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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، 
مثا: )القحطاني والعدناني، 1426هـ(. وٕاذا 
أسماء عوائلهم  تذكر  اثنين  زاد عددهم عن 
أول مرة، مثا: )زهران والشهري والدوسري، 
1995م(، وٕاذا تكرر االقتباس من المصدر 
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 اهللا 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 
لإلنجليزي،  نظام )APA(، وبحجم 12 للعربي و9
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: 
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أسئلة الحديث في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
دراسة وصفية تحليلية 
فرحان بن خلف العنزي )*(

جامعة الحدودالشمالية
)قدم للنشر يف 1441/10/11هـ، وقبل للنشر يف 1442/1/8هـ(

ـــج  ـــى منه ـــرف ع ـــذا التع ـــة، وك ـــة الدائم ـــاوى اللجن ـــث يف فت ـــئلة احلدي ـــتفتني ألس ـــع املس ـــث ودواف ـــئلة احلدي ـــواع أس ـــى أن ـــرف ع ـــث إىل التع ـــدف البح ـــث : هي ـــص البح ملخ
ـــث .  ـــئلة احلدي ـــى أس ـــم ع ـــة يف أجوبته ـــة الدائم ـــاء اللجن ـــن أعض ـــني م املفت

ـــاء  ـــة واإلفت ـــوث العلمي ـــة للبح ـــة الدائم ـــف باللجن ـــث ، والتعري ـــئلة احلدي ـــراد بأس ـــة : امل ـــث بالدراس ـــاول البح ـــي. ويتن ـــي التحلي ـــج الوصف ـــث املنه ـــع يف البح ـــج املتب واملنه
ـــئلة  ـــواع أس ـــة أن ـــم دراس ـــاء، ث ـــة واإلفت ـــوث العلمي ـــة للبح ـــة الدائم ـــاوى اللجن ـــث يف فت ـــئلة احلدي ـــب أس ـــة ترتي ـــاء ، وطريق ـــة واإلفت ـــوث العلمي ـــة للبح ـــة الدائم ـــاوى اللجن وبفت
ـــر  ـــم ذك ـــث، ث ـــى احلدي ـــم ع ـــئلة احلك ـــة ، وأس ـــنة النبوي ـــول الس ـــئلة ح ـــث، وأس ـــوم احلدي ـــئلة عل ـــث ، وأس ـــاين األحادي ـــئلة مع ـــي : أس ـــة وه ـــة الدائم ـــاوى اللجن ـــث يف فت احلدي
ـــن  ـــل ع ـــث ، والنق ـــب احلدي ـــى كت ـــة ع ـــارشة دون اإلحال ـــة املب ـــي : اإلجاب ـــث وه ـــئلة احلدي ـــى أس ـــم ع ـــة يف أجوبته ـــة الدائم ـــاء اللجن ـــن أعض ـــني م ـــج املفت ـــة ملنه ـــح العام املالم
ـــث  ـــر؛ حي ـــي األكث ـــث ه ـــى احلدي ـــم ع ـــئلة احلك ـــد أس ـــؤااًل ، وتع ـــة)184( س ـــة الدائم ـــاوى اللجن ـــث يف فت ـــئلة احلدي ـــدد أس ـــغ ع ـــد بل ـــا. وق ـــة عليه ـــث واإلحال ـــب احلدي كت
ـــة  ـــنة النبوي ـــول الس ـــئلة ح ـــم أس ـــؤااًل ، ث ـــت)19( س ـــث بلغ ـــث حي ـــوم احلدي ـــئلة عل ـــم أس ـــؤااًل ، ث ـــت)38( س ـــث بلغ ـــث حي ـــاين األحادي ـــئلة مع ـــم أس ـــؤااًل ، ث ـــت)112( س بلغ

ـــؤااًل.  ـــت)15( س ـــث بلغ حي

كلامت مفتاحية: أسئلة احلديث، اللجنة الدائمة ، فتاوى.
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Abstract: The study aimed to identify the types of Hadith questions and the respondents’ motives to the hadith questions in the fatwas of the permanent committee. 
It also sought to identify the muftis’ method from the members of the Permanent Committee in their answers to the hadith questions. To achieve these objectives, the 
descriptive-analytical approach was followed. The study dealt with the definitions of Hadith questions and the permanent committee for scientific research and Ifta. 
It also coped with the committee’s fatwas and the method of arranging the hadith questions in the fatwas of the permanent committee for academic research and Ifta. 
The study also allocated the types of Hadith questions in the fataws of the permanent committee, which are questions of Hadith meanings, sciences, Prophetic Sunnah, 
and questions of the judgement of the Hadith. The study then mentioned the general features of the muftis approach from the permanent committee members in their 
answers to the Hadith questions, which are the direct answer without refereeing the Hadith books and transferring from the Hadith books and referring to them. The 
number of hadith questions in the Fatwas of the permanent committee reached (184). The questions of judging hadith were the most, (112) questions, followed by 
questions about the meanings of hadiths, which amounted to (38) questions, then questions of Hadith sciences, which amounted to (19) questions, and finally questions 
about the Prophet’s Sunnah, which amounted to (15) questions.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمــد هلل رب العاملــني ، والصــالة والســالم عــى 
أرشف األنبيــاء واملرســلني نبينــا حممــد وعــى آلــه 

وصحبــه أمجعــني وبعــد : 
فــإن مما خــدم علــم احلديــث وغــره يف العــر احلديث 
ــة  ــات العلمي ــن اهليئ ــدر ع ــي تص ــاوى الت ــب الفت ؛ كت
ــوث  ــة للبح ــة الدائم ــاوى اللجن ــا فت ــرة ، ومنه املعت
العلميــة واإلفتــاء يف اململكــة العربيــة الســعودية ؛ 
ــم  ــور دينه ــتفتني يف أم ــن املس ــرًا م ــت كث ــث خدم حي
ــاب  ــي أج ــث الت ــئلة احلدي ــئلة أس ــذه األس ــن ه ، وم
ــاء.  ــة الدائمــة لإلفت ــون مــن أعضــاء اللجن عليهــا املفت
فاســتعنت بــاهلل وعزمــت الكتابــة يف هــذا املوضــوع من 
خــالل هــذا البحــث املختــر الــذي جعلــت عنوانــه : 
»أســئلة احلديــث يف فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث 

العلميــة واإلفتاء-دراســة وصفيــة حتليليــة-«.
ــا كان  ــده وم ــن اهلل وح ــواب فم ــن ص ــه م ــا كان في ف
ــه مــن خطــأ فمــن نفــي والشــيطان واهلل ورســوله  في

ــان. بريئ

أهداف البحث : 
التعــرف عــى أنــواع أســئلة احلديــث ودوافــع . 1

ــة  املســتفتني ألســئلة احلديــث يف فتــاوى اللجن
الدائمــة.

التعــرف عــى منهــج املفتــني مــن أعضــاء . 2
الدائمــة يف أجوبتهــم عــى أســئلة  اللجنــة 

 . احلديــث 

أسئلة البحث : 
ــع املســتفتني . 1 ــواع أســئلة احلديــث ودواف ــا أن م

ــة؟ ــة الدائم ــاوى اللجن ــث يف فت ــئلة احلدي ألس
 مــا منهــج املفتــني مــن أعضــاء اللجنــة الدائمــة 2. 

يف أجوبتهــم عــى أســئلة احلديــث؟

أمهية البحث وأسباب اختياره : 
دفعني الختيار البحث األسباب اآلتية : 

إبــرازًا جلهــود علــاء 1.   أن يف هــذا البحــث 
ــوان  ــن أل ــون م ــذا الل ــة يف ه ــة الدائم اللجن

علــم احلديــث.
 اشــتال فتــاوى اللجنــة الدائمــة عــى عــدد من 2. 

ــوع  ــذا املوض ــراز ه ــن إب ــث يمك ــئلة احلدي أس
مــن خالهلــا.

ــة 3.  ــة علمي ــع يف دراس ــوع مل جيم ــذا املوض  أن ه
ــم-. ــا أعل ــتقلة -في مس

الدراسات السابقة :
ــوع  ــت موض ــة تناول ــة متخصص ــى دراس ــف ع مل أق
أســئلة احلديــث يف فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث 
ــة  ــاوى اجلن ــن فت ــب ع ــد كت ــاء ، وق ــة واإلفت العلمي
الدائمــة عــدة دراســات يف موضوعــات متنوعــة ومــن 

ــات :  ــذه الدراس ه
ــة الدائمــة . 1 ــاوى اللجن ــة يف فت السياســة الرشعي

يتعلــق  فيــا  واإلفتــاء  العلميــة  للبحــوث 
بالنظــام  مقارنــة  دراســة  احلســبة  بمســائل 
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ــن  ــد ب ــن حمم ــداهلل ب ــث عب ــعودي ، للباح الس
عبــداهلل املقحــم ، بحــث تكميــي لدرجــة 
يف  الرشعيــة  السياســة  قســم  يف  املاجســتر 
املعهــد العــايل للقضــاء بجامعــة اإلمــام حممــد 
ــام 1430هـــــــ. ــالمية ع ــعود اإلس ــن س ب

دراســة . 2 املفتــني  لــدى  الدعــوي  املنهــج 
ــة  ــة الدائم ــاوى اللجن ــن فت ــة م ــة لعين حتليلي
للبحــوث العلميــة واإلفتــاء يف اململكــة العربيــة 
بنــت عبــداهلل  زينــب  للباحثــة  الســعودية، 
ــوة  ــم الدع ــوراه يف قس ــالة دكت ــي، رس الراجح
واإلعــالم  الدعــوة  كليــة  يف  واالحتســاب 
ــن ســعود اإلســالمية  بجامعــة اإلمــام حممــد ب

1431هـــــ. ــام  لع
منهــج اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة . 3

الســعودية يف  العربيــة  اململكــة  واإلفتــاء يف 
ــاع  ــن رف ــد ب ــث ماج ــدة ، للباح ــر العقي تقري
بــن ســهيل الغبيــوي ، رســالة ماجســتر يف 
ــة  ــة الرتبي ــالمية بكلي ــات اإلس ــم الدراس قس
عــام  بالريــاض  ســعود  امللــك  جامعــة  يف 

1433هــــــ.
مبــدأ ربــط الفتــوى بالنظــام يف فتــاوى اللجنــة . 4

ــة  ــاء دراس ــة واإلفت ــوث العلمي ــة للبح الدائم
مقارنــة، للباحــث حيــان بــن مســفوه بــن 
لدرجــة  تكميــي  بحــث   ، املالكــي  حســن 
يف  الرشعيــة  السياســة  قســم  يف  املاجســتر 
املعهــد العــايل للقضــاء بجامعــة اإلمــام حممــد 

ــام 1435هـــــ. ــالمية ع ــعود اإلس ــن س ب
 منهــج الفتــوى للجنــة الدائمــة للبحــوث 5. 

العلميــة واإلفتــاء يف اململكــة العربية الســعودية 
دراســة أصوليــة تطبيقية موجــزة ، د.عبدالرمحن 
ــة   ــة الفقهي بــن عبــداهلل اجلريــن ، جملــة اجلمعي

الســعودية ، العــدد)29( ، عــام 1437هـــ.
ــاوى . 	 ــاب يف فت ــل الكت ــع أه ــل م ــج التعام منه

اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء ، 
ــة  ــني ، جمل ــم احلس ــن إبراهي ــف ب د. عبداللطي
عــام   ،  )8( العــدد   ، العقديــة  الدراســات 

1433هـ.
وكل هــذه الدراســات مل تتنــاول موضــوع أســئلة 

احلديــث يف فتــاوى اللجنــة الدائمــة. 

منهج البحث : 
املنهج املتبع يف البحث املنهج الوصفي التحليي. 

خطة البحث : 
 ، ومتهيــد   ، مقدمــة   : إىل  البحــث  قســمت  وقــد 
ــو   ــى النح ــة ع ــارس علمي ــة ، وفه ــني ، وخامت ومبحث

 : اآليت 
املقدمـة : وتشـتمل عى : أهداف البحث ، وأسـئلة  	

اختيـاره،  وأسـباب  البحـث  وأمهيـة   ، البحـث 
والدراسـات السـابقة، ومنهـج البحـث،  وخطـة 

البحـث ،  وإجـراءات البحـث.
التمهيد : ويشتمل عىل اآليت :  	

أوالً : تعريف أسئلة احلديث. 	 
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ثانيــًا : تعريــف موجــز باللجنــة الدائمــة للبحوث 	 
ــة واإلفتاء.  العلمي

ــة الدائمــة 	  ــاوى اللجن ــًا : تعريــف موجــز بفت ثالث
ــاء.  ــة واإلفت ــوث العلمي للبح

رابعــًا : طريقــة ترتيــب أســئلة احلديــث يف فتــاوى 	 
اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء.

املبحــث األول : أنــواع أســئلة احلديــث يف فتــاوى  	
اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء، 

ــة :  ــب اآلتي ــه املطال وفي
املطلب األول : أسئلة معاين األحاديث. 	 
املطلب الثاين : أسئلة علوم احلديث. 	 
املطلب الثالث : أسئلة حول السنة النبوية.	 
املطلب الرابع : أسئلة احلكم عى احلديث.	 

ــن  	 ــج املفت ــة ملنه ــح العام ــاين : املالم ــث الث املبح
ــىل  ــم ع ــة يف أجوبته ــة الدائم ــاء اللجن ــن أعض م

ــان : ــه مطلب ــث وفي ــئلة احلدي أس
ــة 	  ــارشة دون اإلحال ــة املب ــب األول : اإلجاب املطل

عــى كتــب احلديــث. 
املطلــب الثــاين : النقــل عــن كتــب احلديــث 	 

عليهــا.  واإلحالــة 
اخلامتة.  	

 فهرس املصادر واملراجع 	 

إجراءات البحث :
ــد . 1 ــواردة يف املجل ــث ال ــئلة احلدي ــتقراء أس اس

الرابــع مــن املجموعــة األوىل مــن فتــاوى 

احلديــث  أســئلة  وكــذا   ، الدائمــة  اللجنــة 
الــواردة يف املجلــد الثالــث مــن املجموعــة 
 ، الدائمــة  اللجنــة  فتــاوى  مــن  الثانيــة 
البحــث.  هلــذا  العلميــة  املــادة  واســتخراج 

ــوث . 2 ــة للبح ــة الدائم ــاز باللجن ــف بإجي التعري
ــا .  ــادرة عنه ــاوى الص ــاء ، والفت ــة واإلفت العلمي

 دراســة أســئلة احلديــث يف فتــاوى اللجنــة 3. 
ــة  ــاء دراس ــة واإلفت ــوث العلمي ــة للبح الدائم
وصفيــة مــن حيــث بيــان أنواعهــا ، ومــا 
ينــدرج حتــت كل نــوع ، ومنهــج املفتــني فيهــا 
ــة.  ــة حتليلي ــة دراس ــض األجوب ــة بع ــع دراس ، م

ختريــج األحاديــث الــواردة يف البحــث ، ونقــل . 4
ــًا أو  ــا تصحيح ــم عليه ــاء يف احلك ــوال العل أق
تضعيفــًا ؛ إذا كان احلديــث يف غــر الصحيحــني 

.
عــزو اآليــات وترقيمهــا ؛ بذكــر اســم الســورة . 5

مــع رقــم اآليــة ووضعهــا بــني قوســني وذلــك 
بعــد هنايــة اآليــة املنقولــة .   

ختــم البحــث بخامتــة ذكــرت فيهــا أبــرز . 	
إليهــا.  توصلــت  التــي  والتوصيــات  النتائــج 

 تزويد بفهرس املصادر واملراجع.7. 
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التمهيد : 
أوالً : تعريف أسئلة احلديث. 

ــا  ــوى م ــث س ــئلة احلدي ــف ألس ــى تعري ــف ع مل أق
ــون             ــه املعن ــد يف بحث ــور أرشف عبداملجي ــره الدكت ذك
بـــ :«الســؤاالت احلديثيــة ، دراســة يف النشــأة والتطور 
ومناهــج املصنفــني بقولــه :« هــي كل مــا ُيســأل عنــه 
العــامل مــن طلــب اإلجابــة ممــا خيــص حديــث النبــي 
ــث »)1(.             ــوم احلدي ــك بعل ــد ذل ــرف بع ــا ُع ملسو هيلع هللا ىلص ، أو م

وهو املراد يف هذا البحث .
ــوث  ــة للبح ــة الدائم ــز باللجن ــف موج ــًا : تعري ثاني

ــاء.  ــة واإلفت العلمي
تكونــت هيئــة كبــار العلــاء يف اململكــة العربيــة 
الســعودية بأمــر ملكي كريم صــدر يف 1391/7/8هـ 
وتضمــن األمــر بــأن يتفــرع عــن هيئــة كبــار العلــاء يف 
اململكــة العربيــة الســعودية جلنــة دائمــة متفرغــة خيتــار 
ــار العلــاء بأمــر  ــة كب أعضائهــا مــن بــني أعضــاء هيئ
ــون  ــوى ، تك ــة للفت ــة الدائم ــمى اللجن ــي وتس ملك
ــن  ــة م ــا للمناقش ــوث وهتيئته ــداد البح ــا إع مهمته
ــة  ــؤون اخلاص ــوى يف الش ــدار الفت ــة، وإص ــل اهليئ قب
األفــراد،  أو  الشــخصية  أو  احلكوميــة  للجهــات 
وتتلقــى اللجنــة أســئلة املســتفتني املكتوبــة عــن طريــق 
الريــد والفاكــس وعــن طريــق جملــة البحــوث وتقــوم 
بإجابتهــم عــى عناوينهــم، أمــا بالنســبة لألســئلة 
ــارشة. ــة مب ــاء اللجن ــال بأعض ــم االتص ــفهية فيت الش

ويتــوىل رئاســتها ســاحة مفتــي عــام اململكــة العربيــة 
ــج  ــور ومناه ــأة والتط ــي النش ــة ف ــة ، دراس ــؤاالت الحديثي 1. الس

.)499 لمصنفيــن )ص: 

ــار العلــاء الرئيــس العــام  ــة كب الســعودية رئيــس هيئ
للبحــوث العلميــة واإلفتــاء وترتبــط بــه .

ــار  ــة مــن كب ــذ تأسيســها ثالث ــتها من ــوىل رئاس ــد ت وق
ــم . ــاء ه العل

معــايل الشــيخ : إبراهيــم بــن حممــد بــن إبراهيــم . 1
1391ه-  آل الشــيخ - رمحــه اهلل- منــذ عــام 

1395هـ. 
ســاحة الشــيخ : عبدالعزيــز بــن عبــداهلل بــن بــاز . 2

- رمحــه اهلل- منــذ عــام 1395هـــ - 1420هـ. 
ســاحة الشــيخ : عبدالعزيــز بــن عبــداهلل آل . 3

1420هـــ وحتــى اآلن)2(.  الشــيخ منــذ عــام 
ثالثــًا : تعريــف موجــز بفتــاوى اللجنــة الدائمــة 

واإلفتــاء.  العلميــة  للبحــوث 
ــع  ــش بجم ــرزاق الدوي ــن عبدال ــد ب ــيخ أمح ــام الش ق
الفتــاوى الصــادرة عــن اللجنــة فخرجــت املجموعــة 
ــة  ــدًا ، الثالث ــن جمل ــتة وعرشي ــا يف )	2( س األوىل منه
املجلــدات األول منهــا يف العقيــدة ، وأمــا املجلــد 
الرابــع منهــا ففــي التفســر واحلديــث، ومــن املجلــد 
اخلامــس إىل املجلــد الثالــث والعرشيــن يف الفقــه مــن 
أبــواب الطهــارة إىل أبــواب األيــان والنــذور وترتيــب 
أبوابــه عــى هنــج خمتــر املقنــع ، وآخــر ثالثــة 

ــع. ــاب اجلام ــدات يف الكت جمل
 وخرجــت املجموعــة الثانيــة منهــا يف )11( أحــد 

ــن  ــن ب ــة ، د.عبدالرحم ــة الدائم ــوى للجن ــج الفت ــر : منه 2. ينظ
عبداللــه الجبريــن ، )ص52( ، ومنهــج التعامــل مــع أهــل 
الكتــاب فــي فتــاوى اللجنــة الدائمــة د. عبداللطيــف بــن 

)ص472(.  الحســين  إبراهيــم 
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ــة  ــج األول يف الطريق ــى النه ــا ع ــدًا ؛ وترتيبه ــرش جمل ع
ــي  ــا يغن ــرش مم ــا ن ــتبعاد م ــاة اس ــع مراع ــلوب ، م واألس
ــن  ــدان األوالن م ــم املجل ــرار ، ويض ــًا للتك ــه تالفي عن
املجموعــة الثانيــة املســائل العقيــدة ، أمــا املجلــد الثالــث 
ــد  ــع إىل املجل ــد الراب ــث، واملجل ــر واحلدي ــي التفس فف
ــع يف  ــد الراب ــه ، املجل ــادات يف الفق ــي العب ــارش فف الع
الطهــارة ، واملجلــدات مــن اخلامــس إىل الســابع الصــالة 
ــام ،  ــع الصي ــد التاس ــزكاة ، واملجل ــن ال ــد الثام ، واملجل
واملجلــد العــارش احلــج والعمــرة ، وأمــا املجلــد احلــادي 

ــع )3(.  ــاب اجلام ــاد والكت ــي اجله ــرش فف ع
 رابعــًا : طريقــة ترتيــب أســئلة احلديــث يف فتــاوى اللجنة 

الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتاء.
مل تكــن طريقــة ترتيــب أســئلة احلديــث يف فتــاوى 
اللجنــة الدائمــة يف املجموعتــني األوىل والثانيــة  واحــدة، 
ــة األوىل  ــث يف املجموع ــئلة احلدي ــب أس ــم ترتي ــا ت وإن

ــام :  ــة أقس ــيمها إىل ثالث بتقس
ــواع  ــة أن ــى ثاني ــه ع ــم ترتيب ــنة ، وت ــم األول : الس القس
2-األحاديــث  احلديــث  علــم  أصــول   -1  : وهــي 
واآلحــاد  املتواتــر  4-احلديــث  3-الســنة  القدســية 
االســتدالل   -	 واملرســل  املوقــوف  5-احلديــث 
الــرواة  طبقــات  7-علــم  الضعيفــة  باألحاديــث 

احلــارض. الوقــت  إىل  الســند  7-اتصــال 
القسم الثاين : أحاديث ُسئل عن معناها.  

القسم الثالث : أحاديث ُسئل عن صحتها.
ــاين  ــة : اقتــرت عــى القســم الث ــا املجموعــة الثاني وأم

3. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة )3/1( المجموعة الثانية.  

ــث.  والثال
املبحــث األول : أنــواع أســئلة احلديــث يف فتــاوى اللجنــة 

الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء.
تنوعــت أســئلة احلديــث يف فتــاوى اللجنــة الدائمــة 
للبحــوث العلميــة واإلفتــاء ، وســأعرض هلــذه األنــواع 

ــة :  ــب اآلتي ــالل املطال ــن خ م
 املطلب األول : أسئلة معاين األحاديث.  

وقــد بلــغ عــدد األســئلة فيــه )38( ســؤاالً ، )17( 
ســؤاالً يف املجموعــة األوىل ، و )21( ســؤاالً يف املجموعة 

ــة.  الثاني
ويمكــن تقســيم أنــواع أســئلة معــاين األحاديــث إىل 

األقســام اآلتيــة : 
القسم األول : السؤال عن معنى احلديث كاماًل)4(. 

ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال : » الرجــاء رشح 
إلــخ  جمنــدة«  جنــود  »األرواح  الرشيــف:  احلديــث 

احلديــث.
اجلــواب : ثبــت مــن حديــث أيب هريــرة -ريض اهلل 
عنــه-  أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »األرواح جنــود جمنــدة، 
ــف «  ــا اختل ــر منه ــا تناك ــف، وم ــا ائتل ــارف منه ــا تع ف

ــلم. ــاري ومس رواه البخ
هــذا احلديــث بــني فيــه املصطفــى ملسو هيلع هللا ىلص أن األرواح خملوقــة 
عــى االئتــالف، واالختــالف كاجلنــود املجنــدة إذا 
ــه  ــا علي ــا جعله ــى م ــك ع ــت، وذل ــت وتواجه تقابل

4.  ينظــر : فتــاوى اللجنــة الدائمــة – 1)249/2، 251( ، )4/ 
اللجنــة  وفتــاوى   .)41	  ،412  ،  405  ،403  ،401  ،400
الدائمــة - 2 )3/ 200، 202، 205، 212، 223، 230، 	23، 

.)282  ،280  ،279  ،2	8  ،254  ،239
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مــن الســعادة والشــقاوة، واألجســاد التــي فيهــا 
األرواح تلتقــي يف الدنيــا فتأتلــف وختتلــف عــى 
ــر،  ــاكل والتناك ــن التش ــه م ــت علي ــا جعل ــب م حس
فــرتى الــر اخلــر حيــب مثلــه ويميــل إليــه، والفاجــر 

ــده. ــن ض ــر كل ع ــه وينف ــل إلي ــكله ويمي ــف ش يأل
ــه قــال: حيتمــل  ونقــل يف )الفتــح( عــن اخلطــايب)5( أن
أن يكــون إشــارة عــى معنــى التشــاكل يف اخلــر والرش 
ــن  ــاس حي ــن الن ــر م ــاد، وأن اخل ــالح والفس والص
ــره،  ــل إىل نظ ــك يمي ــر ذل ــر نظ ــكله والرشي إىل ش
فتعــارف األرواح يقــع بحســب الطبــاع التــي جبلــت 
ــت، وإذا  ــت تعارف ــإذا اتفق ــر ورش، ف ــن خ ــا م عليه

ــرت )	(«)7(. ــت تناك اختلف
يف  مجلــة  معنــى  عــن  الســؤال   : الثــاين  القســم 

5. ينظر : معالم السنن )115/4(.
	.   قــال الحافــظ ابــن حجر-رحمــه اللــه  : » وقــال غيــره : المــراد 
أن األرواح أول مــا خلقــت خلقــت علــى قســمين ومعنــى 
ــا  تقابلهــا أن األجســاد التــي فيهــا األرواح إذا التقــت فــي الدني
ــه األرواح  ــت علي ــا خلق ــب م ــى حس ــت عل ــت أو اختلف ائتلف

ــر ذلــك بالتعــارف . ــى غي ــا إل فــي الدني
         قلــت : وال يعكــر عليــه أن بعــض المتنافريــن ربمــا ائتلفــا؛ ألنــه 
محمــول علــى مبــدإ التالقــي فإنــه يتعلــق بأصــل الخلقــة بغيــر 
ســبب وأمــا فــي ثانــي الحــال فيكــون مكتســبا لتجــدد وصــف 
يقتضــي األلفــة بعــد النفــرة كإيمــان الكافــر وإحســان المســيء« 

فتــح البــاري )	/ 9	3، 370(.
ــي  ــت ف ــه- :« األرواح وإن اتفق ــه الل ــي -رحم ــال القرطب        وق
كونهــا أرواحــا لكنهــا تتمايــز بأمــور مختلفــة تتنــوع بهــا 
فتتشــاكل أشــخاص النــوع الواحــد وتتناســب بســبب مــا 
ــبة  ــوع للمناس ــك الن ــاص لذل ــى الخ ــن المعن ــه م ــت في اجتمع
ــوع تألــف نوعهــا وتنفــر مــن  ولذلــك نشــاهد أشــخاص كل ن
مخالفهــا ثــم إنــا نجــد بعــض أشــخاص النــوع الواحــد يتآلــف 
وبعضهــا يتنافــر وذلــك بحســب األمــور التــي يحصــل االتفــاق 

ــاري )	/370(.   ــح الب ــببها » فت ــراد بس واالنف
 ،407/4(  ،  )230  ،221  /2(	1 الدائمــة  اللجنــة  فتــاوى   .7
422(. وفتــاوى اللجنــة الدائمــة - 2 )3/ 202 ،203، 	23 (.  

 . )8 ( يــث حلد ا
ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال : » قيــل: » املؤمــن 
ــود  ــل املقص ــف « ه ــن الضعي ــن املؤم ــر م ــوي خ الق
مــن ذلــك قــوة اجلســم وعكســه، أو الغنــي وعكســه 

الفقــر؟. 
اجلــواب :« املــراد يف احلديــث قــوة اإليــان، فاملؤمــن 
القــوي يف إيانــه خــر مــن املؤمــن الضعيــف يف إيانــه، 
وأمــا قــوة اجلســم التــي ال تكــون معينــة لإلنســان عى 

اخلــر، فــال عــرة هبــا )9(« )10(. 
يف  لفظــة  معنــى  عــن  الســؤال   : الثالــث  القســم 

 .)11 ( احلديــث
ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال :« يف نفــس كتــاب 
حديــث  ص200  املســتقيم[  الــراط  ]اقتضــاء 

8.  ينظــر : فتــاوى اللجنــة الدائمــة 1	 )350/4، 185، 212، 
341 ، 	34(. وفتــاوى اللجنــة الدائمــة - 2 )7/3	1(. 

9.    قــال القاضــي عياض-رحمــه اللــه- : » القــوة هنــا المحمــودة 
يحتمــل أنهــا فــى الطاعــة، مــن شــدة البــدن وصالبــة األســر، 
ــادًا  ــًا وجه ــر صيام ــا، وأكث ــول قياًم ــاًل، وأط ــر عم ــون أكث فيك
ــس،  ــة النف ــُة وعزيم ــي الُمنَّ ــا ف ــوة هن ــون الق ــد تك ــًا. وق وحج
ــى  ــة ف ــد عزيم ــاد وأش ــى الجه ــدو ف ــى الع ــدم عل ــون أق فيك
تغييــر المناكــر والصبــر علــى إيــذاء العــدو واحتمــال المكــروه 
ــى  ــال والغن ــوة بالم ــون الق ــه، أو تك ــى ذات الل ــاق ف والمش
فيكــون أكثــر نفقــة فــى ســبيل الخيــر، وأقــل ميــاًل إلــى طلــب 
الدنيــا، والحــرص علــى جمــع شــىء فيهــا. وكل هــذه الوجــوه 

ــم )157/8(. ــال المعل ــى القوة«إكم ــرة ف ظاه
        وقــال القرطبــي –رحمــه اللــه- : »  أي: القــوي البــدن والنفــس، 

الماضــي العزيمــة، الــذي يصلــح للقيــام بوظائــف العبادات   
        مــن الصــوم، والحــج ، والجهــاد، واألمــر بالمعــروف، والنهــي 
عــن المنكــر، والصبــر علــى مــا يصيبــه فــي ذلــك، وغيــر ذلــك 
         ممــا يقــوم بــه الديــن، وتنهــض بــه كلمــة  المســلمين،   فهــذا 

هــو األفضــل واألكمــل« المفهــم )	/ 82	(. 
10.  فتاوى اللجنة الدائمة 2	 )204/3(.

11. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة 2	 )233/3 ، 285(.    
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ــكان  ــر« ، ف ــذاب ومب ــف ك ــيكون يف ثقي ــلم: »س مس
الكــذاب املختــار الثقفــي، وكان تشــيع للحســني، 
ــي  ــن ع ــراف ع ــه انح ــاج وكان في ــا احلج وكان فيه
وشــيعته وكان مبــرا، فــا املقصــود بأنــه كان مبــرا؟. 
اجلــواب : املبــر: هــو الــذي يســفك الدمــاء ويعتــدي 
عــى النــاس ويظلمهــم، ومنهــم احلجــاج بــن يوســف 

الثقفــي«)12()13(. 
القســم الرابــع : الســؤال عــن معنــى احلديــث وكيفيــة 

تطبيقــه)14(. 
ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال :« قــال رســول اهلل 
ــة  ــات ميت ــه م ــام زمان ــرف إم ــات ومل يع ــن م ملسو هيلع هللا ىلص : م
ــات  ــة م ــه بيع ــس يف عنق ــات ولي ــن م ــة وم جاهلي
ميتــة جاهليــة أو كــا قــال، فــا املقصــود باحلديــث يف 

ــه؟  ــه ونطبق ــف نفهم ــن وكي ــر الراه الع
اجلــواب: احلديــث األول: ال نعلــم صحتــه هبــذا 
اللفــظ، وأمــا احلديــث الثــاين: فأخــرج اإلمــام مســلم 
يف صحيحــه عــن نافــع رمحــه اهلل قــال: ملــا خلعــوا يزيد 
واجتمعــوا عــى ابــن مطيــع أتــاه ابــن عمــر – ريض اهلل 
عنــه- ، فقــال عبــد اهلل بــن مطيــع: اطرحــوا أليب عبــد 
ــر: إين مل  ــن عم ــد اهلل ب ــه عب ــال ل ــادة، فق ــن وس الرمح
آتــك ألجلــس، أتيتــك ألحدثــك ســمعت رســول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »مــن خلــع يــدا مــن طاعــة لقــي اهلل يــوم 

ــاس،  ــالك الن ــي إه ــرف ف ــك يس ــر : » أي ُمْهِل ــن األثي ــال اب 12. ق
ــو  ــره فه ــار غي ــر، وأب ــو بائ ــورًا فه ــور ب ــل يب ــار الرج ــال ب يق

ــث )1/1	1(. ــب الحدي ــي غري ــة ف ــر« النهاي مبي
13.  فتاوى اللجنة الدائمة 1	)431/4(.

14.  ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة 1	 )4/ 402( 

ــه  ــس يف عنق ــات ولي ــن م ــه، وم ــة ل ــة وال حج القيام
بيعــة مــات ميتــة اجلاهليــة «)15( .

ومعنــى احلديــث: أنــه ال جيــوز اخلــروج عــى احلاكــم 
)ويل األمــر( إال أن يــرى منــه كفــرًا بواحــًا، كــا جــاء 
ذلــك يف احلديــث الصحيــح، كــا أنــه جيــب عــى األمة 
ــظ  ــم وحيف ــى مصاحله ــرًا يرع ــم أم ــروا عليه أن يؤم

ــم)	1(«) )17.  حقوقه
القســم اخلامــس : الســؤال عــن معنــى حديثــني يف آن 

واحــد.  
ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال : » مــا معنــى بــدأ 
ــى  ــدأ« ومعن ــا ب ــا ك ــيعود غريب ــا وس ــالم غريب اإلس

ــرين«؟  ــرون ق ــر الق »خ
ــًا «)18( : غربتــه  اجلــواب : معنــى »بــدأ اإلســالم غريب

األمــر  ،بــاب  اإلمــارة  كتــاب   ، مســلم  صحيــح  ينظــر:   .15
ــى  ــاة إل ــر الدع ــن وتحذي ــور الفت ــد ظه ــة عن ــزوم الجماع بل

.)1851 1478ح: /3 الكفــر)
	1.  قــال شــيخ اإلســالم-رحمه اللــه- » أن هــذا الحديــث ّدل على 
مــا ّدل عليــه ســائر األحاديــث اآلتيــة مــن أنــه ال يخــرج علــى 
ــا  ــن مطيع ــم يك ــن ل ــيف، وأن م ــلمين بالس ــور المس والة أم
ــنة)111/1(. ــاج الس ــة« منه ــة جاهلي ــات ميت ــور م ــوالة األم ل
         وقــال الشــيخ عبداللــه بــن عبــد اللطيف–رحمــه اللــه- : 
»فُذكــر فــي هــذا الحديــث: البيعــة والطاعــة، فالخــروج عليهــم 
نقــض للعهــد والبيعــة، وتــرك طاعتهــم تــرك للطاعــة، وبهــذه 
ــا،  ــه -r- به ــول الل ــاب رس ــث وأمثالهــا، عمــل أصح األحادي
ــا،  ــالم إال به ــوم اإلس ــي ال يق ــول الت ــن األص ــا م ــوا أنه وعرف
ــم  ــن بعده ــاج، وم ــة، والحج ــن معاوي ــد ب ــن يزي ــاهدوا م وش
خــال الخليفــة الراشــد، عمــر بــن عبــد العزيــز، أمــورًا ظاهــرة 
ــة، ونهــوا عــن الخــروج عليهــم، والطعــن فيهــم،  ليســت خفي
ورأوا أن الخــارج عليهــم خــارج عــن دعــوة المســلمين، إلــى 

ــنية )9/9(.  ــدرر الس ــوارج« ال ــة الخ طريق
17. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 419(.

18. وقــد ســبق اإلجابــة عنــه بفتــوى منفــردة ينظــر : فتــاوى اللجنــة 
الدائمــة - 1 )2/ 249(.
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ــالم رسًا،  ــي ملسو هيلع هللا ىلص  إىل اإلس ــا النب ــث دع ــه، حي ــة أهل بغرب
ــه  ــه- وزوجت ــق -ريض اهلل عن ــو بكــر الصدي ــه أب فآمــن ب
ــى  ــالم ع ــرض اإلس ــذ يع ــم أخ ــد، ث ــواله زي ــة وم خدجي
ــة  ــت الغرب ــى زال ــن حت ــن آم ــه م ــن ب ــه فآم ــق ب ــن يث م
ــا،  ــن اهلل أفواج ــاس يف دي ــل الن ــالم ودخ ــرش اإلس وانت
ــالم،  ــن اإلس ــة إىل دي ــة ثاني ــود الغرب ــا تع ــر الدني ويف آخ
ــن  ــى دي ــد ع ــل الواح ــة إال الرج ــون يف القبيل ــال يك ف

اإلســالم)19(.
ــرن  ــة للق ــرين « : أن األفضلي ــرون ق ــر الق ــى »خ ومعن
ــل الــذي يكــون  ــه ملسو هيلع هللا ىلص والقــرن: هــو اجلي الــذي بعــث في
ــه  ــرتان؛ ألن أهل ــن االق ــا م ــمي قرن ــان)20(، س ــه اإلنس في
ــد »)21(.  ــن واح ــم يف زم ــم وأحواهل ــون يف أعاره يقرتن

 املطلب الثاين : أسئلة علوم احلديث. 
وقــد بلــغ عــدد األســئلة فيــه )19( ســؤاالً ، )15( ســؤاالً 

ــث  ــراد بالحدي ــل أن ي ــه- » ويحتم ــه الل ــال القرطبي-رحم 19.  ق
بــوا عــن أوطانهــم فــراًرا  المهاجــرون؛ إذ هــم الذيــن تغرَّ
ــن  ــه المح ــتّد في ــان تش ــر الزم ــاه أّن آخ ــون معن ــم، فيك بأديانه
علــى المســلمين، فيفــّرون بأديانهــم ويغتربــون عــن أوطانهــم 
ــا  ــل: ي ــث: قي ــي الحدي ــد ورد ف ــرون. وق ــل المهاج ــا فع كم
ــل ،  ــن القبائ ــزاع م ــم الن ــال: ه ــاء؟ ق ــن الغرب ــه! م ــول الل رس
ــم)3/1	3(. ــم« المفه ــه أعل ــى، والل ــذا المعن ــى ه ــارة إل إش
      والــذي يظهــر عــدم  قصــر المعنــى علــى المهاجريــن بــل 
المعنــى أعــم وهــو اختيــار القاضــي عيــاض وقــول الطحــاوي 

ــم. ــم وغيره ــن القي ــة واب ــن تيمي واب
      ينظــر :  إكمــال المعلــم )1/ 	45( ، شــرح مشــكل اآلثــار )2/ 
172(، مجمــوع الفتــاوى)10/ 	35( ، مــدارج الســالكين 

)18	  /3(
ــن  ــم م ــرن فنمه ــة للق ــدة الزمني ــي الم ــاء ف ــف العلم 20.  اختل
حّددهــا بزمــن معيــن ، ومنهــم مــن لــم يحّددهــا بــل جعــل مــدة 
القــرن تختلــف باختــالف أعمــار أهــل كل زمــان وهــذا اختيــار 
الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــه ينظــر: فتــح البــاري)7/ 6،5(.

21.  ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 414(.  

يف املجموعــة األوىل ، و )4( أســئلة يف املجموعــة الثانيــة. 
ويمكــن تقســيم أنــواع أســئلة علــوم احلديــث إىل األقســام 

اآلتيــة :
مصطلحــات  معنــى  عــن  الســؤال   : األول  القســم     

. حديثيــة)22( 
   ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال : » مــا معنــى 
احلديــث:  كتــب  يف  أجدمهــا  اللذيــن  املصطلحــني 

؟ مرســل(  )موقــوف، 
ــن كالم  ــا كان م ــو م ــوف: ه ــث املوق ــواب : احلدي   اجل
الصحــايب ومل يرفعــه إىل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  )23(، واحلديــث املرســل 
عنــد أهــل العلــم: هــو الــذي ســقط مــن ســنده الصحــايب 

الــراوي لــه عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص »)24()25(.

ــة - 1 )354/4، 357، 355،  ــة الدائم ــاوى اللجن ــر : فت 22. ينظ
372،370( وفتــاوى اللجنــة الدائمــة 2	 )190/3 ، 192(.   
23. الموقــوف ال يقتصــر علــى قــول الصحابــي بــل هــو: مــا ُأســنَِد 
إلــى الصحابــي مــن قــول أو فعــل أو تقريــر ينظــر : مقدمــة ابــن 
الصــالح )ص: 	4( والموقظــة )ص : 41( ونزهــة النظــر)ص: 

.)139
ــذي  ــة )ص : 38 (، وال ــر: الموقظ ــي ينظ ــه الذهب ــذا عّرف 24.  به
مشــى عليــه ابــن الصــالح والعراقــي وابــن حجــر وغيرهــم فــي 
تعريــف المرســل : هــو مارفعــه التابعــي إلــى النبــي -r- وهــو 
ــط  ــي فق ــناد الصحاب ــن اإلس ــاقط م ــو كان الس ــه ل ــى؛ ألن األول
ــر:  ــر ينظ ــقوطه اليُض ــول فس ــل المقب ــن قبي ــث م ــكان الحدي ل
ــرة  ــرة والتذك ــرح التبص ــالح )ص:52( ،ش ــن الص ــة اب مقدم

ــر )ص: 100( ــة النظ ــي )203/1(،نزه ــة العراق ألفي
         وقــال الحافــظ ابــن حجــر- رحمــه اللــه- عنــد كالمــه علــى 
ــال  ــل بح ــردود للجه ــم الم ــي قس ــر ف ــا ُذك ــل« وإنم المرس
المحــذوف؛ ألنــه يحتمــل أن يكــون صحابيــًا، ويحتمــل 
ــًا،  ــون ضعيف ــل أن يك ــي يحتم ــى الثان ــًا، وعل ــون تابعي أن يك
ويحتمــل أن يكــون ثقــة، وعلــى الثانــي يحتمــل أن يكــون حمل 
عــن صحابــي، ويحتمــل أن يكــون حمــل عــن تابعــي آخــر..« 

ــر )ص: 101( ــة النظ ــر: نزه ينظ
25. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 7	3(.  
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  القسم الثاين : السؤال عن خمتلف احلديث)26(.
ــر  ــؤال : » يف ]خمت ــك : س ــى ذل ــة ع ــن األمثل   وم
صحيــح مســلم[ للحافــظ املنــذري رمحــه اهلل ص281 
حديــث رقــم 1059، عــن زيــد بــن خالــد اجلهنــي أن 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »أال أخركــم بخــر الشــهداء؟ الــذي 
ــأيت بشــهادته قبــل أن يســأهلا)27(« ، فكيــف التوفيــق  ي
ــم  ــر: »إن بعدك ــث اآلخ ــث واحلدي ــذا احلدي ــني ه ب
ــاري ؟،  ــهدون «)28( البخ ــهدون وال يستش ــا يش قوم
ــه و  ــن ماج ــذي واب ــلم والرتم ــًا يف مس ــور أيض ومذك
]مســند أمحــد[ و ]موطــأ مالــك[ ، كــا يشــر إىل ذلــك 

ــاح كنــوز الســنة[ ؟. كتــاب ]مفت
ــهادة  ــبق إىل الش ــث ذم الس ــل أحادي ــواب : حتم اجل
واملســارعة إىل أدائهــا قبــل االستشــهاد عى املســتخفني 
ــا وال  ــدق فيه ــرون الص ــن ال يتح ــهادة الذي ــر الش بأم
ــن اهلل)29(  ــم م ــة خوفه ــم وقل ــف دينه ــون لضع يبال
وحيمــل حديــث الثنــاء عــى مــن يــؤدي الشــهادة قبــل 
ــا  ــهادة فأداه ــه الش ــت علي ــن تعين ــى م ــأهلا ع أن يس
ــه،  ــن ضياع ــا م ــق وخوف ــا للح ــأهلا إثبات ــل أن يس قب

ــة - 1 )407/4، 408 ، 410،  ــة الدائم ــاوى اللجن ــر : فت 	2. نظ
422( وفتــاوى اللجنــة الدائمــة 2	 )3/	23 ، 237(.   

ــر  ــان خي ــاب بي ــة ، ب ــاب األقضي ــلم ، كت ــح مس ــر: صحي 27. ينظ
)1344/3ح:1719(. الشــهود 

28. ينظــر: صحيــح البخــاري ،  كتــاب أصحــاب النبــي صلــى اللــه 
عليــه وســلم ، بــاب فضائــل أصحــاب النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم)2/5ح:50	3( وصحيــح مســلم ، كتــاب فضائــل 
ــم  ــم ث ــن يلونه ــم الذي ــة ث ــل الصحاب ــاب  فض ــة ، ب الصحاب
الذيــن يلونهــم)4/4	19ح:2535( مــن حديــث عمــران بــن 

ــه. ــه عن ــن رضــي الل حصي
29. ينظر: فتح المجيد )ص: 491(.

لعــدم مــن يشــهد ســواه)30(. وراجــع يف ذلــك ]فتــح 
الباري[ و ]فتح املجيد[ ملزيد الفائدة«)31(.

  القسم الثالث : السؤال عن رجال احلديث. 
   ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال :«مــا هــي مرتبــة 
ابــن إســحاق بــن يســار بــني املحدثــني؟ هــل هــو ثقــة 

أم ال؟ 
  الجــواب : قــال الحافــظ ابــن حجــر العســقالني فــي 
]تقريــب التهذيــب[ مــا نصــه: محمــد بن إســحاق 
بــن يســار أبــو بكــر المطلبــي ، موالهــم المدنــي، 
ــووي  ــن حجــر ينظــر : شــرح الن ــووي واب 30. وهــذا مارّجحــه الن

ــاري )5/ 0	2(. ــح الب ــلم )	87/1( فت ــى مس عل
31. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 431(.

