانويــة، جملــة القــراءة واملعرفــة، اجلمعيــة 

.241  	205  ,)9( واملعرفــة،  للقــراءة  املريــة 
ــراءة  ــاء الق ــل أخط ــدي. )2008م(. حتلي ــود فن ــداهلل، حمم العب
ــة الصــف الســابع  ــدى طلب ــة ل ــة يف اللغــة العربي اجلهري
ــوم  ــة عل ــالية يف األردن. جمل ــوار الش ــدارس األغ يف م

ــة, )38(, 1–20. ــنة السادس ــانية, الس إنس
العبيــدي، حممــد عبــد اهلل عــي؛ املطاوعــة, فاطمــة. )2012م(. 
ــات  ــات املتقدم ــدى الطالب ــوي ل ــن اللغ ــدى التمك م
عــى قســم اللغــة العربيــة يف جامعــة قطــر. جملــة الرتبيــة، 

قطــر، 41)180(، 93 – 146.
عــي، رقيــة حممــود أمحــد. )2019م(. مســتوى التنــور اللغــوي 
وعاقتــه ملهــارات الكتابــة اإلبداعيــة لــدى طــاب 
ــوم  ــة العل ــة. جمل ــات الرتبي ــة بكلي ــة العربي ــعبة اللغ ش
الرتبويــة، كليــة الرتبيــة بقنــا، جامعــة جنــوب الــوادي، 

.63  	1  ,)38(
اللغــة  تعليــم  مداخــل  )2000م(.  هبــده.  أمحــد  عــوض, 
العربيــة: دراســة مســحية نقديــة. سلســلة البحــوث 
الرتبويــة والنفســية, مركــز البحــوث الرتبويــة والنفســية: 

ــة. ــة املكرم مك
عيــد، أســاء مجــال حســن. )2019م(. اســتخدام إســرتاتيجية 
بــول ســكيل مدعومــة باألنشــطة اإلثرائيــة لتنميــة 
مســتوى التنــور اللغــوي ومهــارات التعلــم الــذايت 
ــالة  ــة. رس ــة اإلعدادي ــن باملرحل ــذ الفائق ــدى التامي ل
ــيوط.  ــة أس ــة, جامع ــة الرتبي ــورة, كلي ــري منش ــتري غ ماجس
فضيــل، عبدالقــادر. )1994م(. »مشــكات تعليــم اللغــة 
العربيــة يف مرحلــة التعليــم األســايس. التقريــر النهائــي 
لنــدوة أســاليب تدريــس اللغــة العربيــة يف مرحلــة 
ــس:  ــايس وأوراق العمــل بالشــارقة«، تون ــم األس التعلي

ــوم. ــة والعل ــة والثقافي ــة للرتبي ــة العربي املنظم
الفــاح، ابتســام بنــت عــي عبــداهلل. )2018م(. فاعليــة 
برنامــج قائــم عــى املدخــل الوظيفــي لعــاج األخطــاء 
ــة.  ــات قســم اللغــة العربي ــة الشــائعة لــدى طالب النحوي
ــة  ــة, جامع ــة الرتبي ــورة, كلي ــري منش ــتري غ ــالة ماجس رس

ــم.   القصي
ــاره يف  ــوي وآث ــم اللغ ــر املعج ــكار. )2015م(. فق ــد، ب حمم
التمكــن مــن اكتســاب مهــارات الفهــم واإلنتــاج . جملــة 
احلكمــة للدراســات األدبيــة واللغويــة، مؤسســة كنــوز 
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Table (2) shows that there are significant differences 
at (α≤0.05) for the frequencies of the critical apprais-
al fields of infographics in the targeted Textbooks of 
Islamic Education. This is congruent with Kibar and 
Akkoyunlu (2014) and AlKulaib (2019). This means 
that the infographics have been distributed in a way 
that does not achieve integration and continuation of 
building epistemological experiences through using 
such graphs. Instead, these infographics have been de-
signed and combined with the written content random-
ly and coerced away from the students’ psychological 
and cognitive development standards. That can prob-
ably be attributed to the fact that the authors and de-
signers of the Textbooks of Islamic Education did not 
adopt well-defined criteria for infographics. Thus, the 
textbooks have been designed without prior planning 
and without thinking of the suitable standards of such 
graphics. Finally, the authors and designers have not 
considered the graduation and continuation of building 
the cognitive experiences. 