ــن  ــع بي ــر للجم ــا ُذك ــر م ــي غي ــة ف ــاء أجوب ــر العلم ــد ذك      وق
الحديثيــن وهــي علــى النحــو التالــي :

ــل أن  ــهادة قب ــؤدي الش ــن ي ــاء لم ــث الثن ــق بحدي ــا يتعل أوالً : م
ــي : ــوا  بمايل ــد أجاب ــألها وق يس

ــوق  ــر حق ــي غي ــك ف ــبة وذل ــهادة الحس ــى ش ــول عل ــه محم أن  1	
ــبة  ــهادة الحس ــه ش ــل في ــا تقب ــم فم ــة به ــن المختص اآلدميي
الطــالق والعتــق والوقــف والوصايــا العامــة والحــدود ونحــو 
ذلــك فمــن علــم شــيئا مــن هــذا النــوع وجــب عليــه رفعــه إلــى 

ــه. ــه ب ــي وإعالم القاض
ــون  ــى األداء فيك ــة إل ــي اإلجاب ــة ف ــى المبالغ ــول عل ــه محم أن  	2
لشــدة اســتعداده لهــا كالــذي أداهــا قبــل أن يســألها كمــا يقــال 
فــي وصــف الجــواد إنــه ليعطــي قبــل الطلــب أي يعطــي ســريعا 

عقــب الســؤال مــن غيــر توقــف.
ثانيــًا : مــا يتعلــق بحديــث ذم الســبق إلــى  الشــهادة والمســارعة إلــى 

أدائهــا قبــل االستشــهاد  وقــد أجابــوا  بمــا يلــي أنــه :
ــي  ــا فيأت ــم به ــي عال ــهادة آلدم ــه ش ــن مع ــى م ــول عل محم  1	

ــه. ــب من ــل أن تطل ــا قب ــهد به فيش
ــم  ــه ول ــل ل ــا ال أص ــهد بم ــزور فيش ــاهد ال ــى ش ــول عل محم  2	

ــهد. يستش
المــراد بهــا الشــهادة فــي الحلــف أي قــول الرجــل أشــهد باللــه   3	
ــره  ــا ك ــك كم ــره ذل ــف فك ــى الحل ــى معن ــذا عل ــا كان إال ك م
ــال  ــا ق ــهادة كم ــمى ش ــد تس ــن ق ــف واليمي ــن الحل ــار م اإلكث

ــم ».  ــهادة أحده ــى« فش تعال
ــلم  ــى مس ــووي عل ــرح الن ــنن  )4/ 7	1(،  ش ــم الس ــر : معال ينظ

)12/ 17( ، فتــح البــاري )5/ 0	2(.
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ــس،  ــدوق يدل ــازي ص ــام المغ ــراق، إم ــل الع نزي
ــة،  ــار الخامس ــن صغ ــدر، م ــيع والق ــي بالتش ورم
ــا)32( ،  ــال بعده ــة ويق ــين ومائ ــنة خمس ــات س م
ــب[  ــب التهذي ــي ]تهذي ــه ف ــط ترجمت ــد بس وق

ــدة«)33(. ــام الفائ ــئت؛ لتم ــك إن ش ــع ذل فراج
32.  ينظر : التقريب )ص: 7	4(.

33. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )371/4(.
ــن  ــم م ــحاق فمنه ــن إس ــد اب ــي محم ــاء ف ــوال العلم ــت أق اختلف

ــه .  ــن ضعف ــم م ــه  ومنه وثق
أوالً:  أقوال من وثقه :

قــال الزهــري: ال يــزال بالمدينــة علــم مــا عــاش هــذا الغــالم، يعنــي 
ــحاق. ابن إس

قال شعبة بن الحجاج : أمير المؤمنين في الحديث .
ــاس  ــظ الن ــن أحف ــحاق م ــن إس ــر : كان اب ــة الضري ــو معاوي ــال أب ق
، فــكان إذا كان عنــد الرجــل خمســة أحاديــث أو أكثــر ، 
ــإن  ــي ، ف ــا عل ــال : احفظه ــحاق ، ق ــن إس ــد اب ــتودعها عن فاس

ــي . ــا عل ــد حفظته ــت ق ــيتها ، كن نس
قــال ســفيان الثــوري : جالســت ابــن إســحاق منــذ بضــع وســبعين 
ــه  ــول في ــة ، وال يق ــل المدين ــن أه ــد م ــه أح ــا يتهم ــنة ، وم س

شــيئا .
قال أحمد بن حنيل : حسن الحديث.

ــد اللــه : نظــرت فــي كتــب ابــن إســحاق ، فمــا  قــال علــي بــن عب
ــن . ــا صحيحي ــن أن يكون ــن ، ويمك ــي حديثي ــه إال ف ــدت علي وج

ثانيا: أقوال من ضعفه :
قــال أحمدبــن حنبــل : قــدم ابــن إســحاق بغــداد ، فــكان ال يبالــي 
عمــن يحكــي ، عــن الكلبــي ، وعــن غيــره ، وقــال : ليــس هــو 

بحجــة.
ــن  ــم ب ــاب إبراهي ــس إال أن كت ــحاق يدل ــن إس ــا: كان اب ــال أيض ق
ــال. ــال: ق ــن ق ــم يك ــي، وإذا ل ــال: حدثن ــماع ق ــعد إذا كان س س

وقال النسائي : ليس بالقوي . 
قال أبو حاتم : يكتب حديثه . 
قال الدراقطني : ال يحتج به .

قال الذهبي : كان صدوقًا ، وقال مرة : صالح الحديث
 ينظــر : تاريخ بغــداد )7/2( الجــرح والتعديل )192/7( ســؤاالت 
ــال)405/24(  ــب الكم ــي )ص:58( تهذي ــي للدارقطن البرقان

ميــزان االعتــدال )9/3	4( الكاشــف )2/	15(.
ــول  ــى الق ــر عل ــن حج ــي واب ــان الذهب ــق اإلمام ــة : اتف والخالص
بأنــه صــدوق ، وأمــا كالم مــن جرحــه ال يســقط حديثــه ، 
ــم  ــى الحك ــن ، وإل ــة الحس ــى درج ــه إل ــه حديث ــزل ب ــا ين وإنم
علــى حديثــه بالضعــف فــي حــال المخالفــة أو التفــرد بالغريــب 

ــاج  ــم االحتج ــن حك ــؤال ع ــع : الس ــم الراب    القس
باحلديــث الضعيــف)34(. 

   ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال : » هــل صحيــح 
ــل  ــه إال يف فضائ ــذ ب ــف ال يؤخ ــث الضعي أن احلدي

ــا؟ ــه فيه ــذ ب ــال يؤخ ــكام ف ــا األح ــال، أم األع
يف  الضعيــف  باحلديــث  يؤخــذ  أوال:   : اجلــواب    
فضائــل األعــال إذا مل يشــتد ضعفــه وثبــت أهنــا 
ــث  ــاء احلدي ــة ، وج ــال يف اجلمل ــل األع ــن فضائ م

تفاصيلهــا. يف  الضعيــف 
ثانيــا: يعمــل باحلديــث الضعيــف يف إثبــات األحــكام 
ــه  ــددت طرق ــاه أو تع ــر بمعن ــث آخ ــوي بحدي إذا ق
فاشــتهر؛ ألنــه يكــون مــن قبيــل احلســن لغــره، وهــو 
ــج  ــي حيت ــث الت ــام األحادي ــن أقس ــع م ــم الراب القس

ــا)35( .  هب

فقط. 
34. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 8	3، 9	3(.

35. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 9	3(.
ــل       اختلــف العلمــاء فــي العمــل بالحديــث الضعيــف فــي فضائ
األعمــال فذهــب بعضهــم إلــى جــواز العمــل بــه ولكــن 

ــه . ــل ب ــع العم ــى من ــرون إل ــب آخ ــروط ، وذه بش
     ولخــص الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــه شــروط جــواز العمــل 

بالحديــث الضعيــف ، وهــي :
ــر شــديد ، فــال يعمــل بحديــث انفــرد . 1 أن يكــون الضعــف غي

بــه أحــٌد مــن الكذابيــن أو المتهميــن بالكــذب أو مــن فحــش 
غلطــه .

 أن يندرج تحت أصل معمول به .. 2
أال يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد االحتياط .. 3

  ينظر : تدريب الراوي)351/1( فتح المغيث)351/1(
ــوز أن  ــه - »وال يج ــه الل ــة -رحم ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــال ش وق
ــي ليســت  ــة الت ــث الضعيف ــى األحادي ــريعة عل ــي الش ــد ف يعتم
ــن  ــره م ــل وغي ــن حنب ــد ب ــن أحم ــنة ، لك ــة وال حس صحيح
العلمــاء جــوزوا أن يــروى فــي فضائــل األعمــال مــا لــم يعلــم 
أنــه ثابــت إذا لــم يعلــم أنــه كــذب ، وذلــك أن العمــل إذا علــم 
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   القسم اخلامس : السؤال عن اإلجازة)	3(. 
    ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال: هــل بقــي أحــد 
مــن العلــاء الذيــن يصلــون بإســنادهم إىل رســول اهلل 
ــا عــى أســائهم  ملسو هيلع هللا ىلص وإىل كتــب أئمــة اإلســالم؟ دلون
وعناوينهــم حتــى نســتطيع يف طلــب احلديــث والعلــم 

إليهــم.
   اجلــواب : يوجــد عنــد بعــض العلــاء أســانيد 
ــة؛  ــا قيم ــت هل ــن ليس ــنة، لك ــن الس ــم بدواوي تصله
ــة  ــرواة عدال ــن ال ــر م ــة الكث ــند، وجهال ــول الس لط

وضبطــا)37(.  
 املطلب الثالث : أسئلة حول السنة النبوية.

ــؤاالً ، )10(  ــه )15( س ــئلة في ــدد األس ــغ ع ــد بل  وق
أســئلة يف املجموعــة األوىل ، و )5( أســئلة يف املجموعة 

الثانيــة. 
ويمكــن تقســيم أنــواع أســئلة الســنة النبويــة إىل 

األقســام اآلتيــة :
الســنة  معنــى  عــن  الســؤال   : األول  القســم 

. )3 8 ( مها قســا أ و

أنــه مشــروع بدليــل شــرعي وروى حديــث ال يعلــم أنــه كــذب 
جــاز أن يكــون الثــواب حقــًا ، ولــم يقــل أحــد مــن األئمــة أنــه 
ــًا أو مســتحبًا بحديــث ضعيــف  يجــوز أن يجعــل الشــيء واجب
ــروى  ــوز أن ي ــاع .. فيج ــف اإلجم ــد خال ــذا فق ــال ه ــن ق ، وم
فــي الترغيــب والترهيــب مــا لــم يعلــم أنــه كــذب ، ولكــن فيمــا 
علــم أن اللــه رغــب فيــه أو رهــب منــه بدليــل آخــر غيــر هــذا 
المجهــول حالــه« ينظــر: مجمــوع الفتــاوى)122/14، 123(. 
	3. اإلجــازة : إذن فــي الروايــة لفظــًا أو كتبــًا. ينظــر : فتــح المغيــث 

 .)	5/2(
37. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 371(.

38. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 357، 358(.

   ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال :« الســنة املطهــرة 
ــي  ــلم؛ ألين وبصفت ــرد املس ــى الف ــا ع ــدى وجوهب وم
ــن  ــن آراء م ــمعت م ــا س ــى م ــية وع ــري اجلنس م
الكثــر مــن علــاء الديــن يف مــر بــأن الســنة بصفــة 
ــالة  ــه الص ــول علي ــال للرس ــوال وأفع ــي أق ــة ه عام
ــواب  ــا ث ــون يل هب ــوف يك ــا فس ــالم إن فعلته والس
ــن  ــا فل ــت عنه ــاىل، وإن ختلي ــبحانه وتع ــن اهلل س م
أحــرم مــن ثواهبــا وال يكــون عــي ذنــب أو إثــم، ممــا 
دفعنــي للكتابــة إليــك التضــارب الكبــر الــذي أجــده 
بــني مــا تعلمتــه يف مــر وبــني مــا أســمعه هنــا يف مكة 
املكرمــة ومــا أقــرأه مــن كتــب دينيــة ومقــاالت الكثر 

ــة؟ ــاء يف اململك ــن العل م
ثانيــا: إرشــادي إىل بعــض أســاء الكتــب التــي تبحث 

يف هــذا املوضــوع حتــى أمتكــن مــن احلصــول عليهــا.
اجلــواب : أوال: تطلــق الســنة ويــراد هبــا: مــا ثبــت عن 
ــه  ــه وصفات ــه وتقريرات ــه وأفعال ــن أقوال ــي ملسو هيلع هللا ىلص م النب
اخللقيــة واخللقيــة، وذلــك عنــد علــاء احلديــث، وأمــا 
علــاء أصــول الفقــه فيبينــون الفــرق بينها وبــني األدلة 
األخــرى: القــرآن واإلمجــاع والقيــاس واآلثــار التــي 
ــم-  ــني -ريض اهلل عنه ــة والتابع ــوال الصحاب ــن أق م
وتطلــق الســنة عنــد الفقهــاء ويــراد هبــا: مــا دل 
الــرشع عــى العمــل بــه دون إلــزام فيثــاب مــن فعلــه 
ــالة  ــى وص ــالة الضح ــل: ص ــه مث ــن ترك ــم م وال يأث
ركعتــني أو أربــع قبــل الظهــر وصــوم يــوم عاشــوراء 
وثالثــة أيــام مــن كل شــهر ونحــو ذلــك، وهــي هبــذا 
ــراد  ــاح، وتطلــق وي املعنــى درجــة بــني الفــرض واملب
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ــى  ــذا املعن ــة، وه ــو: الطريق ــوي وه ــى اللغ ــا املعن هب
عــام وال تعــارض بــني معانيهــا، بــل االختــالف 
بينهــا اختــالف تنــوع أساســه اختــالف مواقعهــا مــن 

ــوم. ــك العل ــاء يف تل ــالح العل ــوم واصط العل

ــنة  ــرآن والس ــف الق ــك إىل تعري ــع يف ذل ــا: ارج ثاني
واحلديــث واألثــر يف كتــب علــوم احلديــث)39( وكتــب 
ــام  ــوع وصي ــالة التط ــاب ص ــه)40( وإىل ب ــول الفق أص

ــه«)41(. ــب الفق ــن كت ــك م ــو ذل ــوع ونح التط
القسم الثاين : السؤال عن حجية السنة)42(.

ــض  ــرى بع ــؤال :«ي ــك : س ــى ذل ــة ع ــن األمثل   وم
ــاد  ــق اآلح ــن طري ــة ع ــث املروي ــاس أن األحادي الن
غــر حجــة يف العقيــدة؛ ألهنــا تفيــد الظــن، والعقيــدة 
ال تبنــى عــى الظــن، وينســبون هــذا القــول إىل إمامــني 
ــذا  ــى ه ــم ع ــو تعليقك ــا ه ــة، م ــة األربع ــن األئم م

ــوع؟ املوض
ــد  ــد تفي ــة ق ــاد الصحيح ــث اآلح ــواب : أحادي اجل
اليقــني إذا احتفــت بالقرائــن وإال أفــادت غلبــة الظــن، 
وعــى كلتــا احلالتــني جيــب االحتجــاج هبــا يف إثبــات 

39. مثــل: كتــاب معرفــة علــوم الحديــث للحاكــم ، والكفايــة فــي 
ــن  ــث الب ــوم الحدي ــدادي ، وعل ــب البغ ــة للخطي ــم الرواي عل
الصــالح ، وتدريــب الــراوي             للســيوطي ، وفتــح المغيــث 

للســخاوي ، ونزهــة النظــر البــن حجــر وغيرهــا.
ــزم ،   ــن ح ــكام الب ــول األح ــي أص ــكام ف ــاب اإلح ــل : كت 40. مث
واإلحــكام فــي أصــول األحــكام لآلمــدي ، واللمــع فــي أصول 
الفقــة للشــيرازي ، والمســتصفى مــن علــم األصــول للغزالــي ، 

وروضــة الناظــر وجنــة المناظــر البــن قدامــة وغيرهــا.
41.  ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 358(.

42. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 0	3، 		3(.

العقيــدة وســائر األحــكام الرشعيــة)43(، ولذلــك أدلــة 
ــن حــزم يف مباحــث  ــو حممــد عــي ب كثــرة ذكرهــا أب
ــكام[  ــول األح ــكام يف أص ــاب ]اإلح ــن كت ــنة م الس
ــه  ــة يف كتاب ــم اجلوزي ــن قي ــد اهلل اب ــو عب ــا أب ، وذكره
]الصواعــق املرســلة عــى اجلهميــة واملعطلــة[، منهــا: 
أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كان يرســل آحــاد النــاس بكتبــه إىل 
ملــوك الــدول ووجهائهــا ككــرى وقيــر يدعوهــم 
ــت  ــو كان ــه، ول ــه ورشائع ــالم عقيدت ــا إىل اإلس فيه
ــا  ــادًا م ــا آح ــك لكوهن ــم بذل ــوم عليه ــة ال تق احلج
اكتفــى بإرســال كتابــه مــع واحــد؛ لكونــه عبثــًا 
وألرســل بــه عــددًا يبلــغ حــد التواتــر لتقــوم احلجــة 
عــى أولئــك يف زعــم مــن ال حيتــج بخــر اآلحــاد يف 
العقيــدة، ومنهــا: إرســاله ملسو هيلع هللا ىلص معــاذا إىل اليمــن واليــًا 
ــه  ــان وج ــة، وبي ــدة ورشيع ــالم عقي ــًا إىل اإلس وداعي
ــاد  ــع آح ــب م ــاله الكت ــدم يف إرس ــه تق ــتدالل ب االس
النــاس، إىل أمثــال ذلــك مــن أفعالــه ملسو هيلع هللا ىلص ، وإذا أردت 

43.  وهذا محل إجماع عند العلماء 
ــتدالل  ــوم اس ــهور معل ــه- » ومش ــه الل ــم –رحم ــن القي ــال اب     ق
أهــل الســنة باألحاديــث ورجوعهــم إليهــا، فهــذا إجمــاع منهــم 
ــار اآلحــاد، وكذلــك أجمــع أهــل اإلســالم  علــى القــول بأخب
متقدموهــم ومتأخروهــم علــى روايــة األحاديــث فــي صفــات 
ــان  ــول اإليم ــة وأص ــدر والرؤي ــائل الق ــي مس ــى وف ــه تعال الل
والشــفاعة والحــوض وإخــراج الموحديــن مــن المذنبيــن مــن 
ــب  ــب والترهي ــي الترغي ــار وف ــة والن ــة الجن ــي صف ــار، وف الن
والوعــد والوعيــد، وفــي فضائــل النبــي-r- ومناقــب أصحابــه 
وأخبــار األنبيــاء المتقدميــن وأخبــار الرقــاق وغيرهــا مــا يكثــر 

ــلة )ص: 	58(. ــق المرس ــر الصواع ــر: مختص ــره.« ينظ ذك
ــن  ــال ، واب ــن بط ــزم ، واب ــن ح ــًا اب ــاع أيض ــل اإلجم ــن نق        وم

ــوكاني. ــد ، والش ــق العي ــن دقي ــة ، واب قدام
       ينظــر : اإلحــكام فــي أصــول األحــكام )113/1( شــرح صحيح 
ــر)313/1(  ــة الناظ ــال )385/10( روض ــن بط ــاري الب البخ

ارشــاد الفحــول )1/	13(.
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اســتقصاء األدلــة ودراســتها فارجــع إليهــا يف الكتابني 
ــابقني )44(. الس

وأمــا نســبة القــول بــا ادعــوه إىل إمامــني مــن األئمــة 
ــة  ــة األربع ــك وكالم األئم ــة لذل ــال صح ــة ف األربع
ــر  ــك أم ــم بذل ــاد وعمله ــار اآلح ــاج بأخب يف االحتج

ــوم«)45(. ــهود معل مش
حــول  شــبهات  عــن  الســؤال   : الثالــث  القســم 

. الســنة)	4( 

44. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 4	3(.  
ــار  ــة أخب ــى حجي ــم عل ــل العل ــا أه ــي ذكره ــة الت ــن األدل         وم

ــر : ــا ُذك ــر م ــد غي ــي العقائ ــاد ف اآلح
ُهوا فِي . 1 َيَتَفقَّ نُْهــْم َطاِئَفــٌة لِّ قولــه تعالــى: )َلْواَل َنَفَر ِمــن ُكلِّ فِْرَقٍة مِّ

ــا  ــد فم ــى الواح ــع عل ــة تق ــة: 122[، والطائف ــِن(   ]التوب ي الدِّ
ــور  ــغ ألم ــم، والتبلي ــد العل ــا ُيفي ــالم بم ــذار إع ــه، واإلن فوق

ــرق. ــال ف ــا ب ــدة وغيره ــن عقي ــرع م الش
قولــه تعالــى : )َواَل َتْقــُف َمــا َلْيــَس َلــَك بـِـِه ِعْلــٌم( ]اإلســراء: . 2

ــن  ــلمون م ــزل المس ــم ي ــه، ول ــل ب ــه وال تعم 	3[ أي ال تتبع
عهــد الصحابــة يقفــون أخبــار اآلحــاد ويعملــون بهــا ويثبتــون 
ــكان  ــًا ل ــد علم ــت ال تفي ــو كان ــات، فل ــا الصف ــى به ــه تعال لل
ــد  ــم ق ــالم كله ــة اإلس ــم وأئم ــون وتابعوه ــة والتابع الصحاب

ــه علــم. قفــوا مــا ليــس لهــم ب
حديــث ابــن عبــاس -t- ، قــال ســعيد بــن جبيــر : قلــت البــن . 3

عبــاس: إن نوفــًا الَبكالــِي يزعــم أن موســى صاحــَب الخضــر 
ليــس موســى بنــي إســرائيل؟ فقــال ابــن عبــاس: كــذب عــدو 
اللــه! أخبرنــي أبــّي بــن كعــب قــال: خطبنــا رســول اللــه، ثــم 
ذكــر حديــث موســى والخضــر بشــيء يــدل علــى أن موســى 
صاحــُب الخضــر ، الحديــث أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه 

)35/1ح:122( .
ــر  ــت خب ــه ُيثب ــه وورع ــع فقه ــاس م ــن عب ــافعي :« فاب ــال الش ق
ــه امــرأ مــن  َب ب أبــي بــن كعــب عــن رســول اللــه حتــى ُيَكــذِّ
ــا  ــه بم ــول الل ــن رس ــب ع ــن كع ــي ب ــه أب ــلمين، إذ حدث المس
فيــه داللــة علــى أن موســى بنــي إســرائيل صاحــُب الخضــر« ، 
وجــه الداللــة : أن مســألة أثبــات أن موســى بنــي إســرائيل هــو 

ــة. ــة ال العملي ــائل العلمي ــن المس ــر م ــُب الخض صاح
ــكام  ــول األح ــي أص ــكام ف ــالة )442/1( اإلح ــر : الرس 45. ينظ

)109/1( مختصــر الصواعــق المرســلة )ص: 578(.
	4. ينظــر : فتــاوى اللجنــة الدائمــة - 1 )4/ 0	3، 373( ، وفتاوى 

ومــن األمثلــة عى ذلــك : ســؤال :« يف كتــاب ]جواهر 
البخــاري[ حديــث هــو: قــال ملسو هيلع هللا ىلص : »إذا وقــع الذبــاب 
يف رشاب أحدكــم فليغمســه ثــم لينزعــه، فــإن يف أحــد 
جناحيــه داء ويف اآلخــر شــفاء« رواه أبــو هريــرة ريض 
اهلل عنــه   يقــول: بــأن الذبــاب ال حيمــل إال األمــراض، 
فكيــف يكــون يف أحــد جناحيــه دواء؟ يقولــون: هــذا 
ال يوافــق العقــل، فهــل هــذا احلديــث صحيــح؟ 

وبــاذا نــرد عــى هــؤالء؟
رواه  ســندًا  صحيــح  احلديــث  هــذا   : اجلــواب 
ــعيد  ــق أيب س ــن طري ــواهد م ــه ش ــاري)47(، ول البخ
عنــد النســائي)48( وابــن ماجــه)49(، ومــن طريــق 
أنــس بــن مالــك عنــد البــزار)50(، ومتنــه ال يتعــارض 
ــي  ــدرك أن يف جناح ــل ال ي ــإن العق ــل، ف ــع العق م
ــر  ــا داء ويف اآلخ ــاب داء أو دواء، أو أن يف أحدمه الذب
شــفاء، وإنــا يعــرف ذلــك إمــا عــن طريــق جتربــة أو 
ــن  ــا ع ــارب، وإم ــراء جت ــني وإج ــادة اجلناح ــل مل حتلي
ــق  ــن طري ــت ع ــوم، ومل يثب ــي إىل املعص ــق وح طري
ــال:  ــى يق ــك حت ــن ذل ــارب يشء م ــل والتج التحلي

اللجنة الدائمة 2	 )189/3، 191، 194، 195، 	19(.   
47. أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه : كتــاب بــدء الخلــق ، بــاب 
ــي  ــإن ف ــه، ف ــم فليغمس ــراب أحدك ــي ش ــاب ف ــع الذب إذا وق
إحــدى جناحيــه داء وفــي األخــرى شــفاء )130/4ح:3320( 

.	t- ــرة ــي هري ــث أب ــن حدي م
ــاب  ــرة ،ب ــرع والعتي ــاب الف ــننه : كت ــي س ــائي ف ــه النس 48.  أخرج

ــاء )178/7ح:2	42(.  ــي اإلن ــع ف ــاب يق الذب
ــع  ــاب يق ــب ، ب ــاب الط ــننه : كت ــي س ــة ف ــن ماج ــه اب 49.  أخرج

الذبــاب فــي اإلنــاء )1159/2ح:3504(.
50.  أخرجه البزار في مسنده )500/13ح:7323(.
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إنــه معــارض للحديــث أو موافــق)51(، إنــا هــو جمــرد 
ــمئزاز  ــرشي واش ــع الب ــرة الطب ــؤه نف ــاع منش استبش
ــك  ــرف ذل ــم يع ــا -ملسو هيلع هللا ىلص- فل ــانية، أم ــس اإلنس النف
عــن دراســة وحتليــل أيضــا، فإنــه أمــي عــاش حياتــه 
ــر  ــا أخ ــم، وإن ــذا احلك ــا هب ــد هل ــة ال عه ــة أمي يف أم
بــه -ملسو هيلع هللا ىلص-عــن وحــي مــن اهلل تعــاىل الــذي خلــق كل 
يشء وعلــم خواصــه )أاَََل يَْعلَُم َمــْن َخلََق َوهـُـَو اللَِّطيُف 
ــندًا  ــث س ــت احلدي ــإذا ثب ــك: 14[ ، ف ــُر(   ]امُلل اْلَخبِي
وجــاء اخلــر وحيــًا ممــن أحــاط بــكل يشء علــا عــى 

ــث   ــة الحدي ــة موافق ــة العلمي ــات الحديث ــت الدراس ــل أثبت 51.  ب
ومــن أقــوى األبحــاث التــي أقيمــت فــي هــذا الموضــوع بحث 
األســتاذ الدكتــور مصطفــى إبراهيــم حســن ، أســتاذ الحشــرات 
ــة  ــر مركــز أبحــاث ودراســات الحشــرات الناقل ــة ، ومدي الطبي
لألمــراض ، وكان بحثــه بعنــوان : » الــداء والــدواء فــي جناحــي 
http://www. : الذبــاب »ينظــر الكتــاب علــى الرابــط اآلتــي

  eajaz.org/pdf/12.pdf
      وقــال أبــو شــهبة -رحمــه اللــه- » وقــد شــاء ربــك العالــم بمــا 
ــل  ــث، وأن يتوص ــذا الحدي ــرُّ ه ــر ِس ــون أن يظه ــا يك كان وم
ــة للميكــروب  ــاب مــادة قاتل ــي الذب ــى أن ف ــاء إل بعــض  األطب
ــا  ــادة م ــي إب ــَبًبا ف ــادة َس ــذه الم ــون ه ــاء تك ــي اإلن ــه ف فبغمس
ــه،  ــة ب ــون عالق ــا تك ــي ربم ــم الت ــن الجراثي ــاب م ــه الذب يحمل
وبذلــك أصبــح مــا قــال العلمــاء األقدمــون - تجويــًزا - 
حقيقــة مقــررة، وإليــك مــا ذكــره أحــد األطبــاء العصرييــن فــي 
محاضــرة بجمعيــة الهدايــة اإلســالمية بمصــر قال:يقــع الذبــاب 
ــا  ــأ منه ــي تنش ــم الت ــوءة بالجراثي ــذرة الممل ــواد الق ــى الم عل
ــا  ــأكل بعًض ــه، وي ــا بأطراف ــل بعضه ــة فينق ــراض المختلف األم
آخــر فتتكــون فــي جســمه مــادة ســامة يســميها علمــاء الطــب 
ــراض،  ــم األم ــن جراثي ــل كثيًراًام ــي تقت ــا« وه ــد البكتيري »مبع
وال يمكــن لتلــك الجراثيــم أن تبقــى حيــة أو يكــون لهــا 
ــا  ــد البكتيري ــود مبع ــال وج ــي ح ــان ف ــم اإلنس ــي جس ــر ف تأثي
هــذا، وإن هنــاك خاصــة فــي أحــد الجناحيــن هــي أنــه يحــول 
ــاب  ــقط الذب ــذا إذا س ــى ه ــه، وعل ــى ناحيت ــا إل ــد البكتيري مبع
فــي شــراب أو طعــام وألقــى الجراثيــم العالقــة بأطرافــه، 
فــإن أقــرب مبعــد لتلــك الجراثيــم وأول َواٍق منهــا هــو مبعــد 
ــد  ــن أح ــا م ــه قريًب ــي جوف ــاب ف ــه الذب ــذي يحمل ــا ال البكتيري
جناحيــه، فــإذا كان هنــاك داء فــدواؤه قريــب منــه« ينظــر : دفــاع 

ــرقين )ص: 170( .  ــبه المستش ــنة ورد ش ــن الس ع

ــة  ــم بصح ــب احلك ــني -r- وج ــادق األم ــان الص لس
احلديــث، وكانــت دعــوى معارضــة العقــل لــه قــوالً 
ــب  ــب، فوج ــم بالغي ــداه الرج ــرص، وس ــه اخل حلمت
اطراحهــا، وبذلــك حصحــص احلــق وزهــق الباطــل 

ــا«)52(.  ــل كان زهوق إن الباط
القسم الرابع : السؤال عن كتب السنة)53( .

ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال : » مــا هــي أفضــل 
الكتــب لــرشح صحيــح اإلمــام البخــاري؟

ــام  ــح اإلم ــرشوح لصحي ــل ال ــن أفض ــواب : م اجل
ــن حجــر  ــاري( لإلمــام اب ــح الب ــاب )فت البخــاري كت

رمحــه اهلل«)54(.
املطلب الرابع: أسئلة احلكم عى احلديث. 

ــدد  ــغ ع ــد بل ــؤاالً فق ــر س ــو األكث ــوع ه ــذا الن    وه
يف  ســؤاالً   )45(  ، ســؤاالً   )112( فيــه  األســئلة 

52. ينظــر : فتــاوى اللجنــة الدائمــة - 1 )4/ 424( ، وقــد أجــاب 
عــن هــذا الحديــث بمعنــى مــا أجــاب بــه أعضــاء اللجنــة :  ابن 
ــي.  ــم ، والمعلم ــن القي ــي ، واب ــاوي ، والخطاب ــة ، والطح قتيب
ــرح  ــث ) ص: 335،334( ، ش ــف الحدي ــل مختل ــر : تأوي ينظ
مشــكل اآلثــار )242/8( معالــم الســنن )259/4( زاد المعــاد 

ــوار الكاشــفة )ص:233(. )103/4( األن
53.  ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 354، 373(.

ــدل  ــا ي ــة 2	 )279/3( ومم ــة الدائم ــاوى اللجن ــر : فت 54.  ينظ
ــوكاني- ــول  الش ــر  ق ــن حج ــظ اب ــرح الحاف ــة ش ــى أفضلي عل
ــرة  ــاري: »ال هج ــرح البخ ــه أن يش ــب من ــا ُطل ــه الله-لم رحم
بعــد الفتــح«،  يريــد بذلــك )فتــح البــاري( ينظــر : الحطــة فــي 
ــروحات  ــاري ش ــح البخ ــاح )ص: 71( ، ولصحي ــر الصح ذك
كثيــرة مــن أهمهــا : فتــح البــاري للحافــظ ابــن رجــب رحمــه 
ــاب  ــى كت ــه  مؤلفــه إل ــم يكمــل ،  وقــد وصــل في ــه ل ــه لكن الل
الجنائــز ، والكواكــب الــدراري فــي شــرح صحيــح البخــاري( 
ــح  ــرح صحي ــاري ش ــدة الق ــه- ، وعم ــه الل ــي –رحم للكرمان
ــه- ، وإرشــاد الســاري لشــرح  ــي –رحمــه الل البخــاري   للعين

ــطالني  ــاري  للقس ــح البخ صحي
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املجموعــة   األوىل ، و )7	( ســؤاالً يف املجموعــة 
الثانيــة. 

ــواع أســئلة احلكــم عــى احلديــث  ويمكــن تقســيم أن
ــة : ــام اآلتي إىل األقس

 القسم األول : السؤال عن درجة حديث واحد)55(.  
ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال :« مــا درجــة 

حديــث »صــالة النهــار مثنــى مثنــى« ؟
ــو  ــنده)	5( وأب ــد يف مس ــث رواه أمح ــواب : احلدي اجل
داود)57( والنســائي)58( والرتمــذي)59( وابــن ماجــه)0	( 
يف ســننهم عــن ابــن عمــر -ريض اهلل عنهــا- بلفــظ: 
ــال اهليثمــي:  ــى « ق ــى مثن ــل والنهــار مثن »صــالة اللي

ــة - 1 )420/4، 421، 424،  ــة الدائم ــاوى اللجن ــر : فت 55.  ينظ
 ،4	7  ،4	5  ،4	1  ،450  ،449  ،443  ،438  ،433  ،429
اللجنــة  وفتــاوى   )483  ،482  ،477  ،472  ،470  ،4	8
الدائمــة 2	)207/3، 209، 213،211، 214، 215، 	21، 
 ،23	  ،235  ،233  ،227  ،224  ،223  ،220  ،219  ،217
 ،244  ،237  ،23	  ،253  ،249  ،248  ،245  ،244  ،237

.)273  ،2	9  ،2	7  ،25	  ،253  ،249  ،248  ،245
	5. ينظر: المسند )8/ 410ح: 4791(.

ــنة ،  ــات الس ــوع وركع ــواب التط ــي داود ، أب ــنن أب ــر : س 57. ينظ
بــاب صــالة النهــار )466،465/2ح: 1295(.

ــاب  ــار، ب ــوع النه ــل وتط ــام اللي ــاب قي ــى ، كت ــر : المجتب 58.  ينظ
ــل )3/ 227ح: 			1(. ــالة اللي ــف ص كي

ــالة  ــاب : أن ص ــفر ، ب ــواب الس ــذي ، أب ــع الترم ــر : جام 59.  ينظ
ــى )734/1ح:597(. ــى مثن ــار مثن ــل والنه اللي

0	. ينظــر :ســنن ابــن ماجــة ، كتــاب إقامــة الصــالة والســنة 
فيهــا ، بــاب مــا جــاء فــي صــالة الليــل والنهــار مثنــى 
ابــي  ابــن   : أيضــا  وأخرجــه   ، مثنــى)419/1ح1322( 
والبخــاري   ،  )		34 )74/2ح:  مصنفــه  فــي  شــيبة 
فــي  خزيمــة  وابــن   ، الكبيــر)285/1(  التاريــخ  فــي 
صحيحــة )214/2ح:1210( وابــن حبــان فــي صحيحــه 

. )2 4 8 2 : 2ح 3 1 /	 (

ــول  ــات)1	(، وق ــم ثق ــه كله ــح روات ــث صحي حدي
الدارقطنــي: ذكــر النهــار مزيــد عــى الروايــات فهــو 
ــه  ــج ب ــة احت ــه ثق ــوع؛ ألن ــي- ممن ــن البارق ــم م وه

ــة()2	( . اهـــ.«)3	(. ــة مقبول ــادة الثق ــلم وزي مس
ــي  ــاوي ف ــره المن ــد ، ذك ــع الزوائ ــي مجم ــه ف ــف علي ــم أق 1	.  ل

فيــض القديــر )4/ 221(.
2	.  ينظر : فيض القدير )221/4( ، العلل )13/	3(.

3	. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 429( 
     اختلــف العلمــاء  فــي زيــادة قولــه: »والنهــار« ، التــي  زادهــا علــي 

بــن عبــد اللــه البارقــي عــن ابــن عمــر -t- علــى قولين : 
     األول : أنهــا صحيحــة ، فقــد صححهــا البخــاري ،وابــن خزيمــة 
ــم  ــي عنده ــاوي وه ــي والمن ــي والبيهق ــان والخطاب ــن حب واب
مــن قبيــل زيــادة الثقــة ، وزيــاد الثقــة مقبولــة ، وعلــي بــن عبــد 
ــنن  ــر : الس ــه  ينظ ــي صحيح ــلم ف ــه مس ــج ب ــي احت ــه البارق الل
ــة  ــن خزيم ــح اب ــي )487/2ح:4351( صحي ــرى للبيهق الكب
)214/2ح:1210(  صحيــح ابــن حبــان )	/231ح:2482(، 

ــر )221/4( ــض القدي ــنن )278/1( ، في ــم الس معال
ــن  ــن معي ــد واب ــا أحم ــد ضعفه ــة  ، فق ــا ضعيف ــي : أنه        الثان
ــد )ص:  ــام أحم ــائل اإلم ــر : مس ــي ينظ ــائي والدارقطن والنس
390( ، التمهيــد )185/13( ، المجتبى للنســائي )3/ 227ح: 

			1( ، العلــل )13/	3(.
ــة  ــر أئم ــه-  : » أكث ــه الل ــن حجر-رحم ــي اب ــظ ف ــال الحاف        ق
ــأن  ــار« ب ــه: »والنه ــي قول ــادة، وه ــذه الزي ــوا ه ــث أعل الحدي
ــر:  ــا عنه«ينظ ــم يذكروه ــر ل ــن عم ــاب اب ــن أصح ــاظ م الحف

فتــح البــاري )479/2(.
     وقــال شــيخ اإلســالم ابــن  تيميــة -رحمــه اللــه- » فهــذا يرويــه 
األزدي عــن علــي بــن عبــد اللــه البارقــي عــن ابــن عمــر، وهــو 
ــم  ــر، فإنه ــن عم ــن اب ــون ع ــات المعروف ــا رواه الثق ــالف م خ
رووا مــا فــي الصحيحيــن أنــه ســئل عــن صــالة الليــل فقــال : 
» صــالة الليــل مثنــى مثنــى فــإذا ِخْفــَت الفجــر فأوتــر بواحــدة 
ــث  ــاء حدي ــن العلم ــره م ــد وغي ــام أحم ــف اإلم ــذا ضع » وله
ــة  ــون مقبول ــة، فتك ــن الثق ــادة م ــذه زي ــال ه ــي . وال يق البارق

لوجــوه :
        أحدهــا : أن هــذا متكلــم فيــه ، الثانــي : أن ذلــك إذا لــم يخالــف 
ــي  ــوالن ف ــه ق ــور ففي ــن الجمه ــرد ع ــإذا انف ــور، وإال ف الجمه
ــف  ــم يخال ــذا إذا ل ــث : أن ه ــره  ، الثال ــد وغي ــب أحم مذه
المزيــد عليــه، وهــذا الحديــث قــد ذكــر ابــن عمــر : أن رجــال 
ســأل النبــي -r-عــن صــالة الليــل فقــال : » صــالة الليــل مثنــى 
مثنــى، فــإذا خفــت الصبــح« ، ينظــر : ، مجمــوع الفتــاوى 

ــب )98/9(. ــن رج ــاري الب ــح الب )289/21( ، فت
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القســم الثــاين : الســؤال عــن درجــة أكثــر مــن 
 .)	4 حديــث)

ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال » مــا هــي درجــات 
األحاديــث التاليــة:

)أ( »إن اهلل تعاىل حيب الفقر املتعفف أبا العيال« .
ــض  ــف، ويبغ ــي املتعف ــب احلي ــاىل حي )ب( »إن اهلل تع

ــف« . ــائل امللح ــذيء الس الب
)ج( »ليــس الغنــى عــن كثــرة العــرض، ولكــن الغنــى 

غنــى النفــس« .
)د( »مــن تــزوج فقــد أحــرز شــطر دينــه، فليتــق اهلل يف 

الشــطر الثــاين« .
ــس،  ــهام إبلي ــن س ــموم م ــهم مس ــرة س )هـــ( »النظ
ــاىل  ــاه اهلل تع ــاىل أعط ــن اهلل تع ــا م ــا خوف ــن تركه فم

ــه« . ــه يف قلب ــد حالوت ــا جي إيان
اجلــواب : احلديــث رقــم )أ( : رواه ابــن ماجــه، عــن 
عمــران بــن حصــني، عــن النبــي -ملسو هيلع هللا ىلص- بلفــظ: 
»إن اهلل حيــب عبــده املؤمــن الفقــر املتعفــف أبــا 
ــي،  ــى اجلهن ــن عيس ــاد ب ــنده مح ــال«)5	( ، ويف س العي

ــر  ــن عم ــث اب ــن حدي ــن م ــي الصحيحي ــّرج ف ــث مخ       والحدي
دون زيــاد »والنهــار« أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه : أبــواب 
ــلم  ــر)24/2ح:990( ،  ومس ــي الوت ــاء ف ــا ج ــاب م ــر ، ب الوت
ــاب  ــا، ب ــافرين وقصره ــالة المس ــاب ص ــه : كت ــي صحيح ف
ــل  ــر اللي ــن آخ ــة م ــر ركع ــى، والوت ــى مثن ــل مثن ــالة اللي ص

  . )1/	51ح:749( 
ــة - 1 )420/4، 428، 434،  ــة الدائم ــاوى اللجن ــر : فت 4	. ينظ
454، 		4، 484( وفتــاوى اللجنــة الدائمــة 2	)3/ 207، 

 .)273  ،2	0  ،254  ،225  ،221
5	. ينظــر : ســنن ابــن ماجــة )1380/2ح: 4121( وأخرجــه 
أيضــا : العقيلــي فــي الضعفــاء )474/3( والطبرانــي فــي 
ــعب  ــي ش ــي ف ــر )242/18ح: 07	( والبيهق ــه الكبي معجم

قــال الذهبــي: ضعفــوه)		(، وموســى بــن عبيــدة 
ويف  : ضعفــوه)7	(،  ]الكشــاف[  قــال يف  الربــذي، 
ــه)8	(،  ــة عن ــل الرواي ــد: ال حت ــن أمح ــاء[ ع ]الضعف
ــن  ــمع م ــران مل يس ــن مه ــم ب ــا القاس ــنده أيض ويف س
ــي:  ــظ العراق ــال احلاف ــني)9	(، وق ــن حص ــران ب عم
ســنده ضعيــف)70(، وقــال الســخاوي: لكــن لــه 
شــواهدء)71(، ورمــز لــه الســيوطي يف كتابــه ]اجلامــع 

الصغــر[ برامــوز احلســن)72(
ــرة  ــن أيب هري ــزار ع ــم )ب( : رواه الب ــث رق واحلدي
ــى  ــد حت ــن عب ــال: »ال يؤم ــه ق ــي -ملسو هيلع هللا ىلص- أن ــن النب ع
ــوم  ــاهلل والي ــن ب ــن كان يؤم ــه، وم ــاره بوائق ــن ج يأم
اآلخــر فليقــل خــرا أو ليصمــت، إن اهلل حيــب احليــي 
ــائل  ــر الس ــذيء الفاج ــض الب ــف ويبغ ــم املتعف احللي
اإليمــان )13/ 107ح: 10028( جميعهــم مــن طريــق موســى 

بــن عبيــدة بهــذا اإلســناد.
       ولــه طريــق آخــر أخرجــه :ابــن عــدي فــي الكامــل )0/7	3( 
والطبرانــي فــي معجمــه الكبيــر)18/	18ح:441( وأبونعيــم 
ــد بــن الفضــل، عــن  فــي الحليــة )282/2(   مــن طريــق محمَّ
ــد بــن ســيرين، عــن عمــران حصيــن بــه  زيــد العمــي، عــن محمَّ
، وإســناده واٍه  فيــه محمــد بــن الفضــل كــذاب ينظــر : الجــرح 
االعتــدال  ميــزان  الكامــل)255/7(   )57/8( والتعديــل 

)4/	(، الكاشــف)210/2(.       
ــر  ــن حج ــظ اب ــه الحاف ــال عن ــف )350/1( وق ــر: الكاش 		. ينظ

:«ضعيف«ينظــر: التقريــب )ص: 552(.
7	. ينظر : الكاشف )2/	30(.
8	. ينظر: الضعفاء )0/4	1(.

9	.  ينظر : الضعفاء )474/3(.
ــي  ــًا العقيل ــه أيض ــر)294/2( ، وضعف ــض القدي ــر: في 70.  ينظ
ــاح  ــاء )474/3( مصب ــر : الضعف ــي ينظ ــري واأللبان والبوصي

الزجاجــة )4/	21( السلســة الضعيفــة )1/ 129(
71.  ينظر المقاصد الحسنة )ص:210(. 

72. ينظر: الجامع الصغير )157/1ح:1887(.
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ــد  ــد[ بع ــع الزوائ ــي يف ]جمم ــال اهليثم ــح«)73(، وق املل
ذكــره: فيــه حممــد بــن كثــر وهــو ضعيــف جــدا)74(، 
ــن مســعود 	ريض  ــه عــن اب ــة الطــراين ل وذكــر رواي
ــب  ــن مصع ــوار ب ــه س ــال: في ــم ق ــه	  )75(، ث اهلل عن
األوىل)77(  اجلملــة  لكــن  اهـــ)	7(،  مــرتوك.  وهــو 

ــني. ــان يف الصحيح ــة)78( ثابتت ــة الثاني واجلمل
ــلم)80(  ــاري)79( ومس ــم )ج( : رواه البخ ــث رق احلدي
ــن أيب  ــذي)83(، ع ــائي)82( والرتم ــو داود)81( والنس وأب
هريــرة 	ريض اهلل عنــه	 مرفوعــا بلفــظ: »ليــس الغنى 

73.  ينظر:مسند البزار )	215/1ح:2	93(.
ــدال)17/4(  ــزان االعت ــد )8/	7( مي ــع الزوائ ــر : مجم 74. ينظ

ــزان)351/5(. ــان المي لس
75. ينظر: المعجم الكبير للطبراني )10/	19ح:10442(.

	7. ينظــر: مجمــع الزوائــد )9/8	1( ميــزان االعتــدال)2/	24( 
لســان الميــزان)128/3(.

ــم  ــان تحري ــاب بي ــاب اإليمان،ب ــلم ، كت ــح مس ــر: صحي 77. ينظ
.	t- ــرة ــي هري ــث أب ــن حدي ــار)8/1	ح:	4( م ــذاء الج إي
78. ينظــر: صحيــح البخــاري ،كتــاب األدب، بــاب: مــن كان 
ــؤذ جــاره )018/11/8	(  ــوم اآلخــر فــال ي ــه والي يؤمــن بالل
ــرام  ــى إك ــث عل ــاب الح ــان، ب ــلم،كتاب اإليم ــح مس ، وصحي
الجــار والضيــف، ولــزوم الصمــت إال عــن الخيــر وكــون ذلــك 
	t- ــرة ــي هري ــث أب ــن حدي ــن اإليمان)8/1	ح:47(م ــه م كل
79. ينظــر: صحيــح البخــاري ،كتــاب الرقــاق ، بــاب الغنــى غنــى 

ــس)95/8ح:	44	(. النف
80. ينظــر: صحيــح مســلم ، كتــاب الــزكاة ، بــاب ليــس الغنــى عــن 

ــرض)2/	72ح:1051(.  كثرة الع
81.  لــم أقــف عليــه فــي الســنن والفــي مصــادر التخريــج المعتمدة 
ولعلــه وهــم ينظــر : تحفــة األشــراف )437/9(، )170/10( 

 .)199/10(،
82.  ينظر : السنن الكبرى ، كناب الرقائق)283/10ح:	1178(. 

ــاء أن  ــا ج ــاب م ــد ، ب ــواب الزه ــذي ، أب ــع الترم ــر: جام 83.  ينظ
ــس )4/4	1ح:2373(. ــى النف ــى غن الغن

عــن كثــرة العــرض إنــا الغنــى غنــى النفــس « .
يف  اجلــوزي  ابــن  أخرجــه   : )د(  رقــم  احلديــث 
مرفوعــا،  عنــه	  اهلل  	ريض  أنــس  ]العلــل[ عــن 
ــال: ال يصــح)84(، ورواه الطــراين يف معامجــه عــن  وق
ــتكمل  ــد اس ــزوج فق ــن ت ــظ: »م ــا بلف ــس مرفوع أن
نصــف اإليــان فليتــق اهلل يف النصــف الباقــي)85(« قــال 
احلافــظ العراقــي: ســنده ضعيــف)	8(، ورواه احلاكــم 
ــا  ــه	 مرفوع ــس	ريض اهلل عن ــن أن ــتدرك[ ع يف ]املس
ــه اهلل  ــه اهلل امــرأة صاحلــة فقــد أعان بلفــظ: »مــن رزق
عى شــطر دينــه فليتــق اهلل يف الشــطر الباقــي)87(« ورمز 

ــة)88(. ــر[ بالصح ــع الصغ ــيوطي يف ]اجلام ــه الس ل
احلديــث رقــم )هـــ( : رواه الطــراين بســنده عــن عبــد 
ــي -ملسو هيلع هللا ىلص-  ــه	: أن النب ــعود 	ريض اهلل عن ــن مس اهلل ب

ــد  ــه يزي 84. ينظــر : العلــل)122/2)1005( وإســناده ضعيــف في
ــف)380/2(. ــب )ص:599( الكاش ــر: التقري ــي ينظ الرقاش

85. ينظــر: المعجــم األوســط )294/1ح:972(، ولــم أقــف عليــه 
فــي المعجــم الكبيــر والصغيــر المطبــوع ، وقــد ذكــر المنــاوي 
ــر  ــض القدي ــر: في ــالث ينظ ــه الث ــي معاجم ــي رواه ف أن الطيران
)	/ 103( وإســناده ضعيــف ، فيــه يزيــد الرقاشــي وجابــر بــن 
يزيــد الجعفــي وكالهمــا ضعيف.ينظــر: النقريــب )ص:877( 

الكاشــف)288/1(.
	8. ينظر: فيض القدير )	/ 103(.

إســناده  )175/2ح:81	2( وضعــف  المســتدرك   : ينظــر   .87
ــر )	/ 103(. ــض القدي ــر: في ــر. ينظ ــن حج ــظ اب الحاف

والحديــث  الصغيــر)328/2ح:8704(   الجامــع  ينظــر:   .88
ضعفــه ابــن الجــوزي ، والهيثمــي والعراقــي وابــن حجــر 
ينظــر: العلــل)122/2)1005( مجمــع الزوائــد )272/4( 

فيــض القديــر )	/ 103( فتــح البــاري)111/9(.
       وقــال أللبانــي : عــن الحديثيــن فــي صحيــح الترغيــب 
والترهيــب :«حســن لغيــره« وأطــال الــكالم عنهمــا فــي 
السلســة الصحيحــة .ينظــر: صحيــح الترغيــب والترهيــب 
  .)124/2( الصحيحــة  السلســلة  )404/2ح:	191( 
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قــال: »إن النظــرة ســهم مــن ســهام إبليــس مســموم، 
مــن تركهــا بعــد خمافتــي أبدلتــه إيانــا جيــد حالوتــه يف 

ــه)89(««)90( قلب
 القســم الثالــث : الســؤال عــن درجــة حديــث يف 

كتــاب)91(.  
ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال: »يف صفحــة 
	29 مــن كتــاب ]اقتضــاء الــراط املســتقيم ملخالفــة 
ــم[ حديــث يقــول: »مــا ســاء عمــل  أصحــاب اجلحي
أمــة قــط إال زخرفــوا مســاجدهم« ، فــا مــدى صحــة 

ــث؟ ــذا احلدي ه
ــن  ــن اب ــه، ع ــن ماج ــث رواه اب ــذا احلدي ــواب : ه اجل
عمر عــن النبــي -ملسو هيلع هللا ىلص- )92(وهــو حديــث ضعيف؛ ألن 

وإســناده  الكبيــر)173/10ح:2	103(  المعجــم  ينظــر:   .89
ضعيــف جــدًا ، فيــه عبدالرحمــن بــن إســحاق الواســطي 
 )	20/1( الكاشــف  التقريــب)ص:	33(  ضعيف.ينظــر: 
، والحديــث ضعفــه المنــذري واأللبانــي ينظــر: الترغيــب 

.)34/3( الضعيفــة  والسلســلة   )34/3( والترهيــب 
ــي المســتدرك )349/4ح:7875(          وأخرجــه أيضــًا الحاكــم ف
والقضاعــي فــي مســند الشــهاب )195/1ح:292( مــن طريــق 
ــي  ــث أب ــن حدي ــن م ــطي لك ــحاق الواس ــن إس ــن ب عبدالرحم

. 	t- ــه حذيف
90.  ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 441(

 ،440  ،41	  /4(  1  - الدائمــة  اللجنــة  فتــاوى   : ينظــر   .91
الدائمــة  اللجنــة  وفتــاوى   )48	  ،473  ،471  ،448  ،445
 ،270  ،252  ،244  ،238  ،233  ،228  ،218  ،208/3(	2

.)285  ،271
92. ينظــر: ســنن ابــن ماجــة ، كتــاب المســاجد والجماعــات 
، بــاب تشــييد المســاجد)244/1/ح:741( مــن حديــث 
عمــر بــن الخطــاب -t- عنــه كمــا فــي المطبــوع ال مــن 
حديــث ابــن عمــر -رضــي اللــه عنــه- ،  وقــد أخرجــه أيضــًا 
ــي  ــم ف ــة )94/1( وأبونعي ــاح الزجاج ــي مصب ــى كماف أبويعل
الحليــة )125/4( والرافعــي فــي تاريــخ قزويــن )29/3، 30( 
جميعهــم مــن طريــق جبــارة بــن المغلــس عــن عبــد الكريــم بن 
ــون،  ــن ميم ــرو ب ــن عم ــحاق، ع ــي إس ــن أب ــن، ع ــد الرحم عب

يف سنده جبارة بن املغلس، وهو ضعيف)93(«)94(
القســم الرابــع : الســؤال عــن درجــة حديــث يف جملــة 

أو جريــدة أو مقــال أو تلفــاز أو تقويــم )95( .
ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال :« وجــدت حديثــا 
هبــذا النــص يف جــزء مــن جملــة فهــل ورد حديــث هبذا 
النــص، وهــو حديــث قــديس عــن اهلل تبــارك وتعــاىل: 
»إننــي واجلــن واإلنــس يف نبــأ عظيــم، أخلــق ويعبــد 

غــري، وأرزق ويشــكر ســواي« .
اجلــواب : ذكــر يف كتــاب ]اإلحتافــات الســنية[ ، 
ــال:  ــي -ملسو هيلع هللا ىلص-ق ــن النب ــاذ 	ريض اهلل عنه	ع ــن مع ع
»قــال اهلل تبــارك وتعــاىل: إين واجلــن واإلنــس يف 
ــكر  ــري، وأرزق ويش ــد غ ــق ويعب ــم، أخل ــأ عظي نب

غــري)	9(««)97(.  
القســم اخلامــس : الســؤال عــن عبــارة أو مقولــة هــل 

عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- به.
93. ينظر: التقريب )ص:137( الكاشف )289/1(.

94. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 431(
ــة - 1 )4/ 451، 	45، 0	4،  ــة الدائم ــاوى اللجن ــر : فت 95. ينظ
3	4، 475( وفتــاوى اللجنــة الدائمــة 2	)215/3، 	21، 

.)282  ،277  ،25	  ،250  ،22	  ،222
	9. ينظــر: اإلتحافــات الســنية )ص: 8	( وأخرجــه الطبرانــي 
فــي مســند الشــاميين )93/2ح:974( ومــن طريقــه ابــن 
ــعب  ــي ش ــي ف ــق )77/17( والبيهق ــخ دمش ــي تاري ــاكر ف عس
ــردوس )3/  ــي الف ــي ف ــان )	/310ح:4243( والديلم اإليم
ــن  ــن الوليد،ع ــة  ب ــق بقي ــن طري ــم م 		1ح: 4439( جميعه
صفــوان بــن عمــرو، عــن عبــد الرحمــن بــن جبيــر بــن نفيــر، 
 ، -t- ــدرداء ــي ال ــن أب ــان، ع ــد الحضرمي ــن عبي ــريح ب وش
ــن  ــريح م ــر وش ــن جبي ــن ب ــد الرحم ــع؛ ألن عب ــناده منقط وإس
ــاوي  ــه المن ــث ضعف ــدرداء ، والحدي ــا ال ــدركا أب ــم ي ــد ل عبي
ــع  ــض القدير)9/4	4(الجام ــر: في ــي ينظ ــيوطي واأللبان والس
.)393/5( الضعيفــة  والسلســة  الصغيــر)135/2ح:008	( 

97.  ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 5	4(
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هــي حديــث أم ال)98(؟. 
ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال :« يرجــى بيــان مــن 
ــث  ــون: حدي ــون يقول ــارة، فمدرس ــذه العب ــل ه قائ
ــة،  ــد الصحاب ــول أح ــون: ق ــرون يقول ــف وآخ رشي
وركــوب  والســباحة  الرمايــة  أوالدكــم  »علمــوا 
اخليــل« فآمــل أن ترســل لنــا اجلــواب الصحيــح 

ــرا. ــم اهلل خ ــح، وجزاك ــند صحي وبس
ــر  ــن عم ــن اب ــي ع ــث رواه البيهق ــواب : احلدي اجل
-ريض اهلل عنهــا- عــن النبــي -ملسو هيلع هللا ىلص-بلفــظ: »علمــوا 

ــزل)99(« . ــرأة املغ ــي وامل ــباحة والرم ــم الس أبناءك
ــر  ــن جاب ــردوس[ ، ع ــند الف ــي يف ]مس ورواه الديلم
ــي،  ــم الرم ــوا بنيك ــظ: »علم ــي -ملسو هيلع هللا ىلص- بلف ــن النب ع
ــن  ــد اهلل ب ــنده عب ــدو)100(« ، ويف س ــة الع ــه نكاي فإن
عبيــدة أورده الذهبــي يف ]الضعفــاء[ ، وقــال: ضعيف، 
ووثقــه غــر واحــد)101(، وفيــه أيضــا منــذر بــن زيــاد، 
قــال فيــه الدارقطنــي: مــرتوك)102(، ورواه ابــن منــده 
يف ]املعرفــة[ ، وأبــو موســى يف ]الذيــل[ ، والديلمــي 
ــن  ــد اهلل ب ــن عب ــر ب ــن بك ــردوس[ ع ــند الف يف ]مس

ــة - 1 )4/ 	42، 427، 7	4(  ــة الدائم ــاوى اللجن ــر : فت 98. ينظ
 ،2	8  ،254  ،24	 ،235/3(	2 وفتــاوى اللجنــة الدائمــة 

.)27	  ،271
وإســناده  )135/11ح:8297(  اإليمــان  شــعب  ينظــر:   .99
ــب  ــه عق ــي عن ــال البيهق ــار، ق ــه العط ــد الل ــه عبي ــف ، في ضعي
ــر:  ــث » ينظ ــر الحدي ــار منك ــث : » عبيدالعط ــه الحدي إخراج

ميــزان االعتــدال)18/3( لســان الميــزان )117/4(.
الفــردوس)11/3ح:4007( وقــد حكــم عليــه   : ينظــر   .100
األلبانــي بالوضــع ينظــر: السلســة الضعيفــة)8/ 	33(. 

101. ينظر : فيض القدير )4/ 328( ميزان االعتدال)459/2(.
102.  ينظر: ميزان االعتدال)93/2(.

ــوا  ــظ: »علم ــي -r- بلف ــن النب ــاري ع ــع األنص الربي
أبناءكــم الســباحة والرمايــة، ونعــم هلــو املــرأة يف بيتهــا 

ــك)103(« . ــب أم ــواك فأج ــاك أب ــزل، وإذا دع املغ
ويف ســنده ســليم بــن عمــرو األنصــاري، قــال الذهبي 
يف ]امليــزان[ : روى عنــه عــي بــن عيــاش خــرا باطــال 
وســاق هــذا احلديــث)104( ؛ لكــن تعلــم الرمايــة جــاء 
ــو  ــه، وه ــى رشعيت ــدل ع ــة ت ــث صحيح ــه أحادي في
ــا  ــم مَّ وا هَلُ ــدُّ ــاىل: )َوَأِع ــه تع ــوم قول ــل يف عم داخ

ــال:0	[ )105(.  ٍة (   ]األنف ــوَّ ــن ُق ــَتَطْعُتم مِّ اْس
ــث  ــة احلدي ــن درج ــؤال ع ــادس : الس ــم الس  القس

رواه)106(.   ومــن 
 ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال :« مــا صحــة هــذا 
ــوة«  ــاب الدع ــن جم ــك تك ــب مطعم ــث: »أط احلدي

ــن رواه؟ وم
ــن  ــث ع ــن حدي ــزء م ــث ج ــذا الحدي ــواب : ه  الج
ــا-،  ــه عنهم ــي الل ــاس -رض ــن عب ــه ب ــد الل عب
ــه  ــول الل ــد رس ــة عن ــذه اآلي ــت ه ــه: »تلي ولفظ
ــاص 	ريض اهلل  ــي وق ــن أب ــعد ب ــام س 	ملسو هيلع هللا ىلص-: فق
عنــه	 فقــال: يــا رســول اللــه، ادع اللــه أن يجعلني 
مســتجاب الدعــوة. فقــال: يــا ســعد، أطــب 
مطعمــك، تكــن مســتجاب الدعــوة، والــذي 

103.  لــم أقــف عليــه فــي معرفــة الصحابــة البــن منــده  والفردوس 
ــض  ــر : في ــاوي ينظ ــم المن ــره عنه ــن ، ذك ــي  المطبوعي للديلم

القديــر )4/ 327(.
104. ينظر: ميزان االعتدال )231/2(.

105. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )4/ 	43(
	10. ينظــر :فتــاوى اللجنــة الدائمــة - 1 )4/ 422، 432( وفتاوى 

اللجنة الدائمــة 2	)5/3	2، 281(.
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نفــس محمــد بيــده إن العبــد ليقــذف بلقمــة 
ــن  ــل أربعي ــه عم ــل من ــال يقب ــه ف ــي جوف ــرام ف الح
يومــا، وأيمــا عبــد نبــت لحمــه مــن الســحت والربــا، 
فالنــار أولــى بــه « رواه الطبرانــي فــي )األوســط()107( 
وهــو حديــث ضعيــف. لكــن معنــى هــذا الحديــث 
ــي  ــذي ف ــث ال ــر، كالحدي ــث أخ ــي أحادي ــت ف ثاب
ــرة  ــي هري ــن أب ــه ع ــه الل ــلم( رحم ــح مس )صحي
ــه -ملسو هيلع هللا ىلص- :  ــول الل ــال رس ــال: ق ــه	 ق 	ريض اهلل عن
ــر يمــد  ــل الســفر أشــعث أغب ــم ذكــر الرجــل يطي »ث
يديــه إلــى الســماء: يــا رب يــا رب، ومطعمــه حــرام 
ومشــربه حــرام وملبســه حــرام وغــذي بالحــرام 

ــك«)108()109(. ــتجاب لذل ــى يس فأن
ــام  ــث أهي ــن حلدي ــن لفظ ــؤال ع ــابع : الس ــم الس القس

أصــح .
ــال ذلــك : ســؤال :« مــا هــو الصحيــح أن احلديــث  ومث
النبــوي الرشيــف هــو »الطهــور مــاؤه احلــل طعامــه« أو 

»الطهــور مــاؤه احلــل ميتتــه« .
ــه  ــل ميتت ــاؤه احل ــور م ــو » الطه ــح ه ــواب : الصحي اجل

)110(«

األوسط)	/310ح:495	(وإســناده  المعجــم  ينظــر:   .107
ــال  ــي ويق ــن االحتياط ــد الرحم ــن عب ــن ب ــه الحس ــف، في ضعي
ــزان  ــه .ينظــر: مي ــد تقردب :الحســين ، مجمــع علــى ضعفــه وق

االعتــدال)502/1( لســان الميــزان )218/2(.
108. ينظــر: صحيــح مســلم ، كتــاب الــزكاة ، بــاب قبــول الصدقــة 

مــن الكســب الطيــب وتربيتهــا)703/2ح:1015(.
109. ينظر :فتاوى اللجنة الدائمة - 2 )259/3(.

ــة الدائمــة 2	)3/ 225( ، والحديــث  ــاوى اللجن 110.  ينظــر : فت
أخرجــه أبــوداود فــي ســننه : كتــاب الطهــارة ، بــاب الوضــوء 
بمــاء البحــر)21/1ح:83( ، والنســائي فــي ســننه: كتــاب 

ــن  ــني م ــج املفت ــة ملنه ــاين : املالمــح العام ــث الث املبح
أعضــاء اللجنــة الدائمــة يف أجوبتهــم عــى أســئلة احلديث
مــن خــالل النظــر إىل أجوبــة املفتــني مــن أعضــاء اللجنــة 
الدائمــة عــى أســئلة احلديــث يمكــن أن تســتخلص 
املالمــح العامــة ملنهجهــم يف أجوبتهــم عــى أســئلة 

ــة : ــب اآلتي ــالل املطال ــن خ ــث م احلدي
ــى  ــة ع ــارشة دون اإلحال ــة املب ــب األول : اإلجاب  املطل

ــث)111(. ــب احلدي كت
ومــن األمثلــة عــى ذلــك : ســؤال :«مــا تفســر حديــث 
-ملسو هيلع هللا ىلص-: »إن املــرأة خلقــت مــن ضلــع أعــوج«، ومــا 

ــاج؟ ــود باالعوج املقص
ــاج يف  ــن اعوج ــو م ــرأة ال ختل ــاه: أن امل ــواب : معن اجل
أخالقهــا كالضلــع، فمــن أراد كاهلــا مل يســتطع ذلــك إال 
ــه: الصــر والتغــايض عــن بعــض  بطالقهــا، فاملــرشوع ل
االعوجــاج، مــع االســتمرار يف النصيحة والتوجيــه«)112(.
املطلــب الثــاين : النقــل عــن كتــب احلديــث واإلحالــة 

ــي  ــذي ف ــر)50/1ح:59( ، والترم ــاء البح ــاب م ــارة ، ب الطه
ــر  ــاء البح ــي م ــاء ف ــا ج ــاب م ــارة ، ب ــواب الطه ــه: أب جامع
ــاب  ــننه: كت ــي س ــة ف ــن ماج ــور)125/1ح:9	( ، واب ــه طه أن
ــر)1/	13ح:  ــاء البح ــوء بم ــاب الوض ــننها ، ب ــارة وس الطه

 .)38	
111.  ينظــر : فتــاوى اللجنــة الدائمــة - 1 )354/4 ، 355، 357، 
 ،419  ،414  ،40	  ،372  ،370  ،3	9  ،3	8  ،3	7  ،3	0
 ،4	3  ،4	2  ،440  ،431  ،429  ،428  ،425  ،424  ،420
اللجنــة  وفتــاوى   )  482  ،481  ،472  ،471  ،4		  ،4	4
ــة 2	)189/3، 190، 191، 193، 195، 	19، 199،  الدائم
 ،213  ،211  ،210  ،205  ،204  ،203  ،202  ،201  ،  200
 ،224  ،223  ،222  ،221  ،220  ،219  ،218  ،21	  ،214
 ،254  ،252  ،251  ،244  ،240  ،239  ،235  ،230  ،22	
.)28	  ،280  ،279  ،278  ،273  ،271  ،2	9  ،2		  ،259

112.  ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )405/4( .
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. عليها
ويمكن تقسيم هذه الطريقة إىل األقسام اآلتية : 

ــن  ــل ع ــة يف النق ــار يف اإلجاب ــم األول : االقتص القس
ــث)113(.  ــب احلدي كت

ــدى  ــا م ــؤال :« م ــك : س ــى ذل ــة ع ــن األمثل    وم
صحــة احلديــث الــذي ورد: »إذا رأيتــم الرجــل يعتــاد 

ــا ورد؟ ــان« أو ك ــه باإلي ــهدوا ل ــجد فاش املس
أمحــد)114(  اإلمــام  رواه  احلديــث  هــذا  اجلــواب:   
ــة)117(  ــن خزيم ــه)	11( واب ــن ماج ــذي)115( واب والرتم
وابــن حبــان)118( واحلاكــم)119( والبيهقــي)120(، عن أيب 
ــذي  ــال الرتم ــي -ملسو هيلع هللا ىلص-، وق ــن النب ــدري ع ــعيد اخل س
فيــه: حســن غريــب)121(، وقــال احلاكــم: ترمجــة 
ــه  ــأن في ــي ب ــه الذهب ــة)122(، وتعقب ــة مري صحيح
113.  ينظــر : فتــاوى اللجنــة الدائمــة - 1 )371/4، 404، 	40، 
 ،450  ،444  ،435  ،434  ،429  ،427  ،42	  ،420  ،411
5	4، 482( وفتــاوى اللجنــة الدائمــة 2	)219/3، 225، 
.)283  ،281  ،27	  ،274  ،2	9  ،2	8  ،254  ،253  ،233

114.  ينظر : المسند )251/18ح: 11725(.
ــاء  ــا ج ــاب م ــان، ب ــواب اإليم ــذي ، أب ــع الترم ــر : جام 115.  ينظ

ــالة )308/4ح:17	2(.  ــة الص ــي حرم ف
ــات،  ــاجد والجماع ــاب المس ــة ، كت ــن ماج ــنن اب ــر : س 	11. ينظ
ــالة)3/1	2ح:802(.  ــار الص ــاجد وانتظ ــزوم المس ــاب ل ب

117.  ينظر : صحيح ابن خزيمة)3/1	2ح:802(.
118.  ينظر : صحيح ابن حبان)5/	ح:1721(.

فــي  الحاكــم  ولفــظ  القديــر)357/1(  فيــض  ينظــر:    .119
المســتدرك )332/1( »هــذه ترجمــة للمصرييــن لــم يختلفــوا 
ــم  ــح ل ــيخي الصحي ــر أن ش ــا غي ــدق رواته ــا وص ــي صحته ف

ــاه«. يخرج
120.  ينظر: السنن الكبرى)531/5ح:5053(.

121.  ينظر: جامع الترمذي)308/4(.
ترجمــة  :« هــذه  ولفظــه   )332/1( المســتدرك  ينظــر:    .122

دراج بــن ســمعان)123(، وهــو كثــر املناكــر)124(، 
 : ماجــه[  ابــن  ســنن  ]رشح  يف  مغلطــاي  وقــال 
ــه  ــه الســيوطي يف كتاب حديــث ضعيــف)125(، ورمــز ل
]اجلامــع الصغــر[ برامــوز الصحــة)	12( وقــال اإلمــام 
ــي  ــال الدارقطن ــر)127(، وق ــث دراج منك ــد: حدي أمح
دراج  آخــر:  ويف  ضعيــف)128(،  دراج  موضــع:  يف 
مــرتوك)129(. وهــو يف روايتــه عــن أيب اهليثــم)130( أشــد 

ــره«)131()132(. ــن غ ــه ع ــن روايت ــًا م ضعف
القســم الثــاين : اإلجابــة املبــارشة ثــم النقــل مــن كتب 

للمصرييــن لــم يختلفــوا فــي صحتهــا وصــدق رواتهــا غيــر أن 
شــيخي الصحيــح لــم يخرجــاه«.

123.  هــو دراج بــن ســمعان ، يقــال: اســمه عبــد الرحمــن ودراج 
ــاص،  ــري الق ــهمي المص ــي الس ــمح القرش ــو الس ــب، أب لق
ــب  ــر: تهذي ــاص ينظ ــن الع ــرو ب ــن عم ــه ب ــد الل ــى عب مول
الكمــال )477/8( ، وقــد ضعفــه النســائي وأبــو حاتــم الــرازي 
و العقيلــي ينظــر: الضعفــاء والمتركــون للنســائي)ص:39( 
والجــرح والتعديــل)443/3( والضعفــاء للعقيلــي )43/2(

124. ينظر: المستدرك )332/1(.
125.  ينظــر: شــرح مغلطــاي المســمى اإلعــالم بســنته عليــه 

.)1345/1( الســالم 
	12.  ينظر : الجامع الصغير)1345/1(

عبداللــه  ابنــه  روايــة  الرجــال  ومعرفــة  العلــل  ينظــر:    .127
والجــرح  داود)ص:247(  أبــي  وســؤاالت   )11	  /3(

.)443 /3 والتعديــل)
128.  ينظر: سؤاالت الحاكم للدارقطني )ص: 170(.
129. ينظر: سؤاالت البرقاني للدارقطني )ص: 29(.

130.  هــو ســليمان بــن عمرو بــن عبــد أو عبيــد الليثــي ]العتواري[ 
أبــو الهيثم المصــري ثقة ينظــر: التقريــب )ص: 253(.

131.  ينظــر : الكامــل )10/4( وتهذيــب الكمــال )479/8( 
)201 والتقريــب)ص:  والكاشــف)383/1( 

ــث  ــة - 1 )443/4( والحدي ــة الدائم ــاوى اللجن ــر : فت 132. ينظ
إســناده ضعيــف ،فيــه دارج بــن ســمعان ضعيــف الســيما فــي 

روايتــه عــن أبــي الهيثــم .
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احلديــث ملا يعضــد اإلجابــة)133(. 
ــة  ــا درج ــؤال :« م ــك : س ــى ذل ــة ع ــن األمثل   وم
ــا  ــول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص-: »أن ــال رس ــث: ق ــذا احلدي ــة ه صح
ــة -ريض  ــال الصحاب ــي( . ق ــرشار أمت ــاس ل ــر الن خ
اهلل عنهــم- : أنــت لرشارهــم فكيــف خليارهــم؟ 
قــال -ملسو هيلع هللا ىلص-: »خيارهــم يدخلــون اجلنــة بأعاهلــم، 

ورشارهــم يدخلــون اجلنــة بشــفاعتي«)134(؟
اجلــواب : احلديــث املذكــور ال يصــح عن النبــي -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ 

ألنــه قــد تفــرد بــه حييــى بــن بســطام وهــو ضعيف.  
 قــال ابــن حبــان: ال حتــل الروايــة عنــه؛ ألنــه داعيــة 
إىل القــدر، ذكــر ذلــك يف كتــاب )اجلــرح والتعديــل(
ــان  ــال يف )لس ــوب، ق ــن ث ــع ب ــنده مجي )135( ، ويف س

امليــزان( عنــه: مــرتوك)	13(. وقــال البخــاري)137( 

ــة الدائمــة - 1 )402/4، 403، 418،  ــاوى اللجن 133. ينظــر : فت
 ،484  ،483  ،47	  ،474  ،470  ،4	1  ،458  ،454  ،440
487(و فتــاوى اللجنــة الدائمــة 2	)194/3، 198، 207، 
 ،24	  ،244  ،238  ،237  ،23	  ،235  ،233  ،221  ،213

.)272  ،270  ،2	7  ،2	4  ،248
134.  أخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم األوســط )	/179ح: 
ــن  ــى ب ــا يحي ــي قــال: ن ــا الغالب ــن زكري 125	( عــن محمــد ب
ــن  ــي، ع ــان القرش ــن عثم ــد ب ــا محم ــال: ن ــر ق ــطام األصف بس
ــة  ــي أمام ــن أب ــدان، ع ــن مع ــد ب ــن خال ــوب، ع ــن ث ــع ب جمي
قــال: خــرج علينــا رســول اللــه -r- فقــال: »أنــا خيــر النــاس 
لشــرار أمتــي« قلنــا: يــا رســول اللــه، فكيــف أنــت لخيارهــا؟ 
ــا  ــم، وأم ــة بأعماله ــون الجن ــي فيدخل ــار أمت ــا خي ــال: »أم ق

ــفاعتي« ــة بش ــون الجن ــرارهم فيدخل ش
      وقــال الطبرانــي : »ال يــروى هــذا الحديــث عــن أبــي أمامــة إال 

بهــذا اإلســناد، تفــرد بــه يحيــى بــن بســطام ».
135.  ينظر: المجروحين )471/18(.

	13.  لــم أقــف عليــه مــن قــول الحافــظ ابــن حجــر بــل نقلــه عــن 
النســائي ينظــر: لســان الميــزان)134/2(

137.  ينظر : التاريخ الكبير)243/2(.

والدارقطنــي)138( وغرمهــا)139(: منكر احلديــث«)140(.
القسم الثالث : اإلحالة عى كتب احلديث. 

ــى  ــم ع ــة يف أجوبته ــة الدائم ــاء اللجن ــال أعض أح
ــث ،  ــب احلدي ــن كت ــدد م ــى ع ــث ع ــئلة احلدي أس
وهــذه الكتــب هــي: جامــع العلــوم واحلكــم للحافــظ 
ــاري  ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب ــب، فت ــن رج اب
ــة  ــالح ، نخب ــن الص ــة اب ــر، مقدم ــن حج ــظ اب للحاف
الفكــر ونزهــة النظــر وكالمهــا للحافــظ ابــن حجــر، 
ــن  ــتهر م ــا اش ــاس ع ــل اإللب ــاء ومزي ــف اخلف كش

ــوين. ــاس للعجل ــنة الن ــى ألس ــث ع األحادي
ويمكــن تقســيم طريقــة اإلحالــة إىل تلــك الكتــب إىل 

طريقــني : 
ــد  ــث بع ــب احلدي ــى كت ــة ع ــق األول : اإلحال الطري

ــؤال.  ــى الس ــة ع اإلجاب
بعــض  الدائمــة  اللجنــة  أعضــاء  اســتخدم  وقــد 
العبــارات يف اإلحالــة ، ومــن هــذه العبــارات مــا يــي :

» ونوصيــك بمراجعــة كتــاب جامــع العلــوم 	 
واحلكــم للحافــظ ابــن رجــب يف رشح هــذا 

احلديــث«)141(.
ــد 	  ــح املجي ــاري وفت ــح الب ــك فت ــع يف ذل » وراج

ــدة«)142(. ــد الفائ ملزي

138.  ينظر: الضعفاء والمتروكون )1/1	2(.
139.  قــال عنــه أبوحاتــم الــرزاي :« منكــر الحديــث يكتــب حديثــه 

وال يحتــج به« ينظــر: الجــرح والتعديــل)551/2(.
140.  ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 2	)217/3(.

141.  ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )400/4(.

142.  ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )432/4(.
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مصطلــح 	  قــراءة  إىل  بالرجــوع  وننصحــك   «
ابــن  احلديــث، ونخــص مــن ذلــك مقدمــة 
الصــالح ، ونخبــة الفكــر البــن حجــر ورشحهــا 

ــًا »)143(. ــه أيض ــر ل ــة النظ نزه
» وننصحــك بالرجــوع إىل اجلــزء الثــاين مــن 	 

كشــف اخلفــاء ومزيــل اإللبــاس عــا اشــتهر 
ــوين  ــاس للعجل ــنة الن ــى ألس ــث ع ــن األحادي م
لتعــرف مزيــداً مــن العلــم يف املوضــوع«)144(.

» ويمكنــك الرجــوع إىل كشــف اخلفــاء ملزيــد 	   	
ــاح«)145(. اإليض

الطريــق الثــاين : النقــل عــن كتــاب يف احلديــث ، 
واإلحالــة بعــده عــى كتــاب آخــر يف ااحلديــث.

 ومثــال ذلــك : ســؤال : » مــا هــي مرتبــة ابن إســحاق 
بــن يســار بــني املحدثــني؟ هل هــو ثقــة أم ال؟.

ــقالين يف  ــر العس ــن حج ــظ اب ــال احلاف ــواب : ق اجل
ــحاق  ــن إس ــد ب ــه: حمم ــا نص ــب[ م ــب التهذي ]تقري
بــن يســار أبــو بكــر املطلبــي، موالهــم املــدين، نزيــل 
العــراق، إمــام املغــازي صــدوق يدلــس، ورمــي 
بالتشــيع والقــدر، مــن صغــار اخلامســة، مــات ســنة 
مخســني ومائــة ويقــال بعدهــا؛ وقــد بســط ترمجتــه يف 
ــام  ــئت؛ لت ــك إن ش ــع ذل ــب[ فراج ــب التهذي ]هتذي

الفائــدة«)	14(.
143. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )447/4(.
144. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )741/1(.
145. ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )7/4	4(.
	14.  ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )371/4(.

اخلامتة : 
أمحــد اهلل الــذي َمــنَّ عــي بإمتــام هــذا البحــث ،   
ــج :  ــن نتائ ــه م ــت إلي ــا توصل ــز م ــي أوج ــا ي وفي

 املــراد بأســئلة احلديــث : كل مــا ُيســأل عنــه 1. 
ــث  ــص حدي ــا خي ــة مم ــب اإلجاب ــن طل ــامل م الع

-ملسو هيلع هللا ىلص	.  النبــي 
تنوعــت أســئلة احلديث يف فتــاوى اللجنــة الدائمة . 2

؛ وهــذا األنــواع هــي :  أســئلة معــاين األحاديــث 
، وأســئلة علــوم احلديــث ، وأســئلة حــول الســنة 

النبويــة ، وأســئلة احلكــم عــى احلديــث.  
ــة . 3 ــاوى اللجن ــث يف فت ــئلة احلدي ــدد أس ــغ ع بل

ــث  ــن حي ــا م ــؤاالً ، وتفصيله ــة)184( س الدائم
أنــواع أســئلة احلدبــث موضــح مــن خــالل 

 : اجلــدول اآليت 

أنــواع أســئلة معــاين األحاديــث يف فتــاوى اللجنة . 4
الدائمــة هــي : الســؤال عــن معنــى احلديــث  
ــة يف احلديــث  ــى مجل كامــاًل ، والســؤال عــن معن
 ، لفظــة يف احلديــث  ، والســؤال عــن معنــى 
والســؤال عــن معنــى احلديــث وكيفيــة تطبيقــه ، 

ــد.    ــني يف آن واح ــى حديث ــن معن ــؤال ع والس

العددنوع األسئلةم

112أسئلة احلكم عىل احلديث1
38أسئلة معاين األحاديث2
19أسئلة علوم احلديث3
15أسئلة حول السنة النبوية4

184املجموع 
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ــة . 5 ــاوى اللجن ــث يف فت ــوم احلدي ــئلة عل ــواع أس أن
الدائمــة هــي : الســؤال عــن معنــى مصطلحــات 
حديثيــة ، والســؤال عــن خمتلــف احلديــث ، 
والســؤال   ، احلديــث  رجــال  عــن  والســؤال 
ــف ،  ــث الضعي ــاج باحلدي ــم االحتج ــن حك ع

ــازة.   ــن اإلج ــؤال ع والس
ــة . 	 ــاوى اللجن ــة يف فت ــنة النبوي ــئلة الس ــواع أس أن

الســنة   معنــى  الســؤال عــن   : هــي  الدائمــة 
 ، الســنة  حجيــة  عــن  والســؤال   ، وأقســامها 
والســؤال عــن شــبهات حــول الســنة ، والســؤال 

ــنة. ــب الس ــن كت ع
ــاوى . 7 ــث يف فت ــى احلدي ــم ع ــئلة احلك ــواع أس أن

اللجنــة الدائمــة هــي : الســؤال عــن درجــة 
ــر  ــة أكث ــن درج ــؤال ع ــد ، والس ــث واح حدي
ــث ، والســؤال عــن درجــة حديــث يف  مــن حدي
كتــاب ، والســؤال عــن درجــة حديــث يف جملــة أو 
ــؤال  ــم ، والس ــاز أو تقوي ــال أو تلف ــدة أو مق جري
ــث أم ال؟  ــي حدي ــل ه ــة ه ــارة أو مقول ــن عب ع
، والســؤال عــن درجــة احلديــث ومــن رواه ، 

ــح .       ــا أص ــث أهي ــني حلدي ــن لفظ ــؤال ع والس
املالمــح العامــة ملنهــج املفتــني مــن أعضــاء اللجنة . 8

الدائمــة يف أجوبتهــم عــى أســئلة  احلديــث هــي 
: اإلجابــة املبــارشة دون اإلحالــة عــى كتــب 
احلديــث ، والنقــل عــن كتــب احلديــث واإلحالــة 
عليهــا ، وطــرق املفتــني مــن أعضــاء اللجنــة 
الدائمــة يف النقــل مــن كتــب احلديــث واإلحالــة 

عليهــا هــي : االقتصــار يف اإلجابــة يف النقــل 
ــم  ــارشة ث ــة املب ــث ، واإلجاب ــب احلدي ــن كت ع
النقــل مــن كتــب احلديــث ملــا يعضــد اإلجابــة ، 

ــث.  ــب احلدي ــى كت ــة ع واإلحال

التوصيات : 
يويص الباحث با يي :   

دراســة أســئلة التفســر وعلــوم القــرآن يف فتــاوى . 1
اللجنــة الدائمــة. 

دراسة أسئلة الفقه يف فتاوى اللجنة الدائمة.. 2
 دراســة الفوائــد الرتبويــة التــي تضمنتهــا أجوبــة 3. 

فتــاوى اللجنــة الدائمــة.

واهلل تعاىل أعلم 
وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد وعى آله وصحبه 

أمجعني 

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ابــن أيب شــيبه، عبــداهلل بــن حممــد الكــويف. )د.ت(. املصنــف يف 
األحاديــث واآلثــار، حتقيــق : حممــد عوامــة.

ابــن األعــرايب، أمحــد بــن حممشــد بــن زيــاد بــن بــرش. )د.ت(. 
ــد  ــن أمح ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــق: عبداملحس ــم، حتقي املعج

ــوزي.  ــن اجل ــام: دار اب ــيني، الدم احلس
ابــن اجلــوزي، عبدالرمحــن بــن عــي بــن حممــد. )د.ت(. العلــل 
املتناهيــة يف األحاديــث الواهيــة، حتقيــق: خليــل امليــس. 
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ط1. بــروت: دار الكتــب العلميــة.
ابــن الصــالح، عثــان بــن عبــد الرمحــن. )	140هـــ(. معرفــة 
أنــواع علــوم احلديــث، وُيعــرف بمقدمــة ابــن الصــالح، 
ــروت:  ــر، ب ــوريا: دار الفك ــرت. س ــن ع ــق: نورالدي حتقي

دار الفكــر املعــارص.
ابــن بطــال، عــي بــن خلــف بــن عبــد امللــك البكــري 
القرطبــي. )1423ه(. رشح صحيــح البخــاري، حتقيــق: 
ــة  ــاض: مكتب ــم. ط2. الري ــن إبراهي ــارس ب ــم ي ــو متي أب

ــد. الرش
ــراين. )	140هـــ(.  ــم احل ــد احللي ــن عب ــد ب ــة، أمح ــن تيمي 	اب
ــة،  ــة يف نقــض كالم الشــيعة القدري منهــاج الســنة النبوي
حتقيــق: حممــد رشــاد ســامل. ط1. جامعــة اإلمــام حممــد 

ــن ســعود اإلســالمية ب
ابــن تيميــة، أمحــد بــن عبــد احلليــم احلــراين. )	141ه(. جمموع 
ــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم.  ــاوى، حتقيــق: عب الفت
املدينــة النبويــة، اململكــة العربيــة الســعودية: جممــع 

ــف. ــف الرشي ــة املصح ــد لطباع ــك فه املل
ــم التميمــي  ــو حات ــن أمحــد أب ــان ب ــن حب ــان، حممــد ب ــن حب اب
ــب  ــان برتتي ــن حب ــح اب ــتي. )1414هـــ(. صحي البس
ابــن بلبــان، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط. ط2. بــروت: 

ــالة.  ــة الرس مؤسس
ــح  ــقالين. )1379ه(. فت ــي العس ــن ع ــد ب ــر، أمح ــن حج 9اب
البــاري بــرشح صحيــح اإلمــام البخــاري، حتقيــق: حمــب 

ــة. ــروت: دار املعرف ــن اخلطيــب. ب الدي
ابــن حجــر، أمحــد بــن عــي العســقالين. )	140هـــ(. تقريــب 
التهذيــب، حتقيــق: حممــد عوامــة. ط1. ســوريا: دار 

ــيد. الرش
ابــن حجــر، أمحــد بــن عــي العســقالين. )1419هـــ(. املطالــب 
ســعد  تنســيق:  الثانيــة.  املســانيد  بزوائــد  العاليــة 

الريــاض: دار العاصمــة. الشــثري. ط1. 
ــان  ــقالين. )1423ه(. لس ــي العس ــن ع ــد ب ــر، أمح ــن حج اب
ــروت:  ــدة. ط1. ب ــو غ ــاح أب ــق: عبدالفت ــزان، حتقي املي
البشــائر  دار   - اإلســالمية  املطبوعــات  مكتــب 

اإلســالمية.
ابــن حجــر، أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد العســقالين. 
ــر يف  ــة الفك ــح نخب ــر يف توضي ــة النظ )1422هـــ(. نزه

ــد اهلل بــن ضيــف اهلل  ــر، حتقيــق: عب مصطلــح أهــل األث
ــفر. ــة س ــاض: مطبع ــي. ط1. الري الرحي

ــي.  ــي القرطب ــعيد األندل ــن س ــد ب ــن أمح ــي ب ــزم، ع ــن ح اب
ــد  ــق: أمح ــكام، حتقي ــول األح ــكام يف أص )د.ت(. اإلح

ــدة. ــاق اجلدي ــروت: دار اآلف ــاكر. ب ــد ش حمم
ــن  ــح اب ــحاق. )1390ه(. صحي ــن إس ــد ب ــة، حمم ــن خزيم اب
األعظمــي،  مصطفــى  حممــد  د.   : حتقيــق  خزيمــة، 

املكتــب اإلســالمي. ط1. بــروت: 
ابــن رجــب، عبــد الرمحــن بــن أمحــد ابــن احلســن، الَســالمي، 
البــاري رشح صحيــح  فتــح  )1417ه(.  البغــدادي. 
البخــاري. حتقيــق: حممــود بــن شــعبان بــن عبــد املقصود 
ــة. ــاء األثري ــة الغرب ــة: مكتب ــة النبوي ــرون. ط1. املدين وآخ
ــي. )1422هـــ(.  ــد احلنب ــن أمح ــن ب ــد الرمح ــب، عب ــن رج اب
ــن  ــا م ــني حديث ــم يف رشح مخس ــوم واحلك ــع العل جام
جوامــع الكلــم، حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط وآخــرون. 

ــالة. ــة الرس ــروت: مؤسس ط7. ب
 ابــن عبدالــر، يوســف بــن عبــداهلل بــن حممــد النمــري. 
املعــاين  مــن  املوطــأ  يف  لـــا  التمهيــد  )1387ه(. 
واألســانيد، حتقيــق: مصطفــى بــن أمحــد العلــوي وحممــد 
ــاف  ــوم األوق ــرب: وزارة عم ــري. املغ ــر البك عبدالكب

والشــؤون اإلســالمية. 
ابــن عســاكر، عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل. )1415ه(. 
تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا 
مــن األماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا مــن واردهيــا وأهلهــا، 
حتقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي. بــروت: دار 

ــر.  الفك
ــي  ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس، أمح ــن ف اب  20	
ــق:  ــة، حتقي ــس اللغ ــم مقايي ــرازي. )1399ه(. معج ال

ــر. ــارون. دار الفك ــد ه ــالم حمم ــد الس عب
ــوري. )1419هـــ(.  ــلم الدين ــن مس ــد اهلل ب ــة، عب ــن قتيب اب
تأويــل خمتلــف احلديــث. ط2. املكتــب االســالمي، 

اإلرشاق. مؤسســة 
ابــن قدامــة، عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد اجلاعيــي املقــديس. 
ــول  ــر يف أص ــة املناظ ــر وجن ــة الناظ )1423هـــ(. روض
ــل. ط2.  ــه عــى مذهــب اإلمــام أمحــد بــن حنب الفق

ــع. ــرش والتوزي ــة والن ــان للطباع ــة الرّي مؤسس
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ــن ســعد  ــن أيــوب ب ــن أيب بكــر ب ــة، حممــد ب ــم اجلوزي ــن قي اب
شــمس الديــن. )1415هـــ(. زاد املعــاد يف هــدي خــر 

ــالة. ــة الرس ــروت: مؤسس ــاد. ط27. ب العب
ــن ســعد  ــن أيــوب ب ــن أيب بكــر ب ــة، حممــد ب ــم اجلوزي ــن قي اب
ــني  ــالكني ب ــدارج الس ــن. )	141هـــ(. م ــمس الدي ش
منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني. حتقيــق: حممــد 
ــاب  ــروت: دار الكت ــدادي. ط3. ب ــاهلل البغ ــم ب املعتص

ــريب. الع
ــن ســعد  ــن أيــوب ب ــن أيب بكــر ب ــة، حممــد ب ــم اجلوزي ــن قي اب
شــمس الديــن. )1422هـــ(. خمتــر الصواعق املرســلة 
ــم. ط1.  ــيد إبراهي ــق: س ــة، حتقي ــة واملعطل ــى اجلهمي ع

ــث. ــر: دار احلدي ــرة - م القاه
ــن  ــنن اب ــي. )د.ت(. س ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــه، حمم ــن ماج اب
ــة دار  ــي. مطبع ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــه، حتقي ماج

ــة. ــب العربي ــاء الكت إحي
ــري  ــون امل ــن ع ــني ب ــن مع ــى ب ــا حيي ــو زكري ــني، أب ــن مع اب
ــني -  ــن مع ــخ اب ــدادي. )1399ه(. تاري ــوالء، البغ بال
روايــة الــدوري -، حتقيــق: د. أمحــد حممــد نــور ســيف. 
ــاء  ــي وإحي ــث العلم ــز البح ــة: مرك ــة املكرم ط1. مك

ــالمي.  ــرتاث اإلس ال
ــتاين. )1430هـــ(.  ــعث السجس ــن األش ــليان ب ــو داود، س أب
ــرون.  ــؤوط وآخ ــَعيب األرن ــق: ش ــنن أيب داود، حتقي س

ــة. ــالة العاملي ط1. دار الرس
أبــو ُشــهبة، حممــد بــن حممــد بــن ســويلم. )	140هـــ( دفــاع 
ِقنَي والكتــاب املعارصيــن.  عــن الُســنَّة ورد شــبه امُلْســَترْشِ

ط2. القاهــرة: جممــع البحــوث اإلســالمية.
ــي.  ــي التميم ــى املوص ــن املثن ــي ب ــن ع ــد ب ــى، أمح ــو يع أب
)1404ه(. مســند أيب يعــى، حتقيــق: حســني ســليم 

أســد. ط1، دمشــق: دار املأمــون للــرتاث.
ــة  ــم. )1405ه(. حلي ــو نعي ــد اهلل أب ــن عب ــد ب ــاين، أمح األصبه
دار  بــروت:  ط4،  األصفيــاء.  وطبقــات  األوليــاء 

ــريب. ــاب الع الكت
سلســلة  )1412ه(.  الديــن.  نــارص  بــن  حممــد  األلبــاين، 
األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهــا الــيء يف 

األمــة. ط1. الريــاض: مكتبــة املعــارف. 
ــع  ــح اجلام ــن. )1408ه(. صحي ــارص الدي ــد ن ــاين، حمم األلب

ــالمي. ــب اإلس ــروت: املكت ــه. ط3. ب ــر وزيات الصغ
األلبــاين، حممــد نارص الديــن. )	141هـــ(. سلســلة األحاديث 
الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا. ط1. الريــاض: 

ــة املعارف.  مكتب
األمــر الصنعــاين، حممــد إســاعيل. )1418ه(. ســبل الســالم 
املوصلــة إىل بلــوغ املــرام، حتقيــق: حممــد صبحــي حالق. 