Conclusion

In light of the results above, the study found insuffi-
cient infographics in the Textbooks of Islamic Educa-
tion of the intermediate stage in Saudi Arabia. In addi-
tion, the infographics have been distributed unevenly 
in these books, with a significant difference between 
the fields of critical appraisal as ‘Perfection’ was much 
higher than the other three fields. Finally, the incorpo-
ration and presentation of these infographics were not 
gradual or continuous. Instead, they were randomly 
distributed in the targeted textbooks without following 
a purposeful methodology or having the proper pro-
portions. 

Recommendations

Based on the results and conclusions mentioned above, 
the researcher suggests the following:
•	 Textbooks of Islamic Education need to incorpo-

rate well-designed infographics that consider the 
psychological and cognitive order. Designation f 
infographics should be conducted away from co-
ercion or randomness

•	 Future studies may benefit from the current re-
search by building a matrix of infographics that 
meet the standards of good designs. 

•	 There should be some training for the technical 
staff responsible for designing infographics to 
produce graphics that meet the required standards 
taking into account the right proportions and per-
centages of infographics in textbooks. 

•	 Textbooks’ infographics should be characterized 
by integration and continuation. All fields should 
have equal proportions. They should complement 
each other so that they horizontally and vertical-
ly cover the cognitive development as a student 
moves from one grade to the next one.

•	 Authors should think of designing extra activities 
that integrate the contents of cognitive structure 
and infographics.

•	 Researchers are  advised to conduct studies simi-
lar to the current one on other textbooks and other 
stages to investigate the criteria of designing visu-
al data in those other textbooks. 
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To answer the second question, “Do the fields of crit-
ical appraisal of the infographic designs in the Text-
books of Islamic Education of the intermediate stage in 
Saudi Arabia vary according to the student’s ‘grade’?, 

a Chi2-test was conducted to compare the percentage of 
the fields in the targeted books to the ‘Grade’ as illus-
trated in Table (2).

Asymp. Sig.dfChi-Square
Percent

(%)
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Figure (1): The distribution of the fields of critical appraisal of the infographics in the Textbooks 
of Islamic Education of the intermediate stage

Table (2): 
Using Chi2-test to compare the percentage of the fields of critical appraisal of 

the infographics in the Textbooks of Islamic Education to ‘Grade’
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Field

Intermediate Grade

total %
First Second Third

1st term 2nd term 1st term 2nd term 1st term 2nd term
Perfection 71 67 70 76 69 52 405 89%

Moral Vision 6 2 5 2 3 4 22 4.8%
Insight 4 1 3 3 2 3 16 3.5%

Inexhaustibility 2 1 1 3 2 3 12 2.6%
Total 83 71 79 84 76 62 455 100%

Overall % 33.8% 35.9% 30.3% 100%

five fields. After being checked by seven expe-
rienced referees, they suggested having some 
changes for its accreditation. Consequently, the 
researcher took their remarks into account and 
finalized the tool, which eventually had four 
fields: perfection, insight, inexhaustibility, and 
moral vision. 

Table (1) shows that ‘Perfection’ came in the first place 
with a total number of frequencies (405) and a percentage 
of (89%). This result seems reasonable because the info-
graphics should have an epistemological component in the 
first respect, which indicates that the written message and 
the visual graph complement each other. This taken into 
consideration, the infographic design has an advantage in 
religious books. It also indicates that the infographic has 
been designed according to educational and epistemolog-
ical standards. Then, the students can better understand 
what they read, comprehend the meanings, interpret the 
facts, evaluate the written opinions and ideas, and produce 
creative and modern theories (see also Kibar & Akkoyun-
lu,2014 ; Al-Dossari,2018 ; AlKulaib,2019 ). 
  On the other hand, Table (1) results indicate a substantial 
difference between ‘Perfection’ and the different fields that 
were much lower. The ‘Moral Vision’ came second with 
(22) frequencies and a percentage of (4.8%), ‘Insight’ was 
the third with (16) frequencies and a percentage of (3.5%). 
In comparison, ‘Inexhaustibility’ came last with only (12) 
frequencies and a percentage of (2.6%). This indicates that 