ط1. اململكــة العربيــة الســعودية: دار ابــن اجلــوزي.
البخــاري، حممــد بــن إســاعيل. )1422ه(. صحيــح البخاري، 
حتقيــق: حممــد زهــر بــن نــارص النــارص. ط1. دار طــوق 

ة.  لنجا ا
التاريــخ  )د.ت(.  إســاعيل.  بــن  حممــد  البخــاري،   37	
ــروت: دار  ــدوي. ب ــم الن ــيد هاش ــق: الس ــر، حتقي الكب

ــر. الفك
الرقــاين، أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن غالــب. )1404هـــ(. 
ــه،  ــي عن ــة الكرج ــي رواي ــاين للدارقطن ــؤاالت الرق س
حتقيــق: عبــد الرحيــم حممــد أمحــد القشــقري. ط1. 

ــي. ــه مجي ــب خان ــتان: كت ــور - باكس اله
ــب. )د.ت(.  ــن غال ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــد ب ــاين، أمح الرق
ــرح  ــي يف اجل ــى للدارقطن ــر الرقان ــى بك ــؤاالت أب س
والتعديــل، حتقيــق: جمــدي الســيد إبراهيــم. مكتبــة 

القــرآن للطبــع والنــرش والتوزيــع. 
ــر  ــق. )1988م(. البح ــن عبداخلال ــرو ب ــن عم ــد ب ــزار، أمح الب
الزخــار املعــروف بمســند البــزار، حتقيــق: حمفــوظ 
الرمحــن زيــن اهلل وآخــرون. ط1. املدينــة املنــورة: مكتبــة 

ــم.  ــوم واحلك العل
البغــدادي، أمحــد بــن عــي بــن ثابــت اخلطيــب. )د.ت(. 
الكفايــة يف علــم الروايــة، حتقيــق: أيب عبــداهلل الســورقي 
املكتبــة  املنــورة:  املدينــة  املــدين.  محــدي  وإبراهيــم 

العلميــة. 
ــنن  . )1424هـــ(. الس ــيٍّ ــن ع ــني ب ــن احلَُس ــد ب ــي، أمح البيهق
ط3.  عطــا.  عبدالقــادر  حممــد  حتقيــق:  الكــرى، 

العلميــة.  الكتــب  دار  بروت-لبنــان: 
ــنن  . )1432هـــ( الس ــيٍّ ــن ع ــني ب ــن احلَُس ــد ب ــي، أمح البيهق
ــد املحســن الرتكــي.  ــن عب ــد اهلل ب ــق: عب ــرى، حتقي الك
العربيــة  والدراســات  للبحــوث  هجــر  مركــز  ط1. 

واإلســالمية.
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ــعب  ــع لش ــني. )1423هـــ(. اجلام ــن احلس ــد ب ــي، أمح البيهق
ــد  ــد احلمي ــي عب ــد الع ــور عب ــق: الدكت ــان، حتقي اإلي
ــار  ــه: خمت ــج أحاديث ــه وختري ــى حتقيق ــد، وأرشف ع حام

ــد. ــة الرش ــاض: مكتب ــدوي . ط1. الري ــد الن أمح
الرتمــذي، حممــد بــن عيســى بــن ســورة. )1998م(. اجلامــع 
ــروت: دار  ــروف. ب ــواد مع ــار ع ــق: بش ــر، حتقي الكب

ــالمي. ــرب اإلس الغ
التميمــي، عبــد الرمحــن بــن حســن بــن حممــد بــن عبــد 
الوهــاب بــن ســليان. )1377هـــ(. فتــح املجيــد رشح 
ــي. ط7.  ــد الفق ــد حام ــق: حمم ــد. حتقي ــاب التوحي كت

ــة. ــنة املحمدي ــة الس ــر: مطبع ــرة، م القاه
ــج  ــداهلل. )1437هـــ(. منه ــن عب ــن ب ــن، د.عبدالرمح اجلري
ــاء  ــة واإلفت ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم ــوى للجن الفت
أصوليــة  دراســة  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف 
ــعودية ،  ــة الس ــة الفقهي ــة اجلمعي ــزة. جمل ــة موج تطبيقي

العــدد)29(.
ــداهلل. )1409هـــ(.  ــن عب ــدي ب ــن ع ــد اهلل ب ــاين، عب اجلرج
الكامــل يف ضعفــاء الرجــال، حتقيــق: حييــى خمتــار 

الفكــر.  دار  بــروت:  ط3.  غــزواي. 
ــة يف  ــد. )1399هـــ(. النهاي ــن حمم ــارك ب ــزري، املب اجل  49	
غريــب احلديــث واألثــر، حتقيــق: طاهــر أمحــد الــزاوي 
ــة. ــة العلمي ــروت: املكتب ــي. ب ــد الطناح ــود حمم وحمم

احلاكــم، حممــد بــن عبــداهلل النيســابوري. )1397هـــ (. معرفــة 
ــني. ط2.  ــم حس ــيد معظ ــق: الس ــث، حتقي ــوم احلدي عل

ــة.  بــروت: دار الكتــب العلمي
)1411هـــ(.  النيســابوري.  عبــداهلل  بــن  حممــد  احلاكــم، 
مصطفــى  حتقيــق:  الصحيحــني،  عــى  املســتدرك 
العلميــة. الكتــب  دار  بــروت:  ط1.  عطــا.  عبدالقــادر 
ــج  ــم. )1433هـــ(. منه ــن إبراهي ــف ب ــني، د. عبداللطي احلس
ــة الدائمــة  ــاوى اللجن ــاب يف فت التعامــل مــع أهــل الكت
للبحــوث العلميــة واإلفتــاء. جملــة الدراســات العقديــة 

ــدد )8(.  ، الع
اخلطــايب، محــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن اخلطــاب البســتي. 
املطبعــة  حلــب:  ط1.  الســنن.  معــامل  )1351هـــ(. 

ــة. العلمي
ــخ بغــداد.  ــن عــي. )د.ت(. تاري اخلطيــب البغــدادي، أمحــد ب

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ب
الدارقطنــي، عــي بــن ُعَمــر ابــن أمحد بــن مهــدي. )1405هـ(. 
العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة، حتقيــق وختريــج: 
ــاض:  ــلفي. ط1. الري ــن اهلل الس ــن زي ــوظ الرمح د. حمف

دار طيبــة. 
)1404هـــ(.  احلســن.  أبــو  بــن عمــر  عــي  الدارقطنــي، 
ــداهلل  ــن عب ــق ب ــق: د. موف ــون، حتقي ــاء واملرتوك الضعف

بــن عبدالقــادر. ط1. الريــاض: مكتبــة املعــارف.
الدارقطنــي، عــي بــن عمــر بــن أمحــد البغــدادي. )1404هـــ(. 
ســؤاالت احلاكــم النيســابوري للدارقطنــي، حتقيــق: 
ــاض:  ــادر. ط1. الري ــد الق ــن عب ــد اهلل ب ــن عب ــق ب موف

ــارف. ــة املع مكتب
ــد. )1434هـــ(.  ــو حمم ــن أب ــن عبدالرمح ــداهلل ب ــي، عب الدارم
ــري. ط1.  ــم الغم ــل هاش ــق: نبي ــي، حتقي ــنن الدارم س

ــائر.  ــروت: دار البش ب
الديلمــّي، شــرويه بــن شــهردار بــن شــرو يــه بــن فناخــر. 
بمأثــور اخلطــاب، حتقيــق:  الفــردوس  )	140هـــ(. 
الســعيد بــن بســيوين زغلــول. ط1. بــروت: دار الكتــب 

ــة.  العلمي
الذهبــي، حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز. )1412هـــ(. 
ــد  ــه: عب ــى ب ــث، اعتن ــح احلدي ــم مصطل ــة يف عل املوقظ
الفتــاح أبــو ُغــّدة. ط2. حلــب: مكتبــة املطبوعــات 

ــالمية.. اإلس
الذهبــي، حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن قايــاز. )1413هـــ(. 
ســر أعــالم النبــالء، حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط 
وحممــد نعيــم العرقســويس. ط9. بــروت: مؤسســة 

ــالة.  الرس
 الذهبــي، حممــد بــن أمحــد. )1382ه(. ميــزان االعتــدال 
ــاوي.  ــد البج ــن حمم ــي ب ــق: ع ــال، حتقي ــد الرج يف نق

بــروت: دار املعرفــة.
ــف يف  ــد. )1413هـــ(. الكاش ــن أمح ــد ب ــي، حمم الذهب  	3	
معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة، حتقيــق: حممــد 

ــالمية. ــة اإلس ــة للثقاف ــدة: دار القبل ــة. ط1. ج عوام
الــرازي، عبــد الرمحن بــن أيب حاتــم بــن إدريــس. )1271هـ(. 
ــرتاث  ــاء ال ــروت: دار إحي ــل. ط1. ب ــرح والتعدي اجل

العــريب.
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الكريــم.  عبــد  بــن  حممــد  بــن  الكريــم  عبــد  الرافعــي، 
)1408هـــ(. التدويــن يف أخبــار قزويــن، حتقيــق: عزيــز 

العلميــة. الكتــب  العطــاردي. دار  اهلل 
الســخاوي، حممــد بــن عبدالرمحــن. )1403هـــ(. فتــح   			
املغيــث رشح ألفيــة احلديــث، ط1. بــروت: دار الكتــب 

ــة. العلمي
ــد  ــن. )1405هـــ(. املقاص ــن عبدالرمح ــد ب ــخاوي، حمم الس
ــى  ــتهرة ع ــث املش ــن األحادي ــر م ــان كث ــنة يف بي احلس
ــروت: دار  ــت. ب ــان اخلش ــد عث ــق: حمم ــنة. حتقي األلس

ــريب.  ــاب الع الكت
الســيوطي، عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر. )د.ت(. تدريــب 
الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي، حتقيــق: عبدالوهــاب 

ــة. ــاض احلديث ــة الري ــاض: مكتب ــف. الري عبداللطي
ــاس. )1358هـــ(.  ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــافعي، حمم الش
ــه  ــر: مكتب ــاكر. ط1. م ــد ش ــق: أمح ــالة، حتقي الرس

احللبــي.
الشــوكاين، حممــد بــن عــي بن حممــد بــن عبــد اهلل. )1419هـ(. 
ــول،  ــم األص ــن عل ــق م ــق احل ــول إيل حتقي ــاد الفح إرش
ــق: دار  ــة. ط1. دمش ــزو عناي ــد ع ــيخ أمح ــق: الش حتقي

الكتــاب العــريب.
ــد.  ــن أس ــالل ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــيباين، أمح الش
بــن  أمحــد  لإلمــام  داود  أيب  ســؤاالت  )1414هـــ(. 
حنبــل يف جــرح الــرواة وتعديلهــم، حتقيــق: زيــاد حممــد 
ــم. ــوم واحلك ــة العل ــورة: مكتب ــة املن ــور. ط1. املدين منص
ــد.  ــن أس ــالل ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــيباين، أمح الش
)1422هـــ(. العلــل ومعرفــة الرجال، حتقيــق: ويص اهلل 

ــاض: دار اخلــاين. ــاس. ط2. الري ــن حممــد عب ب
ــل. )1401هـــ(. مســائل  ــن حنب ــن حممــد ب الشــيباين، أمحــد ب
ــق:  ــداهلل. حتقي ــه عب ــة ابن ــل رواي ــن حنب ــد ب ــام أمح اإلم
ــالمي. ــب اإلس ــروت: املكت ــاويش ، ط1 ، ب ــر الش زه
ــند  ــل. )1420هـــ(. مس ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــيباين، أمح الش
ــؤوط.  ــعيب األرن ــق: ش ــل، حتقي ــن حنب ــد ب ــام أمح اإلم

ــالة. ــة الرس ــروت: مؤسس ط2. ب
ــم.  ــو القاس ــوب أب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــراين، س الط  75	
)1404هـــ(. املعجــم الكبــر. حتقيــق: محــدي ابــن 
عبداملجيــد الســلفي. ط2. املوصــل: مكتبــة الزهــراء.

ــند  ــوب. )1405ه(. مس ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــراين، س الط
ــلفي.  ــد الس ــد املجي ــن عب ــدي ب ــق: مح ــاميني، حتقي الش

ــالة. ــة الرس ــروت: مؤسس ط1. ب
ــم  ــد. )1415هـــ(. املعج ــن أمح ــليان ب ــراين، س الط  77	
ــد،  ــن حمم ــوض اهلل ب ــن ع ــارق ب ــق: ط ــط، حتقي األوس
 وعبداملحســن بــن إبراهيــم احلســيني. القاهــرة: دار 

احلرمــني.
الطحــاوي، أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة. )1408هـــ(. رشح 
األرنــؤوط. ط1.  اآلثــار، حتقيــق: شــعيب  مشــكل 

ــالة. ــة الرس ــروت: مؤسس ب
الطحــاوي، أمحــد بــن حممــد. )1414هـــ(. رشح معــاين اآلثار، 
حتقيــق: حممــد زهــري النجــار وحممــد ســيد جــاد احلــق، 
راجعــه ورقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: د يوســف عبــد 

الرمحــن املرعشــي. ط1. بــروت: عــامل الكتــب.
ــن  ــن ب ــد الرمح ــن عب ــني ب ــن احلس ــم ب ــد الرحي ــي، عب العراق
التبــرة  أيب بكــر بــن إبراهيــم. )1423هـــ(. رشح 
والتذكــرة، حتقيــق : عبــد اللطيــف اهلميــم، ماهــر ياســني 

ــة. ــب العلمي ــان: دار الكت ــروت ، لبن ــل. ط1. ب فح
العقيــي، حممــد بــن عمــرو بــن موســى. )1404هـــ(. الضعفاء 
ــي. ط1.  ــني قلعج ــي أم ــق: د. عبداملعط ــر، حتقي الكب

ــة.  ــب العلمي ــروت: دار الكت ب
القرطبــي، أمحــد بــن عمــر بــن إبراهيــم. )1417هـــ(. املفهــم 
ملــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، حتقيــق: حميــي 
الديــن ديــب ميســتو وآخــرون. ط1. دمشــق - بــروت: 

دار ابــن كثــر.
القشــري، مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم بــن ورد. )د.ت(. 
صحيــح مســلم، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبدالباقــي، 

ــريب.  ــرتاث الع ــاء ال ــروت: دار إحي ب
ــر. )1407ه(.  ــن جعف ــالمة ب ــن س ــد ب ــي، حمم القضاع  84	
مســند الشــهاب، حتقيــق: محــدي بــن عبــد املجيــد 

الســلفي. ط2. بــروت: مؤسســة الرســالة.
الِقنَّوجــي، حممــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي ابــن لطف 
اهلل. )1405هـــ(. احلطــة يف ذكــر الصحــاح الســتة. ط1. 

بــروت: دار الكتــب التعليميــة.
الكنــاين، أمحــد بــن أيب بكــر بــن إســاعيل. )1403هـــ(. 
مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــه، حتقيــق: حممــد 
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ــة.  ــناوي. دار العربي ــى الكش املنتق
املــزي، يوســف بن عبــد الرمحــن. )1403هـــ(. حتفــة األرشاف 
بمعرفــة األطــراف، عبــد الصمــد رشف الديــن الكتبــي. 

ط2. املكتــب اإلســالمي، والــدار القّيمــة.
املــزي، يوســف بن عبــد الرمحــن. )1403هـ(. تـــهذيب الكال 
يف أســاء الرجــال، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف. ط2. 

بــروت: مؤسســة الرســالة.
املعلمــي، عبــد الرمحــن بــن حييى بــن عــي اليــاين. )	140هـ(. 
ــنة«  ــى الس ــواء ع ــاب »أض ــا يف كت ــفة مل ــوار الكاش األن
ــامل  ــروت: ع ــة. ط2. ب ــل واملجازف ــل والتضلي ــن الزل م

الكتــب. 
املــري  البكجــري  بــن عبــد اهلل  قليــج  ابــن  مغلطــاي، 
ــه  ــنته علي ــالم بس ــي. )1419هـــ(. اإلع ــري احلنف احلك
الســالم، حتقيــق: كامــل عويضــة. ط1. اململكــة العربيــة 

ــاز. ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــعودية: مكتب الس
ــر  ــرؤوف. )1415 هـــ(. فيــض القدي ــد ال ــاوي، حممــد عب املن
الكتــب  دار  بــروت:  ط1.  الصغــر.  اجلامــع  رشح 

ــة. العلمي
ــنية  ــات الس ــرؤوف. )د.ت(. اإلحتاف ــد ال ــد عب ــاوي، حمم املن
باألحاديــث القدســية، حتقيــق: عبــد القــادر األرنــاؤوط 

ــر. ــن كث ــروت: دار اب ــق، ب ــرون. دمش وآخ
املنــذري، عبــد العظيــم بن عبــد القــوي. )1417هـــ( الرتغيب 
ــم  ــق: إبراهي ــف، حتقي ــث الرشي ــن احلدي ــب م والرتهي

ــة.  ــن. ط1. بــروت: دار الكتــب العلمي شــمس الدي
النســائي، أمحــد بن شــعيب أبــو عبدالرمحــن. )1405ه(.   94	
الضعفــاء واملرتوكــني، حتقيــق: بــوران الضنــاوي و 
ــة.  ــب الثقافي ــة الكت ــوت. ط1. مؤسس ــف احل ــال يوس وك
النســائي، أمحــد بــن شــعيب أبــو عبدالرمحــن. )	140ه(. 
ــو غــدة. ط2. حلــب:  ــاح أب ــق: عبدالفت املجتبـــى، حتقي

ــالمية.  ــات اإلس ــب املطبوع مكت
النــووي، حييــى بــن رشف أبــو زكريــا. )1392ه(.   9		
ط2.  احلجــاج.  بــن  مســلم  صحيــح  رشح  املنهــاج 

العــريب. الــرتاث  إحيــاء  دار  بــروت: 
الـــهيثمي، عــي بــن أيب بكــر. )1414ه(. جممــع الزوائــد ومنبع 
ــرة:  ــديس. القاه ــن الق ــام الدي ــق: حس ــد، حتقي الفوائ

ــديس. ــة الق مكتب

ــرون  ــن عم ــاض ب ــن عي ــى ب ــن موس ــاض ب ــي، عي اليحصب
ــق:  ــلم، حتقي ــد مس ــم بفوائ ــال املعل ــبتي. )هـــ(. إك الس

ــاء.  ــر: دار الوف ــاعيل. ط1. م ــى إس حيي

املصــادر واملراجــع األجنبيــة والعربيــة  ثانيــًا/ 
لإلنجليزيــة:  املرتمجــة 
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الِبشارات الَعْشر من الصَّحيَحين لـُمصلِّي الفجر في جماعة
فاطمة بنت فائز حسن الشهري )*(

جامعة جدة

)قدم للنشر يف 1442/4/7هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/5هـ(

ملخـــص البحث:هـــذا البحـــث دراســـة موضوعيـــة  ألحاديـــث رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يف ) البشـــارات العـــر مـــن الصحيحـــن ملـــن صـــى الفجـــر يف مجاعـــة  ( .قســـم  الباحـــث  
ـــا  ، و  ـــارة  اصطالح ـــف البش ـــة  ،  وتعري ـــارة  لغ ـــف البش ـــب  :  تعري ـــة مطال ـــه أربع ـــارة وفي ـــث األول البش ـــاول يف املبح ـــة ، تن ـــارس عام ـــة ، وفه ـــن وخامت ـــوع  إىل مبحث املوض
ـــاىل -  ـــة اهلل - تع ـــوز برؤي ـــا الف ـــر منه ـــر وذك ـــارات الع ـــاين  :البش ـــث الث ـــا  ، ويف املبح ـــث عليه ـــارة واحل ـــة البش ـــان مروعي ـــة   ،  و بي ـــنة النبوي ـــم  والس ـــرآن الكري ـــارة يف الق البش
ـــا   ـــي مصليه ـــم ع ـــة وثناؤه ـــح املالئك ـــم  مدي ـــم ، ث ـــؤال اهلل عنه ـــار  ،وس ـــل والنه ـــة اللي ـــاع مالئك ـــالء ، واجت ـــن امل ـــالة م ـــهود الص ـــارات ( ،وش ـــم البش ـــي أعظ ـــة )وه ـــوم القيام ي
ـــن  ـــى الربدي ـــن ص ـــد اهلل مل ـــيطان ،وع ـــد الش ـــن عق ـــكاك م ـــرى الف ـــة  ، وب ـــة كامل ـــام ليل ـــا ق ـــه  ، وكأن ـــن ظلم ـــد مل ـــة  والوعي ـــر يف مجاع ـــى الفج ـــن ص ـــه مل ـــة  اهلل وحفظ ،محاي
ـــالم  ـــالة والس ـــد هلل  ، والص ـــة  ، واحلم ـــالة املالئك ـــا وص ـــط اخلطاي ـــات وح ـــع الدرج ـــن رف ـــال م ـــا ين ـــار ،  م ـــج الن ـــن يل ـــه ل ـــا أن ـــظ عليه ـــن اهلل للمحاف ـــة ، ويضم ـــول اجلن بدخ

ـــول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص . ـــى رس ع

كلامت مفتاحية: البشارة، الفجر، الربدين، رؤية اهلل، مجاعة .
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Abstract: This research is an objective study of the hadiths of the Messenger of God in (the ten good tidings of the two Sahihs for those who prayed Fajr in 
congregation). The researcher divided the topic into two sections, a conclusion, and general indexes that dealt with the first topic of the good tidings and it has four 
demands: defining the good tidings in language, And the definition of good tidings idiomatically, and the good tidings in the Noble Qur’an and the Sunnah of the 
Prophet, and a statement of the legitimacy of the good tidings and encouragement for it. Night and day, asking God about them, then praising the angels for their 
worshipers, God’s protection and preservation for those who prayed Fajr in the congregation, and the warning to those who wronged him is not as if he stood up for 
a whole night, and good tidings of releasing him from Satan’s knot, and God promised to those who prayed Al-Bardayn to enter Paradise, and God guarantees to the 
governor that he will not enter the hell, what is affected by the raising of degrees, the belittling of sins, and the prayer of the angels; Praise be to Allah and may the 
blessings and peace be upon the Messenger of Allah. 
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مقدمة:
ــالم عــى نبيِّنــا  احلمــُد هلل ربِّ العاملــن، والصــالُة والسَّ

حممــد ملسو هيلع هللا ىلص وعــى آلــه وصْحبــه أمجعــن.
قــال تعــاىل: ﴿إِنَّ َهــَذا اْلُقــْرآَن هََيْــِدي لِلَّتـِـي ِهــَي َأْقــَوُم 
ــْم  ــاِت َأنَّ هََلُ احِلَ ــوَن الصَّ ــَن َيْعَمُل ِذي ــَن الَّ ُ امْلُْؤِمنِ ــرِّ َوُيَب

ــًرا ﴾]اإلرساء :9 [  َأْجــًرا َكبِ
وا َوالَ  ُ وا، َوَبــرِّ ُ وا َوالَ ُتَعــرِّ ُ وقــال النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص : »َيــرِّ

ــُروا«.)1( ُتنَفِّ
ا بعُد.. أمَّ

 ِ ــرِّ ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص  املب ــة حممَّ ــَة بَبْعث ــذه األمَّ ــرم اهللُ ه ــد أك فلق
ــدَف كلِّ  ــول ملسو هيلع هللا ىلص ه ــارُة الرس ــت بِش ــا كان ، ومَلَّ ــقِّ باحل
ــعي  ــاب السَّ ــن ب ــدن، وم ــات ع ــعى جلنَّ ــن يس مؤم
 ْ ــرِّ ــه: ﴿َفَب ــاىل - يف قول ــر اهلل - تع ــتجابة ألم لالس
 ِ َوَبــرِّ تعــاىل ﴿  [، وقولــه   17 الزمــر:   [ ِعَبــاِد﴾ 
امْلُْؤِمنِــَن ﴾ ] الصــف: 13[ ليكــون ُمنطَلــَق بحثــي يف 

ــر. ــالة الفج ــة بص ــارات اخلاصَّ البِش
ــْت صــالُة الفجــر ببِشــاراٍت وفوائــَد  فقــد اختصَّ
ــن  ــوات، وم ل ــائر الصَّ ــن س ــا ع ــردْت هب وأرساٍر انف
يطَّلــع عــى واحــدٍة مــن هــذه الفوائــد جيــد الواحــدَة 
ك  ــة املؤمــن، وحُُتــرِّ منهــا كافيــًة أن تســتنهض مهَّ
عزيمَتــه، وَتبعــَث نشــاَطه، وحَُتِمَلــه عــى هجــر النَّــوم 
والكســل، وَتــرِك الِفــراِش والبيــِت الدافــئ؛ لَِينطلق يف 
هََلْفــٍة ومحاســٍة لتحصيــل هــذه املكاســب بــأداء صــالة 

ــة. )2( ــع اجلاع ــجد م ــر يف املس الفج
1.  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه )52/1(، ومســلم يف صحيحــه 

.)9531/3(
2.  املير يف رشح مصابيح السنة للتوربشتي )1/ 091( .

ة  ولتقـيِّ البِشـارات النبويـة يف هـذا املوضـوع، وجِلـدَّ
املوضـوع - إذ مل ُيفـِرده أحـٌد بالدراسـة - ورغبـًة منِّي 
يف خدمـة ِديـن اهلل وسـنَّة نبيِّـه حممـد ملسو هيلع هللا ىلص، وملا يف سـاع 
البِشـارات مـن دعـٍم للنُّفـوس وَشـْحٍذ للِهَمـم نحـو 
االجتهـاد واحلـرص عـى الطاعـات، ولتثبيـِت العبـد 
يف حياتـه كلهـا، كان هـذا البحـُث يف جمـال احلديـث 
حيَحن  املوضوعـي)3( ، فعزمُت عى مجع أحاديـث الصَّ
التـي ذكرت تلـك الفضائـل والبِشـارات، وإن مل َتنُصَّ 
ـْت عليـه، مـع  عـى لفـظ البِشـارة ، وعـى بيـان مـا دلَّ

اح األحاديـث. االستشـهاد بأقـوال أهـل العلـم ورُشَّ
حيَحن  وقـد جعلُت ُعمـديت يف البحـث أحاديـَث الصَّ
ـًة؛ لِغـزارة مـا فيهـا مـن نصـوٍص حُتتـاج إىل بياٍن  خاصَّ
األحاديـث  تقـيِّ  عـن  الــَمقام  ولِِضيـق  وتفصيـٍل، 
الـواردة هبـذا الشـأن يف دواويـن كتـب السـنَّة لكثرهتا.

َداد. واهللَ أسأل العوَن والتوفيق والسَّ

3.  احلديــث املوضوعــي  :  مل يكــن هــذا اجلانــب مــن علــم احلديــث 
ــه  ــن ل ــذا مل يك ــن، ول ــذا الزم ــم إال يف ه ــذا االس ــًا هب معروف

تعريف سابق. 
فاحلديــث املوضوعــي  :  علــٌم يبحــث يف املوضوعــات التــي تناَولتهــا 
ــنة النبويــة الريفــة، واملتحــدة معنــًى، أو غايــة، مــن خــالل  السُّ
مْجــع أحاديــث املوضــوع مــن مصــدر حديثــي أصــي، أو عــدة 
ــث  ــوم الباح ــث يق ــة، بحي ــنة النبوي ــوء السُّ ــادر، أو يف ض مص
ــم  ــا ث ــا ونْقده ــة ومقارنته ــة املقبول ــوص احلديثي ــل النص بتحلي
ــل  ــن أج ــوي م ــصِّ النب ــول إىل روح الن ــا للوص ــة رْبطه حماول
ــة  ــي دراس ــث املوضوع ــارص« . »احلدي ــع املع ــه يف الواق تطبيق
نظريــة«؛ رمضــان إســحاق الـــّزّيان، جملــة اجلامعــة اإلســالمية، 
املجلــد العــارش، العــدد الثــاين، ص 412. وعــرف كذلــك بأنــه 
: مجــع األحاديــث الــواردة يف موضــوع واحــد مــن موضوعــات 
العلــم وخترجيهــا ودراســتها إ ســنادا وموضوعــا، أو هــو : علــم 
يبحــث يف موضــوع مــن موضوعــات الســنة النبويــة مجعــا ملتونــه 
ــة (,  ــة , تطبيقي ودراســة هَلــا.  احلديــث املوضوعــي )دراســة نظري

ــر )ص/  51( . ــد الصغ ــن حمم ــح ب لفال
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أمهية البحث:
ــن . 1 ــث الصحيح ــي أحادي ــث ه ــون األحادي ك

ــاب اهلل. ــد كت ــب بع ــح الكت أص
كــون البشــارات تبــث يف النفــوس الرغبــة . 2

واملثابــرة يف عمــل الطاعــات.
حاجــة العبــاد خاصــة يف زماننــا الــذي كثــرت . 3

فيــه امللهيــات إىل معرفــة تلــك البشــارات 
ســلوكهم  وتوجيــه  دعمهــم،  يف  لتســهم 

للتقــرب مــن مرضــاة اهلل.
أهم أسباب اختيار املوضوع :

اتباًعــا هَلــدي الرســول ملسو هيلع هللا ىلص يف احلــث عــى . 1
التبشــر.

تســاهل بعــض املســلمن ، وإعــراض بعضهــم . 2
عــن اغتنــام هــذه الشــعرة.

ــاع . 3 ــذات واتب ــاك يف املل ــة واالهن ــار الغفل انتش
ــوى. اهَل

جتليــة أحاديــث فضائــل صــالة الفجــر يف . 4
بحــث مســتقل.

ــل والبشــارات، ومــا . 5 ــة نــر هــذه الفضائ أمهي
ــا واآلخــرة. ــاد يف الدني فيهــا مــن نفــع للعب

أهداف البحث :
ــن . 1 ــوع م ــذا املوض ــة هَل ــارات النبوي ــراز البش إب

ــن. ــث الصحيح ــص أحادي ن
مجاعــة، . 2 يف  الفجــر  صــالة  منزلــة  معرفــة 

العظيمــة. البشــارات  تلــك  عــى  والوقــوف 
ــلمن . 3 ــارات للمس ــذه البش ــاين ه ــب مع تقري

نصحــا هَلــم، وحمبــة لنرهــا، والرغبــة يف 
قرهبــم لطاعــة اهلل بامتثاهَلــا.

ــتقل . 4 ــث مس ــالمية ببح ــات اإلس ــراء املكتب إث
ــارات. ــذه البش ــن ه ع

الكلامت املفتاحية:
البشــارة، صــالة، الفجــر ، الربديــن ، رؤيــة اهلل  ، 

مجاعــة .
خطة البحث: 

قســمت البحــث إىل مبحثــن وخامتــة، وفهــارس 
ــة. عام

املبحث األول :البشارة وفيه  عدة مطالب :
املطلب األول: تعريف البشارة لغة.	 
املطلب الثاين: تعريف البشارة اصطالحا.	 
ــم 	  ــرآن الكري ــارة يف الق ــث: البش ــب الثال املطل

ــة. ــنة النبوي والس
املطلــب الرابــع: بيــان مروعيــة البشــارة 	 

واحلــث عليهــا.
ــى  ــن ص ــن  مل ــارات  الصحيح ــاين  : بش ــث الث املبح

ــارات . ــر بش ــه ع ــة .وفي ــر يف مجاع الفج
ثم اخلامتة والفهارس .

منهج البحث :
 هــذه الدراســة تعتمــد عــى املنهــج االســتقرائي 
باســتقراء  وذلــك  التحليــي،  ثــم  واالســتنباطي 
أحاديــث الصحيحــن ، واســتنباط  مــا فيهــا مــن 
ــث  ــوال رشاح  احلدي ــتقراء أق ــة ، واس ــارات نبوي بش

عــن تلــك البشــارات وحُتليلهــا .
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وكان مما التزمته يف البحث أنني:
فقــط . 1 الصحيحــن  أحاديــث  عــى  اعتمــدت 

. احلديــث  راوي  الصحــايب  بذكــر  مكتفيــة  
ــل . 2 ــث، ب ــارة يف احلدي ــظ البش ــص لف ــرط ن مل أش

ــى. ــو باملعن ــه ول ــي ب َ املص ــرِّ ــث ُب كل حدي
إثقــال . 3 خشــية  لشــهرهتم  لألعــالم  أترجــم  مل 

احلــوايش.
ذكرت أقوال رشاح احلديث حسب احلاجة.. 4

الدراسات السابقة:
مــن خــالل البحــث والتتبــع مل أر أحــدا خــص تلــك 
البشــارات ببحــث علمــي مســتقل،  إال مــا كان ممــن 
ــرض  ــة يف مع ــر يف مجاع ــالة الفج ــل ص ــرق لفض تط
ــب  ــض كت ــث يف بع ــا ب ــوات أو م ــل الصل ــر فض ذك

ــروح  . ال
اخلامتة: النتائج من خالل دراسة املوضوع .

الفهارس: فهرس املصادر واملراجع. 

املبحــث األول: البشــارة لغــة  واصطالحــا  وفيــه عــدة 
مطالــب :

املطلب األول: تعريف البشارة لغة .
( البــاء والشــن والــراء أصــل  البشــارة لغة:مــن )َبــَرَ
واحــد: يــدل عــى  ظهــور الــيء مــع حســن ومجــال. 
قـال اخلليل: والبشـارة: ما بـرت به. والبشـر: املبر 
بخـر أو رش. والبشـارة: حـق مـا يعطـى عـى ذلـك، 
والبرى: االسـم. والبشـارة: اجلال، والبشارة: تبارش 

القـوم بأمـر. وبرتـه فأبـر وتبـر واسـتبر، ولغة: 
أبـره.)4( برته 

قـال ابـن فـارس: ويقـال: برت فالنـا أبره تبشـرا، 
وذلـك يكـون باخلـر، وربا محـل عليه غره مـن الر، 
وأظن ذلك جنسـا مـن التَّْبِكيِت، فأمـا إذا أطلق الكالم 

إطالقا فالبشـارة باخلر والنـذارة بغره.)5(
واشـتقاقه قيـل مـن البـر، وهـو الـرور، فيختـص 
ُهـْم بَِعَذاٍب  ْ باخلـرب الذي ير، وأمـا قوله تعـاىل: }َفَبرِّ
التهكـم  بـاب  مـن  فهـو   ،]21 عمـران:  ]آل  َألِيـٍم{ 

واالسـتهزاء.
وقيـل: اشـتقاقه من البـرة وهـو ظاهر اجللـد؛ لتأثره 
يف تغيـر بـرة الوجـه، فيكـون فيـا يـر ويغـم؛ ألن 
الـرور كـا يوجـب تغيـر البـرة، فكذلـك احلـزن 
يف  حقيقـة  التبشـر  لفـظ  يكـون  أن  فوجـب  يوجبـه، 
العـرف  يف  خيتـص  االطـالق  عنـد  لكنـه  القسـمن، 
بـا يـر، وإن أريـد خالفـه قيـد.)6( قـال تعـاىل: } هََلُـُم 
ْ ِعَباِد{ ]الزمـر: 17[، ويف الثـاين: َكَقْولِِه  ى َفَبـرِّ اْلُبـْرَ

]21 َألِيـٍم{ ]آل عمـران:  ُهـْم بَِعـَذاٍب  ْ }َفَبرِّ َتَعـاىَل: 

 املطلب الثاين : البشارة يف االصطالح .
قـال اجلرجـاين :البشـارة  كل خرب صدق تتغـر به برة 
الوجـه، ويسـتعمل يف اخلر والـر، ويف اخلر أغلب)7( 
الفــرق بــن البــر والبشاشــة: أن البــر أول مــا يظهر 

4. العن   للخليل الفراهيدي  )6/ 952(  .
5.  معجم مقاييس اللغة   البن فارس   )1/ 152( .

6. معجم الفروق اللغوية    للعسكري    )ص:  001 ( .
7. التعريفات للجرجاين ) ص  :  54   (  .
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مــن الــرور بلقــي مــن يلقــاك، ومنــه البشــارة وهــي 
أول مــا يصــل إليــك مــن اخلــرب الســار، فــإذا وصــل 
إليــك ثانيــا مل يســم بشــارة، وهَلــذا قالــت الفقهــاء: إّن 
َمــْن قــال مــن بــرين بمولــود مــن عبيــدي فهــو حــر 
أنــه يعتــق أول مــن خيــربه . وبنــى العلــاء عليــه مســألة 
ــرين  ــم ب ــده: أيك ــال لعبي ــان إذا ق ــأن اإلنس ــة ب فقهي
بقــدوم زيــد فهــو حــر، فبــروه فــرادى، عتــق أوهَلــم، 
ألنــه هــو الــذي رسه بخــربه ســابقا، ولــو قــال: مــكان 
بــرين: )أخــربين( عتقــوا مجيعــا  ، والبشاشــة إظهــار 

الــرور بمــن تلقــاه، ســواء كان أوال أو أخــرا.)8(

املطلــب الثالــث: البشــارة يف القــرآن الكريــم  والســنة 
النبويــة . 

ورد لفــظ )بــر( ومشــتقاته  : مئــة وثالثــا وعريــن 
مــرة )123( يف مواضــع  متعــددة  مــن  القــرآن الكريم 
)9(،    منهــا : أربــع وثانــون مــرة يف آيــات مكيــة )10(  ، 

وتســع وثالثــون مــرة يف آيــات مدنيــة ، ومل يــرد لفــظ 
) البشــارة ( وصيغــه واشــتقاقاته املســتعملة  يف القــرآن   
ــذاب  ــدة بالع ــع مقي ــبعة مواض ــر ( إال يف س )يف ال
ــٍم{  ــَذاٍب َألِي ــْم بَِع ُه ــه تعــاىل :  }َفَبرِّْ ــم )11( كقول األلي
مواضــع  ثالثــة  [، ويف    21 آل عمــران:  ]ســورة  

8. معجم الفروق اللغوية  للعسكري )ص:  101-001 ( .
9.   املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ) 121-911 (

ــاب   ــن ب ــالة م ــة  أول الرس ــور املكي ــر يف الس ــر  أكث 10.  كان  التبش
ــه  . ــه املتبعــون ل الدعــوة إىل اإلســالم  ومــا يبــر اهلل  ب

11.  وكــذا ســورة النســاء :831 , وســورة التوبــة :3  :43  , وســورة 
لقــان :7 , وســورة اجلاثية:54,ســورة االنشــقاق :  48   

مقرونــة بوصــف حــال املركــن  حينــا يتلقــون خــرب 
َ َأَحُدُهــْم  رزقهــم بالبنــات، كقولــه تعــاىل  :} َوإَِذا ُبــرِّ
ــَو  ا َوُه ــَودًّ ــُه ُمْس ــلَّ َوْجُه ــاًل َظ ــِن َمَث مْحَ َب لِلرَّ ــَا رََضَ بِ
ــتعال  ــا االس ــرف   :17[ أم ــورة الزخ ــٌم  {. ]س َكظِي
الغالــب واألكثــر، فهــو يف  مواضــع اخلــر والثــواب، 
ممــا يؤكــد أصالــة اســتعال اللفــظ يف اخلــر، ممــا محــل 
ــادة  ــر إلف ــتعاله يف ال ــد اس ــى أن يُع ــري ع الزخم
التهكــم باملنافقــن املركــن ، فاســتعار  التبشــر 
لإلنــذار ... ألنــه أشــد لذًعــا وإيالًمــا مــن لفــظ 

ــي. ــم ( احلقيق )أنذره
ــر  ــر باخل ــات تب ــه آالف اآلي ــم في ــرآن الكري والق
فيهــا  يــرد  مل  املســلمن، وإن  يــر  واجلنــة، وبــا 
ــر؛  ــى التبش ــن بمعن ــارة ولك ــظ البش ــص بلف تنصي
ــال  ــلمن،  ق ــرى للمس ــن وب ــة للعامل ــرآن هداي فالق
ــَوُم  ــَي َأْق ــي ِه تِ ــِدي لِلَّ ــْرآَن هََيْ ــَذا اْلُق ــاىل : }إِنَّ َه تع
ــْم  ــاِت َأنَّ هََلُ احِلَ ــوَن الصَّ ــَن َيْعَمُل ِذي ــَن الَّ ُ امْلُْؤِمنِ ــرِّ َوُيَب

َأْجــًرا َكبِــًرا {    ]ســورة االرساء :9[
وورود البشــارة  يف ســنة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بلفــظ )بــر( 
ومشــتقاته يف أحاديــث كثــرة  يف الصحيحــن وغرمها 
ال يمكــن  حرصهــا ، منهــا : حديــث َأيِب ُموَســى ريض 
ــْن  ــٍط ِم ــيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص  يِف َحاِئ ــَع النَّبِ ــُت َم ــاَل: ُكنْ ــه، َق اهلل عن
ــيُّ  ــاَل النَّبِ ــَتْفَتَح، َفَق ــِة َفَجــاَء َرُجــٌل َفاْس ِحيَطــاِن امَلِدينَ
ُه بِاجْلَنَّــِة« َفَفَتْحــُت َلــُه، َفــإَِذا َأُبو  ْ ملسو هيلع هللا ىلص : »اْفَتــْح َلــُه َوَبــرِّ
ــَد اهللََّ « )12(،  ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَحِم ــاَل النَّبِ ــَا َق ــُه بِ ُت ْ َبْكــٍر، َفَبرَّ
ــت   ــى وليس ــنة باملعن ــرات يف الس ــب املب ــن أغل ولك
يف  ومســلم   ,   )31/5  ( صحيحــه    يف  البخــاري  أخرجــه    .12

.   )7681/4  ( صحيحــه   
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بلفــظ البشــارة  تنصيصــا، كحديــث عثــان بــن عفــان 
ــِجًدا  ــى َمْس ــْن َبنَ ــوَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َم ــال َرُس ــه ق ريض اهلل عن
هللَِِّ، َبنـَـى اهللُ َلــُه يِف اجْلَنَّــِة ِمْثَلــُه«)13(، وهــي كاألحاديــث  
التــي اعتمــدت عليهــا يف هــذا البحــث  ) التــي حُتمــل 

معنــى البشــارة ( .
 

ــث  ــارة واحل ــة البش ــان مروعي ــع : بي ــب الراب  املطل
ــا. عليه

ــا  ــي م ــنة وه ــاب والس ــن الكت ــة م ــارة مروع البش
ســار عليــه الصحابــة والســلف الصالــح مــن بعدهــم.
ٍء  ْلنـَـا َعَلْيــَك اْلِكَتــاَب تِْبَياًنــا لـِـُكلِّ يَشْ قــال تعــاىل: }َوَنزَّ
ى لِْلُمْســِلِمَن{ ]ســورة النحــل  ــًة َوُبــْرَ َوُهــًدى َوَرمْحَ

 ]89:
ــا اهلل يف  ــم رشعه ــن الكري ــاوي م ــر س ــارة أم  فالبش
ــظ  ــو بلف ــا ه ــا: م ــدة منه ــن ع ــز يف مواط ــه العزي كتاب
ــاِد {  ْ ِعَب ــرِّ ــاىل:} َفَب ــه تع ــد كقول ــع التأكي ــر م األم
]الزمــر : 17[   ومنهــا : مــا هــو بصيغــة اخلــرب كقولــه 
ى { ]الزمــر: 17[ ،وغرهــا كثر .  تعــاىل: } هََلـُـُم اْلُبــْرَ
ــه،  ــرًا ألتباع ــوله ملسو هيلع هللا ىلص بش ــل رس ــز وج ــث اهلل ع وبع
ــدو  ــل ال تع ــة الرس ــت مهم ــل كان ــه، ب ــرًا ألعدائ نذي
ــُل  ــا ُنْرِس ــن الوصفــن كــا أخــرب اهلل تعــاىل: }وم هذي
ــَن{ ] األنعــام: 48[ ، ]  ــَن َوُمنِْذِري ي ِ ــِلَن إاِلَّ ُمَبرِّ امْلُْرَس
الكهــف : 56[ وقــد أمــر اهلل يف كتابــه بتبشــر املؤمنــن 

ــرة. ــات كث ــن يف آي ــنن واملخبت ــن واملحس والصابري
وكــذا أمــر رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للصحابــة رضــوان اهلل 
يف   ومســلم    ,    )79/1( صحيحــه    يف  البخــاري  أخرجــه   .13

لــه. واللفــظ    )7822  /4( صحيحــه  

وا  ُ ــرِّ ــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َي ــه  َق ــن أمت ــم م ــن بعده ــم ومل عليه
ــه األمــر  ــُروا«)14(، ففي وا، َوالَ ُتنَفِّ ُ ــرِّ وا، َوَب ُ َوالَ ُتَعــرِّ
ــه  ــل عطائ ــه وجزي ــم ثواب ــل اهلل وعظي ــر بفض بالتبش
وســعة رمحتــه، والنهــي عــن التنفــر بذكــر التخويــف، 
وأنــواع الوعيــد حمضــة مــن غــر ضمهــا إىل التبشــر، 
فيتألــف التائــب ويتلطــف بــه، ويــدرج يف أنــواع 
ــالم  ــور اإلس ــت أم ــد كان ــاًل، وق ــاًل قلي ــة قلي الطاع
ــة  ــرت الطاع ــى ُي ــج، ومت ــَى التدري ــف َع يف التلط
للعبــد ســُهلت عليــه وتزايــد فيهــا.)15( وعلــق العينــي  
يف رشحــه عــى  ترمجــة اإلمــام البخــاري لبــاب  
ــان  ــاب يف بي ــذا ب ــه : ه ــوح)16(، بقول ــارة  يف الفت البش
ــارة  ــر  يف البش ــغ األم ــل بل ــارة)17(، ب ــة البش مروعي
مــن فخامتــه وعظمــة شــأنه بحيــث ال خيتــص ســامع 
دون ســامع أن يكــون مأمــورا بتبليــغ البشــارة، ســواء 
ــاض  ــايض عي ــال الق ــاه. ق ــه أو دني ــر دين ــت يف أم كان
: جــواز البشــارة والتهنئــة بــن النــاس فيــا يــر مــن 
أمــر الدنيــا واآلخــرة)18(. قــال الكــوراين: اســتحباب 
بشــارة املســلم فيــا فيــه رسور.)19( قــال الســبكي: دل 
ــة البشــارة ملــن يفعــل اخلــر. احلديــث عــى مروعي

14. أخرجــه البخــاري يف صحيحــه   )1/ 52( , وأخرجــه مســلم يف 
صحيحــه   ) 9531/3(  .

15. التوضيح لرح اجلامع الصحيح )3/ 633(  .
. صحيح البخاري   ) 57/4(  .  16

17.  عمدة القاري رشح صحيح البخاري )51/ 01(  .
18. إكال املعلم بفوائد مسلم )8/ 182( .

19. الكوثــر اجلــاري إىل ريــاض أحاديــث البخــاري   للكــوراين )6/ 
.  )87
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ــالح  ــر والص ــاة و اخل ــالح والنج ــر بالف )20( فالتبش

ــان  ــا يــرح الصــدر ويبعــث عــى االطمئن ــكل  م وب
ــوم  ــدة لي ــة خال ــوي يف رشيع ــج نب ــاين  وهن ــج رب منه

ــة. القيام

ــى  ــن ص ــن  مل ــارات  الصحيح ــاين : بش ــث الث املبح
ــارات. ــر بش ــه  ع ــة، وفي ــر يف مجاع الفج

البشــارة األوىل : رؤيــة اهلل - تعــاىل - يــوم القيامــة 
)وهــي أعظــم البشــارات (.

َعــْن َجِريــِر ْبــِن َعْبــِد اهللَِّ، َقــاَل: ُكنَّــا ِعنْــَد النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، 
ُكــْم  َفنََظــَر إىَِل الَقَمــِر َلْيَلــًة - َيْعنـِـي الَبــْدَر - َفَقــاَل: »إِنَّ
ــوَن  ــَرْوَن َهــَذا الَقَمــَر، الَ ُتَضامُّ ُكــْم، َكــَا َت ْوَن َربَّ َســَرَ
ــاَلٍة  ــَى َص ــوا َع ــَتَطْعُتْم َأْن الَ ُتْغَلُب ــإِِن اْس ــِه، َف يِف ُرْؤَيتِ
ــمَّ  ــوا« ُث ــا َفاْفَعُل ــَل ُغُروهِبَ ــْمِس َوَقْب ــوِع الشَّ ــَل ُطُل َقْب
ــْمِس  ــوِع الشَّ ــَل ُطُل ــَك َقْب ــِد َربِّ ــبِّْح بَِحْم ــَرَأ: }َوَس َق
ــوا  ــَاِعيُل: »اْفَعُل ــاَل إِْس ــُروِب{ ]ق: 39[، َق ــَل الُغ َوَقْب

ــْم« .)21( الَ َتُفوَتنَُّك
هــذا احلديــث مــن البشــارات العظيمــة اجلليلــة ألمــة 
حممــد ملسو هيلع هللا ىلص، وهــو نــص يف ثبــوت رؤيــة املؤمنــن لرهبم 
يف اآلخــرة، كــا دل عــى ذلــك قولــه تعــاىل: }ُوُجــوٌه 
ــا َناظِــَرٌة{ ]القيامــة: 22، 23[،  َ ٌة*إىل َرهبِّ َيْوَمِئــٍذ َنــارَِضَ
ِــْم  ـُـْم َعــْن َرهبِّ ومفهــوم قولــه يف حــق الكفــار: }َكال إهِنَّ

َيْوَمِئــٍذ مَلَْحُجوُبــوَن{ ]املطففــن: 15[ .
قــال الشــافعي وغــره: ملــا حجب أعــداءه يف الســخط  

20.  املنهل العذب املورود رشح سنن أيب داود )4/ 852(  .
, و مســلم  يف  21. أخرجــه البخــاري  يف صحيحــه )1/ 511(  

.   )934/1( صحيحــه 

دّل عــى أن أوليــاءه يرونــه يف الرضــا. )22(
ــن  ــى هات ــة ع ــر باملحافظ ــبة األم ــل يف مناس ــد قي وق
الصالتــن عقيــب ذكــر الرؤيــة: أن أعــى مــا يف اجلنــة 
رؤيــة اهلل عــز وجــل، وأرشف مــا يف الدنيــا مــن 
األعــال هاتــان الصالتــان، فاملحافظــة عليهــا يرجــى 

ــا. ــل فيه ــز وج ــة اهلل ع ــة ورؤي ــول اجلن ــا دخ هب
ــل  ــى أه ــو: أن أع ــك، وه ــر يف ذل ــه آخ ــر وج ويظه
اجلنــة منزلــة مــن ينظــر يف وجــه اهلل عــز وجــل مرتــن 
بكــرة وعشــيًا، وعمــوم أهــل اجلنــة يرونــه يف كل مجعة 
يف يــوم املزيــد، واملحافظــة عــى هاتــن الصالتــن عــى 
ــه  ميقاهتــا ووضوئهــا وخشــوعها وآداهبــا يرجــى ب

أن يوجــب النظــر إىل اهلل عــز وجــل.)23(
قــال املهلــب: وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: » َفــإِِن اْســَتَطْعُتْم َأْن الَ 
ُتْغَلُبــوا َعــَى َصــاَلٍة« ، يعنــى: عــى شــهودها يف 
ــة  ــاع املالئك ــن الجت ــن الوقت ــص هذي ــة، فخ اجلاع
ــذا  ــم ه ــال يفوهت ــا، لئ ــم فيه ــم أعاهَل ــا ولرفعه فيه

الفضــل العظيــم. )24( 
ــى  ــوا ع ــتطعتم أال تغلب ــإن اس ــن: ف ــن عثيم ــال اب ق
ــا  ــل غروهب ــالة قب ــمس وص ــوع الش ــل طل ــالة قب ص

ــوا   فافعل
واملــراد مــن قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: » َفــإِِن اْســَتَطْعُتْم َأْن الَ ُتْغَلُبــوا 

َعــَى َصــاَلٍة« أي عــى أن تأتــوا هبــا كاملتــن 
ــوا  ــتطعتم أال تغلب ــة إن اس ــّى يف مجاع ــا : أن تص ومنه

22.  فتح الباري البن رجب )4/ 913(
23. فتح الباري البن رجب )4/ 323(  .

24.  رشح صحيح البخاري البن بطال ) 871/1( .
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ــوا .)25( ــذا فافعل عــى ه
قــال ابــن رجــب: وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »َكــَا َتــَرْوَن َهــَذا 
ــي  ــي باملرئ ــة، ال املرئ ــة بالرؤي ــبه الرؤي ــَر« . ش الَقَم
ــدر؛  ــة الب ــة برؤي ــبه الرؤي ــا ش ــاىل. وإن ــبحانه وتع س
ملعنيــن: أحدمهــا: أن رؤيــة القمــر ليلــة البــدر ال 

ــرى. ــه وال يم ــك في يش
والثــاين: يســتوي فيهــا مجيــع النــاس مــن غــر مشــقة. 

)26(

قــال ابــن قتيبــة:  أمــا املحدثــون َأو َأْكَثرهــم فيقولــون  
ــُه مــن الضــر والضيــم َأي اَل  تَضــاروَن وتضامــون َكَأنَّ
ــن  ــُه َع ــَأن يدَفع ــا بِ ــم بعًض ــم بعضُك ــر َواَل يضي يض

َذلِــك َأو يســتأثر دونــه .)27( 
 واملســلم إذا حافــظ عليهــا مــع مــا فيهــا مــن التثاقــل 
ــى  ــظ ع ــه أن حياف ــن حال ــر م ــاغل، كان الظاه والش
غرمهــا أشــد حمافظــة، ومــا عســى أن يقــع منــه 
ــة  ــهدمها مالئك ــهودان يش ــن مش ــط، وألن الوقت تفري

25.  رشح رياض الصاحلن البن عثيمن  )5/ 85(  .
26.  فتح الباري البن رجب )4/ 023(   .

27.  غريــب احلديــث البــن قتيبــة )1/ 482( ,  وقــال بعــض أهــل 
اللغــة: إنــا هــو تضامــون، بإدغــام امليــم، عــى تقديــر تفاعلــون، 
وهــو مــن االنضــام يريــد أنكــم ال ختتلفــون فيــه حتــى جتتمعــوا 
ــو ذاك،  ــد: ه ــول واح ــض، فيق ــم إىل بع ــم بعضك ــر وينض للنظ
ويقــول آخــر: ليــس، كذلــك فِعــُل النــاس عنــد النظــر إىل اهَلالل 
أول ليلــة مــن الشــهر، قالــه ابــن قتيبــة. قــال: وكذلــك يف روايــة 
مــن روى: )تضــارون( ، وهــو مــن الضــر أي ال يضــر بعضكــم 
بعًضــا بــأن يدفعــه عنــه ويســتأثر بــه دونــه، وقــال بعــض أهــل 
اللغــة: إنــا هــو تضــارون مــن الــرار وهــو أن  يتــرر 
الرجــالن عنــد االختــالف، يقــال: ضــار الرجــُل  الرجــَل 
مضــارة ورَضاًرا، وقــد وقــع الــرار بينهــا واالختــالف  .انظــر 
ــب  ــة يف غري ــة )11/ 513(  النهاي ــن قتيب ــة  الب ــب اللغ : هتذي

ــر    )3/ 101(  . ــن األث ــر  الب ــث واألث احلدي

ــاد إىل  ــال العب ــا أع ــون فيه ــار، ويرفع ــل والنه اللي
ــل  ــا ال يدخ ــن داوم عليه ــري أن م ــاىل، فباحل اهلل تع
النــار أصــال، ويدخــل اجلنــة لصــرورة ذلــك مكفــًرا 
الذنــوب، وإن كان هــذا ينــايف مــا عليــه اجلمهــور مــن 
اختصــاص كفــارة الصــالة بالصغائــر، ولكــن فضــل 

ــع.)28( اهلل واس
ومــن املفهــوم الواضــح أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص مل خيصــص 
ــا  ــة غرمه ــر يف إضاع ــهياًل لألم ــن تس ــن الصالت هات
مــن الصلــوات، أو ترخيصــًا لتأخرهــا عــن أوقاهتــا، 
وإنــا أمــر بأدائهــا يف الوقــت املختــار واملحافظــة 
ــادة يف  ــل والزي ــن الفض ــا م ــا فيه ــة مل ــا يف مجاع عليه

األجــر )29(  .

البشارة الثانية :شهود الصالة من املأل األعى. 
ــِر َكاَن  ــْرآَن اْلَفْج ــِر إِنَّ ُق ــْرآَن اْلَفْج ــاىل: } َوُق ــه تع قول

]اإلرساء:78[؟ َمْشــُهوًدا{ 
ــاَل:  ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َق ــَرَة ريض اهلل عنــه ، َعــِن النَّبِ َعــْن َأيِب ُهَرْي
ــٌس  ــِد مََخْ ــاَلِة الَواِح ــَى َص ــِع َع ــاَلِة اجلَِمي ــُل َص »َفْض
ــُة  ــِل َوَماَلِئَك ْي ــُة اللَّ ــُع َماَلِئَك َتِم ــًة، َوجَتْ وَن َدَرَج ــْرُ َوِع
ْبــِح« َيُقــوُل َأُبــو ُهَرْيــَرَة: »  النََّهــاِر يِف َصــاَلِة الصُّ
ــِر  ــْرآَن الَفْج ــِر إِنَّ ُق ــْرآَن الَفْج ــْئُتْم: }َوُق ــَرُءوا إِْن ِش اْق

«  ]78 )30(]اإلرساء:  َمْشــُهوًدا{  َكاَن 

28.  املفاتيح رشح مشكاة املصابيح )2/ 033( .
29.  املرجــع الســابق  )2/ 133( ثــم قــال وهــذا الــذي ذكرنــاه مــن 

طريــق املفهــوم يف تفســر هــذا احلديــث.
يف   ومســلم   ,  )68  /6( صحيحــه   يف  البخــاري    أخرجــه   .30

.   )  054/1  ( صحيحــه  
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ــاىَل:  ــِه َتَع ــّي ملسو هيلع هللا ىلص يِف َقْولِ ــِن النَّبِ ــَرَة، َع ــْن َأيِب ُهَرْي وَع
َمْشــُهوًدا{  َكاَن  اْلَفْجــِر  ُقــْرآَن  إِنَّ  اْلَفْجــِر  }َوُقــْرآَن 
ْيــِل  اللَّ َماَلِئَكــُة  »َتْشــَهُدُه  َقــاَل:   ]78 ]اإلرساء: 

)31( النََّهــاِر«.  َوَماَلِئَكــُة 
ــاع  ــا باجت ــد لفضله ــر والتأكي ــا بالذك ــا خصت وإن
ــى  ــو معن ــا، وه ــار فيه ــة النه ــل ومالئك ــة اللي مالئك
قولــه تعــاىل: } إِنَّ ُقــْرآَن اْلَفْجــِر َكاَن َمْشــُهوًدا{)32( 

]78 ]اإلرساء: 
قــال ابــن عبــد الــرب: واألظهــر أن ذلــك يف اجلاعــات. 
قــال: وقــد حيتمــل اجلاعــات وغرها.)33(وقــال عبــد 
اهلل بــن مســعود  t : جيتمــع احلرســان يف صــالة الفجــر 
، فيصعــد هــؤالء ويقيــم هــؤالء . وكــذا قــال إبراهيــم 
النخعــي ، وجماهــد ، وقتــادة ، وغــر واحــد يف تفســر 

هــذه اآليــة .)34(
ــاىل :   ــه تع ــدة، يف قول ــن أيب عبي ــر: ع ــن جري ــال اب  ق
}َوُقــْرآَن اْلَفْجــِر إِنَّ ُقــْرآَن اْلَفْجــِر َكاَن َمْشــُهوًدا{ قــال: 
ــل وحــرس النهــار مــن املالئكــة  يشــهده حــرس اللي

ــر.)35( ــالة الفج يف ص
ــِر  ــْرآَن اْلَفْج ــِر إِنَّ ُق ــْرآَن اْلَفْج ــاىل: }َوُق ــال تع ــد ق وق

.  أخرجــه  البخــاري يف القــرأة خلــف اإلمــام  ) 06/1 (  ,و   31
ــن  ــث حس ــذا حدي ــال : ه ــننه  )5/  203 (  وق ــذي يف س الرم
ــن  ــربى  ) 01/ 251( ,واب ــنن الك ــائي يف الس ــح ., والنس صحي
ماجــه  يف ســننه )022/1 (, واحلاكــم يف املســتدرك   )  033/1 (  
ــه   ) 86/6 (  .  ــاري  يف صحيح ــه البخ ــه  أخرج ــث أصل ,  واحلدي

32. رشح صحيح البخاري البن بطال )2/ 991(
33. فتح الباري البن رجب )4/ 823(  .

34.  تفسر ابن كثر )5/ 39(  .
35. تفسر ابن جرير الطربي   )125/71(  .

ــُهوًدا{ ]اإلرساء: 78[ تشــهده مالئكــة الليــل  َكاَن َمْش
ــه.)36( َويِف  ــهده اهلل ومالئكت ــل: يش ــد قي ــار، وق والنه
ــّن.)37( ــة َواجْلِ ــهده امْلَاَلِئَك ــم: تش ــن أيب َحاتِ ــر اْب َتْفِس

البشــارِة الثالثــة  : الفضــل العظيــم  الــذي أخفــاه اهلل و 
اختــص علمــه لنفســه ســبحانه ملصــي الفجر)وفضــل 

العظيــم عظيــم (.
َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة ريض اهلل عنــه : َأنَّ َرُســوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
ِل، ُثــمَّ  ــفِّ األَوَّ ــَداِء َوالصَّ ــاُس َمــا يِف النِّ ــُم النَّ ــْو َيْعَل »َل
جَيِــُدوا إاِلَّ َأْن َيْســَتِهُموا َعَلْيــِه الَْســَتَهُموا، َوَلــْو  مَلْ 
َيْعَلُمــوَن َمــا يِف التَّْهِجــِر الَْســَتَبُقوا إَِلْيــِه، َوَلــْو َيْعَلُموَن 

ــًوا« )38( ــْو َحْب ــا َوَل ــِح، أَلََتْومُهَ ْب ــِة َوالصُّ ــا يِف الَعَتَم َم
ــا  ــَداِء«. أم ــا يف النِّ ــاُس َم ــُم النَّ ــْو َيْعَل ــه ملسو هيلع هللا ىلص: » َل قول

ــة: ــه أربع ــوم وأصول ــداء فمعل ــل الن فض
ــه  ــاىل وتعظيم ــد اهلل تع ــن توحي ــه م ــا في ــا: م أحده

والشــهادة لرســوله ملسو هيلع هللا ىلص والدعــاء لعبادتــه.
ــه  ــن فضيلت ــدري م ــعيد اخل ــث أيب س ــا: يف حدي ثانيه
ــإَِذا  ــَة، َف ــَم َوالَباِدَي ــبُّ الَغنَ ــه ملسو هيلع هللا ىلص:  )) إيِنِّ َأَراَك حُُتِ قول
ــاَلِة َفاْرَفــْع  ْنــَت بِالصَّ ُكنـْـَت يِف َغنَِمــَك، َأْو َباِدَيتـِـَك، َفَأذَّ
ــْوِت  ــَدى َص ــَمُع َم ــُه: ))الَ َيْس ــَداِء، َفإِنَّ ــَك بِالنِّ َصْوَت
ــْوَم  ــُه َي ــِهَد َل ٌء، إاِلَّ َش ــٌس َوالَ يَشْ ــنٌّ َوالَ إِْن ِن، ِج ــَؤذِّ امُل
ــو َســِعيٍد: َســِمْعُتُه ِمــْن َرُســوِل اهللَِّ  ــاَل َأُب الِقَياَمــِة((، َق

36.   رشح حديث النزول )ص: 011( .
ــاري رشح  ــدة الق ــم   )2432/7(  ,  عم ــن أيب حات ــر اب 37.   تفس

ــاري )5/ 54(  . ــح البخ صحي
38. أخرجــه   البخــاري  يف   صحيحــه ) 62/1(  , ومســلم  يف 

.    ) صحيحــه ) 523/1 
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.)39(  »
ــم  ــر غافله ــه يذك ــم يف صحيفت ــق كله ــا: أن اخلل ثالثه
وحيــّرض متكاســلهم؛ فكلهــم يركــه يف أجــره؛ 
وهَلــذا كان عمــر بــن اخلطــاب، ريض اهلل عنــه يقــول: 

ــُت  » )41(. ْن ــى )40( أَلذَّ يَف لِّ ــْواَل اخْلِ »  َل
رابعها: جتديد الشهادة يف كل حن)42(.

 وأمــا الصــف األول فقولــه ملسو هيلع هللا ىلص:))َخــْرُ ُصُفــوِف 
هَُلـَـا(()43( وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص:))لَِيِلينــي ِمنُْكــُم أوُلــو  َجــاِل َأوَّ الرِّ
ــف  ــل الص ــى يف فض ــي(()44( ، واملعن ــاَلِم َوالنُْه األْح
األول التبكــر وانتظــار الصــالة  ، وليــس مــن تأخــر 
وصــار يف الصــف األول كمــن بكــر وانتظــر الصــالة 

)45(.
وا َعَلْيــِه« فيتصور االســتهام  وأمــا قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »اَلْســَتَهمُّ
يف الصــف األول عنــد ضيقــه وإقبــال الرجــال إليــه يف 
حالــة واحــدة، فــإن كان أحدمهــا أفضــل فاملوضــع له، 
ــا  ــا. وأم ــرع بينه ــاحا أق ــا أو تش ــاوت حاهَل وإن تس
ــم  ــد اختص ــكل، وق ــتهام يف األذان فمش ــور االس تص
قــوم بالقادســية يف األذان فأقــرع بينهــم ســعد، وهــذا 

39. أخرجه   البخاري  يف   صحيحه ) 521/1(  . 
ــوال  ــة. أي ل ــاء املعجم ــر اخل ــع ك ــالم م ــديد ال ــى، بتش 40. اخِلّليف

ــص 1/ 212  . ــت. التلخي ن ــة ألذَّ اخلالف
ــيبة يف  ــن أيب ش ــه  ) 1/ 684 ( , واب ــرزاق يف مصنف ــد ال 41. رواه عب
ــب  ــر يف املطال ــن حج ــه  ) 1/ 522 (. 1845، وأورده اب مصنف
ــن  ــد الرمح ــب عب ــال حبي ــدد، وق ــزاه ملس ــة 1/ 56 وع العالي

ــنًا. ــون حس ــه يك ــات، فعلي ــه ثق ــي: رجال األعظم
42. القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس )ص: 891 -002(  .

43.  أخرجه مسلم يف   صحيحه )1/ 623(  .
44. أخرجه مسلم يف   صحيحه )1 / 323 (.

45. التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )41/ 931(  .

إنــا يكــون برطــن أحدمهــا: أن يتســاويا يف األمانــة. 
ــٌن«   َ ُن مْؤمَت ــَؤذِّ ــٌن َوامْلُ ــاُم َضاِم َم ــي ملسو هيلع هللا ىلص :« اإْلِ ــال النب ق

.)46(

ــذا  ــت فهك ــب الوق ــون صاح ــاين: أن يك ــرط الث ال
ــُن  ــإذا أذَّن أم ــاح  ف ــع  التش ــتهام إذا وق ــون االس يك

ــر . )47( ــر حج ــن غ ــاء م ــن ش ــده م ــت َأذَّن بع الوق
ْبــِح« أي صــالة العشــاء  قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »الَعَتَمــِة َوالصُّ

والفجــر. 
ــوا  ــو كان ــًوا« أي: ول ــْو َحْب ــا َوَل ــه ملسو هيلع هللا ىلص: » أَلََتْومُهَ قول
ــع،  ــى أرب ــى ع ــي إذا مش ــي الصب ــن حب ــن، م حاب
ويقــال: يديــه وركبتيــه، ويقــال: إذا مشــى عــى يديــه 
ــي  ــى امل ــدر ع ــن ال يق ــا م ــى ألتامه ــته،)48( يعن واس

ــبهه.)49( ــد وش كاملقع
ــح دون  ــة والصب ــص العتم ــا خ ــربي: وإن ــال الط ق
ســائر الصلــوات للزومهــا يف أثقــل األوقــات، 
ــب،  ــن كل تع ــكون م ــة والس ــت الدع ــاء وق العش

46.  أخرجــه أبــو داود يف ســننه   ) 1/ 653   ( ,والرمــذي   يف ســننه 
. )  204 /1 (

47. القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس )ص: 002(  .
48. منحة الباري برح صحيح البخاري )2/ 433(

49. رشح صحيح البخاري البن بطال )2/ 442( .
قــال أبــو بكــر ابــن العــريب   : أبــواب الســاء مغلَّقــة وكذلــك أبــواب 
اجلنــة، ال تفتــح إال لســبب مــن عــروج أمــر، أو نــزول قضــاء، أو 
مــا شــاء اهلل تعــاىل والبــاري ســبحانه هــو الــذي يســمع األقوال، 
ــد  ــاء وق ــل الدع ــذي يقب ــو ال ــال، وه ــع األع ــذي يرف ــو ال وه
جعــل لذلــك عالمــات وقرنــه بأســباب وخــّص بــه أوقاتــًا منهــا 
ــي أن  ــال، فينبغ ــد القت ــاف عن ــا االصطف ــالة ومنه ــرة الص ح
تغتنــم تلــك الســاعة وأمثاهَلــا فإهنــا متهيئــة للقبــول  ...إىل  قولــه 
تعــاىل }َوَلآْْلِخــَرُة َأْكــرَبُ َدَرَجــاٍت َوَأْكــرَبُ َتْفِضيــاًل{  ]االرساء:12[
القبــس يف رشح موطــأ مالــك بــن أنــس  أليب بكــر بــن العــريب 

اإلشــبيي  )ص: 791(
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وقــد جعــل اهلل الليــل ســكنًا، وفيهــا تكلــف 
اهَلــوام  خــوف  مــع  الليــل  ظلمــة  يف  احلركــة 
الضــارة يف الطريــق، وأمــا الفجــر فوقــت اشــتداد 
النــوم ملحبــة النــاس اســتدامة الراحــة، فــكان 
ــي  ــوء وامل ــب الوض ــة إىل تع ــن الدع ــا م خروًج
إىل املســاجد وليــس كســائر الصلــوات،)50( وقــال 
ــب إىل  ــة أح ــر يف مجاع ــهد الفج ــر: »ألن أش عم
مــن أن أقــوم ليلــة »)51(، وقــال عثــان: »مــن شــهد 
ــهد  ــن ش ــة، وم ــف ليل ــام نص ــا ق ــاء فكأن العش

ــة »)52(  . ــام ليل ــا ق ــح كأن الصب
ــا  ــوَن َم ــْو َيْعَلُم ــه ملسو هيلع هللا ىلص : » َوَل ــال : وقول ــن بط ــال اب  ق

50. رشح صحيح البخاري ,البن بطال )2/ 442( .
51. أخرجــه مالــك يف املوطــأ , ت األعظمــي )2/ 081(قــال َمالـِـٌك، 
َعــِن اْبــِن ِشــَهاٍب، َعــْن َأيِب َبْكــِر ْبــِن ُســَلْيَاَن ْبــِن َأيِب َحْثَمــَة ؛ َأنَّ 
ْبِح.  ُعَمــَر ْبــَن اخْلَطَّــاِب َفَقَد ُســَلْيَاَن ْبــِن َأيِب َحْثَمــَة  يِف َصــاَلِة الصُّ
ــوِق. َوَمْســَكُن ُســَلْيَاَن َبــْنَ  َوَأنَّ ُعَمــَر ْبــَن اخْلَطَّــاِب َغــَدا إىَِل السُّ
ــَفاِء ، ُأمِّ ُســَلْيَاَن. َفَقــاَل هََلـَـا: مَلْ  ــوِق. َفَمــرَّ َعــَى الشِّ امْلَْســِجِد َوالسُّ
، َفَغَلَبْتــَه َعْينـَـاُه.َ  ــُه َبــاَت ُيَصــيِّ ْبــِح. َفَقاَلــْت: إِنَّ َأَر ُســَلْيَاَن يِف الصُّ
ــبُّ إيََِلَّ  ــِة ، َأَح ــِح يِف اجْلََاَع ْب ــاَلَة الصُّ ــَهَد َص ــُر: ألَْن َأْش ــاَل ُعَم َق
ِغيــِب  ْ ِمــْن َأْن َأُقــوَم َلْيَلــًة. وانظــر : املشــكاة: 0801 , َصِحيــِح الرَّ
ــاب  ــم يِف )ِكَت ــو نعي ــا رواه أب ــُه: َم ِهيــب:324  . ويشــهد َل ْ َوالرَّ
ــن جبــر  ــا صالــح ْب ــن ســعد: ثن ــا ِهَشــام ْب َثنَ ــُه: َحدَّ الصــالة( َل
األزدي، َعــن َرُجــل مــن أهــل الشــام، َقــاَل: صليــت وراء معــاذ 
بــن جبــل الصبــح، فلــا انــرصف َقــاَل: إن هــذه الصــالة مقبولــة 
ــع  ــار، ويطل ــة النه ــل ومالئك ــة اللي ــا مالئك ــهودٌة، حيره مش
ــهدوها،  ــا، واش ــوا فيه ــم، فارغب ــر هَل ــاده فيغف ــَى عب ــا َع اهلل فيه
واحروهــا. فتــح البــاري البــن رجــب ) 6/  32( .  مل أجــده 

اال عنــد ابــن رجــب يف الفتــح   .
52. أخرجــه مالــك يف املوطــأ ,  ت األعظمــي )2/ 181( . قــال  
الزرقانــى :  هــذا احلديــث وإن كان موقوفــا فلــه حكــم الرفــع، 
ــه  ــث أخرج ــا, واحلدي ــح مرفوع ــد ص ــرأي وق ــال بال ــه ال يق ألن
ــن  ــد الرمح ــن عب ــم، ع ــن حكي ــان ب ــق: عث ــن طري ــلم )م مس
ــلم ) 1/ 054  (  ,  ــح مس ــا.  صحي ــه،( مرفوًع ــرة، ب ــن أيب عم ب
رشح الزرقــاين عــى املوطــأ )1/ 274(  . انظــر حديــث البشــارة 

ــابعة  . الس

ــة  ــاع مالئك ــل اجت ــد فض ــِح،« يري ْب ــِة َوالصُّ يِف الَعَتَم
ــم  ــن عل ــح .)53( فم ــار يف الصب ــة النه ــل ومالئك اللي
رهــا حــق قدرهــا،  هــذه الفضائــل يقــن علمهــا، وقدَّ
ســعى إليهــا حيبــو وجاءهــا يســتقل تــارة ويكبــو، ومــا 

ــاهلل. ــا إال ب توفيقن

ــة  ــل ومالئك ــة اللي ــامع مالئك ــة : اجت ــارة الرابع البش
ــار. النه

عــن أيب ُهَرْيــَرَة، َقــاَل: َســِمْعُت َرُســوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقــوُل: 
»َتْفُضــُل َصــاَلُة اجلَِميــِع َصــاَلَة َأَحِدُكــْم َوْحــَدُه، 
ــِل  ْي ــُة اللَّ ــُع َماَلِئَك َتِم ــْزًءا، َوجَتْ ــَن ُج ي ــٍس َوِعْرِ بَِخْم
ــو  ــوُل َأُب ــمَّ َيُق ــِر« ُث ــاَلِة الَفْج ــاِر يِف َص ــُة النََّه َوَماَلِئَك
ُهَرْيــَرَة: َفاْقــَرُءوا إِْن ِشــْئُتْم: }إِنَّ ُقــْرآَن الَفْجــِر َكاَن 

 ]78 )54(]اإلرساء:  َمْشــُهوًدا{  
ــي إىل  ــرون أن امل ــوا ي ــي: كان ــم النخع ــاَل إبراهي َق
يعنــي:   - )55( الظلــاء موجبــة  الليلــة  يِف  الصــالة 

توجــب لصاحبهــا اجلنــة.
ــْم  ــاَلَة َأَحِدُك ــِع َص ــاَلُة اجلَِمي ــُل َص ــه ملسو هيلع هللا ىلص: » َتْفُض قول
َوْحــَدُه « يف هــذا احلديــث مــن الفقــه :معرفــة فضــل 
ــى  ــل ع ــه دلي ــا ، وفي ــب يف حضوره ــة والرغي اجلاع
:أن اجلاعــة كثــرت أو قلــت ســواء ،ألنــه ملسو هيلع هللا ىلص مل 
ــه  ــى عموم ــول ع ــة ، والق ــن مجاع ــة م ــص مجاع خي

53. رشح صحيح البخاري البن بطال )2/ 372( .
54.  أخرجــه البخــاري  يف صحيحــه )1/ 131( . أخرجــه مســلم يف 

صحيحــه ) 054/1  ( .
 ، ِميــِد، َعــْن َمنُْصــوٍر، َعــْن َأيِب َمْعــَرٍ َثنـَـا َجِريــُر ْبــُن َعْبــِد احْلَ 55. َحدَّ
ــِة  ــِة امْلُْظِلَم ْيَل ــْيَ يِف اللَّ ــَرْوَن امْلَ ــوا َي ــاَل: »َكاُن ــَم، َق ــْن إِْبَراِهي َع

ــيبة )2/ 95(  .  ــن أيب ش ــف اب ــًة« مصن ُموِجَب
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ــى  ــاء، وع ــن العل ــة م ــذا مجاع ــج هب ــد احت )56(، وق

هــذا أكثــر الفقهــاء باحلجــاز والعــراق والشــام كلهــم 
يقولــون : إن حضــور الصــالة يف مجاعــة فضيلــة وســنة 
مؤكــدة ، ال ينبغــي تركهــا وليســت بفــرض ، ومنهــم 
ــن  ــم م ــة  ، ومنه ــى الكفاي ــرض ع ــا ف ــال : إهن ــن ق م
ــا  ــص يف تركه ــدة ال يرخ ــنة مؤك ــهودها س ــال: ش ق
للقــادر عليهــا، ومــن ختلــف عنهــا وأتــى هبــا يف بيتــه 
ــة  ــجد مجاع ــا يف املس ــن صاله ــه، إال أن م ــزت عن ج
ــا،  ــول ذكره ــل يط ــك دالئ ــم يف ذل ــه، وهَل ــل من أفض
ــى أن  ــدل ع ــث ت ــذه األحادي ــار: وه ــن القص ــال اب ق
ــة  الصــالة يف مجاعــة ســنة، كــا قــال الفقهــاء والدالل
عليهــم منهــا: يف وجهــن اثنــن: أحدمهــا: أنــه أثبــت 
صــالة الفــذ وســاها صــالة، وهــم يقولــون: ليســت 
ــا،  ــَل بينه ــالم فاَض ــه الس ــه علي ــاين: أن ــالة، والث بص
ــة  ــردة فاضل ــدل أن املنف ــاًل، ف ــة فض ــت للجاع فأثب
ــل  ــائر أه ــال داود وس ــص.)57( وق ــا أنق إال أن مرتبته
الظاهــر: حضــور صــالة اجلاعــة فــرض متعــن 
ــا  ــادًرا عليه ــال إذا كان ق ــن الرج ــف م ــى كل مكل ع
ــد  ــه إال بع ــذ صالت ــزئ الف ــوا: ال جت ــة ، وقال كاجلمع
ــت  ــروج الوق ــل خ ــد قب ــد أال جي ــاس وبع ــالة الن ص
مــن يصــي معــه، واحتجــوا يف إجيــاب شــهود اجلاعــة 
ــرة  ريض اهلل  ــث أيب هري ــا: حدي ــياء منه ــا بأش فرض
عنــه عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يف إحــراق بيــوت املتخلفــن 

56. التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )6/ 713(  .
57. رشح صحيح البخاري البن بطال )2/ 272(  .

عــن الصــالة58 وقالــوا : ال حيــرق عليهــم بيوهتــم إال 
لركهم ما قد وجب عليهم .)59(

يــَن ُجــْزًءا)60(« يــدل عــى  . قولــه ملسو هيلع هللا ىلص:» بَِخْمــٍس َوِعْرِ
تضعيــف ثــواب املصــى يف مجاعــة عــى ثــواب املصــى 
ــل: إن الدرجــة أصغــر  وحــده هبــذه األجــزاء)61( . قي
ــت  ــن إذا جزئ ــة والعري ــكأن اخلمس ــزء، ف ــن اجل م

58.  َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلََّم: 
»إِنَّ َأْثَقــَل َصــاَلٍة َعــَى امْلُنَافِِقــَن َصــاَلُة اْلِعَشــاِء، َوَصــاَلُة اْلَفْجــِر، 
ْمــُت َأْن  ــْد مَهَ ــًوا، َوَلَق ــْو َحْب ــا َوَل ــَا أَلََتْومُهَ ــا فِيِه ــْو َيْعَلُمــوَن َم َوَل
ــمَّ  ــاِس، ُث َ بِالنَّ ــيِّ ــاًل َفُيَص ــَر َرُج ــمَّ آُم ــاَم، ُث ــاَلِة، َفُتَق ــَر بِالصَّ آُم
ــْوٍم اَل  ــٍب إىَِل َق ــْن َحَط ــَزٌم ِم ــْم ُح ــاٍل َمَعُه ــي بِِرَج ــَق َمِع َأْنَطِل
ــح  ــاِر« صحي ــْم بِالنَّ ــْم ُبُيوهَتُ َق َعَلْيِه ــرِّ ــاَلَة، َفُأَح ــَهُدوَن الصَّ َيْش

مســلم )1/ 154( .
59. االســتذكار البــن عبــد الــرب  )2/ 731(  .  وانظــر التمهيــد ملــا 

يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد )6/ 813( .
َثنـَـا َعْبــُد الَواِحــِد، َقــاَل:  َثنـَـا ُموَســى ْبــُن إِْســَاِعيَل، َقــاَل: َحدَّ 60. َحدَّ
ــا َصالِــٍح، َيُقــوُل: َســِمْعُت  ــاَل: َســِمْعُت َأَب ــا األَْعَمــُش، َق َثنَ َحدَّ
ــِل يِف  ُج ــاَلُة الرَّ ــوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص : » َص ــاَل َرُس ــوُل: َق ــَرَة، َيُق ــا ُهَرْي َأَب
ــُف َعــَى َصاَلتِــِه يِف َبْيتِــِه، َويِف ُســوِقِه، مََخًْســا  اجلََاَعــِة ُتَضعَّ
ــوَء،  ــَن الُوُض ــَأ، َفَأْحَس ــُه: إَِذا َتَوضَّ ــَك َأنَّ ــا، َوَذلِ ــَن ِضْعًف ي َوِعْرِ
ــُط َخْطــَوًة،  ــاَلُة، مَلْ خَيْ ِرُجــُه إاِلَّ الصَّ ــمَّ َخــَرَج إىَِل امَلْســِجِد، الَ خُيْ ُث
 ، ــا َخطِيَئــٌة، َفــإَِذا َصــىَّ ــا َدَرَجــٌة، َوُحــطَّ َعنْــُه هِبَ إاِلَّ ُرفَِعــْت َلــُه هِبَ
ــلِّ  ــمَّ َص ُه ُه: اللَّ ــالَّ ــا َداَم يِف ُمَص ــِه، َم ــيِّ َعَلْي ــُة ُتَص ــَزِل امَلاَلِئَك مَلْ َت
ــَر  ــا اْنَتَظ ــاَلٍة َم ــْم يِف َص ــَزاُل َأَحُدُك ــُه، َوالَ َي ــمَّ اْرمَحْ ُه ــِه، اللَّ َعَلْي
ــن  ــث اب ــْن َحِدْي ــع َب ــاس يِف اجلم ــف النَّ ــد اختل ــاَلَة » وق الصَّ
ــِعيد وأيب  ــث َأيِب َس ــن َحِدْي ــن وب ــبع وعري ــر الس ــر يِف ذك ُعَم
ــب  ــن رج ــاري الب ــح الب ــن. فت ــس وعري ــر مَخ ــَرَة يِف ذك ُهَرْي
)6/ 41-71 ( ,وانظــر تفصيــل ذلــك : فتــح البــاري البــن 
حجــر )2/ 231 -431 ( .ويف رشح الزرقــاين عــى املوطــأ )1/ 
854(, ويف اإلعــالم بفوائــد عمــدة األحــكام  ) 2/ 053 – 453  

.)
61. وهــذه الدرجــات واألجــزاء التــي تفضــل هبــا صــالة  اجلاعــة 
عــى صــالة الفــرد اســتطرد ابــن بطــال يف اســتعراضها  واألدلــة 
ــال )2/ 272- ــن بط ــاري الب ــح البخ ــر رشح صحي ــه انظ علي
البــاري البــن رجــب )41/6- 71(وقــد  ,  فتــح    )   472
ــر  ــر يِف ذك ــن ُعَم ــث اب ــْن َحِدْي ــع َب ــاس يِف اجلم ــف النَّ اختل
ــَرَة يِف ذكــر  ــث َأيِب َســِعيد وأيب ُهَرْي الســبع وعريــن وبــن َحِدْي

ــن.   ــس وعري مَخ
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درجــات كانــت ســبًعا وعريــن درجــة، قــال العيني: 
هــذا ليــس بصحيــح ألنــه جــاء يف الصحيحــن: ســبًعا 
ــن درجــة فاختلــف  ــا وعري ــن درجــة ومَخًس وعري
القــدر مــع احُتــاد لفــظ الدرجــة. وقــد قيــل: حيتمــل 
ــا )62(.  ــزء يف الدني ــرة واجل ــة يف اآلخ ــون الدرج أن تك
ومجــع بينــه وبــن روايــة »ســبع وعريــن« بــأنَّ ذكــَر 
القليــل ال ينفــي الكثــر، بنــاء عــى أن مفهــوم العــدد 
غــر معتــرب، وبأنــه ملسو هيلع هللا ىلص أخــرب باخلمــس، ثــم أعلمــه اهلل 
بالزيــادة، فأخــرب بالســبع، وبــأن ذلــك بالنظــر لقــرب 
ــم  املســجد وبعــده، أو بحــال املصــيِّ كأن يكــون أعل
ــة. ــبع باجلهري ــة، والس يَّ ــس بالرِّ ــع، أو اخلم أو أخش
اجلاعــة  صــالة  تفضــل  حبيــب:  ابــن  قــال   )63(

ــا  ــي: م ــال الطيب ــام اهـــ.)64( ق ــة اإلم ــرة وفضيل بالكث
يقنــع بدرجــة واحــدة ويــرك درجــات كثــرة إال 
غــر مصــدق لــه بذلــك، أو ســفيه ال هَيتــدي لطريــق 

ــة.)65( ــارة الرابح التج
ــاِر  ــُة النََّه ــِل َوَماَلِئَك ْي ــُة اللَّ ــُع َماَلِئَك َتِم قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »َوجَتْ
يِف َصــاَلِة الَفْجــِر« . قــال ابــن بطــال :  فذكــر اجتــاع 
املالئكــة يف الفجــر بــواو فاصلــة، واســتأنف الــكالم، 
ــى أن  ــك ع ــدل ذل ــة، ف ــة املتقدم ــن اجلمل ــه م وقطع

اجتــاع 

62. انــرص تفصيــل ذلــك يف عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري 
.  )952 /4(

ــر  ــاري )2/ 363( ,. انظ ــح البخ ــرح صحي ــاري ب ــة الب 63.  منح
ــر )2/ 231 -431(  . ــن حج ــاري الب ــح الب ــك : فت ــل ذل تفصي
ــطالين )2/  ــاري للقس ــح البخ ــرح صحي ــاري ل ــاد الس 64. إرش

ــار )1/ 143( ــن العط ــدة الب ــدة يف رشح العم 72(  ,و الع
65. مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح )3/ 138( .

املالئكــة يوجــب فضــاًل ودرجــة زائــدة عــى اخلمســة 
وعريــن، فصارتــا درجتــن للفجــر والعــرص، ليســتا 
ــا  ــث م ــذا احلدي ــوات.)66(ويف ه ــن الصل ــا م لغرمه
يــدل عــى أن مالئكــة الليــل ال ينرصفــون حتــى حُتر 
مالئكــة النهــار ، فيســلمون اآلدمــي إليهــم ويرحُتلــون 

ليعلــم اآلدمــي أنــه ليــس بمخــّى وال حلظــة.)67(

ــأهنم  ــة لش ــم؟ رفع ــؤال اهلل عنه ــة: س ــارة اخلامس البش
)وهــو أعلــم هبــم ( ثــم مديــح املالئكــة وثناؤهــم عــى 

مصليهــا. 
َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة: َأنَّ َرُســوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َقــاَل: » َيَتَعاَقُبــوَن 
َتِمُعــوَن  ــِل َوَماَلِئَكــٌة بِالنََّهــاِر، َوجَيْ ْي فِيُكــْم َماَلِئَكــٌة بِاللَّ
ِذيــَن  ــُرُج الَّ ــمَّ َيْع يِف َصــاَلِة الَعــرْصِ َوَصــاَلِة الَفْجــِر، ُث
َباُتــوا فِيُكــْم، َفَيْســَأهَُلُْم َوُهــَو َأْعَلــُم هِبِــْم: َكْيــَف 
ــوَن،  ــاِدي؟ َفَيُقوُلــوَن: َتَرْكنَاُهــْم َوُهــْم ُيَصلُّ ــْم ِعَب َتَرْكُت

ــوَن « )68( ــْم ُيَصلُّ ــْم َوُه َوَأَتْينَاُه
ُــْم  زاد ابــن خزيمــة يف صحيحــه : » َفَحِســْبُت َأهنَّ

يــِن«.)69( َيُقوُلــوَن: َفاْغِفــْر هََلُــْم َيــْوَم الدِّ
قولــه ملسو هيلع هللا ىلص:» َيَتَعاَقُبــوَن فيكــم مالئكــة «َأي يعقــب 
ــض  ــب بع ــم يِف عق ــون بعضه ــا ويك ــم بعًض بعضه

66. رشح صحيح البخاري البن بطال )2/ 972(  .
ــرة )6/  ــن هب ــر ب 67. اإلفصــاح عــن معــاين الصحــاح  , أليب املظف

 .  )031
68.  أخرجــه البخــاري يف  صحيحــه )9/ 241(  . و مســلم  يف 

صحيحــه ) 934/1 (   .
ــه  ــه3 )1/ 791(  . وأخرج ــة  يف صحيح ــن خزيم ــه اب 69.  أخرج
أمحــد يف مســنده  )67/51(  ,وأخرجــه ابــن حبــان يف صحيحــه 
ــناده  ــال :إس ــاؤوط فق ــعيب األرن ــه ش ــق  علي )5/ 904( , وعل

ــيخن. ــى رشط الش ــح ع صحي
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ــل  ــة أخــر باللَّي ــة عاقبتهــم مالئَك إِذا انرصفــت ماَلئَك
جَيَْتمُعــوَن عنْــد انــرصاف َهــُؤاَلِء  َوالنََّهــار وإِنَّــَا 

ــة . ــر طائف ــة بإث ــأيت طائف ــَك)70(، ت ــيء ُأوَلِئ وجم
ــالة  ــزل يف ص ــار تن ــة النه ــث أن مالئك ــى احلدي ومعن
الصبــح فتحــي عــى بنــي آدم، ويعــرج الذيــن باتــوا 
فيكــم ذلــك الوقــت أي يصعــدون، فــإذا كانــت 
صــالة العــرص نزلــت مالئكــة الليــل، فأحصــوا عــى 
بنــي آدم وعرجــت مالئكــة النهــار ويتعاقبــون هكــذا 
ــب  ــراكها يف تعاق ــة الش ــا باملحافظ ــدا.)71( فخصت أب
ــاس  ــب الن ــح يغل ــتباهها يف أن الصب ــة، والش املالئك
ــل  ــا بالكس ــون عليه ــرص ُيغلب ــا، وأن الع ــوُم عليه الن
ــه مــن اشــتغاهَلم ونظرهــم يف  ــوا علي ــا كان والســآمة مل

ــا. ــل يف وقته ــغل والكس ــم الش ــهم، فتزاح معاش
قــال املهلــب: يف حديــث أبــى هريــرة ريض اهلل عنــه أن 
أهــم مــا يســأل عنــه العبــد عنــد مالقــاة ربــه: الصالة، 
وأن أهــم الصلــوات صــالة الصبــح وصــالة العــرص؛ 
ــا  ــأل ع ــاىل، يس ــا، وأن اهلل تع ــة فيه ــاع املالئك الجت
ــم  ــم أهن ــك عرفه ــا، فلذل ــه منه ــة علي ــد املحافظ أك
مالقــوه وأهنــم يرونــه، ويســأهَلم عــن ذلــك.)72( قــال 
ابــن عبــد الــرب : شــهود املالئكــة للصــالة واألظهــر أن 
ذلــك يف اجلاعــات وحيتمــل اجلاعــات وغرهــا واهلل 

أعلــم.)73(

70. تفســر غريــب مــا يف الصحيحــن البخــاري ومســلم  البــن أيب 
نــرص )ص: 424(  .