Results and Discussion
To answer the first question, “How were the fields of 
critical appraisal of the infographic designs in the Text-
books of Islamic Education of the intermediate stage 
in Saudi Arabia distributed?” the frequencies and per-
centages of each of the four fields were calculated as 
shown in Table (1) below:

the fields of critical appraisal of infographics in the target-
ted books were shallow except for ‘Perfection’. The gap 
between ‘Perfection’ (405 frequencies) and ‘Inexhaustibil-
ity’ was huge, with only (12) frequencies. 
Moreover, the overall frequency was (455) with a total 
percentage of (62.6%) of the overall infographics (727). 
The infographics represent (6.2%) of the overall para-
graphs in the targetted books (7351). This indicates a low 
percentage of the religious books’ infographics compared 
to the written material. This suggests that the infographics 
underrepresent the goals and objectives they were sup-
posed to represent, i.e. facilitate and retrieve knowledge 
and build a relationship between the written and the vi-
sualized materials. That may probably be attributed to the 
coercion of many of these infographics and not taking into 
account the right percentage between the written and vi-
sual materials. Also, the designs of these infographics are 
mostly rudimentary. Many of them are not attractive and 
do not meet the standards of producing good books for the 
intermediate stage or creating good educational infograph-
ics. Figure (1) below clarifies these results.

Table (1):
 Results of the distribution of the fields of critical appraisal of Textbooks of

 Islamic Education Infographics in the Intermediate Stage
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1- Evaluate the Textbooks of Islamic Education of 
the intermediate stage in Saudi Arabia according 
to the fields of critical appraisal.  

2- Reveal the extent of following-up and continua-
tion of critical appraisal of the infographic designs 
in the Textbooks of Islamic Education in the in-
termediate stages in Saudi Arabia according to 
‘grade’. 

Importance of the Study

To the best of the researcher’s knowledge, this is the 
first study that addresses the fields of critical appraisal 
of infographics in the Textbooks of Islamic Education. 
Therefore, it may increase the interest in the visual data 
in the textbooks. Moreover, the study may attract the 
attention of those responsible for creating and devel-
oping Textbooks of Islamic Education to give more 
interest in embedding infographics in the textbooks. 
Finally, the study may also benefit Islamic education 
teachers and supervisors to set up a detailed proposal 
on the critical appraisal of the infographics in the Text-
books of Islamic Education.

Study Limitations

The study has the following limitations: 
1. Subject limitation: which is divided into two cat-

egories:
a. The fields of critical appraisal of the infograph-

ics: This includes four areas: perfection, insight, 
inexhaustibility, and moral vision.

b. Textbooks of Islamic Education: these include 
the religious science textbooks developed re-
cently for the intermediate stage students in 
Saudi Arabia.

2. Temporal limitation: the study was conducted 
during 2019/2020.

Terminology

The following terms have the procedural definitions 
next to each:
•	 Textbooks of Islamic Education: the religious sci-

ence textbooks were recently developed for the 
intermediate stage students in Saudi Arabia. 

•	 Infographics: the art of transforming information, 
data, and concepts to pictures and diagrams that 

can be understood and comprehended entertain-
ingly (Matrix & Hodson,2014 ). Procedurally 
infographics represent figures, diagrams, graphs, 
and mental maps included in the Textbooks of Is-
lamic Education of the intermediate stage. 

•	 Critical appraisal: evaluating the quality of the in-
fographics according to four criteria: perfection, 
insight, inexhaustibility, and moral vision. 

Reliability

Reliability in this study indicates obtaining the same 
results more than once if the same researcher analyzed 
them at different times. It can also mean getting the 
same results if one or more researchers simultaneously 
conducted the analysis, provided they follow the same 
analysis rule. The researcher used the theme as a unit 
for analysis. He analyzed the study population more 
than once and calculated the reliability coefficient be-
tween the two analyses using the following equation 
following (Ott & Longnecker,2008):

The agreement percentage between the two analyses 
was (81%). This percentage indicates that the analysis 
list and method are reliable and that the tool was appro-
priate for the study. 

Validity

To ensure the validity of the analysis, the researcher 
reviewed the previous studies and the related literature. 
This enabled him to build the critical appraisal list, 
which initially consisted of five fields. Then, he sent 
the list to seven experienced referees. After obtaining 
the responses, he made the suggested changes. Accord-
ingly, the final list included only four fields.   
The study’s validity has been verified in content valid-
ity and explicit validity. 