71. االستذكار   البن عبد الرب   )2/ 153(  .
72. رشح صحيح البخاري البن بطال )2/ 081(  .

ــن  ــال اب ــذا ق ــرب   )2/ 153(   وك ــد ال ــن عب ــتذكار   الب 73. االس

العــرص  صــالة  يف  جيتمعــون  أهنــم  احلديــث  ويف 
ــن  ــى م ــل معن ــو أكم ــر، وه ــح الفج ــالة الصب وص
احلديــث الــذي روي أهنــم جيتمعــون يف صــالة الفجــر 
خاصــة )74( ، وأظــن َمــن مــال إىل هــذه الروايــة احتــج 
بقــول اهلل عــز وجــل }َوُقــْرآَن اْلَفْجــِر إِنَّ ُقــْرآَن اْلَفْجــِر 
َكاَن َمْشــُهوًدا{  ] اإلرساء :78 [  ألن أهــل العلــم قالــوا 
يف تأويــل هــذه اآليــة تشــهده مالئكــة الليــل ومالئكــة 
ــالة  ــم يف ص ــع الجتاعه ــذا دف ــس يف ه ــار، ولي النه
العــرص ألن املســكوت عنــه قــد يكــون يف معنــى 

ــه  .)75(  ــون بخالف ــواء  ويك ــور س املذك
ِذيــَن َباُتــوا فِيُكــْم«  ويف قولــه  ملسو هيلع هللا ىلص: » ُثــمَّ َيْعــُرُج الَّ
ــياحون، والطوافــون  ــم احلفظــة أو السَّ اختلــف يف َأهنَّ
ــل  ــر)76( نق ــس الذك ــون جمل ــن َيْطُلب يف األرض، والذي
القــايض عيــاض عــن اجلمهــور : أن هــؤالء املالئكــة 
هــم احلفظــة ، وقــال القرطبــي  : األظهــر عنــدي أهنــم 
غرهــم )77( قــال  ابــن حجــر : ويقويــه أنــه مل ينقــل أن 
احلفظــة يفارقــون اإلنســان وال أن حفظــة الليــل غــر 
حفظــة النهــار .)78( واختلــف يف ســبب االقتصــار عى 

ــدة  ــة  .عم ــك يف اجلاع ــر أن ذل ــن الظاه ــي : ولك ــر والعين حج
ــاري )5/ 54( الق

74.  احلديــث ســابق الذكــر حديــث )ص/  21 ( يف البشــارة الثالثــة  
.

ــا يف  ــد مل ــرب  )2/ 153(  ,و التمهي ــد ال ــن عب ــتذكار   الب 75. االس
ــانيد )91/ 15(  . ــاين واألس ــن املع ــأ م املوط

76. فيض الباري عى صحيح البخاري )2/ 551( .
ــك  ــر احلوال ــيوطي يف  تنوي ــد الس ــألة  عن ــط يف املس ــر البس 77.  انظ

ــك )1/ 241(  . ــأ مال رشح موط
ــك رشح  ــر احلوال ــر )2/ 53(  و تنوي ــن حج ــاري الب ــح الب 78.  فت

ــك )1/ 241(  .  ــأ مال موط
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ــو  ــل :ه ــوا، فقي ــن ظل ــوا دون الذي ــن بات ــؤال الذي س
مــن بــاب االكتفــاء بذكــر أحــد املثلــن عــن اآلخــر، 
ْكــَرٰى{ ]األعــى:  َفَعــِت الذِّ ــْر إِن نَّ كقولــه تعــاىل : } َفَذكِّ
ــْم  ــَل َلُك ــاىل : } َوَجَع ــه تع ــع ،وقول 9[ أي وإن مل تنف
ــربد وإىل  ــل: 81[ أي وال {]النح ــُم احْلَرَّ ــَل َتِقيُك ابِي رَسَ
هــذا أشــار ابــن التــن وغــره .)79( ثــم قيــل : احلكمــة 
يف االقتصــار عــى ذلــك  أن حكــم طــريف النهــار يعلــم 
مــن حكــم طــريف الليــل ، فلــو ذكــره لــكان تكــرارا ، 
ثــم قيــل  :احلكمــة يف االقتصــار عــى هــذا الشــق دون 
اآلخــر : أن الليــل مظنــة املعصيــة ، فلــا مل يقــع منهــم 
ــكان  ــن إم ــل م ــي الفع ــكان دواع ــع إم ــان م عصي
اإلخفــاء ونحــوه، واشــتغلوا بالطاعــة كان النهــار أوىل 
بذلــك ، فــكان الســؤال عــن الليــل أبلــغ مــن الســؤال 

عــن النهــار لكــون النهــار حمــل االشــتهار .)80(
ويف قولــه  : ملسو هيلع هللا ىلص » َفَيْســَأهَُلُْم« وســؤاله تعــاىل هَلــم وهــو 
أعلــم حيتمــل أن يكــون تعبــًدا للمالئكــة كــا أمرهــم 
اهلل أن يكتبــوا وحيصــوا أعــال العبــاد وهــو عــامل 

ــم.)81( ــم وجهره بره
ــي آدم  ــهادهتم لبن ــتدعاء ش ــه: اس ــة في ــل احلكم وقي
ــم  ــف عليه ــي التعط ــا يقت ــتنطاقهم ب ــر واس باخل
ــان يف  ــوع اإلنس ــق ن ــة يف خل ــار احلكم ــك إلظه وذل
مقابلــة مــن قــال مــن املالئكــة   يف قولــه تعــاىل :  } َوإِْذ 
ــًة   ــٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَف ــِة إيِنِّ َجاِع ــَك لِْلَماَلِئَك ــاَل َربُّ َق

79. فتح الباري البن حجر )2/ 53(  .
80.  انظر تفصيل ذلك يف فتح الباري البن حجر )2/ 53(  .

81. املنتقى رشح املوطأ   للباجي  )1/ 503(  .

ــِفُك  ــا َوَيْس ــُد فِيَه ــن ُيْفِس ــا َم ــُل فِيَه َع ــوا َأجَتْ )28( َقاُل
ــَك )29(  ُس َل ــدِّ ــِدَك َوُنَق ــبُِّح بَِحْم ــُن ُنَس ــاَء َوَنْح َم الدِّ
َقــاَل إيِنِّ َأْعَلــُم َمــا اَل َتْعَلُمــوَن)30(   {  ] البقــرة  28	
30[. أي وقــد وجــد فيهــم مــن يســبح ويقــدس 
مثلكــم بنــص شــهادتكم، وقــال عيــاض : هــذا 
الســؤال عــى ســبيل التعبــد للمالئكــة كــا أمــروا أن 
ــي آدم وهــو ســبحانه وتعــاىل أعلــم  ــوا أعــال بن يكتب

ــع  . ــع باجلمي ــن اجلمي م
ــن  ــال اب ــاِدي « ق ــْم ِعَب ــَف َتَرْكُت ــه ملسو هيلع هللا ىلص: » َكْي ويف قول
ــال؛ ألن  ــر األع ــن آخ ــؤال ع ــع الس ــرة : وق أيب مج
ــم  ــئول عنه ــاد املس ــال: والعب ــا، ق ــال بخواتيمه األع
هــم املذكــورون يف قولــه تعــاىل }إِن عَبــادي َلْيــَس َلــك 

َعَلْيِهــم ُســْلَطان{ ]اإلرساء 65 [ .)82(
ــْم  ــوَن، َوَأَتْينَاُه ــْم ُيَصلُّ ــْم َوُه ــه ملسو هيلع هللا ىلص:  » َتَرْكنَاُه ويف قول
ــل  ــال دلي ــائر األع ــروا س ــوَن « ومل يذك ــْم ُيَصلُّ َوُه
ــالة  ــة وأن الص ــذه األم ــن ه ــن م ــل املصل ــى فض ع
أفضــل األعــال.)83(  و مل يراعــوا الرتيــب الوجــودي 
ــه  ــة في ــان واحلكم ــل اإلتي ــرك قب ــدأوا بال ــم ب ألهن
ــم  ؟   ــف تركت ــال  : كي ــه ق ــؤال ألن ــوا الس ــم طابق أهن
وألن املخــرب بــه صــالة العبــاد واألعــال بخواتيمهــا، 
فناســب ذلــك إخبارهــم عــن آخــر عملهــم قبــل أولــه 

)84(.
قــال أبــو الوليــد الباجــي: وهــو ِمــن تفَضــل اهلل عــى 

82. فتح الباري البن حجر )2/ 63(  .
83. االستذكار   البن عبد الرب  )2/ 153(  .

84. فتح الباري البن حجر )2/ 63(  .
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عبــاده أن جعــل اجتاعهــم يف أوقــات الصلــوات 
العبــاد وآخرهــا،  فتكــون الصــالة يف أول أعــال 
ــة يف  ــن املالئك ــب م ــذا التعاق ــون ه ــل أن يك وحيتم
ــا  ــون فيه ــي يتعاقب ــالة الت ــون الص ــاس فتك ــة الن مجل
ــاجد ،  ــا يف املس ــت إقامته ــاس ووق ــالة الن ــت ص وق
وحيتمــل أن تكــون املالئكــة هــم احلفظــة الكــرام وأن 
يكــون التعاقــب فيــا خيــص كل إنســان ممــا يف وقــت 

ــه.)85( صالت
وقــال  القــايض عيــاض : واحلكمــة يف اجتاعهــم 
يف هاتــن الصالتــن مــن لطــف اهلل تعــاىل بعبــاده 
يف  مالئكتــه  اجتــاع  جعــل  بــأن  هَلــم  وإكرامــه 
ــن  ــم بأحس ــهادهتم هَل ــون ش ــاده لتك ــة عب ــال طاع ح
الشــهادة )86( .قــال ابــن حجــر: وفيــه يشء ألنــه 
ــدون  ــن يصع ــك أن الذي ــة وال ش ــم احلفظ ــح أهن رج
كانــوا مقيمــن عندهــم مشــاهدين ألعاهَلــم يف مجيــع 
ــاىل  ــه تع ــة  يف كون ــال احلكم ــاألوىل أن يق ــات ف األوق
ــا  ــا م ــم عليه ــي تركوه ــة الت ــن احلال ــأهَلم إال ع ال يس
ذكــر  ، وحيتمــل : أن يقــال إن اهلل تعــاىل يســر عنهــم 
مــا يعملونــه فيــا بــن الوقتــن لكنــه بنــاء عــى أهنــم 
غــر احلفظــة وفيــه إشــارة إىل احلديــث اآلخــر ، َعــْن 
َأيِب ُهَرْيــَرَة ريض اهلل عنــه ، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل 
ــا  ــاَرٌة ملَِ ــاَلُة اخْلَْمــُس، َواجْلُْمَعــُة إىَِل اجْلُْمَعــِة، َكفَّ ))الصَّ
ــمَّ وقــع الســؤال مــن كل طائفــة  ــن َث (()87( فِم ــنَّ َبْينَُه

85. املنتقى رشح املوطأ  للباجي  )1/ 503(  .
86. فتح الباري البن حجر )2/ 53( .

87. أخرجه مسلم يف صحيحه )1/ 902(  .

عن آخر يشء فارقوهم عليه  .)88(

البشــارة السادســة : محايــة اهلل وحفظــه ملــن صــى 
الفجــر يف مجاعــة  والوعيــد ملــن ظلمــه:

ــوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ــاَل َرُس ــال: َق ، ق يَّ ــْرِ ــَدب اْلَق ــن ُجنْ ع
ــاَل  ــِة اهللِ، َف ــَو يِف ِذمَّ ــِح َفُه ْب ــاَلَة الصُّ ــىَّ َص ــْن َص »َم
ــُه ِمــْن  ــْن َيْطُلْب ــُه َم ٍء، َفإِنَّ ــَيْ ــِه بِ تِ ــْن ِذمَّ َيْطُلَبنَُّكــُم اهللُ ِم
ــاِر  ــِه يِف َن ــَى َوْجِه ــُه َع ــمَّ َيُكبَّ ــُه، ُث ٍء ُيْدِرْك ــَيْ ــِه بِ تِ ِذمَّ

ــَم«)89( َجَهنَّ
ــالص  ــِح«  بإخ ْب ــاَلَة الصُّ ــىَّ َص ــن َص ــه ملسو هيلع هللا ىلص:  » م قول
ــا خــص الصبــح ملــا فيهــا مــن  مــع اجلاعــة)90( ، وإنَّ
املشــقة )91(،والكلفــة  التــي اَل يواظــب َعَلْيَهــا اال 
َخالــص االيــان ، فيســتحق أن يدخــل حُتــت األمــان  

)92(.
ــا خصــت بذلــك ألهنــا أول النهــار الــذي  وكأهنــا إن

ــم.)93( ــاس يف حوائجه ــار الن ــت انتش ــو وق ه
ــواره؛ أي  ــه وج ــِة اهللِ« وأمان ــَو يِف ِذمَّ ــه ملسو هيلع هللا ىلص :  » َفُه قول
قــد اســتجار بــاهلل تعــاىل، واهلل تعــاىل قــد أجــاره، فــال 
ــن  ــر أو أذًى، فم ــه ب ــر ض ل ــد أن يتع ــي ألح ينبغ
ــه اهلل مل  ــن طلب ــه , وم ــب بحق ــاهلل يطل ــك ف ــل ذل فع

88.  انظر تفصيل ذلك يف فتح الباري البن حجر )2/ 53( .
)( أخرجه مسلم يف  صحيحه )1/ 454(  89

90.  الكوكب الوهاج رشح صحيح مسلم )9/ 701( .
91.  الــراج املنــر رشح اجلامــع الصغــر يف حديــث البشــر النذيــر 

. )503 /4(
92.  الكوكب الوهاج رشح صحيح مسلم )9/ 701( .

93.  تطريز رياض الصاحلن  لفيصل احلريمي )ص: 462( . 
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ــا  ني ــه يف الدُّ ــل : أي يف أمان ــأ، وقي ــًرا وال ملج ــد مف جي
ــت  ــذي ثب ــان ال ــر األم ــان غ ــذا األم ــرة، وه واآلخ
بكلمــة التَّوحيــد،)94( وقيــل :يف حفظــه مــن املصائــب 
أو مــن الذنــوب واملعــايص أو يف أنــه يطالــب مــن أذاه 
ــال مــن  بــا ال حيــل مطالبــه خاصــة وإال فــكل مــن ن
ــه .  ــه اهلل ب ــه يطالب ــة فإن املؤمــن مــا ال حيــل مــن األذي

)95(

ــز  ــهد اهلل ع ــُه ش ــة اهلل أِلَنَّ ــو يف ذم ــذي: ه ــال الرم ق
ــر َكاَن  ــْرآن اْلفْج ــاىَل }إِن ُق ــاَل َتَع ــه َق ــل َوَماَلِئَكت َوج

ــه .)96( ــهد اهلل َوَماَلِئَكت ــاُه ليش ــهودا{ َمْعنَ مش
ٍء«  ــَيْ ــِه بِ تِ ــْن ِذمَّ ــُم اهللُ ِم ــاَل َيْطُلَبنَُّك ــه ملسو هيلع هللا ىلص :  » َف قول
ــا  )تعليليــة(، والــكالم عــى حــذف مضــاف؛  ِمــن إمَّ
واملعنــى فــال يطلبنكــم اهلل ألجــل تــرك ذمتــه بــيء، 
ــن  ــة ع ــال مقدم ــرور ح ــار واملج ــة (، واجل أو )بياني
ــه  ــال كون ــيء ح ــم اهلل ب ــى وال يطلبنك يشء؛ واملعن

ــه. )97( ــن ذمت م
ــن  ــي ع ــى النه ــره ع ــاوي: وإن دل ظاه ــال البيض ق
ــى:  ــة اهلل إياهــم بــيء مــن عهــده ، لكــن املعن مطالب
هناهــم عــا يوجــب مطالبتــه تعــاىل إياهــم مــن نقــض 
ــه ،  ــه ذمت ــن ل ــرض مل ــه ، بالتع ــار ذمت ــده وإخف عه
ــة  ــالة املقتضي ــة: الص ــراد بالذم ــون امل ــل أن يك وحيتم
ــح  ــالة الصب ــوا ص ــى: ال ترك ــون املعن ــان ، فيك لألم
ــم ،  ــن ربك ــم وب ــذي بينك ــد ال ــه العه ــض ب ، فينتق

94.  الكوكب الوهاج رشح صحيح مسلم )9/ 701( .
95. التنوير رشح اجلامع الصغر )01/ 482(  .

96.  نوادر األصول يف أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )2/ 84(  .
97.  الكوكب الوهاج رشح صحيح مسلم )9/ 701( .

فيطلبكــم بــه ، ومــن طلبــه اهلل للمؤاخــذة بــا فــرط يف 
حقــه والقيــام بعهــده أدركــه ، ومــن أدركــه كبــه عــى 

ــم.)98( ــار جهن ــه يف ن وجه
 وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُيْدِرْكــُه« الضمــر البــارز يف يدركــه 
عائــد عــى واحــد مفهــوم مــن اجلمــع الســابق، 
ــن  ــيء م ــم ب ــًدا منك ــن اهلل واح ــال يطلب ــر ف والتقدي
ــار جهنــم؛ أي فيدركــه اهلل  ذمتــه، فيأخــذه فيكبــه يف ن

ويأخــذه وال يفوتــه.
ــَم«  ــاِر َجَهنَّ ــِه يِف َن ــَى َوْجِه ــُه َع ــمَّ َيُكبَّ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُث وقول
أي يســقطه عــى وجهــه، واملعنــى فــإن الشــأن واحلــال 
ــن  ــيء م ــذة ب ــاه للمؤاخ ــبحانه إي ــب اهلل س ــن يطل م
ــار  ــه يف ن ــه، فيكب ــه اهلل وال يفوت ــه يدرك ــه وأمانت ذمت
جهنــم. وهــذا وعيــد شــديد ملــن يتعــرض للمصلــن، 
وترغيــب يف حضــور صــالة الصبــح مجاعــة اهـــ . )99( 
 قــال ابــن اجلــوزي : َأن مــن صــى اْلفْجــر فقــد َأخــذ 
ــم،  ــه بُظْل ــد َأن ُيْؤذي ــي ألح ــاَل َينَْبِغ ــا َف ــن اهلل ذمام م

ــه .)100( ت ــُه بذمَّ ــإِن اهلل ُيطالب ــه َف ــن ظلم َفم

البشارة السابعة : كأنام صى الليل كله .
ــِن ْبــُن َأيِب َعْمــَرَة، َقــاَل: َدَخــَل ُعْثــَاُن  مْحَ عــن َعْبــُد الرَّ
ــاَن امْلَْســِجَد َبْعــَد َصــاَلِة امْلَْغــِرِب، َفَقَعــَد  ْبــُن َعفَّ
ــَن َأِخــي َســِمْعُت  ــا اْب ــِه َفَقــاَل، َي َوْحــَدُه، َفَقَعــْدُت إَِلْي
َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ، َيُقــوُل: »َمــْن َصــىَّ اْلِعَشــاَء يِف مَجَاَعــٍة 

98.  حُتفة األبرار رشح مصابيح السنة للبيضاوي  )1/ 342( .
99.  الكوكب الوهاج رشح صحيح مسلم )9/ 701( .

ــوزي   ــن اجل ــن الب ــث الصحيح ــن حدي ــكل م ــف املش 100.  كش
.)94  /2(
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ــَح يِف  ْب ــىَّ الصُّ ــْن َص ــِل، َوَم ْي ــَف اللَّ ــاَم نِْص ــَا َق َفَكَأنَّ
ــُه«)101(    ــَل ُكلَّ ْي ــىَّ اللَّ ــَا َص ــٍة َفَكَأنَّ مَجَاَع

قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: » مــن صــى اْلعَشــاء يِف مَجاَعــة«  َأي َمَعهــم  
ــاَدة إىل  ــِل « َأي اْشــتغل بِاْلعَب ْي ــَا َقــاَم نصــف اللَّ » َفَكَأنَّ

ْيــل  . نصــف اللَّ
ْبــح يِف مَجاَعــة« َأي  وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »َومــن صــى الصُّ
ْيــل ُكلــه« نــّزل  ــَا صــى اللَّ ُمنضــاًّ لصــالة مجاعــة» َفَكَأنَّ
ْيــل منزَلــة نوافــل نصفــه َواَل  َصــاَلة كل مــن طــريِف اللَّ
ْيــل ُكلــه  ــُه َأن يبلــغ َثَوابــه َثــَواب مــن َقــاَم اللَّ يْلــزم ِمنْ
، ألن هــذا تشــبيه يف مطلــق مقــدار الثــواب، وال يلــزم 
ــع أحكامــه،  مــن تشــبيه الــيء بالــيء أخــذه بجمي
ولــو كان قــدر الثــواب ســواء مل يكــن ملصــي العشــاء 
ــب  ــر التع ــل غ ــام اللي ــة يف قي ــة منفع ــر مجاع والفج

ــاوي.)102(  ــره البيض ذك
ــم: أي مــع العشــاء، كــا جــاء  ــن القي وبمثلــه قــال اب
ــذه  ــل ه ــواب فاع ــوم أّن ث ــر)103( ، ومعل ــظ  آخ يف لف
ــا  ــوَن قدرمه ــه، فيك ــبَّه ب ــواب املش ــغ ث ــياء مل يبل األش

ــواًء.)104(  س
ــح يف  ــاء والصب ــى العش ــن ص ــبكي:  أي م ــال الس ق
مجاعــة، كان لــه ثــواب مثــل ثــواب مــن قــام نصــف 
ليلــة أو ليلــة مل يصــّل فيهــا العشــاء والصبــح يف 

101. أخرجه مسلم  يف صحيحه ) 454/1 ( .
102.  رشح الزرقــاين عــى املوطــأ )1/ 274( , التيســر بــرح 

اجلامــع الصغــر )2/ 624(  
ــو  ــة فه ــح يف مجاع ــاء والصب ــالة العش ــى ص ــن ص ــظ »م 103.  بلف

ــنده  )  1/ 75( ــد يف مس ــره أمح ــة«. ذك ــام ليل كقي
104.  الــداء والــدواء   اجلــواب الــكايف  البــن القيــم اجلوزيــة  )1/ 

)833

ــْرٌ  ــْدِر َخ ــُة الَق ــاىل }َلْيَل ــه تع ــر قول ــو نظ ــة، فه مجاع
ِمــْن َأْلــِف َشــْهٍر{ ]القــدر: 2[ يعنــى مــن ألــف شــهر 
ــإذا صالمهــا يف مجاعــة  ــة القــدر، ف ال يكــون فيهــا ليل
ــالن  ــواب مث ــن الث ــه م ــل ل ــه حص ــل كل ــام اللي وق
عــى حــّد مــن فعــل كــذا لــه درهــم، ومــن فعــل كــذا 
فلــه درهــم  فمــن فعــل االثنــن فلــه درمهــان )وهبــذا 
تعلــم( رّد قــول البيضــاوي، وحديــث البــاب رصيــح 
يف أن صــالة العشــاء والفجــر يف مجاعــة فيهــا ثــواب 

ــل . )105(  ــام اللي ــواب قي كث
قــال الطيبــي: وجيــوز أن جيعــل كالَّ مــن العشــاء 
ــل أوالً:  ــا قي ــه. وإن ــب علي ــا رت ــتقاًل ب ــح مس والصب
»قــام«   ألن صــالة الليــل يعــرب عنهــا بقــام، كــا يقــال: 
هنــاره صائــم، وليلــه قائــم. وقيــل ثانيــا: » صــى الليل 
ــى  ــه ملسو هيلع هللا ىلص: » ص ــاكل قول ــام«   ليش ــل: »ق ــه « ومل يق كل

ــح « )106( الصب
وخّصهــا بالذكــر لثقلهــا عــى النفــوس؛ ألن صــالة 
الفجــر يف وقــت طِيــب النــوم ولذتــه، أِلَن مصليهــا يِف 
ــؤ  ــِه التهي ــُه فِي ــت ُيمكن ــاه بَِوْق ــاج إىَِل االنتب ــة حْيَت مَجاَع
ـْوم ِحينَِئــٍذ مســتلَذ.  ــاَلة َوإِْدَراك اجْلََاَعــة، َوالنَـّ للصَّ
ــق ألن  ــوم أش ــن الن ــوب م ــا باهَلب ــتعداد هَل )107( فاالس

ْيــِل ِهــَي َأَشــدُّ َوْطًئا  اهلل عــز وجــل قــال : }إِنَّ َناِشــَئَة اللَّ
ــة  ــاء يف غلب ــالة العش ــل : 6[، وص ــَوُم ِقياًل{]املزم َوَأْق
105.  املنهــل العــذب املــورود رشح ســنن أيب داود  للســبكي   )4/ 

)642
ــنن )3/  ــق الس ــن حقائ ــف ع ــي الكاش ــكاة للطيب 106.  رشح املش
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الظلمــة واحلديــث مــع األهــل واألصدقــاء،)108( فــال 
ــاىََف  ــاىل : }َتَتَج ــال تع ــي  ق ــص تق ــا إال كل خمل يؤثرمه
ــْم َخْوًفــا َوَطَمًعــا  ُ ــْم َعــِن امْلََضاِجــِع َيْدُعــوَن َرهبَّ ُجنُوهُبُ
{ ]الســجدة: 16[ فلــا آثــروا الســهر والتهجــد فيهــا 
ــود. ــات اهَلج ــائر أوق ــا إىل س ــوم رسى ثواهب ــي الن ع

)109(

ــل  ــث: فحم ــن احلدي ــراد م ــاء يف امل ــف العل واختل
ــه  بعضهــم حديــث مســلم )110(عــى ظاهــره َوأخــذ ب
ــة  ــام َلْيَل ــا قي ــن صالمه ــل مل ــوا:  حيص ــة فقال الظَّاِهِريَّ
يف  تــوازي  العشــاء  مجاعــة   أن  أي   .)111( َونصــف 
فضيلتهــا قيــام نصــف ليلــة، ومجاعــة الصبــح تــوازي 
يكــون  َأْن  وحيتمــل  ليلــة.)112(  قيــام  فضيلتهــا  يف 
ــة َعــَى العشــاء  أِلَنَّ القيــام  فيــه  َأْصَعــُب  للصبــح  مِزيَّ

ــُم  .)113( ــِس ، َواهللَُّ َأْعَل ــَى النَّْف ــقُّ َع َوَأَش
ــح  ــاء والصب ــاليت العش ــوع ص ــل: أن جمم ــل حيتم وقي
ــه، َفتكــون  صــالة كل َواِحَدة  مجاعــة، كقيــام الليــل كلِّ
ْيــل.)114( أخــذا باللفــظ الذي  مجاعــة كقيــام  نْصــف اللَّ

108.  تطريــز ريــاض الصاحلــن )ص: 326(  , وانظــر : كشــف 
ــوزي  )1/ 571( . ــن اجل ــن  الب ــث الصحيح ــن حدي ــكل م املش

ــنن )3/  ــق الس ــن حقائ ــف ع ــي الكاش ــكاة للطيب 109.  رشح املش
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110.  صحيح مسلم  )1 /454  ( .
111.  التيسر برح اجلامع الصغر )2/ 624(  .

112. رشح أيب داود للعينــي )3/ 23( وانظــر : كشــف املشــكل مــن 
حديــث الصحيحــن  البــن اجلــوزي  )1/ 571( . 

ــروي )4/  ــي اهَل ــح لع ــكاة املصابي ــح رشح مش ــاة املفاتي 113.  مرق
.  )1441

ــوزي   ــن اجل ــن  الب ــث الصحيح ــن حدي ــكل م ــف املش 114.  كش
.  )571  /1(

خرجه به أبو داود )115( .
ــٍة مل  ــة أو ليل ــَف ليل ــاَم نص ــا ق ــذا: فكأن ــى ه ومعن
يصــل فيهــا العتمــة أو الصبــح يف مجاعــة، إذ لــو صــى 
ــام  ــل القي ــا وفض ــه فضله ــل ل ــة حلص ــك يف مجاع ذل

ــه. )116( ــك علي ذل
قولــه  ملسو هيلع هللا ىلص:  » فكأنــا صــي الليــل كله «  لعلــه ملسو هيلع هللا ىلص مل يرد 
أن صــالة الصبــح قامــت مقــام صــالة الليــل كلــه، بل 
ــة  ــاء يف مجاع ــالة العش ــتبقتها ص ــي اس ــا الت أراد بقيته
، ونحــوه قولــه تعــايَل: } َخَلــَق اأْلَْرَض يِف َيْوَمــْنِ 
ــاٍم {  ــِة َأيَّ ــاىل : } يِف َأْرَبَع ــه تع ــت :9[ إيَل قول {  ]فصل
ــاٍم {    ــِة َأيَّ ــاج: يف  } يِف َأْرَبَع ــال الزج ــت :10[ ق ]فصل

ــن)117(.  ــة اليوم ــد بالتتم ــام، يري ــة أي ــة أربع يف تتم
مسألة واستنباط  :

وهنــا مســألة  لطيفــة  واســتنباط مجيــل يف إدراك قيــام  
ــد الشــافعية  مــن حديــث رســول اهلل   ــة القــدر عن ليل
ملسو هيلع هللا ىلص » مــن صــى اْلعَشــاء يِف مَجاَعــة«  قالــوا : َأي َمَعهــم 
ــه  ــذ بحظ ــد َأخ ــة ، فق ــح يِف مَجاَع ْب ــى الصُّ ــمَّ ص َأي ث
ــافِِعي يِف اْلَقِديــم َفَقــاَل  مــن َلْيَلــة اْلقــدر، َأخــذ بِــِه الشَّ
ــدر  ــة اْلق ــة َلْيَل ــح يِف مَجاَع ْب ــاء َوالصُّ ــهد اْلعَش ــن ش م
ــَحاُق  ــا إِْس َثنَ ــٍل، َحدَّ ــُن َحنَْب ــُد ْب ــا َأمْحَ َثنَ ــو داود َحدَّ ــل أب 115.  ق
ــَن  ــَاَن ْب ــْن َأيِب َســْهٍل َيْعنِــي ُعْث ــْفَياُن، َع ــا ُس َثنَ ــُن ُيوُســَف، َحدَّ ْب
ــِن  ــَاَن ْب ــْن ُعْث ــَرَة، َع ــُن َأيِب َعْم ــِن ْب مْحَ ــُد الرَّ ــا َعْب َثنَ ــٍم، َحدَّ َحِكي
ــاَن، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص : »َمــْن َصــىَّ اْلِعَشــاَء يِف مَجَاَعــٍة  َعفَّ
َكاَن َكِقَيــاِم نِْصــِف َلْيَلــٍة، َوَمــْن َصــىَّ اْلِعَشــاَء َواْلَفْجــَر يِف مَجَاَعــٍة 
َكاَن َكِقَيــاِم َلْيَلــٍة« ســنن أيب داود )1/ 251(  وخرجــه الرمــذي 
ــٌث  ــَاَن َحِدي ــُث ُعْث يف ســننه ) 334/1( قــال الرمــذي : » َحِدي

ــاين . ــٌح »  و  صححــه االلب ــٌن َصِحي َحَس

116.  إكال املعلم بفوائد مسلم )2/ 926(  .
ــنن )3/  ــق الس ــن حقائ ــف ع ــي الكاش ــكاة للطيب 117.  رشح املش
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ــه   ــد عــى ِخاَلف ــا َومل ينــص يِف اجْلَِدي َأخــذ بحظــه ِمنَْه
)118(.

 ، الشــيطان  الفــكاك مــن عقــد  الثامنــة:  البشــارة 
. النفــس  فيصبــح نشــيطا طيــب 

اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُســوَل  َأنَّ  ُهَرْيــَرَة ريض اهلل عنــه  َأيِب  َعــْن 
ــِة)119( َرْأِس َأَحِدُكــْم  ــْيَطاُن َعــَى َقافَِي َقــاَل: »َيْعِقــُد الشَّ
ــَك  ــَدٍة َعَلْي ُب ُكلَّ ُعْق ــْرِ ــٍد َي ــاَلَث ُعَق ــاَم َث ــَو َن إَِذا ُه
ــْت  َلْيــٌل َطِويــٌل، َفاْرُقــْد َفــإِِن اْســَتْيَقَظ َفَذَكــَر اهللََّ، اْنَحلَّ
ــَأ اْنَحلَّــْت ُعْقــَدٌة، َفــإِْن َصــىَّ  ُعْقــَدٌة، َفــإِْن َتَوضَّ
ــِس َوإاِلَّ  ــَب النَّْف ــيًطا َطيِّ ــَح َنِش ــَدٌة، َفَأْصَب ــْت ُعْق اْنَحلَّ

ــاَلَن« )120(  ــِس َكْس ــَث النَّْف ــَح َخبِي َأْصَب
ــْيَطاُن« إبليــس، أو أحــد أعوانــه  قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: » َيْعِقــُد الشَّ

)121( .
118.  التيسر برح اجلامع الصغر )2/ 624(

119.  والقافيــة: هــي مؤخــرة الــرأس، وفيــه العقــل والفهــم، 
ــل. رشح  ــل طوي ــه لي ــه بقــى علي ــه يف فهمــه أن ــه إثبات فعقــده في
صحيــح البخــاري البــن بطــال )3/ 431(  . ولعــل ختصيــص 
ــه حمــل الوامهــة وحمــل ترصفهــا وهــي أطــوع القــوى  القفــا ألن
للشــيطان وأرسع إجابــة لدعوتــه . املنهــل العــذب املــورود  رشح 

ســنن أيب داود  للســبكي  )7/ 822(  .
120. أخرجــه  البخــاري يف صحيحــه )2/ 25(    , و مســلم يف  

. )  835/1 ( صحيحــه 
ــن  ــد الب ــه قع ــك   أن ــن رشه  كذل ــم    :  وم ــن القي ــال اب 121.   ق
آدم بطــرق اخلــر كلهــا فــا مــن طريــق مــن طــرق اخلــر 
ــإن  ــلكه ف ــده أن يس ــه بجه ــه يمنع ــد علي ــيطان مرص إال والش
خالفــه وســلكه ثبطــه فيــه وعوقــه وشــوش عليــه باملعارضــات 
ــره  ــل أث ــا يبط ــه م ــض ل ــه قي ــرغ من ــه وف ــإن عمل ــع ف والقواط
ويــرده عــى حافرتــه ويكفــي مــن رشه أنــه أقســم بــاهلل ليقعــدن 
لبنــي آدم رصاطــه املســتقيم وأقســم ليأتينهــم مــن بــن أيدهَيــم 
ومــن خلفهــم وعــن أياهنــم وعــن شــائلهم ولقــد بلــغ رشه أن 
أعمــل املكيــدة وبالــغ يف احليلــة حتــى أخــرج آدم مــن اجلنــة ثــم 
مل يكفــه ذلــك حتــى اســتقطع مــن أوالده رشطــة النــار مــن كل 

ــره  ــْم« ظاه ــِة)122( َرْأِس َأَحِدُك ــَى َقافَِي ــه  ملسو هيلع هللا ىلص: »َع  قول
التعميــم يف املخاطبــن، ومــن يف معناهــم، ويمكــن أن 
ــه مــن صــّى العشــاء يف مجاعــة ، ومــن ورد  خيــص من
ــن  ــاء، وم ــيطان: كاألنبي ــن الش ــظ م ــه حيف ــه أن يف حق
يتناولــه قولــه: }إِنَّ ِعَبــاِدي َلْيــَس َلــَك َعَلْيِهْم ُســْلَطاٌن{ 
]اإلرساء: 65[ وكمــن قــرأ آيــة الكــريس عنــد نومــه، 
ــح. ــى يصب ــيطان حت ــن الش ــظ م ــه حيف ــت أن ــد ثب وق
)123(  وقيــل : ال يعارضــه ذلــك إلمــكان محــل حديــث 

البــاب عــى العقــد املعنــوي ، ومحــل القــرب يف هــذا 
احلديــث عــى احلــي أو العكــس ، أو محــل احلديثــن 
ــوي أو احلــي، فيمكــن ختصيــص حديــث  عــى املعن
البــاب بحديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه )124( أي 
فيعقــد الشــيطان عــى قافيــة رأس كل واحــد إال مــن 
قــرأ  آيــة الكــريس عنــد نومــه.)125( قولــه  ملسو هيلع هللا ىلص » َثــاَلَث 

ألــف وتســعة وتســعن ثــم مل يكفــه ذلــك حتــى أعمــل احليلــة يف 
إبطــال دعــوة اهلل مــن األرض وقصــد أن تكــون الدعــوة لــه وأن 
يعبــد مــن دون اهلل فهــو ســاع بأقــى جهــده عــى إطفــاء نــور اهلل 
وإبطــال دعوتــه وإقامــة دعــوة الكفــر والــرك وحمــو التوحيــد 
وأعالمــه مــن األرض ويكفــي مــن رشه أنــه تصــدى إلبراهيــم 
ــرد اهلل  ــار ف ــق يف الن ــه باملنجني ــاه قوم ــى رم ــن حت ــل الرمح خلي
تعــاىل كيــده عليــه وجعــل النــار عــى خليلــه بــردا وســالما    .   

بدائــع الفوائــد )2/ 951(.
122.  والقافيــة: هــي مؤخــرة الــرأس، وفيــه العقــل والفهــم، 
ــل. رشح  ــل طوي ــه لي ــه بقــى علي ــه يف فهمــه أن ــه إثبات فعقــده في

ابــن بطــال )3/ 431(  . 
123.  رشح القســطالين ،إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري 

.)123 /2(
124.  عــن أيب هريــرة  رىض اهلل عنــه مرفوًعــا »إذا أويــت إىل فراشــك 
ــى  ــوُم( حت ــيُّ اْلَقيُّ ــَو احْلَ ــَه إاِلَّ ُه ــريس )اهللَُّ اَل إَِل ــة الك ــرأ آي فاق
ختتــم اآليــة فإنــك لــن يــزال عليــك مــن اهلل حافــظ وال يقربــك 

شــيطان حتــى تصبــح«  صحيــح البخــاري  
125.  املنهــل العــذب املــورود  رشح ســنن أيب داود  للســبكي  )7/ 



فاطمة بنت فائز حسن الشهري: الِبشارات العشر من الصحيحني لـمصلِّي الفجر يف مجاعة 68-37

57

ــٍد« قــال الطيبــي : التقييــد بالثــالث إمــا للتأكيــد،  ُعَق
أو ألن الــذي ينحــل بــه عقدتــه ثالثــة أشــياء: الذكــر، 
ــن  ــه ع ــيطان منع ــكأن الش ــالة. ف ــوء، والص والوض
ــل  ــه. ولع ــى قافيت ــا ع ــد عقده ــا بع ــد منه كل واح
ختصيــص القفــا ألنــه حمــل الوامهــة وجمــال ترصفهــا. 
ــة إىل  ــا إجاب ــيطان وأرسعه ــوى للش ــوع الق ــي أط وه

ــه.)126( دعوت
ــذا  َ ه ــرَّ ــن َف ــض م ــت لبع ــال : ورأي ــن بط ــال اب ق
احلديــث، قــال: العقــد الثــالث هــي: األكل والــرب 
والنــوم، وقــال: أال تــرى أن مــن أكثــر األكل والرب 
ــذا  ــة ه ــم بصح ــك، واهلل أعل ــه لذل ــر نوم ــه يكث أن

ــك.)127( ــن ذل ــا أراد ملسو هيلع هللا ىلص م ــل وب التأوي
ــم  ــن النائ ــس ع ــب احل ُب«  أي حيج ــْرِ ــه ملسو هيلع هللا ىلص »َي قول
ــا َعــَى  ْبنَ حتــى ال يســتيقظ، ومنــه قولــه تعــاىل: }َفَرَ
ــا احلــس أن يلــج  ــْم{ ]الكهــف: 11[ أي: حجبن َآَذاهِنِ
يف آذاهنــم فينتبهــوا. فاملــراد تثقيلــه يف النــوم وإطالتــه، 
ــالث  ــه ث ــد علي ــداد، أو عق ــه ش ــد علي ــد ش ــه ق فكأن

ــد.)128( عق
قــال ابــن عبــد الــرب : وأمــا عقــد الشــيطان عــى قافيــة 
ــك،  ــة ذل ــل إىل كيفي ــال يوص ــد ف ــن آدم إذا رق رأس ب
وأظنــه كنايــة عــن جنــس الشــيطان وتثبيطــه لإلنســان 

.  )822
ــنن )4/  ــق الس ــن حقائ ــف ع ــي الكاش ــكاة للطيب 126.  رشح املش

.  )1021
127.  رشح صحيح البخاري البن بطال )3/ 431( .

128.  رشح القســطالين ، إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري 
.  )123 /2(

ــد  ــا كعق ــل : إهن ــرب، وقي ــل ال ــل وعم ــام اللي ــى قي ع
ــِد{ ]  ــاِت يِف اْلُعَق اَث ــاىل }النَّفَّ ــول اهلل تع ــن ق ــحر م الس
ــدي  ــى عن ــد : واملعن ــال يف التمهي ــق :4[ )129( وق الفل
ــرء  ــوم امل واهلل أعلــم يف هــذا احلديــث أن الشــيطان ين
ويزيــده ثقــال وكســال ، بســعيه ومــا أعطــي مــن 
الوسوســة والقــدرة عــى اإلغــواء والتضليــل ، وتزين 
ــن .)130( ــاد اهلل املخلص ــه إال عب ــون علي ــل والع الباط
قــال املهلــب: قــد فــر ملسو هيلع هللا ىلص  معنــى العقــد وهــو قولــه 
ــم  ــا إذا أراد النائ ــه يقوهَل ــٌل«  كأن ــٌل َطِوي ــَك َلْي : »َعَلْي
ــت  ــه بقي ــه أن ــد يف نفس ــه، فيعتق ــتيقاظ إىل حزب االس
ــالف  ــك إت ــروم بذل ــى ي ــة حت ــة طويل ــل بقي ــن اللي م
ــا  ــأيت هب ــه ي ــه )131(، وأن ــت حزب ــه وتفوي ــاعات ليل س
ــه لــو جــاء جماهــًرا  اآلدمــي عــى جهــة التنصــح ؛ فإن
باملكــر وآمــًرا بــرك التهجــد مل يكــن يقبــل منــه؛ ألنــه 
ــيطان  ــه ش ــه أن ــى علي ــورة ال ختف ــه يف ص ــدو ل كان يب
لدفعــه عــن اخلــر بالكليــة، ولكنــه ملــا جــاءه يذكــره 
بطــول الليــل عليــه ونصحــه مــن جهــة الرفــق ببدنــه 
ــا  ــه إم ــى من ــٌل« ليحظ ــٌل َطِوي ــَك َلْي ــه ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَلْي بقول
بتفويتــه األصــل التهجــد، أو قريًبــا مــن الفجــر؛ 
ليدخلــه فيــه يف وقــت ضيــق، فيفوتــه التدبــر بقراءتــه 
ــه يف ســعة الوقــت  ــذي يتمكــن من ــه ال وأذكار صلوات

ــة.)132( ــى القافي ــده ع ــكان عق ــه، ف علي

ــر رشح أيب  ــرب )  753/2 (  ,  وانظ ــد ال ــن عب ــتذكار الب 129.  االس
ــي )5/ 312(  .. داود للعين

130.  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )91/ 54( .
131.  رشح صحيح البخاري البن بطال )3/ 431( .

132.  اإلفصاح عن معاين الصحاح )7/ 172(  .
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ــو  ــالة، وه ــل بالص ــا تنح ــد كله ــره: أن العق وظاه
ــارة،  ــج إىل الطه ــن مل حيت ــق م ــك، يف ح ــة، كذل خاص
ــل  ــن قب ــّى م ــه فص ــم انتب ــاًل ث ــا مث ــام متمكنً ــن ن كم
ــارة،  ــتلزم الطه ــالة تس ــر، ألن الص ــر أو يتطه أن يذك
ــَر  ــَتْيَقَظ َفَذَك ــإِِن اْس ــه ملسو هيلع هللا ىلص: » َف ــر. قول ــن الذك وتتضم
ــْت ُعْقــَدٌة« احلــث عــى ذكــر اهلل تعــاىل  عنــد  اهللََّ، اْنَحلَّ
االســتيقاظ  بــكل مــا صــدق عليــه الذكــر ، وجــاءت 
فيــه أذكار خمصوصــة مشــهورة يف الصحيــح ، )133(وال 
يتعــن هَلــذه الفضيلــة ذكــر لكــن األذكار املأثــورة فيــه 
ــم  ــدة، أي عل ــت عق ــر اهلل انحل ــإذا ذك ــل.)134( ف أفض
أنــه قــد مــر مــن الليــل طويــل وأنــه مل يبــق منــه طويــل 

.
ــىَّ  ــإِْن َص ــَدٌة، َف ــْت ُعْق ــَأ اْنَحلَّ ــإِْن َتَوضَّ ــه  ملسو هيلع هللا ىلص: »َف قول
ــْت ُعْقــَدٌة« فيــه التحريــض عــى الوضــوء حينئــذ  اْنَحلَّ
وعــى الصــالة  ، فــإذا قــام وتوضــأ اســتبان لــه ذلــك 
ــرور  ــن الغ ــه م ــد يف نفس ــا كان عق ــل م ــا وانح أيًض
ــت  ــة انحل ــتقبل القبل ــى واس ــإذا ص ــتدراج، ف واالس
العقــدة الثالثــة، ألنــه مل يصــغ إىل قولــه، ويئــس 

ــه.)135(  ــيطان من الش
ــن،  ــن الت ــه اب ــة، قال ــا: الفريض ــالة هن ــراد بالص امل
َقــاَل: وقيــل: النافلــة، واحتــج لــه باحلديــث هــذا)136(: 

133.  رشح القســطالين , إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري 
. )223 /2(

ــد  ــووي : وق ــال الن ــلم )6/ 66(. ق ــى مس ــووي ع 134.  رشح الن
ــاب األذكار . ــاب مــن كت ــا يتعلــق هبــا يف ب مجعتهــا وم

135.  رشح صحيح البخاري البن بطال )3/ 431( .
ــن   )  9/   ــن امللق ــح  الب ــع الصحي ــرح اجلام ــح ل 136.   التوضي

.  )09

ــه(()137( ــيطان يف أذن ــال الش ))ب
  قــال ابــن عبــد الــرب: إال أنــه تنحــل عقــده بالوضــوء 

للفريضــة وصالهتــا واهلل أعلــم .)138( 
ــيطان،  ــه الش ــرد ب ــر اهلل يط ــى أن ذك ــل ع ــه دلي وفي
وكذلــك الوضــوء والصــالة، وحيتمــل أن يكــون 
الذكــر للوضــوء والصــالة ملــا فيهــا مــن معنــى 
ــيطان،  ــرد الش ــل يف ط ــذا الفض ــص هب ــر، فخ الذك
ــرب واهلل  ــال ال ــائر أع ــك س ــون كذل ــل أن يك وحيتم
أعلــم، فمــن قــام مــن الليــل يصــي انحلــت عقــده، 
فــإن مل يفعــل أصبــح عــى مــا قــال ملسو هيلع هللا ىلص إال أنــه تنحــل 
عقــده بالوضــوء للفريضــة وصالهتــا واهلل أعلــم وأمــا 
ــع  ــر واألذان فمجتم ــالوة والذك ــيطان بالت ــرد الش ط

ــار. )139( ــهور يف اآلث ــه مش علي
ــه  ــَب النَّْفــِس« ألن ــه ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَأْصَبــَح َنِشــيًطا َطيِّ قول
مــرور بــا قــدم، مســتبر بــا وعــده اهلل مــن 

الثــواب.
ــل  ــِس « وإذا مل يص ــَث النَّْف ــَح َخبِي ــه: » َوإاِلَّ َأْصَب  قول
ــد  ــواز كي ــا بج ــس ، أي مهموًم ــث النف ــح خبي أصب
ــه  ــيطان وبلوغ ــحر الش ــر س ــه، وبتأث ــيطان علي الش
غرضــه فيــه ، ومهــه بــا فاتــه مــن حزبــه، وجــاز عليــه 
ــيطان  ــط الش ــاَلَن«  بتثبي ــدوِه.)140(و »َكْس ــد ع ــن كي م

137.  أخرجه البخاري يف صحيحه  )  25/2( .
138.  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )91/ 54( .