Since the content analysis is associated with the 
four fields of the critical appraisal, the tool validity is 
achieved by its consistency with what specialists and 
researchers in the field have concluded. Notably, this 
research benefitted from previous relevant research 
(Polman & Gebre,2015 ; Al-Dossari,2018 ; AlKulaib, 
2019). 
Explicit Validity: the initial study tool consisted of 
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sensitive feelings, good taste, entertain-
ment, and empathy. Emotional appreci-
ation has an outstanding role in creating 
emotional context and spiritual feeling. 
Thus, the affectionate aesthetic bulk ap-
pears through the profound vision of the 
design that makes a spiritual space char-
acterized by romantic disposition, which 
enriches students’ imagination, cultural 
openness and acceptance of others.  
Graphic design is affected more by in-
sight and inexhaustibility than by perfec-
tion. The model may significantly affect 
the artistic work, but it does not provide 
students with a thorough understand-
ing or develop their required response. 
Therefore, the artistic value is largely re-
duced. Thus, the work’s success in cre-
ating insight may lead the recipient to a 
state of inexhaustibility. 

4. The moral vision: this variable reflects stu-
dents’ moral insight and gives them ethical 
growth opportunities. It further reflects Islamic 
values, principles, and morals. Simon (1992) 
sees that moral thinking is the primary purpose 
of education and the central pillar of the text-
books. Therefore, it requires providing students 
with educational experiences to enable them to 
build themselves morally where they are ruled 
by virtue, morals, and moral intelligence. 

Methodology

The researcher used ‘Content Analysis’ to obtain the 
required data. He used the ‘Theme’ as a unit for content 
analysis because the theme is the most suitable in this 
field (Erbac et al.,2012 ). Frequency was also used as a 
unit for counting and calculating the required apprais-
al fields of infographics in the Islamic sciences text-
books for the intermediate stage in Saudi Arabia. The 
researcher based the list is on the literature review and 
relevant previous studies. The study focused on four 
fields: perfection, insight, inexhaustibility, and moral 
vision. Pictures, graphs, figures, and mental maps have 
all been analyzed in the targeted textbooks. 
Study Population and Sample
 The sample study is the same as the population study, 
which comprises 24 religious sciences textbooks  in 

Saudi Arabia’s intermediate stage. These include the 
following books: Hadith books, Islamic Monotheism, 
Fiqh, and Quran interpretation for the first, second and 
third intermediate grades. These books have been re-
cently developed and accredited by the Saudi Ministry 
of Education for 2019/2020.

Study Tool

The study tool analyzed the data and investigated the 
critical appraisal fields of infographics in the targeted 
textbooks. The analysis was based on four domains: 
perfection, insight, inexhaustibility, and moral vision. 
The criteria for evaluating the infographics in the tar-
get textbooks and the contexts in which they appeared 
have all been presented in the literature review of the 
current study.  

Study Problem

Many relevant studies, such as (Yildirim,2016 ; Fad-
zil,2018 ; AlKulaib,2019 ) found that infographic de-
signs are very effective in textbooks as they develop 
students’ cognition and their ways of thinking, intel-
ligence patterns, and psychological aspects which add 
entertainment, excitement, and fun to their learning 
process. Consequently, effectively creating infograph-
ic designs becomes a must since it achieves the desired 
goals. The current study aims to investigate the extent 
of consistency between the infographic designs in the 
Textbooks of Islamic Education in the intermediate 
stage in Saudi Arabia with the fields of critical apprais-
al.

Study Questions

The study attempts to answer the following two ques-
tions: 
1- How were the fields of critical appraisal of the 

infographic designs in the Textbooks of Islam-
ic Education of the intermediate stage in Saudi 
Arabia distributed?

2- Do the fields of critical appraisal of the info-
graphic designs in the Textbooks of Islamic 
Education  of the intermediate stage in Saudi 
Arabia vary according to the student’s ‘grade’?

Study Objectives
This study aims to:
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fographics need to be congruent with learners’ psy-
chological and logical development. They should be 
characterized by originality, uniqueness, seriousness, 
attraction, suspense, and motivation (Krauss,2012  ; 
Fadzil,2018  ).
Consequently, infographics have three prominent roles 
in textbooks: 
•	 Attention role: it instigates the learner’s motiva-

tion as it contains some sort of suspense, motion, 
excitement, and attractiveness.

•	  Explicative role: it clarifies, interprets and com-
pares knowledge experiences. It also helps rec-
ognize the written content and allows learners to 
imagine the cognitive content. 

•	 Retention: it helps learners remember things 
more easily. 

As a result, having infographics within the written con-
tent of the textbooks is an epistemological tool that is 
explicative and aesthetic at the same time. Nonethe-
less, this tool may encompass other hidden meanings 
and interpretations (Alkhaldi,2012  ). Thus, there is a 
real need for critical appraisal of the infographic de-
signs in the textbooks. Such appraisal aims to investi-
gate the denotation and connotation of the picture on 
the one hand and its function and attractiveness on the 
other (Polman & Gebre,2015 ). From the researcher’s 
perspective, the critical appraisals of the infographic 
designs can be categorized as follows: 
A. Descriptive appraisal: concerned with the overall 
picture in the first place. It aims to investigate omitted 
artistic characteristics since the tiny pieces in creative 
work are considered details. On the other hand, the 
more significant part is called a region. Therefore, one 
can view the detail or regional relationships in light of 
the critic’s awareness of the size, colour, background, 
and other details. 
B. Explicative appraisal: concerned with the content. 
The explicative critic works to give meaning to the pic-
ture. So, the explicative appraisal concentrates on the 
viewpoints, trends, the relationship between the com-
ponents of the picture, the connotation, implications, 
and the possible interpretations of the infographic de-
sign. 
C. Critical appraisal: concerned with assessing the 
value of the artistic work. This includes four criteria: 

1. Perfection: embodied in the representation and 
variety of knowledge and the organization of 
the detail and regional relationships, all called 

visual balance. This requires a high degree of 
consistency and harmony between the info-
graphic elements, whether in designing or pre-
paring it. The aim here is to achieve knowledge 
development, and thus the design should focus 
on one neat concept of symbols or marks that 
could lead to misunderstanding. In brief, the 
connotation of the design should be directed to 
its purpose. 

2. Insight: this is represented by the designs that 
give students more space for creativity, imag-
ination, and contemplative and representative 
thinking. It also aims to develop the senses’ 
ability to physical perception or what can be 
called playful imagination. This makes the de-
sign attractive and lively and helps reproduce 
the meaning more profoundly and effectively. 
This requires that learners stop thinking ordi-
narily because they are confronted with some-
thing unusual. Then, the epistemological con-
tent starts to have gradual incitement. This, in 
turn, provides students with imaginative capac-
ity and moves their imagination towards critical 
awareness and connotations. Ranciere (2004) 
dubbed this as “the potential of meaning inher-
ent in everything silent”. Then and only then 
the infographic designs will have the power of 
change and empowerment. 

3. Inexhaustibility: represented in the interactive 
immersion in the picture. This reflects the pic-
ture’s depth and attractiveness. The variation of 
the pictures embedded in a lesson increases in-
exhaustibility which can be represented in two 
aspects: 

I. Attractive tension indicates the art of 
instigating excitement to achieve enter-
tainment and attractiveness. The attrac-
tiveness of the picture is one of the most 
critical interactive stimuli that attract 
students to the written language (Eisner, 
2002). The attractive tension is also ex-
hibited through the infographic designs 
that belong to the aesthetic sense. It 
motivates students to have more excite-
ment, entertainment, astonishment, and 
aesthetical sensitivity. 

 .II -Emotional appreciation: this is repre-
sented by emotional pictures that reflect 
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Introduction

Technology and modern technological devices have 
contributed to the overflow of information and data. 
This led to the need to use visual diagrams to organize 
knowledge and facilitate its processing, storing and 
retrieving. Thus, with the onset of the third millenni-
um, the world depended significantly on infographics, 
which became a means of knowledge, communication 
and entertainment. It, further, became a modern lan-
guage that has transcended language differences and 
geographical barriers. It, thus, made the world commu-
nity closer despite the differences and attitudes. 
  Although infographics are used in the Textbooks of 
Islamic Education in Saudi Arabia, they are random 
and underrepresented (AlKulaib,2019  ; Al-Dossari, 
2018). Therefore, this paper aims to critically appraise 
the infographics in the Textbooks of Islamic Education 
of the intermediate stage in Saudi Arabia. Based on the 
study results, it is hoped that designers of Textbooks of 
Islamic Education  consider the different fields of the 
critical appraisal and thus reflect these fields in info-
graphics in reasonable proportions.