139.  املرجع السابق )91/ 64(  .
140.  إكــال املعلــم بفوائــد مســلم )3/ 241( ، رشح صحيــح 

البخــاري البــن بطــال )3/ 531( .
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ــر. )141(  ــل اخل ــن فع ــاده م ــا كان اعت ــه ع ل
فــإن قلــت: هنــى أن يقــول اإلنســان: خبثــت نفــي، 
فكيــف أطلقــه؟ قلــت: هــذا إخبــار عــن ســوء حــال 
ذلــك يف مقــام التنفــر، فــال تــرى أشــد مالءمــة منــه.
)142( وهــذا فإنــا يفعلــه - قاتلــه اهلل - مــع أهــل قيــام 

الليل وذوي التهجد، فكيف بالغافلن!)143(

البشــارة التاســعة : وعــد اهلل ملــن صــى الربديــن 
اجلنــة. بدخــول 

ــوَل  ــِه، َأنَّ َرُس ــْن َأبِي ــى، َع ــِن َأيِب ُموَس ــِر ْب ــْن َأيِب َبْك َع
َدْيــِن َدَخــَل اجلَنَّــَة«.)144( اهللَِّ  ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: »َمــْن َصــىَّ الرَبْ
َدْيــِن« بفتــح املوحــدة  قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــْن َصــىَّ الرَبْ
ْبــَراد: انكســار وهــج احلــر  وســكون الــراء. واإْلِ
ــدته  ــة إىَِل ش َضاَف ــر بِاإْلِ ــور احْل ــك َأن فت ــده، وذل وتوق

بــرد.)145( 
النهــار  بــردا  والعــي:  للغــداة  تقــول  والعــرب 
ــردان،  ــا: ب ــل هَل ــا قي ــايب: وإن ــال اخلط ــرداه، ق وأب
ــن،  ــن الوقت ــرده يف هذي ــواء، وب ــب اهَل ــردان لطي وأب
ــِن  ــِرُدوا َع ــرُّ َفَأْب ــَتدَّ احلَ ــه: ))إَِذا اْش ــا قول ــال: وأم ق
ــَم(( )146(،  ــِح َجَهنَّ ــْن َفْي ــرِّ ِم َة احلَ ــدَّ ــإِنَّ ِش ــاَلِة، َف الصَّ

141.  رشح صحيح البخاري البن بطال )3/ 531( .
ــر اجلــاري إىل ريــاض أحاديــث البخــاري  ألمحــد بــن  142.  الكوث

ــاعيل  )3/ 402(. إس
143.  اإلفصاح عن معاين الصحاح )7/ 172(.

144. أخرجــه البخــاري يف صحيحــه )1/ 911( ,   ومســلم  يف 
صحيحــه )  044/1 (

145.  كشف املشكل من حديث الصحيحن )1/ 953(.
146.  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ) 311/1 ( , ومســلم يف 

فليــس هــذا مــن بــردي النهــار؛ ألنــه ال جيــوز تأخــر 
ــار  ــا اإلبــراد: انكس ــت، وإن ــك الوق ــر إىل ذل الظه
وهــج الشــمس بعــد الــزوال، وســمى ذلــك إبــراًدا ؛ 
ألنــه باإلضافــة إىل َحــرِّ اهَلاجــرة بــرد، وقــد روى مثــل 

هــذا التفســر عــن حممــد بــن كعــب القرظــي.)147(
قــال ابــن اجلــوزي : الــربدان: اْلَغــَداة َواْلعــرص، ســميا 
ُــَا يصليــان يِف بــردي النََّهــار: ومهــا  بالربديــن أِلهَنَّ

ــر.)148( ــوَرة احْل ــب ُس ــن تْذه ــاه ِح طرف
قــال القــزاز: فرضــت الصــالة أواًل ركعتــن بالغــداة، 
وركعتــن بالعــي، ومهــا معنــى قولــه ملسو هيلع هللا ىلص »َمــْن َصــىَّ 
ـَة«، إىل ليلــة اإلرساء فرضــت  َدْيــِن َدَخــَل اجلَنَـّ الرَبْ
اخلمــس بغــر أوقــات فــكان الرجــل يصليهــا يف 
وقــت واحــد إن شــاء، وإن شــاء فرقهــا، ثــم ملــا 
ــد  ــم زي ــات، ث ــن بأوق ــن ركعت ــا ركعت ــر صاله هاج
يف صــالة احلــر، وفــرض الوضــوء والغســل . )149(
ــالة  ــت ص ــل اإلرساء كان ــالة قب ــريب أن الص ــر احل ذك
قبــل غــروب الشــمس، وصــالة قبــل طلوعهــا. 
ــَك  ــِد َربِّ ــبِّْح بَِحْم ــاىل: }َوَس ــه تع ــك قول ــهد لذل ويش

ْبــَكاِر{)150( ]غافــر: 55[. بِاْلَعــِيِّ َواإْلِ
وأجيــب: لعلــه أراد قبــل فرضهــا ليلــة اإلرساء. 
وعــن مقاتــل بــن ســليان: فــرض اهلل الصــالة يف 

صحيحه   )  134/1(  .
147.  رشح صحيح البخاري البن بطال )2/ 991(  .

148.  كشف املشكل من حديث الصحيحن )1/ 104( .
ــاين  ــار  يف رشح مع ــاين األخب ــح مب ــكار يف تنقي ــب األف 149.  نخ

اآلثــار  للعينــي )3/ 6(  .
150.  التوضيح لرح اجلامع الصحيح )5/ 522(  .
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ــي،  ــن بالع ــداة، وركعت ــن بالغ ــالم ركعت أول اإلس
ثــم فــرض اخلمــس ليلــة املعــراج. قلــت: وإىل َذلِــَك 
ــل  ــن دخ ــى الربدي ــن ص ــه ملسو هيلع هللا ىلص  : » م ــارة بقول اإلش

اجلنــة« )151(
وقــال البــزار: إن »َمــْن« موصولــة ال رشطيــة، واملــراد 
الذيــن صلومهــا أول مــا فرضــت الصــالة، ثــم ماتــوا 
قبــل فــرض الصلــوات اخلمــس، ألهنــا فرضــت 
ثــم  بالعــي،  وركعتــن  بالغــداة،  ركعتــن  أواًل 
فرضــت الصلــوات اخلمــس، فهــو خــرب عــن أنــاس 
خمصوصــن ال عمــوم فيــه، وال خيفــى مــا يف قولــه مــن 
ــث  ــْن« يف احلدي ــه أن »َم ــد، واألْوج ــف والبع التكل

رشطيــة.)152( 
ــز  ــد يف متيي ــه اجته ــزاز أن ــم الق ــي: وزع ــال العين  ق
اهلل  إن  فقــال:  فائدهتــا،  لعظــم  الوقتــن  هذيــن 
ــالة  ــك الص ــى تل ــن ص ــة كل م ــل اجلن ــاىل أدخ تع
ــرب أن  ــذا اخل ــر هب ــه، وب ــه يف أول دعوت ــن ب ــن آم مم
ــة  ــخ ليل ــه إىل أن نس ــه يف أول فرض ــا مع ــن صالمه م
ــن  ــه م ــادروا إلي ــا ب ــة ك ــم اهلل اجلن اإلرساء، أدخله
ــب   ــم عق ــاىل. انتهى.)153(ث ــه تع ــال من ــان تفض اإلي
ــوص  ــذا خمص ــؤدي إىل أن ه ــه ي ــال :كالم ــي  فق العين
ألنــاس معينــن، وال عمــوم فيــه؛ وأنــه منســوخ، 
ــا  ــه أب ــوه: األول: أن راوي ــن وج ــك م ــس كذل ولي
موســى ســمعه يف أواخــر اإلســالم، وأنــه فهــم 

151.  املرجع السابق  )5/ 622(  .
ــا صحيــح البخــاري  ــر املعــاين الــدراري يف كشــف خباي 152.  كوث

.  )221 /8(
153.  عمدة القاري رشح صحيح البخاري )5/ 17(  .

ــه خــرب فضــل  العمــوم، وكــذا غــره فهــم ذلــك , ألن
ــخ.  ــل ال تنس ــاين: أن الفضائ ــه، الث ــد ملسو هيلع هللا ىلص وألمت ملحم
الثالــث: أن كلمــة: مــن، رشطيــة. وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »َدَخــَل 
اجلَنَّــَة« جــواب الــرط، فــكل مــن أتــى بالــرط فقــد 
اســتحق املــروط لعمــوم كلمــة الــرط، وال يقــال: 
إن مفهومــه يقتــي أن مــن مل يصلهــا مل يدخــل اجلنــة، 

ألنــا نقــول: املفهــوم ليــس بحجــة .154 
عــن  باملــايض  عــرب  ـَة«.  اجلَنَـّ »َدَخــَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قولــه 
ــة اآليت املحقــق  ــه بمنزل املضــارع ليعلــم أن املوعــود ب
الوقــوع.)155( قــال ابــن امللقــن  : إمــا أن يكــون 
خــرج خمــرج الغالــب؛ ألن الغالــب أن مــن صالمهــا 
ــاء  ــن فحش ــا م ــا ينافيه ــى ع ــا انته ــى حقوقه ورع
ــر  ــون آخ ــا، أو يك ــى عنه ــالة تنه ــر؛ ألن الص ومنك
أمــره دخوهَلــا)156( ،وأمــا وجــه التخصيــص هبــا فهــو 
لزيــادة رشفهــا وترغيبــا يف حفظهــا لشــهود املالئكــة 

ــا  .)157( فيه
قــال الكرمــاين: فــان قلــت مفهومــه يقتــي أن مل 
يصلهــا مل يدخلهــا  لكــن مــن قــال ال إلــه إال اهلل 
ــق ال  ــنة أن الفاس ــل الس ــب أه ــة ومذه ــل اجلن دخ
ــا  ــا هب ــا متهاون ــن مل يصله ــت: م ــار. قل ــد يف الن خيل
ــداء  ــة ابت ــل اجلن ــراد دخ ــا أو امل ــر ال يدخله ــو كاف فه
مــن غــر أن يدخــل النــار؛ ألن مــن صالمهــا دائــا من 

154.   املرجع السابق  .
155.  رشح القســطالين , إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري 

. )605 /1(
156.  التوضيح لرح اجلامع الصحيح )6/ 942(  .

157.  عمدة القاري رشح صحيح البخاري )5/ 17( .
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ــوه  ــالص ونح ــن اإلخ ــه م ــا برائط ــور فيه ــر فت غ
فهــو ال يكــون فاســقا أصــال قــال اهللَِّ َتَعــاىَل: }إِنَّ 
ــِر{ ]العنكبــوت:  ــاَلَة َتنَْهــى َعــِن اْلَفْحَشــاِء َوامْلُنَْك الصَّ
45[ فــإن قلــت: فــكل الصلــوات كذلــك فــا وجــه 
ــا  ــا وترغيب ــادة رشفه ــت : لزي ــا ؟ قل ــص هب التخصي
ــن  ــدول ع ــه الع ــا وج ــت : م ــإن قل ــا  ، ف يف حفظه
األصــل وهــو فعــل املضــارع ؟ قلــت  :إرادة التأكيــد 
ــه  ــع كقول ــوع كالواق ــو للوق ــا ه ــل م ــه جيع يف وقوع
ــراف: 44[  ــِة { ]األع ــاُب اجْلَنَّ ــاَدى َأْصَح ــاىل }َوَن تع
أو النظــر إىل تضمــن مــن معنــى الرطيــة، وإعطائهــا 
ــل أن  ــتقبال.)158( حيتم ــايض مس ــل امل ــم إن يف جع حك
يــراد مــع الناجــن: أي إذا مل يقــرف الكبائــر أو اقرفها 
ــل  ــه، وحيتم ــا اهلل ل ــب وجتاوزه ــا، أو مل يت ــاب منه وت
أن يــراد دخلهــا بعــد املجــازاة، ففيــه إيــاء إىل حســن 
خامتــة مصليهــا بوفاتــه عــى اإلســالم، إذ ال يدخلهــا 

ــلًا  .)159( ــات مس ــن م إال م

البشارة العارشة : األمان من النفاق 160.
َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة، َقــاَل: َقــاَل النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيــَس َصــاَلٌة 
َأْثَقــَل َعــَى امُلنَافِِقــَن ِمــَن الَفْجــِر َوالِعَشــاِء، َوَلــْو 
ْمــُت  ــًوا، َلَقــْد مَهَ ــْو َحْب ــا َوَل َيْعَلُمــوَن َمــا فِيِهــَا أَلََتْومُهَ
ــاَس،  َن، َفُيِقيــَم، ُثــمَّ آُمــَر َرُجــاًل َيــُؤمُّ النَّ َأْن آُمــَر امُلــَؤذِّ

158.  الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري )4/ 612(  .
ــي )6/  ــن  للصديق ــاض الصاحل ــرق ري ــن لط ــل الفاحل 159.  دلي
435(  . انظــر امليــر يف رشح مصابيــح الســنة للتوربشــتي  )1/ 

. )781
160.  ملن يشهد الفجر بإقبال ورغبة ,عى الدوام .

ــُرُج  َق َعــَى َمــْن الَ خَيْ ُثــمَّ آُخــَذ ُشــَعاًل ِمــْن َنــاٍر، َفُأَحــرِّ
ــُد«)161(. ــاَلِة َبْع إىَِل الصَّ

ــَن  ــَن ِم ــَى امُلنَافِِق ــَل َع ــاَلٌة َأْثَق ــَس َص ــه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْي قول
ــاِء«. ــِر َوالِعَش الَفْج

ــن  ــن الصالت ــل هات ــراد بثق ــب: وامل ــن رج ــال اب ق
ــي  ــاجد، وباق ــهودمها يِف املس ــل ش ــن: ثق ــَى املنافق َع

ــَك. 162  ــَى َذلِ ــدل َع ــث ي احلَِدْي
ــه  ــك أن ــدي يف ذل ــى عن ــرب: واملعن ــد ال ــن عب ــال اب  ق
ــرى أن  ــة فأح ــن يف اجلاع ــن الصالت ــهد هات ــن ش م
ــهود  ــد يف ش ــك تأكي ــا ، ويف ذل ــى غرمه ــب ع يواظ
الفســق  أهــل  عالمــات  مــن  وأعــالم  اجلاعــة، 
ــة  ــا يف اجلاع ــف عنه ــى التخل ــة ع ــاق املواظب والنف

ــم  .163 ــذر واهلل أعل ــر ع ــن غ م
ــا  ــالة كله ــى أن الص ــذا ع ــر : ودل ه ــن حج ــال اب ق
ــاىل   } َواَل  ــه تع ــه قول ــن164  ، ومن ــى املنافق ــة ع ثقيل
ــاَلَة إاِلَّ َوُهــْم ُكَســاىَل  {  ]التَّوبــة: 54[  َيْأُتــوَن الصَّ
ــن  ــم م ــل عليه ــاء والفجــر أثق ــت العش ــا كان وإن
غرمهــا لقــوة الداعــي إىل تركهــا ألن العشــاء وقــت 
الســكون والراحــة والصبــح وقــت لــذة النــوم ، وقيل 
وجهــه كــون املؤمنــن يفــوزون بــا ترتــب عليهــا مــن 

ــن. 165  ــا دون املنافق ــم بحقه ــل لقيامه الفض
161.  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه   )1/ 231(  , ومســلم يف 

صحيحــه  ) 154/1 (.
162.  فتح الباري البن رجب )6/ 33( . 

163.  االستذكار   441/2  .
164.  فتــح البــاري, البــن حجــر ) 141/2( , وعمــدة القــاري , 

للعينــي ) 471/5(  .
165.  فتح الباري , البن حجر  )141/2 ( .
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ــث  ــل حي ــان يف اللي ــاء تصلي ــر والعش ــالة الفج  وص
ــاس  ــرى الن ينتــر الظــالم، وحيجــب األنظــار فــال ي
ــا  ــم إن ــا، وه ــاب عنه ــن غ ــا وم ــر فيه ــن ح م
ــى  ــون ع ــا، فيواظب ــاًء ونفاًق ــة ري ــع اجلاع ــون م يصل
ــون  ــاس ويتغيب ــم الن ــي يراه ــة ك ــوات النهاري الصل
عــن الصلــوات الليليــة حيــث ال يروهنم، ويســتثقلون 
احلضــور إليهــا لســوء نيتهــم . عــن ابــن عمــر قــال: 
ــاَلِة  ــاِء َوَص ــاَلِة اْلِعَش ــَل يِف َص ُج ــا الرَّ ــا إَِذا َفَقْدَن »ُكنَّ

166 » ــنَّ ــِه الظَّ ــْأَنا بِ ــِر َأَس اْلَفْج
قــال ابــن عبــد الــرب: وهــذه اآلثــار تــدل عــى 
مروعيــة تفقــد النــاس يف حضــور صلــوات اجلاعــة؛ 

ــة  .167 ــه بدع ــال : إن ــن ق ــالف م بخ
ــْو  ــا َوَل ــَا أَلََتْومُهَ ــا فِيِه ــوَن َم ــْو َيْعَلُم ــه  ملسو هيلع هللا ىلص : » َوَل قول

ــًوا « . َحب
أي لــو يعلمــون مــا فيهــا مــن األجــر والثــواب، ومــن 
مزيــد الفضــل ألتومهــا أي الصالتــن، واملــراد ألتــوا 
ــجد  ــو املس ــة وه ــه مجاع ــان في ــذي يصلي ــل ال إىل املح
» َوَلــْو َحْبــًوا «أي يزحفــون إذا منعهــم مانــع مــن 
166.  رواه ابــن أيب شــبية  يف مصنفــه  )1/ 292(  مــن طريــق 
ــزار  ــع،, والب ــن ســعيد، عــن ناف ــى ب ــد األمحــر، عــن حيي أيب خال
يف مســنده  )21/ 881(   مــن طريــق خالــد بــن يوســف، عــن 
أبيــه، عــن حممــد بــن عجــالن، عــن نافــع، بــه., وابــن خزيمــة يف 
صحيحــه   )073/2 ( ,  وان حبــان يف صحيحــه   )654/4(،  
واحلاكــم يف مســتدركه   ) 033/1 (  قــال احلاكــم : هــذا 
حديــث صحيــح عــى رشط الشــيخن، ومل خيرجاه.قــال شــعيب  
األرنــاوؤط  : إســناده صحيــح عــى رشط مســلم، رجالــه ثقــات 
رجــال الشــيخن غــر عبــد اجلبــار بــن العــالء، فإنــه مــن رجــال 
مســلم وحــده. وصححــه احلاكــم عــى رشط الشــيخن، ووافقــه 
الذهبــي، وقــال اهَليثمــي يف جممــع الزوائــد 04/2: رواه البــزار 

ــات. ــه ثق ورجال
167.  االستذكار  ,  البن عبد الرب )  973/1( .

املــي كــا يزحــف الصغــر168 ،  والبــن أيب شــيبة مــن 
حديــث أيب الــدرداء ، أنــه قــال يف مرضــه الــذي مــات 
فيــه: »أال امحلــوين« قــال: فحملــوه، فأخرجــوه، فقال: 
»اســمعوا وبلغــوا مــن خلفكــم، حافظــوا عــى هاتــن 
الصالتــن العشــاء والصبــح، ولــو تعلمــون مــا فيهــا 

ألتيتمومهــا ولــو حبــوا عــى مرافقكــم وركبكــم«.169
َن، َفُيِقيــَم، ُثــمَّ  ْمــُت َأْن آُمــَر امُلــَؤذِّ قولــه  ملسو هيلع هللا ىلص : » َلَقــْد مَهَ

آُمــَر َرُجــاًل َيــُؤمُّ النَّــاَس «
ــد  ــه احتــج مــن قــال: إن الوعي قــال ابــن امللقــن : وب
باإلحــراق ملــن ختلــف عــن صــالة اجلاعــة، أريــد بــه 
ــه  ــل أن ــث، وحيتم ــم يف أول احلدي ــون، لذكره املنافق
ملسو هيلع هللا ىلص أخــرب املؤمنــن أن مــن شــأن املنافقــن ثقــل هاتــن 
ــن  ــن م ــذر املؤمن ــة، فح ــم  يف اجلاع ــن عليه الصالت
التشــبه هبــم يف ذلــك وامتثــال طريقتهــم، ووجــه ثقــل 
هاتــن الصالتــن عليهــم فعلهــا يف وقــت الراحــة.170
وقــال شــداد بــن أوس: مــن أحــب أن جيعلــه اهلل مــن 
الذيــن يرفــع اهلل هبــم العــذاب مــن أهــل األرض 
ــالة  ــة ص ــن يف اجلاع ــن الصالت ــى هات ــظ ع فليحاف

ــح  .171 ــالة الصب ــاء وص العش
ــَعاًل   ــاٍر، « » ُش ــْن َن ــَعاًل ِم ــَذ ُش ــمَّ آُخ ــه ملسو هيلع هللا ىلص  : » ُث قول
ــع  ــة مج ــن املهمل ــم الع ــة وض ــن املعجم ــم الش »بض

168.  فتــح البــاري, البــن حجــر ) 141/2( , وعمــدة القــاري , 
للعينــي )571/5  (  .

169.  مصنــف ابــن أيب شــيبة )1/ 292(  , والبيهقــي يف شــعب 
اإليــان   ) 843/4(.

ــن )6/  ــن امللق ــح    , الب ــع الصحي ــرح اجلام ــح ل 170.  التوضي
.  )934

171.  االستذكار   441/2  .
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ــع  ــن مج ــح الع ــار وبفت ــا ن ــة فيه ــو الفتيل ــعيلة وه ش
ــار. 172 ــن الن ــعلة م الش

اَلِة  ــُرُج إىَِل الصَّ َق َعــَى َمــْن الَ خَيْ قولــه  ملسو هيلع هللا ىلص : » َفُأَحــرِّ
. َبْعُد« 

ــه  ــراد ب ــق وامل ــن التحري ــديد م َق » بالتش ــرِّ » َفُأَح
التكثــر، يقــال: حرقــه بالتشــديد إذا بالــغ يف حُتريقــه  

 .173

ــدا إىل  ــالة قاص ــتغلن بالص ــف املش ــى أخال واملعن
بيــوت الذيــن مل خيرجــوا عنهــا إىل الصــالة فأحرقهــا 

عليهــم.
ــه ملسو هيلع هللا ىلص  ــدل عــى أن ــي : وهــذا احلديــث ي ــال العين  ق
أطلــق عــى املؤمنــن الذيــن ال حيــرون اجلاعــة  ، 
ويصلــون يف بيوهتــم مــن غــر عــذر وال علــة متنــع 
عــن اإلتيــان  ، اســم املنافقــن عــى ســبيل املبالغــة 

ــد فافهــم .174 يف التهدي
وفيــه مــن الفوائــد  والــدرر الــيء الكثــر175 منهــا 
: أن النفــاق بعيــد مــن الذيــن يواظبــون عــى شــهود 
ــى  ــب ع ــن واظ ــة وم ــح يف مجاع ــاء والصب العش
ــب  ــرى أن يواظ ــة فأح ــن يف مجاع ــن الصالت هات

ــا .176 ــى غرمه ع

172.  عمدة القاري رشح صحيح البخاري, للعيني  )5/ 571( .
173.  املرجع السابق  )5/ 161( .

174.  عمدة القاري رشح صحيح البخاري , للعيني  )5/ 571( .
ــث  ــلم احلدي ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــث رس ــذا  حدي 175.  هك
اكتفيــت هنــا  يف رشحــه, ويف ذكــر مــا يســتفاد منــه عــى البشــارة 

التــي حيتوهَيــا .
176.  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )02/ 11(  . 

وفيــه أن مجاعــة اســتدلوا بــه عــى أن اجلاعــة فــرض 
عــن  ، وقــال صاحــب التلويــح اختلــف يف صــالة 
اجلاعــة هــل هــي رشط يف صحــة الصــالة كــا قــال 
ــى  ــرض ع ــل، أو ف ــن حنب ــد ب ــي وأمح ــن ع داود ب
األعيــان كــا قالــه مجاعــة مــن العلــاء ابــن خزيمــة 
ــي وأيب  ــاء واألوزاع ــول عط ــو ق ــذر، وه ــن املن واب
ــال يف رشح  ــد أمحــد،  وق ــح عن ــور، وهــو الصحي ث
ــد  ــن أمح ــافعي وع ــول للش ــه ق ــل أن ــذب وقي امله
ــو  ــدة، ول ــنة مؤك ــل س ــرط وقي ــت ب ــة ليس واجب
ــه إذ  ــه بيت ــرق علي ــنة ال حي ــارك الس ــنة فت ــت س كان
ســيدنا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ال هَيــم إال بحــق ويــدل 
عــى وجوهبــا صــالة اخلــوف إذ فيهــا أعــال منافيــة 
للصــالة وال يعمــل ذلــك ألجــل فــرض كفايــة وال 
ــَرَة،  ــْن َأيِب ُهَرْي ــا يف صحيــح مســلم  َع ســنة 177 وب
ــا  ــاَل: َي ــى، َفَق ــٌل َأْعَم ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُج ــى النَّبِ ــاَل: َأَت َق
ــُه َلْيــَس يَِل َقاِئــٌد َيُقــوُديِن إىَِل امْلَْســِجِد،  َرُســوَل اهللِ، إِنَّ
َ يِف  ــيِّ ــُه، َفُيَص ــَص َل ــوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيَرخِّ ــَأَل َرُس َفَس
ــْل  ــاَل: »َه ــاُه، َفَق ، َدَع ــاَّ َوىلَّ ــُه، َفَل ــَص َل ــِه، َفَرخَّ َبْيتِ
َقــاَل:  َنَعــْم،  َقــاَل:  ــاَلِة؟«  بِالصَّ ـَداَء  النِـّ َتْســَمُع 

ــْب«  .178  »َفَأِج

177.  عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري , للعينــي  )5/ 261( 
ــد  ,  ــة : التمهي ــالة اجلاع ــم  ص ــالة يف حك ــل املس ــر تفصي , وانظ
ــلم   ــد مس ــم بفوائ ــال املعل ــرب )  81/ 133 (  , إك ــد ال ــن عب الب
, للقــايض عيــاض )2/ 226( , فتــح البــاري, البــن حجــر ) 
141/2( , وعمــدة القــاري , للعينــي ) 471/5(  .واملغنــي ,البــن 
قدامــة ) 031/2 ( , املجمــوع رشح املهــذب , للنــووي  )4/ 

.  )291
178.  أخرجه مسلم يف صحيحه   ) 254/1( .
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اخلامتة
ــم الصاحلــات، والصــالة  ــه تت  احلمــد هلل الــذي بنعمت
ــن  ــد ب ــلن حمم ــاء واملرس ــى أرشف األنبي ــالم ع والس

ــه أمجعــن. وبعــد: ــه وصحب ــد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعــى آل عب
يف ختــام بحثــي أورد البشــارات التــي ذكــرت يف 
ــه  ــي بقرب ــا فحظ ــق هَل ــن وف ــق م ــن واملوف الصحيح

مــن ربــه، وتتلخــص يف اآليت:
أعظــم  )وهــي  القيامــة  يــوم  اهلل  برؤيــة  البشــارة 
ــن  ــالة م ــهود الص ــة :ش ــارة الثاني ــارات( ، البش البش
ــذي  ــم ال ــل العظي ــة :الفض ــا الثالث ــى ،  أم ــأل األع امل
أخفــاه اهلل و اختــص علمــه لنفســه ســبحانه، والرابعــة 
ــة   ــار، واخلامس ــة النه ــل ومالئك ــة اللي ــاع مالئك اجت
ســؤال اهلل عنهــم، والسادســة محايــة اهلل وحفظــه لــه ، 
والســابعة  كأنــه صــى الليــل كلــه ،و والثامنــة الفــكاك 
مــن عقــد الشــيطان ، و التاســعة الوعــد بدخــول اجلنة 
،و العــارشة  األمــان مــن النفــاق . هــذ هــي البشــائر 
ــي  ــام الت ــود العظ ــزال والوع ــم اجل ــان والكرائ احلس
ــاعيا  ــاجد س ــاد املس ــاىل ملرت ــبحانه وتع ــا اهلل س يعطيه
لــرىض اهلل، متخليــا عــن لــذة النــوم والفــراش، قاصدا 
ــم  ــزاء العظي ــى اجل ــل ع ــرات ليحص ــوات الن اخلط
ــج  ــى هن ــار ع ــن س ــكل م ــم ل ــده اهلل الكري ــذي أع ال
احلبيــب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص واجتهــد يف مرضــاة اهلل قــال تعــال: 
ــَع  ــْم ُســُبَلنَا َوإِنَّ اهللََّ مَلَ ــا َلنَْهِدَينَُّه ِذيــَن َجاَهــُدوا فِينَ }َوالَّ

ــوت:69[. ــورة العنكب ــنَِن{. ]س امْلُْحِس
ــا  ــى م ــا : أن أع ــة منه ــائل لطيف ــاء مس ــتنبط العل اس
ــيًا  ــرة وعش ــن بك ــل، مرت ــز وج ــة اهلل ع ــة رؤي يف اجلن

ــر  ــالة الفج ــال ص ــن األع ــا م ــا يف الدني ، وأرشف م
والعشــاء , فاملحافظــة عليهــا يرجــى هبــا دخــول اجلنــة 
ورؤيــة اهلل عــز وجــل فيهــا إذا حافــظ املصــي عليهــا 
ــر  ــاغل , كان الظاه ــل والش ــن التثاق ــا م ــا فيه ــع م م
مــن حالــه أن حيافــظ عــى غرمهــا أشــد حمافظــة ,يقــع 
الســؤال  مــن اهلل للمالئكــة عــن آخــر األعــال  التــي 
ــن  ــا، أن م ــال بخواتيمه ــد؛ ألن األع ــا العب ــام هب ق
صــى الفجــر يف مجاعــة ليلــة القــدر فقــد أخــذ بحظــه 

ــة القــدر . مــن ليل
أما التوصيات :

أحاديــث  كل  جلمــع   األبحــاث   بعــض  توجيــه 
بشــارات الرســول ملسو هيلع هللا ىلص  يف موطــن واحــد لتكــون حمــط 

ــه ملسو هيلع هللا ىلص . ــاع هدي ــابقن التب ــاد للمتس اجته
التواصــل  و  اإلعــالم  وســائل  مــن  االســتفادة 
. النبويــة   البشــارات  تلــك  بــث  يف  االجتاعــي 
ــر  ــة  بأث ــية  املتعلق ــات النفس ــض الدراس ــراء بع إج
تلــك البشــارات يف تقديــم الدعــم املعنــوي واســتثارة 

ــا  .  ــل هب ــاد  للعم ــة واالجته ــن الدافعي ــد م مزي
ــن  ــال اب ــا ق ــذا إال ك ــي ه ــام بحث ــول يف خت وال أق
بطــال: )فعــى كل مؤمــن عاقــل ســمع هــذه الفضائــل 
ــا  ــظ منه ــر احل ــذ بأوف ــى األخ ــرص ع ــة أن حي الريف

ــا(. ــه صفًح ــر عن وال مت
والصــالة  وآخــرا  أوال  العاملــن  رب  هلل  واحلمــد 
ــه. ــه وصحب ــى آل ــاء وع ــى أرشف األنبي ــالم ع والس
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املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية:   

القســطالين ، أمحــد بــن حممــد . )1323هـــ( .إرشــاد الســاري 
لــرح صحيــح البخــاري ، ط .1، مــرص: املطبعــة 

ــة.. ــربى األمري الك
ــد   البســتي ، قــايض عيــاض . ) 1419 ( . إكــال املعلــم بفوائ
مســلم ، ت: حْيَيــى إِْســَاِعيل. ط 1، مــرص .   دار الوفــاء 

للنــر والتوزيــع .
القرطبــي ، يوســف بــن عبــد الــرب . )1421هـــ(. االســتذكار،  
ــق :ســامل عطــا، حممــد معــوض .ط :1  . بــروت :  حُتقي

ــة. دار الكتــب العلمي
الشــيبايّن  ، ليحيــى بــن هبــَرة . )1417هـــ(  .اإلفصــاح عــن 

ــن. ــد  . دار الوط ــؤاد أمح ــق : ف ــاح ،حُتقي ــاين الصح مع
ــاض  ــز ري ــدي .)1376هـــ( . تطري ــل  نج ــدي  ، فيص النج
.ط.1  محــد  آل  العزيــز  عبــد   : ،حُتقيــق  الصاحلــن  

والتوزيــع. للنــر  العاصمــة  دار   : ،الريــاض 
ــا  ــب م ــر غري ــدي  , )488هـــ( تفس ــد محي ــدي ،   حمم    احلَِمي
يف الصحيحــن البخــاري ومســلم ،حُتقيــق : زبيــدة عبــد 

ــة الســنة. ــرة:  مكتب ــز  . القاه العزي
الــرازي  ،. عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم .)1419هـــ( .تفســر 
القــرآن العظيــم  ، حُتقيــق : أســعد الطيــب .ط.3،  مكــة 

: مكتبــة نــزار البــاز.
ــرآن  ــر الق ــر. )1419هـ(.تفس ــن كث ــاعيل ب ــريش ،  إس الق
العظيــم ، حُتقيــق : حممــد شــمس الديــن . ط.1،بــروت 

ــة. ــب العلمي : دار الكت
احلــدادي  ، حممــد القاهــري . )1408( . تيســر بــرح اجلامــع 

الصغــر، ط.3، . الريــاض : مكتبــة اإلمــام الشــافعي.
القرطبــي ، يوســف بــن عبــد الــرب .) 1387 هـــ( .التمهيــد ملــا 
ــى  ــق : مصطف ــانيد ، حُتقي ــاين واألس ــن املع ــأ م يف املوط
ــاف  ــرب: وزارة األوق ــري . املغ ــد البك ــوي. حمم العل

ــالمية . ــؤون اإلس والش
ابــن امللقــن ، عمــر بــن عــي .)1429هـــ(. التوضيــح لــرح 
اجلامــع الصحيــح، حُتقيــق : دار الفــالح للبحــث العلمي 

وحُتقيــق الــراث. ط.1 ســوريا : دار النــوادر.

ــر  ــع الكب ــى )  1998 م ( .اجلام ــن عيس ــد ب ــذي  ، حمم الرم
,ســنن الرمــذي . حُتقيــق  : بشــار معــروف .ط.1 ، 

بــروت: دار الغــرب اإلســالمي .
البخــاري ، حممــد بــن إســاعيل .)  1422هـــ( . اجلامــع املســند 
ــننه  ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وس ــور رس ــن أم ــرص م ــح املخت الصحي
وأيامــه ، حُتقيــق  :حممــد النــارص .ط.1،  دار طــوق 

ــاة.  النج
الزيــان،  رمضــان زيــان . احلديــث املوضوعــي دراســة نظريــة 
ــالمية . ج.10 .  ــة اإلس ــة اجلامع ــورة :  جمل ــة املن ، املدين

العــدد الثــاين. 
الصغــر،  فالــح صغــر . احلديــث املوضوعــي .) دراســة نظرية 

, تطبيقيــة (..موقــع الســنة النبويــة وعلومها.
ــرق  ــن لط ــل الفاحل ــي .)1057هـــ( . دلي ــد ع ــري، حمم البك
ريــاض الصاحلــن ، بــروت : دار املعرفــة للطباعــة 

والتوزيــع.
هـــ(.   1429(. بكــر  أيب  بــن  حممــد  اجلوزيــة،  قيــم  ابــن 
ــد  ــي ،زائ ــد اإلصالح ــق : حمم ــدواء ،  حُتقي ــداء وال ال
 . الفوائــد  ,مكــة املكرمــة   : دار عــامل   ، النشــري.ط.1 
ــه   ــن ماج ــنن اب ــد. )1430هـــ( .س ــن يزي ــد ب ــي، حمم القزوين
ــاؤوط ،وآخــرون. ط.1، بــروت  حُتقيــق: شــعيب األرن

ــة  . ــالة العاملي : دار الرس
ِجْســتاين ، ســليان بــن األشــعث )1430هـ(  ســنن أيب داود  السِّ
ــل. ط.1 ،   ــد كاِم ــاؤوط - حمَمَّ ــق   : شــَعيب األرن ، حُتقي

دار الرســالة العامليــة.
ــربى   ــنن الك ــعيب .) 1421هـــ(. الس ــن ش ــد ب ــائي، أمح النس
، حُتقيــق  : حســن شــلبي .ط.1،  بــروت: مؤسســة 

ــالة. الرس
احلنبــي  ، أمحــد ابــن تيميــة .)728هـــ(.  رشح حديــث النزول،  

ــالمي.  املكتب اإلس
العينــي ، حممــود بــدر الدين . )855هـــ( .رشح ســنن أيب داود . 

حُتقيــق: أبــو املنــذر املــرصي. النارش: الرشــد. 
الطيبــي ، احلســن بــن عبــد اهلل )743هـــ( رشح الطيبــي عــى 
ــداوي   ــد هن ــد احلمي ــق : عب ــح  ، حُتقي ــكاة املصابي مش

ــاز.  ــزار الب ــة ن ــة : مكتب ــة املكرم .مك
النيســابوري، حممــد بــن خزيمــة .) 1424هـــ( .صحيــُح ابــن 

ــالمي  . ــب اإلس ــروت : املكت ــة ،  ط.3   ،  ب خزيم
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العينــي  ، حممــود بــن أمحــد .)855هـــ( .عمــدة القــاري رشح 
ــريب. ــراث الع ــاء ال ــروت : دار إحي ــاري، ب ــح البخ صحي
العســقالين  ، أمحــد بــن حجــر.) 1379هـــ(. فتح البــاري رشح 

صحيــح البخــاري،  بــروت : دار املعرفــة.
احلنبــي ،  لزيــن الديــن الَســالمي .)795هـ(.فتــح الباري رشح 
ــاء.  ــن العل ــة م ــق  : جمموع ــاري ، حُتقي ــح البخ صحي

ــة. ــاء األثري ــة الغرب ــة.: مكتب ــة النبوي املدين
اهَلنــدي ،  حممــد أنــور شــاه .)1426هـــ(.  فيــض البــاري عــى 
ــروت:  ــي ب ــد املرهت ــق : حمم ــاري،  حُتقي ــح البخ صحي

ــة . ــب العلمي دار الكت
ــق  ــات ، حُتقي ــاب التعريف ــي .)1403هـــ(. كت ــاين،  ع اجلرج
: مجاعــة مــن العلــاء.  ط.1 ، بــروت : دار الكتــب 

ــة. العلمي
الفراهيــدي  ، اخلليــل بــن أمحــد )170هـــ(  كتــاب ، حُتقيــق : 
ــارش: دار  ــامرائي  .الن ــم الس ــي، إبراهي ــدي املخزوم مه

ــالل . ــة اهَل مكتب
  العبــي ، أبــو بكــر بــن أيب شــيبة.)1409هـ(.الكتاب املصنف 
ــوت.  ــال احل ــق: ك ــار، ط.1، حُتقي ــث واآلث يف األحادي

الريــاض: مكتبــة الرشــد .
اجلــوزي  ، أبــو الفــرج عبــد الرمحن .)597هـ(.كشــف املشــكل 
مــن حديــث الصحيحــن،  حُتقيــق : عــي البــواب . 

ــن. ــاض  : دار الوط الري
الكرمــاين ،  حممــد بن يوســف )1356هـــ( الكواكــب الدراري 
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ضوابط منهجية لدراسة علم االستغراب: رؤية إسالمية
تركي بن خالد الظفيري )*(

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

)قدم للنشر يف 1442/3/3هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/5هـ(

ـــة  ـــه، مقارن ـــتغراب ودوافع ـــوم االس ـــى مفه ـــرف ع ـــدف إىل: التع ـــامية. وهي ـــة إس ـــه، رؤي ـــه ودوافع ـــه وضوابط ـــتغراب، مفهوم ـــث باالس ـــذا البح ـــى ه ـــث:  ُيعن ـــتخلص البح مس
ـــج  ـــم نتائ ـــن أه ـــتنباطي. وم ـــتقرائي واالس ـــج االس ـــث: املنه ـــج البح ـــامي. منه ـــج اإلس ـــق املنه ـــرب وف ـــة الغ ـــة لدراس ـــط املنهجي ـــان الضواب ـــترشاق، وبي ـــع االس ـــوم ودواف بمفه
ـــوة إىل  ـــر يف الدع ـــتغراب ينح ـــي لاس ـــع الدين ـــترشقني، وأن الداف ـــل املس ـــن تعام ـــف ع ـــة ختتل ـــتغراب بطريق ـــع االس ـــل م ـــا التعام ـــب علين ـــامي يوج ـــج اإلس ـــث: أن املنه البح
ـــي  ـــع العلم ـــا الداف ـــح، أم ـــامي الصحي ـــاب اإلس ـــرش اخلط ـــتثامرها يف ن ـــلمة – واس ـــات املس ـــرب- األقلي ـــامية يف الغ ـــات اإلس ـــة املجتمع ـــم، وتقوي ـــح املفاهي ـــام، وتصحي اإلس
ـــامية.  ـــة اإلس ـــق الرؤي ـــتغراب وف ـــع االس ـــل م ـــة للتعام ـــط املنهجي ـــث الضواب ـــح البح ـــرب، وأوض ـــد الغ ـــي عن ـــدم العلم ـــلمني للتق ـــة املس ـــن حاج ـــق م ـــتغراب فينطل لاس
ـــدة  ـــب عق ـــامية وجتن ـــة اإلس ـــة باهلوي ـــام، الثق ـــوة إىل اإلس ـــدل، والدع ـــل بالع ـــة، التعام ـــن العنري ـــى ع ـــانية وهن ـــة اإلنس ـــق الكرام ـــظ ح ـــام حف ـــط: اإلس ـــذه الضواب ـــن ه م

ـــة. الدوني
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Abstract:  This research discusses westernization, its concept, principles and motives in light of an Islamic perspective.
The Goals of the Research: To identify the concept of westernization and its motives in comparison to the concept and motives of Orientalism, and to explain the 
methodological principles for studying the westernization according to the Islamic approach.
Some Important Results of the Research: The Islamic approach requires that we should deal with westernization in a way that differs from orientalists’ deal, and that 
the religious motive for westernization is limited to calling to Islam, correcting concepts, and strengthening Islamic societies (Muslim minorities) in the West, and 
using it for spreading the correct Islamic discourse. However, the scientific motive for westernization stems from the Muslims’ need to scientific progress that has 
been prevailed in the West. This research has also explained the methodological principles for dealing with westernization according to the Islamic perspective which 
is following as that the Islam preserved the right to human dignity and forbade racism, encouraged to deal with justice, to call for Islam, to be confident with Islamic 
identity and avoid inferiority complexity.

Keywords: Westernization, Orientalism, The West
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مقدمة
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــاة والســام عــى خــر 
اخللــق أمجعــني نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن 

تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن، أمــا بعــد:
ــدرس العــامل اإلســامي  ــًا ي مكــث االســترشاق قرون
واالجتامعيــة  والسياســية  الدينيــة  تفاصيلــه  بــكل 
الباحثــني  مــن  كثــًرا  جعــل  ممــا  واالقتصاديــة، 
يناقشــون وينتقــدون نواتــج االســترشاق العلميــة 
ــادرة يف  ــرشوع للمب ــور فكــرة م والفكريــة، ومل تتبل
ــن  ــة ع ــورة الصحيح ــال الص ــرب إليص ــة الغ دراس
ــه  ــكل مكونات ــر ب ــة اآلخ ــلمني، وملعرف ــرب واملس الع
ــا  ــود نفعه ــة ويع ــة جمدي ــه بطريق ــل مع ــى يتعام حت

للعــامل اإلســامي.
ــتغراب  ــرة االس ــرح فك ــني ط ــض الباحث ــاول بع ح
ــني  ــات ب ــت الكتاب ــترشاق، وتنوع ــل لاس ــرد فع ك
مقــاالت ودراســات وكتــب، إال أن املــرشوع مل يتبلــور 
ــع  ــل م ــه، فالتواص ــي من ــد الرشع ــة البع ــد، خاص بع
اآلخــر -غــر املســلم- تضبطــه ضوابــط رشعيــة جيب 
التقيــد هبــا، حتــى ال نحيــد عــن منهجنــا اإلســامي.
وهــذا البحــث عنونتــه بـــ« ضوابــط منهجيــة لدراســة 
وسأســلط  إســامية«  -رؤيــة  االســتغراب  علــم 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــتغراب م ــرة االس ــى فك ــوء ع الض
ــداد. ــق والس ــون والتوفي ــأل الع ــامية، واهلل أس إس

مشكلة البحث:
هنــاك عــدد مــن الكتابــات حــول االســتغراب إال أهنــا 

ــرب،  ــة الغ ــة لدراس ــة رشعي ــط منهجي ــع ضواب مل تض
ــتغراب  ــوم االس ــش مفه ــث يناق ــذا البح ــذا كان ه ل
لدراســة  املنهجيــة  الضوابــط  ويضــع  ودوافعــه، 

ــامي. ــور اإلس ــق املنظ ــرب وف الغ

حدود البحث:
ــتغراب،  ــع االس ــوم ودواف ــش مفه ــث يناق ــذا البح ه
ويبــني  االســترشاق،  ودوافــع  بمفهــوم  مقارنــة 
ــة  ــق الرؤي ــرب وف ــة الغ ــة لدراس ــط املنهجي الضواب

اإلســامية.