Literature review

Infographics are an artistic element that, when ac-
tivated, increases the precision and beauty of their 
host. This, in turn, gives it a more expansive space for 
thinking. Moreover, it makes knowledge acquisition 
and communication fun (Okura,2009  ). Infographics 
depend on syngraphics and semiotics based on info-
graphics standards: lines, colours, bans, graduation, 
consistency, unity, motion, and beat (Fadzil,2018 ; Ma-
trix & Hodson,2014  ).
  Therefore, infographics are considered one of the 
critical inputs in designing textbooks. This can be 
achieved by introducing written and visual information 
that combines epistemological creativity and art. This 
can be represented in unusualness, personification, fun 
and entertainment, sound and texture, and sending out 
good scent if possible (Kidar & Akkoyunlu,2014  ).
Polman and Gebre (2015) point out that the concept 
of infographics indicates the transformation of infor-
mation and data to visual diagrams that can be easily 
understood. Krauss (2012) defines infographics as the 
visual presentation of information and data that com-
bines words, pictures and graphs in an organized way 

to make them conceivable. Similarly, Matrix and Hod-
son (2014) define infographics as the art of transform-
ing information, data, and concepts into pictures and 
diagrams that can be understood and comprehended 
clearly. 
Infographics have several classifications; some are 
constant, the most commonly used, and the easiest to 
design in textbooks since these depend on the printed 
pictures. On the other hand, some changing classifica-
tions depend on motion and visual and sound effects. 
The interactive infographics allow the development of 
several layers of data in one interface. This classifica-
tion will enable users to communicate and interact bet-
ter (Yildirim,2016 ).
Relevant studies such as Drexlar (2010), Islamoglu et 
al. (2015), and AlKulaib (2019) recommend using in-
fographics in textbooks in a professional way. This is 
because infographics activate the students’ visual and 
verbal channels. They also help organize, save, under-
stand, and apply information in a practical, easy, and 
attractive way to support meaningful learning. 
  Accordingly, textbooks need to use infographics as a 
cornerstone in the learning and teaching process. This, 
in turn, confirms the importance of designing textbooks 
epistemologically, cognitively, aesthetically and expli-
catively at the same time. Notably, infographics may 
not add details to a topic. Instead, it could be the topic 
itself as it has a profound impact on forming thoughts 
and transforming these thoughts into objectives and 
behaviours (Alkhaldi, 2012). This requires careful at-
tention when preparing and designing infographics in 
textbooks in a way that solves people’s daily problems. 
Nonetheless, it should be taken into consideration that 
infographics should not involve odd visual presenta-
tions that reflect a random coerced infographic desig-
nation. 
For the infographics to convey their function and pur-
pose in the textbooks, they should be subject to some 
standards and conditions. First, there should be one 
topic for each infographic design. Second, informa-
tion and data that can be visually represented need to 
be carefully chosen. Third, the delivered information 
should be characterized by precision and accuracy. 
Furthermore, symbols and figures should be carefully 
selected, and colours and lines should be harmonious 
with the idea and purpose of the design. Moreover, 
infographic designs must be simple, straightforward, 
and error-free. Finally, the standards of designing in-
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Abstract: The current study aims to appraise the infographics in the Textbooks of Islamic Education in Saudi Arabia during 2019-2020. The 
study tool has been designed to include four fields of the critical appraisal of infographics: perfection, insight, inexhaustibility, and moral 
vision. Applying the analytical approach and checking the validity and the reliability, the study findings indicate that the infographics in the 
Textbooks of Islamic Education in the intermediate stage were low. ‘Perfection’ came in the first rank. The results also suggest insignificant 
differences at (α≤0.05) between the frequencies of each field of the critical appraisal of infographics that can be attributed to the ‘grade’ 
variable. The results also indicate that infographics’ preparation and designation were random and lacked a purposeful, balanced methodology. 
In light of these results, the study recommends that Textbooks of Islamic Education need to include infographics that are prepared and designed 
purposefully, taking into consideration the psychological and logical sequence of these infographics. Such a process should be conducted away 
from coercion or randomness. 
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