أهداف البحث:
هيدف البحث إىل هدفني رئيسني:

التعــرف عــى مفهــوم االســتغراب ودوافعــه، . 	
مقارنــة بمفهــوم ودوافــع االســترشاق.

ــق . 	 ــة لدراســة الغــرب وف ــط املنهجي ــان الضواب بي
ــامي. ــج اإلس املنه

منهج البحث:
يعتمــد البحــث عى املنهج االســتقرائي واالســتنباطي، 
ــة واســتنباط  مــن خــال اســتقراء النصــوص الرشعي
ــني  ــتقراء آلراء الباحث ــا، واس ــة منه ــط املنهجي الضواب
ــة  ــول ثنائي ــم ح ــة آرائه ــتغراب ومعرف ــم االس يف عل
الغــرب والــرشق للوصــول إىل ضوابــط منهجيــة 

ــرب. ــة الغ لدراس
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الدراسات السابقة:
دوافــع  تناقــش  مل  الســابقة  الدراســات  مجيــع 
ــع  ــترشاق، ومل تض ــع االس ــة بدواف ــتغراب مقارن االس
الغــرب، ومــن أهــم  ضوابــط منهجيــة لدراســة 
االســتغراب  ناقشــت  التــي  الســابقة  الدراســات 
كتــاب: مقدمــة يف علــم االســتغراب، للمفكــر حســن 
ــرش يف  ــة للن ــدار اجلامعي ــدارات ال ــن إص ــي، م حنف

	99	م. عــام  بــروت، 
ــرد  ــتغراب ك ــت االس ــا ناقش ــة وغره ــذه الدراس ه
فعــل ملواجهــة االســترشاق، ومل توضــح الدوافــع 
وفــق منهجيــة رشعيــة، ومل تبــني ضوابــط التعامــل يف 

ــامي. ــج اإلس ــوء املنه ــرب يف ض ــة الغ دراس

خطة البحث:
تكونت من مقدمة، ومبحثني:

البحــث، -  موضــوع  عــى  اشــتملت  املقدمــة: 
ومشــكلته وحــدوده، وأهدافــه، والدراســات 

وخطتــه. ومنهجــه،  الســابقة، 
املبحث األول: مفهوم ودوافع االستغراب.- 
املبحــث الثــاين: ضوابــط منهجيــة يف دراســة - 

االســتغراب.

املبحث األول: مفهوم ودوافع االستغراب :
أوالً: مفهوم االستغراب:

مصطلــح االســتغراب يــأيت مقابــًا لاســترشاق، 
وفهــم داللــة هــذا املصطلــح يبــدأ بفهــم االســترشاق 

ورؤيتــه لآلخــر، فاالســتغراب أتــى نتيجة للدراســات 
ــإذا  ــي: »ف ــن حنف ــول حس ــك يق ــترشاقية، لذل االس
كان االســترشاق هــو رؤيــة األنــا الــرشق مــن خــال 
ــن  ــاع ع ــتغراب كدف ــر االس ــرب، ويظه ــر الغ اآلخ
ــرر  ــوم، والتح ــاع اهلج ــيلة للدف ــر وس ــس، وخ النف
ــن  ــب املوازي ــر، وقل ــاه اآلخ ــوف جت ــدة اخل ــن عق م

ــي،	99	م، ص:30(. ــب« )حنف ــى عق ــًا ع رأس
ــرشق أو  ــم ال ــه: »عل ــترشاق أن ــات االس ــن تعريف م
علــم العــامل الرشقي« )زقــزوق، 409	هـــ، ص:4	(، 
و)الســني والتــاء( للطلــب، أي طلب الــرشق، ويعّرف 
ــة »  ــات »أكاديمي ــه« دراس ــًا- بأن ــترشاق -أيض االس
ــاب  ــل الكت ــن أه ــرون - م ــون كاف ــا غربي ــوم هب يق
ــتى  ــن شـ ــلمني، م ــام واملس ــاص- لإلس ــه خ بوج
ــارة  ــة ، وحض ــة ، وثقاف ــدة ، ورشيع ــب : عقي اجلوان
ــدف  ــات .. هب ــروات وإمكان ــًا، وث ــًا، ونظمـ ، وتارخي
ــه،  ــلمني في ــكيك املس ــة تش ــام وحماول ــويه اإلس تش
ــم،  ــرب عليه ــة للغ ــرض التبعي ــه، وف ــم عن وتضليله
ــات  ــات ونظري ــة بدراس ــذه التبعي ــر ه ــة تربي وحماولـ
التفــوق  وتزعــم  واملوضوعيــة،  العلميــة  تدعــي 
ــرشق  ــى ال ــيحي ع ــرب املس ــايف للغ ــري والثق العن
ويــرى  ص:7(،  )غراب،		4	هـــ،  اإلســامي« 
ــترشاق  ــات لاس ــر تعريف ــن أي ــعيد أن م إدوارد س
»أنــه مبحــث جامعــي أكاديمــي، فاملســترشق كل مــن 
ــوث يف  ــراء البح ــة أو إج ــس أو الكتاب ــل بالتدري يعم
ــك يف  ــواء كان ذل ــرشق، س ــة بال ــات خاص موضوع
جمــال علــم اإلنســان، أم علــم االجتــامع، أم التاريــخ، 
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أم فقــه اللغــة« )ســعيد، 005	م، ص:44(.
أمــا االســتغراب فيمكــن تعريفــه باختصــار أنــه العلــم 
ــكا-  ــا وأمري ــرب -أوروب ــة الغ ــم بدراس ــذي هيت ال
ــة،  ــة، والعقدي ــة، واألدبي مــن مجيــع النواحــي: العلمي
ــة،  ــة، واالقتصادي ــة، واجلغرافي ــة، والتارخيي والترشيعي
ــاين،  ــخ )مطبق ــة ...إل ــة، والفني ــية، والثقافي والسياس
999	م، ص:3( وكلمــة املســتغرب تعنــي الــذي 
ــرب  ــات الغ ــدى لغ ــرشق يف إح ــل ال ــن أه ــر م يتبح
ص:  998	م،  )ســاميلوفتش،  وحضارهتــا  وآداهبــا 
ــى  ــكام ع ــي ال ــم يم ــامل املفاهي 35-38( و«يف ع
ــر  ــع األم ــدًا، مرج ــر تعقي ــتغراب أكث ــح االس مصطل
إىل فراديتــه، وخصوصيتــه، وإىل حداثــة دخولــه جمــال 
ــي مل  ــذه الدواع ــام هل ــارص، رّب ــر املع ــة يف الفك املداول
ــايل  ــوم، وبالت ــد إىل مفه ــح بع ــذا املصطل ــّول ه يتح
ــه،  ــة، لكــي يّتخــذ املصطلــح مكانت إىل منظومــة علمّي
العــريب  الفكــر  يف  املعرفــة  مفاتيــح  مــن  كواحــد 
اإلســامي وجــب أن تتوفــر لــه بيئــات راعيــة، نخــب 
وكّل  إحيائيــة،  آفــاق  ذات  ومؤسســات  مدركــة، 
ــدر،  ــاري متكامل«)حي ــرشوع حض ــار م ــك يف إط ذل

.)	0-9 ص:  5	0	م، 
وال يعنــي االســتغراب »التعامــل مــع اآلخــر باملنطلــق 
نفســه الــذي تعامــل بــه معظــم املســترشقني والغربيــني 
ــم  ــلمني وثقافته ــوم املس ــلمني وعل ــع املس ــا م عموًم
وعاداهتــم وآداهبــم؛ ذلــك أن عقيــدة املســلمني نفســها 
ــك وال  ــن ذل ــع م ــور متن ــر إىل األم ــم يف النظ ومنهجه
ــا  ا عــى مــن قــال ذلــك؛ إذ إنن تبيحــه، يقــال هــذا ردًّ

مطالبــون بالعــدل مــع اآلخريــن، حتــى أولئــك 
الذيــن بيننــا وبينهــم عــداوة، أو شــنآن )النملــة، 

436	هـــ، ص:	3(.
ــنَي  اِم ــوا َقوَّ ــوا ُكوُن ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــاىل: ﴿ َي ــال تع ق
ِرَمنَُّكــْم َشــنَآُن َقــْوٍم َعــَى َأالَّ  هللَِِّ ُشــَهَداَء بِاْلِقْســِط َواَل جَيْ
ُقــوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ  َتْعِدُلــوا اْعِدُلــوا ُهــَو َأْقــَرُب لِلتَّْقــَوى َواتَّ

ــاَم َتْعَمُلــوَن﴾  )املائــدة: 8(.  ــٌر بِ َخبِ
ويرجــع حســن حنفــي جــذور علــم االســتغراب إىل 
»نموذجــه القديــم يف عاقــة احلضــارة اإلســامية 
احلضــارة  كانــت  عندمــا  اليونانيــة  باحلضــارة 
حتــّول  أن  اســتطاعت  دارســًا،  ذاتــًا  اإلســامية 
فظهــر  دراســة،  موضــوع  إىل  اليونانيــة  احلضــارة 
ــا  ــًا، األن ــدالً صحيح ــر، ج ــا واآلخ ــني األن ــدل ب اجل
ــات  ــة بالبعث ــوع مدروس ــر موض ذات دارس، واآلخ
ــرب،  ــن الغ ــم م ــني للتعّل ــال الوطني ــة، وإرس العلمي
وعــودة هــذه البعثــات لتخلــق نمطــا جديــدا يف الفكــر 
ــي،	99	م،  ــم« )حنف ــط القدي ــوار النم ــة بج والثقاف
ــترشاق يف  ــال االس ــه كح ــتغراب حال ص:58(، االس
ــرة  ــذه الفك ــر، وه ــا واآلخ ــة األن ــه بثنائي ــر مفهوم تأث
ــي إذ  ــن حنف ــد حس ــتغراب عن ــرة االس ــواة فك ــي ن ه
يقــول:«إذا كان القدمــاء قــد اســتطاعوا قــراءة اآلخــر 
مــن منظــور األنــا، فإّننــا حاليــا نقــرأ األنــا مــن منظور 
ــترشاق،  ــى االس ــرّد ع ــد أن ن ــتطع بع ــر، مل نس اآلخ
وهــو قــراءة الغــرب الاغــرب، مــن منظــور الغــرب، 
باســترشاق مضــاد أو اســتغراب، وهــو قــراءة الغــرب 
مــن منظــور الاغــرب« )حنفــي،	99	م، ص:49(،  
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ومــن خــال هــذا الــرأي فــإن حنفــي جيعــل دراســة 
املســلمني للحضــارة اليونانيــة هــي بداية االســتغراب، 
ــي  ــة ه ــارة اليوناني ــلمون، واحلض ــم املس ــدارس ه ال
موضــوع الدراســة، هــذا األمــر جعــل مــن املســلمني 
يقــرأون اآلخــر مــن موطــن عــزة وقــوة، أمــا عندمــا 
ــن  ــرب يف موط ــح الغ ــوى وأصب ــن الق ــت موازي تبدل
ــن  ــر م ــح كث ــال وأصب ــب احل ــة انقل ــوة احلضاري الق
ــن  ــم م ــم وحضارهت ــى ثقافته ــون ع ــلمني يتعرف املس

ــرب. ــر الغ ــة نظ وجه
وممــا ينبغــي التأكيــد عليــه أن املنهــج األســلم للتعامــل 
ــابقة  ــذات س ــة ال ــون معرف ــتغراب أن تك ــع االس م
ملعرفــة اآلخــر؛ لتثبيــت اهلويــة اإلســامية واالعتــزاز 
هبــا )مطبقــاين، 005	م، ص: 		-3	( »إّن القصــور 
ــؤدي إىل  ــلبية ي ــج س ــي إىل نتائ ــا يف ــة األن يف معرف
االنغــاق، واجلمــود، يف حــني أّن التطلــع إىل التعــّرف 
عــى اآلخريــن يفرتض ســلفا قــدرا مــن الثقــة بالنفس 
ــايّف  ــارّي والثق ــد احلض ــن الرصي ــا م ــاح. لدين واالنفت
ــع  ــاواة م ــدم املس ــى ق ــاور ع ــن أن نتح ــا م ــا يمكنن م

ــيخ، 000	م، ص:67	( ــن« )الش اآلخري
ثانيًا: دوافع االستغراب:

احلديــث عــن دوافــع االســتغراب ال ينفــك عــن تأمل 
ــل  ــرد فع ــى ك ــتغراب أت ــترشاق، فاالس ــع االس دواف
طبعــي عــى ظاهــرة االســترشاق، وال يشــرتط أن 
يكــون نســخة طبــق األصــل منــه كــام أســلفنا ســابقًا، 
وبعــد التأمــل يمكننــا أن نحــر دوافــع االســتغراب 
ــع العلمــي. ــي، والداف ــع الدين ــا: الداف يف دافعــني مه

1. الدافع الديني:
ــا  ــوة، وعلين ــة دع ــا أم ــه أنن ــد علي ــي التأكي ــا ينبغ مم
يف  الوســع  وبــذل  العــامل،  إىل  إيصاهلــا  مســؤولية 
تصحيــح املفاهيــم حــول اإلســام، وال يتأتــى ذلــك 
ــوة  ــال الدع ــراد إيص ــي ي ــات الت ــة املجتمع إال بمعرف
هلــم، واالســتغراب وســيلة مــن هــذه الوســائل، 
ــرب  ــرف الغ ــلم يع ــتطاعة كل مس ــة باس ــذه املهم وه
ــرتط أن  ــا، وال يش ــوم هل ــه أن يق ــر علي ــائل التأث ووس
تكــون البدايــة مــن املختصــني بالرشيعــة والدعــاة، كام 
ــا  ــل يف طياهت ــاب حتم ــة اخلط ــون لغ ــرتط أن تك ال يش
اهلجــوم عــى جمتمعاهتــم وثقافتهــم، بخــاف مــا بــدأ 
بــه االســترشاق، الــذي انطلقــت رشارتــه األوىل مــن 
ــد  ــتمر بع ــم اس ــارى، ث ــة النص ــان والقساوس الرهب
ــوت  ــال الكهن ــن رج ــترشقني م ــم املس ــك ومعظ ذل
ــار  ــع االنتص ــني بداف ــؤالء مدفوع ــراين، وكان ه الن
الذيــن  املســلمني  بتنصــر  والرغبــة  للنرانيــة، 
اكتســحوا إمرباطوريتهــم واســتطاع دينهــم احلــق 
أن يغلــب النرانيــة املحرفــة يف نفــوس أتباعهــا، 
ــنه  ــويه حماس ــام وتش ــن يف اإلس ــؤالء للطع ــه ه واجت
وحتريــف حقائقــه بغيــة إقنــاع مجاهرهــم التــي ختضــع 
ــتحق  ــن ال يس ــام دي ــأن اإلس ــة ب ــم الديني لزعاماهت
االنتشــار، وبــأن املســلمني قــوم مهــج لصــوص 
ــدية  ــذات اجلس ــى املل ــم ع ــم دينه ــاء حيثه ــفاكو دم س
ويبعدهــم عــن كل ســمو روحــي وخلقــي )حبنكــة، 

ص:7		-8		(. 0	4	هـــ، 
ــه  ــرى أن ــترشاق ي ــي لاس ــدف الدين ــل يف اهل   واملتأم
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ــة  ــة متوازي ــات ثاث ــة يف اجتاه ــذ البداي ــر من كان يس
تعمــل معــًا جنبــًا إىل جنــب، وتتمثــل هــذه االجتاهات 

فيــام يــأيت :
ــتبهات، . 	 ــن املش ــث ع ــام والبح ــة اإلس حمارب

وإبرازهــا والزعــم بأنــه ديــن مأخــوذ مــن 
ــة، واالنتقــاص مــن قيمــه  ــة واليهودي النراني

ــخ.  ــه .. إل ــدر نبّي ــن ق ــط م واحل
محايــة النصــارى مــن خطــره بحجــب حقائقــه . 	

عنهــم، واطاعهــم عــى مــا فيــه مــن نقائــص 
ــام  ــر االستس ــن خط ــم م ــة، وحتذيره مزعوم

ــذا الدين.  هل
409	هـــ، . 3 )زقــزوق،  املســلمني  تنصــر 

. )6 9 -6 8 : ص
هــذه اهلجمــة غــر املتكافئــة مــن االســترشاق يف 
ــه -يف الوقــت  زمــن ضعــف األمــة اإلســامية، يقابل
احلــايل- خطــاب اســتغرايب يف زمــن العلــم والتقــدم، 
وســهولة الوصــول إىل املعلومــة، وعــر قــوة الغــرب 
املاديــة، هــذا اخلطــاب االســتغرايب يوصــل الرســالة، 
ــذا أرى أن  ــرر، وهل ــل ويق ــق ويتأم ــر أن يتحق ولآلخ
اهلــدف الدينــي لاســتغراب يســر يف ثــاث اجتاهــات 

ــة:  متوازي
دعــوة غــر املســلمني إىل اإلســام، وســأذكرها . 	

بــيء مــن التفصيــل يف الضوابــط املنهجيــة.
فقــد . 	 اإلســام،  حــول  املفاهيــم  تصحيــح 

تعــرض اإلســام واملســلمون إىل محلــة رشســة 
يف اإلعــام الغــريب ممــا جعلهــم موطــن خطــر 

بــإدوارد ســعيد  مــا حــدا  واهتــام، وهــذا 
تغطيــة  كتابــه:  يف  الفكــرة  هــذه  مناقشــة 
ــاف  ــه أن كل األطي ــد في ــذي أك ــام، ال اإلس
كل  اإلســام  يف  تــرى  الغربيــة  السياســية 
مكــروه يف األنســاق السياســية واالجتامعيــة 
واالقتصاديــة، »فاليمــني يــرى أن اإلســام 
يمثــل اهلمجيــة، واليســار يــرى أنــه يمثــل 
حكــم الديــن يف القــرون الوســطى، والوســط 
ــعيد،  ــة« )س ــة املمجوج ــل الغراب ــه مث ــرى أن ي
005	م، ص: 37(، ومــن املعلــوم أن إدوارد 
ــه دفاعــًا  ســعيد مل يكــن مســلاًم ومل يؤلــف كتاب
ــة  ــم املوجه ــتثارته الته ــام اس ــام إن ــن اإلس ع
لإلســام فقــال:« مــا أبعــد هــذا الكتــاب إذن 
ــك  ــام فذل ــن اإلس ــًا ع ــون دفاع ــن أن يك ع
ــن  ــل م ــد ال طائ ــامل وجه ــد االحت ــر بعي أم
ورائــه يف حــدود مــا يرمــي إليــه الكتــاب 
ــتعامل  ــور اس ــف ص ــى وص ــر ع ــذي يقت ال
املصطلــح )اإلســام( يف الغــرب« )ســعيد، 
996	م، ص:38( ، فهــذا اجلهــد مــن فــرد 
ــي  ــرشوع علم ــق م ــف إذا كان وف ــد، فكي واح

ــر. مؤث
تقويــة املجتمعــات اإلســامية يف الغــرب- . 3

نــرش  يف  واســتثامرها   – املســلمة  األقليــات 
ــات  ــح، واألقلي ــامي الصحي ــاب اإلس اخلط
املســلمة يف الغــرب عليهــا مســؤوليات عظيمــة 
ــه  ــا تواج ــام أهن ــام، ك ــالة اإلس ــال رس يف إيص
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ــة، وال  ــتوى اهلوي ــى مس ــيمة ع ــات جس حتدي
ــلمة  ــات املس ــامم باألقلي ــم االهت ــد أن أقح أري
يف املوضوعــات التــي يعتنــي هبــا االســتغراب، 
إنــام أردت التأكيــد أن دراســة الغــرب الواعيــة 
ــاش  ــن ع ــت مم ــرًا إن كان ــر تأث ــتكون أكث س
ــن أن  ــرب، وال يمك ــن ق ــم ع ــم وعرفه بينه
األقليــات  هــذه  بتقويــة  إال  ذلــك  يتحقــق 
عــى  والثبــات  احلفــاظ  يف  ومســاعدهتم 

ــم. هويته

2.الدافع العلمي:
ــم  ــار األم ــط أنظ ــه حم ــي جعل ــرب العلم ــدم الغ تق
ــو  ــام ه ــدم، فك ــذا التق ــن ه ــتفادة م ــرى يف االس األخ
اســتفاد مــن حضــارة املســلمني يف زمــن ســابق، 
وبنــى عليهــا حضارتــه، فنحــن -أيضــًا- جيــب 
ــة يف مجيــع  ــا االســتفادة مــن قــوة الغــرب العلمي علين
م فيهــا كالتقنيــة والسياســية  املجــاالت التــي تقــدَّ
مــن  وهــذا  وغرهــا،  واالقتصاديــة  واالجتامعيــة 
األخــذ بالقــوة التــي أمرنــا اهلل -تعــاىل- أن نأخــذ هبــا.
وعنــد النظــر يف الدافــع العلمــي لاســترشاق نجــد أن 
الباحثــني املســلمني هلــم مواقــف متباينــة جتــاه ذلــك، 
بــني مقــر بوجــود هــذا الدافــع عــن املســترشقني، وبني 
مقلــل مــن أمهيــة هــذا الدافــع، فنجــد حممــد الغــزايل 
ــدر  ــم ق ــًا فيه ــترشقني مجيع ــرى أن »املس ــًا- ي -مث
مشــرتك مــن هــذا اخلصــام املتجنَّــى، والتفــاوت – إن 
ــم  ــط، فبعضه ــة فق ــو يف الدرج ــام ه ــم- إن ــد بينه وج

أكثــر تعصبــًا ضــد اإلســام، وعــداوة لــه مــن البعض 
اآلخــر، ولكــن يصــدق عليهــم مجيعــًا أهنــم أعــداؤه .. 
وهــؤالء يريــدون االســتمتاع بحــق الباحــث املحايــد، 
أو بحــق العــامل املجتهــد يف أن يصيــب وخيطــئ، ولــو 
ــون عنهــا بحــرارة  ــة جمــردة، يبحث أهنــم عشــاق معرف
ــه ..  ــا عثرت ــا املخطــئ منهــم، وأقلن وإخــاص لعذرن
أمــا وهــم حماربــون خبثــاء يصطنعــون الطيبــة للتوغــل 
بــذات  إال  نعاملهــم  أن  فهيهــات  واالســتمكان 
فهــو  ص:9-8(.  005	م،  )الغــزايل،  أســلحتهم« 
ــه  ــًا يف بحث ــًا وموضوعي ــم منصف ــدًا منه ــرى أح ال ي
عــن اإلســام، وباملقابــل يــرى أمحــد ســاميلوفتش أن 
االســترشاق يف بدايتــه كانــت تســوده نزعــة االســتعامر 
ــم حتــول  ــي بــني الــرشق والغــرب، ث والــراع الدين
املســترشقون بعــد ذلــك إىل »أغــراض علميــة هدفهــا 
كشــف مــا تكنــه العلــوم والفنــون الرشقيــة مــن كنــوز 
ثمينــة، وبتقــدم هــذه الدراســات اتصــل حبــل املــودة 
ــة  ــة العلمي ــت العاق ــرب وتوثق ــرشق والغ ــني ال ب
ــاميلوفتش،  ــة ...« )س ــة والغربي ــدول الرشقي ــني ال ب

ص:	5(. 998	م، 
ــأن  ــترشاق ب ــى االس ــم ع ــذب يف احلك ــذا التذب إن ه
ــة  ــًا يف دراس ــزول متام ــي أن ي ــا، ينبغ ــا علميًّ ــه دافًع ل
االســتغراب  حقيقــة  تكــون  وأن  االســتغراب، 
االســتفادة مــن التقــدم العلمــي عنــد الغــرب خاصــة 
فيــام حيســنه الغــرب كاملجــاالت التقنيــة، مــع التأكيــد 
ــى  ــرى ع ــاالت أخ ــوا يف جم ــلمني تقدم ــى أن املس ع
ــانية،  ــوم اإلنس ــروع العل ــن ف ــدد م ــل ع ــرب مث الغ
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واالجتهــاد يف نقــل العلــوم واملعــارف والتقنيــات 
التــي متيــز فيهــا الغــرب إىل البــاد اإلســامية لتقويتها 
ومتكينهــا مــن عوامــل القــوة، إن رفعنــا لرايــة العلــم 
ــردد أو تشــكيك، وأن يكــون  جيــب أال يكــون حمــل ت
ــات  ــذه املؤسس ــدول وتنف ــه ال ــًا تدعم ــًا حقيقي دافع

ــراد. واألف
ــاين  ــازن مطبق ــرتح د.م ــع اق ــذه الدواف ــق ه ولتحقي
بعــض القواعــد العمليــة لتأســيس علــم االســتغراب، 

ــاين، )د.ت(، ص7(: ــي )مطبق ــد ه ــذه القواع وه
ــة . 	 ــي لدراس ــم احلكوم ــيايس والدع ــرار الس الق

ــرب. الغ
ــرة . 	 ــة واملبتك ــات املبدع ــن ذوي العقلي ــث ع البح

ــالة. ــاب الرس وأصح
توفر مكتبة تضم الكثر مما ُكتب عن الغرب. 3
الدراســة امليدانيــة للغــرب يف املجــاالت مــن . 4

سياســة واقتصــاد واجتــامع وأدب ولغــة وإعــام 
ــره.  وغ

االســتعانة بالكفــاءات اإلســامية التــي تعيــش يف . 5
. ب لغر ا

االســتعانة باملفكريــن الغربيــني الذيــن كانــت هلــم . 6
رؤى متميــزة يف نقــد احلضــارة الغربيــة. 

معرفة اإلسام معرفًة تأصيلية واعية. . 7
الدراســات . 8 ومناهــج  برامــج  عــى  التعــرف 

واألمريكيــة.  األوروبيــة 
االهتــامم بالرتمجــة؛ ملــا متثلــه مــن قنطــرة مهمــة يف . 9

نقــل تــراث اآلخــر.

دراســة  يف  منهجيــة  ضوابــط  الثــاين:  املبحــث 
: ب ا ســتغر ال ا

االســتغراب حقــل علمــي وبحثــي يــدرس غــر 
ــتغراب  ــرج االس ــى ال خي ــرب- وحت ــلمني – الغ املس
عــن مســاره الرشعــي فســأذكر عــددًا مــن الضوابــط 
املنهجيــة التــي تســاهم يف حتديــد البوصلــة الصحيحــة 
ــًا  ــًا وعملي ــًا علمي ــه مرشوع ــل من ــتغراب وجتع لاس

ــي: ــط ه ــذه الضواب ــامية، وه ــة إس ــق منهجي وف
ــق  ــظ ح ــام حف ــأن اإلس ــاد ب ــط األول: االعتق الضاب

ــة: ــن العنرصي ــى ع ــانية وهن ــة اإلنس الكرام
ــا  ــكل م ــة ل ــرة العنري ــى النظ ــترشاق ع ــام االس ق
هــو رشقــي، وعمــل املســترشقون عــى تشــكيل صــوٍر 
نمطيــة واســتعارات ألصقوهــا يف الــرشق، ال ختلــو من 
ــي.  ــار الرشق ــة يف احتق ــة، واملبالغ ــح والدوني التجري
رغبــة يف إعــادة بنــاء الــرشق بعيــدًا عــن واقعــه، وفــق 
ــراد هلــا  مســلَّامت ذهنيــة غريبــة عــن ذلــك الواقــع، ُي
ــع  ــتبعدة الواق ــة، مس ــة الواقعي ــع احلقيق ــل موق أن حتت
ــاه  ــة، ومســتبدلة إي التارخيــي والنفــي لألمــم الرشقي
ــريب،  ــان الغ ــة اإلنس ــا خميَّل ــة، ابتكرهت ــورة خيالي بص
ــب  ــك- ترتي ــدًا –بذل ــه، معي ــة قلم ــمتها ريش ورس
ــروره  ــريض غ ــي ُت ــة الت ــداث بالطريق ــع واألح الوقائ
ــري، 009	م، ص:	8(،  ــة )اجلاب ــه بالفوقي وإحساس
ويــرى أنــور اجلنــدي أن الكتــاب الغربيــني عــى وجــه 
ــرون إىل  ــني ينظ ــوق ح ــدة التف ــم عق ــوم حتكمه العم
ــا  ــر تقدم ــض أكث ــس األبي ــرون أن اجلن ــة ف البرشي
أمــا  ص:		(،  )د.ت(،  طبيعته)اجلنــدي،  بحكــم 
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اإلســام فقــد أوجــب عــى املســلمني النظــر لإلنســان 
ســواء كان مســلاًم أو غــر مســلم بــأن لــه حــق الكرامة 
ــق  ــن ح ــص م ــة تنق ــل بعنري ــانية، وأال يعام اإلنس
ــه اإلســام، والقاعــدة العامــة  ــه التــي كفلهــا ل كرامت
ــز  ــق ع ــول احل ــن ق ــتمدة م ــان مس ــم اإلنس يف تكري
ــرَبِّ  ــْم يِف اْل ــي آَدَم َومَحَْلنَاُه ــا َبنِ ْمنَ ــْد َكرَّ ــل: ﴿ َوَلَق وج
ــَى  ــْم َع ْلنَاُه ــاِت َوَفضَّ يَِّب ــَن الطَّ ــم مِّ ــِر َوَرَزْقنَاُه َواْلَبْح

ــًا﴾ )اإلرساء:70(،  ــا َتْفِضي ــْن َخَلْقنَ َّ ــٍر ممِّ َكثِ
ــي  ــم اإلهلــي لإلنســان ماي ومــن أهــم مظاهــر التكري

)الطعيــامين، )د.ت(، ص:8	-0	(:
ــاىل . 	 ــبحانه وتع ــرم اهلل س ــد ك ــق : فق ــتواء اخلل اس

اإلنســان بحســن الصــورة ، واســتواء اخللقــة 
ــتقيمة ،  ــة مس ــوان بقام ــن احلي ــاز ع ــو يمت ، فه
وخلــق ســوي، ويف ذلــك يقــول تعــاىل : ﴿  َلَقــْد 
نَســاَن يِف َأْحَســِن َتْقِويــٍم﴾ )ســورة  َخَلْقنَــا اإْلِ
ــْم  َرُك ــل : ﴿ َوَصوَّ ــز وج ــول ع ــني: 4(، ويق الت
َفَأْحَســَن ُصَوَرُكــْم﴾  )التغابــن :3( ويقــول : ﴿  َيا 
ــِذي  ــَك اْلَكِريِم * الَّ َك بَِربِّ ــرَّ ــا َغ ــاُن َم نَس ــا اإْلِ َ َأهيُّ
ــا  اَك َفَعَدَلــَك * يِف َأيِّ ُصــوَرٍة مَّ َخَلَقــَك َفَســوَّ

ــار:8-6( ــَك  ﴾ )االنفط َب ــاَء َركَّ َش
شــابه . 	 وإن  فاإلنســان   : الروحــي  الســمو 

احليوانــات يف تكوينهــا املــادي، غــر أنــه خالفهــا 
تعــاىل  اهلل  فقــد كرمــه  املعنــوي،  التكويــن  يف 
ــي  ــة الت ــك النفخ ــه، تل ــن روح ــه م ــخ في ــأن نف ب
اســتحق هبــا ســجود املائكــة لــه بأمــر اهلل تعــاىل: 
ــن  ا مِّ ــرَشً ــٌق َب ــِة إيِنِّ َخالِ ــَك لِْلَمَاِئَك ــاَل َربُّ ﴿ إِْذ َق

ــي  وِح ــن رُّ ــِه ِم ــُت فِي ْيُتُه َوَنَفْخ ــوَّ ــإَِذا َس طِنٍي * َف
ــذا  ــاِجِديَن﴾ )ص:	7-	7( . وه ــُه َس ــوا َل َفَقُع
التكريــم اإلهلــي إنــام هــو تكريــم للنــوع اإلنســاين 

ــام . ــه الس ــخص آدم علي يف ش
 اســتخافه يف األرض : فقــد جعــل اهلل تعــاىل 	. 

ــتثمر  ــا ويس ــة يف األرض ليعمره ــان خليف اإلنس
مــا فيهــا مــن خــرات . واخلافــة يف األرض 
ــة تشــوفت إليهــا املائكــة فلــم يعطهــا هلــم  منزل
اهلل تعــاىل ومنحهــا لإلنســان، ويف ذلــك يقــول عز 
ــَك لِْلَمَاِئَكــِة إيِنِّ َجاِعــٌل يِف  وجــل ﴿ َوإِْذ َقــاَل َربُّ
ــُد  ــن ُيْفِس ــا َم ــُل فِيَه َع ــوا َأجَتْ ــًة . َقاُل اأْلَْرِض َخِليَف
ــِدَك  ــبُِّح بَِحْم ــُن ُنَس ــاَء َوَنْح َم ــِفُك الدِّ ــا َوَيْس فِيَه
ُس َلــَك. َقــاَل إيِنِّ َأْعَلــُم َمــا اَل َتْعَلُمــوَن ﴾  َوُنَقــدِّ

ــرة:30( )البق
فمنهــج اإلســام يف التعامــل مع غــر املســلم ال يكون 
ــل مضبــوط  ــات الشــخصية، ب ــًا لألهــواء والرغب وفق
بنصــوص رشعيــة حمكمــة جيــب عــى الباحــث املســلم 
ــة  ــا نضــع ثنائي الوقــوف عندهــا، وهــذا املنهــج جيعلن
األنــا واآلخــر يف ميــزان اإلســام، فاألنــا عنــد املســلم 
ــو  ــر ه ــه، واآلخ ــامه وهويت ــه وإس ــه بدين ــي عزت ه
غــر املســلم الــذي ال ينقــص عنــا شــيئًا يف إنســانيته، 
ــوة، هــذا  ــد إىل منهــاج النب ــه ضــل احلــق ومل هيت إال أن
ــأن يســهم يف دراســة الغــرب  ــل ب ــزان العــدل كفي املي
ــرى حســن  ــه مــن جوانــب حســنة وســيئة، وي ــام في ب
حنفــي أنــه قــد "ينتــج عن علــم االســتغراب أن تشــهد 
ــة  ــه داء العنري ــدًا، خيتفــي من اإلنســانية عــرًا جدي
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الدفــني، الذي نشــأ إّبــان تكــّون الوعــي األوريب، حتى 
ــة  ــي عدواني ــايل ختتف ــه، وبالت ــن بنيت ــزءًا م ــح ج أصب
الشــعوب عــى بعضهــا البعض فــرى الوعــي األوريب 
حــدوده، كــام يــرى الوعــي الــاأوريب إمكاناتــه، 
ــق، خللــق  فلعــّل كاًّ منهــام يصــل إىل منتصــف الطري

ــي،	99	م، ص:56(. ــد« )حنف ــاين جدي ــي إنس وع
الضابط الثاين: التعامل بالعدل:

ــمى  ــن أس ــو م ــة، وه ــة عالي ــام قيم ــدل يف اإلس الع
ــوف  ــاىل موص ــبحانه وتع ــة، واهلل س ــد الرشيع قواع
ــى  ــًا ع ــك دلي ــى بذل ــه، وكف ــه وفعل ــدل يف قول بالع
املــكان األســمى للعــدل يف اإلســام، والعــدل ضــد 
ــإن  ــق، ف ــو احل ــدل وه ــإذا كان الع ــم ف ــور والظل اجل
جمــاوزة احلــق هــي الظلــم واجلــور )عــامرة، 004	م، 
فريضــة  اإلســام  رشعــة  يف  والعــدل  ص:63(. 
ــة  ــى الكاف ــاىل ع ــبحانه وتع ــا اهلل س ــة، فرضه واجب
ــه عــز وجــل : ﴿ إِنَّ اهللََّ  دون اســتثناء ، وذلــك يف قول
ــٰى  ــٰى َوَينَْه ــاِء ِذي اْلُقْرَب ــاِن َوإِيَت ْحَس ــُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ َيْأُم
َعــِن اْلَفْحَشــاِء َوامْلُنَكــِر َواْلَبْغــِي َيِعُظُكــْم َلَعلَُّكــْم 

ــل:0	( ــُروَن﴾ )النح َتَذكَّ
عــى  واجبــة   - اإلســام  يف   - العــدل  وفريضــة 
ــع  ــد والرشائ ــن العقائ ــر ع ــرف النظ ــوم ، ب العم
الدينيــة التــي يتديــن هبــا مــن هلــم احلــق فيهــا ، فهــي 
ــني أو  ــاه املؤمن ــر جت ــواء أكان األم ــة س ــة واجب فريض
الكفــار ، جتــاه األصدقــاء أو األعــداء ، يقــول تعــاىل: 
ــَهَداَء  ــنَي هللَِِّ ُش اِم ــوا َقوَّ ــوا ُكوُن ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ﴿ ي
ــْوٍم َعــَىٰ َأالَّ َتْعِدُلــوا  ِرَمنَُّكــْم َشــنَآُن َق بِاْلِقْســِط. َواَل جَيْ

ــٌر  ــوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َخبِ ُق ــَوٰى َواتَّ ــَرُب لِلتَّْق ــَو َأْق ــوا ُه اْعِدُل
بـِـاَم َتْعَمُلــوَن﴾ )املائــدة: 8( يقــول ابــن كثــر يف تفســر 
هــذه اآليــة:« أي : ال حيملنكــم بغــض قــوم عــى تــرك 
ــد ،  ــدل يف كل أح ــتعملوا الع ــل اس ــم ، ب ــدل فيه الع
ــَو  ــوا ُه ــال ﴿ اْعِدُل ــذا ق ــدوا، وهل ــا كان أو ع صديق
ــوى  ــرب إىل التق ــم أق ــَوٰى ﴾ أي : عدلك ــَرُب لِلتَّْق َأْق
ــر، 997	م، ج:	، ص:	6(. ــن كث ــه« )اب ــن ترك  م
املســلمني  جعــل  فإنــه  االســترشاق  إىل  وبالنظــر 
موضوعــًا لدراســته يف جمات متعــددة كالديــن واللغة 
ــّرض  ــخ واحلضــارة وغرهــا، وتع ــا والتاري واجلغرافي
ــن  ــر م ــدد كب ــل ع ــن قب ــم م ــامي للظل ــامل اإلس الع
اإلســام  ُيــدرس  فلــم  املتعصبــني،  املســترشقني 
ــن  ــرًا م ــًا  كب ــاف، إن جانب ــدل وإنص ــلمون بع واملس
ــف  ــع املوق ــه طاب ــل يف داخل ــترشاق حيم ــخ االس تاري
األورويب املْشــِكل إزاء اإلســام، وهــذا اجلانــب البالغ 
احلساســية مــن االســترشاق هــو الــذي يــدور حولــه 
اهتــامم عــدد مــن الباحثــني يف االســترشاق وأبرزهــم 
ــذي  ــعيد، 006	م، ص:43	(، ال ــعيد )س إدوارد س
اقتــر عــى اخلــربة األنجلوفرنســية واألمريكيــة 
ــك  ــه بذل ــبب اهتامم ــر س ــام ويذك ــرب واإلس بالع
بأهنــام »املوضوعــان اللــذان ظــا يمثــان الــرشق معــًا 
ــد كان  ــام .. فلق ــف ع ــن أل ــرب م ــا يق ــدى م ــى م ع
ــام األول أن  ــعيد- يف املق ــكام إلدوارد س ــيَّ –وال ع
أحــر تركيــزي حــرًا صارمــًا يف املــادة  الربيطانيــة 
ــدت  ــد أن ب ــة، بع ــا األمريكي ــن بعده ــية وم – الفرنس
يل حتميــة صــدق القــول بــأن بريطانيــا وفرنســا كانتــا 
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الدولتــني الرائدتــني يف الــرشق والدراســات الرشقيــة، 
وإىل جانــب ذلــك نجــد أن هــذه املواقــع الرائــدة قــد 
ــتعامريتني  ــبكتني اس ــم ش ــل أعظ ــام بفض ــت هل حتقق
ــع  ــا املوق ــن، وأم ــرن العرشي ــل الق ــا قب ــخ م يف تاري
األمريكــي يف الــرشق منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة فقد 
نشــأ – وأعتقــد أنــه اتســم بارتبــاك مؤكــد- يف املناطــق 
التــي اكتشــفتها الدولتــان األوروبيتــان اللتــان ســبقتا 
إليهــا. أضــف إىل هــذا –أيضــًا- أن جــودة الكتابــات 
الربيطانيــة والفرنســية واألمريكيــة عــن الــرشق، 
ــادي  ــا يف اعتق ــا جيعله ــة حجمه ــاقها وضخام واتس
ــا  ــا وإيطالي ــه أملاني ــذي أنجزت ــل ال ــى العم ــوق ع تتف
ــة،  ــغ األمهي ــل بال ــه عم ــم أن ــا، رغ ــيا وغره وروس
وإن كنــت أظــن –أيضــًا- أنــه مــن الصحيــح القــول 
ــد  ــة ق ــات الرشقي ــربى يف الدراس ــوات الك ــأن اخلط ب
ِــَذْت إمــا يف بريطانيــا أو يف فرنســا،  ِــذت أول مــا اختُّ اختُّ
ــعيد، 006	م،  ــان« )س ــا األمل ــا وطوره ــم زاد عليه ث

ص:65-63(.
ــترشقني  ــن املس ــدد م ــمة لع ــذي كان س ــب ال التعص
تــرك آثــارًا ســلبية يف املجــاالت العقديــة واالجتامعيــة 
فقادهــم  واالقتصاديــة،  والسياســية  والثقافيــة 
ــر  ــًا باملخاط ــًا حمفوف ــذوا طريق ــب إىل أن يتخ التعص
ــم  ــع أهوائه ــق م ــًا يتف ــون فرض ــم يفرض ــث تراه حي
ثــم يبحثــون يف القــرآن أو احلديــث أو اآلثــار املختلفــة 
ــدي،  ــم )اجلن ــة نظره ــد وجه ــي تؤي ــة الت ــن األدل ع

ص:53	(. )د.ت(، 
ــد  ــي التأكي ــتغراب ينبغ ــوع االس ــاش موض ــد نق وعن

أن العــدل ســمة إســامية يف البحــث العلمــي، وجيــب 
أن يتحــى هبــا دارس الغــرب، فنحــن ال نريــد أن 
يكــون االســتغراب مثلــام كان االســترشاق، بــل نريــد 
ــداف،  ــل يف األه ــر، وأنب ــى يف التفك ــون أرق أن يك
وينبغــي أن يكــون هــدف هــذا االســتغراب هــو 
إعطــاء القــارئ العــريب معرفــة أفضــل وأدق بالبلــدان 
بــد  فاالســتغراب ال  تطورهــا،  الغربيــة، ودرجــة 
أن يكــون متميــًزا وخمتلًفــا بصــورة واضحــة عــن 

ص:9	3(. 000	م،  )الشــيخ،  االســترشاق 
الضابــط الثالــث : أن يكــون الــدارس عارفــًا بأصــول 

اإلســام:
االتصــال باحلضــارات واألمــم األخــرى يتطلــب 
ــام  ــول اإلس ــا يف أص ــا معرفيًّ ــة وعمًق ــة ذاتي حصان
ــه، فــا يســتقيم أن يذهــب باحــث  وعقيدتــه ورشيعت
ــل  ــن، ب ــول دي ــل يف أص ــو جاه ــرب وه ــة الغ لدراس
حتــى معياريــة اخلطــأ والصــواب ال تنضبــط لديــه إذا 
ــرى  ــن ي ــه، وم ــه وقيم ــادئ دين ــًا يف مب ــن ضليع مل يك
ــدأ  مــن نفســه االجتــاه لدراســة الغــرب فيجــب أن يب
ــه  ــا ل ــه وم ــود خالق ــة وج ــع يف معرف ــه ويتوس بنفس
ــل  ــات، والتأم ــامء وصف ــة وأس ــة وألوهي ــن ربوبي م
ــْن  ــاىل: ﴿َوِم ــول تع ــه يق ــى عظمت ــة ع ــه الدال يف آيات
ــُجُدوا  ــُر اَل َتْس ــْمُس َواْلَقَم ــاُر َوالشَّ ــُل َوالنََّه ْي ــِه اللَّ آَياتِ
ــِذي َخَلَقُهــنَّ إِن  ــْمِس َواَل لِْلَقَمــِر َواْســُجُدوا هللَِِّ الَّ لِلشَّ
ــرف  ــت: 37(، وأن يتع ــُدوَن﴾ )فصل ــاُه َتْعُب ــْم إِيَّ ُكنُت
ــا  ــا فيه ــام وم ــامن واإلس ــى أركان اإلي ــث ع الباح
ــره يف  ــن غ ــام ع ــاف اإلس ــن تفريعــات واخت م
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تفاصيلهــا، فاإليــامن بالرســل والكتــب واليــوم اآلخــر 
ــن  ــف ع ــامية، ختتل ــدة اإلس ــل يف العقي ــا تفاصي هل
إيــامن األمــم األخــرى بالرســل والكتــب والغيبيــات. 
ومــن يتصــل بالغــرب ســيجد نفســه مضطــرًا للدخول 
يف تفاصيــل رشعيــة لعــدد مــن الشــبهات التــي 
ــة املــرأة يف اإلســام  تتــداول حــول اإلســام، كمكان
واحلجــاب، والصيــام واحلــج وحتريــم أكل حلــم 
ــث  ــر، فالباح ــا كث ــور وغره ــر ورشب اخلم اخلنزي
ــق  ــال التعم ــن خ ــة م ــى أرض صلب ــف ع ــذي يق ال
يف أصــول الديــن ســيجد نفســه حماطــًا – بعــون اهلل- 
ــة  ــكار الغربي ــان األف ــن طوف ــه م ــي حيمي ــياج علم بس
ــات  ــى الثب ــه ع ــه، وتعين ــبهات إىل قلب ــل الش وتغلغ

ــه. ــت دين ــازالت يف ثواب ــم تن ــن تقدي ــد ع والبع
الضابط الرابع: الدعوة إىل اإلسام:

االســترشاق يف بداياتــه مجــع بــني التنصر واالســتعامر، 
وهــذا مــا يــؤرخ لــه أنــور اجلنــدي بقولــه« منــذ أوائــل 
ــزو  ــة الغ ــدأت عملي ــًا ب ــرش تقريب ــع ع ــرن التاس الق
ــرى  ــوط أخ ــة بخط ــاة متصل ــطء وأن ــري يف ب التبش
ــق  ــة لتحق ــزة مرتابط ــة كأجه ــترشاق والصحاف كاالس
الســيطرة االســتعامرية« )اجلنــدي، )د.ت(، ص6(، 
فاألطــامع االســتعامرية للغــرب  كانــت مــن أهــم 
أســباب دراســة الــرشق يف ذلــك الوقــت، وال ينبغــي 
ــة  ــا يف دراس ــون منطلقن ــلمني أن يك ــن املس ــا نح لن
الغــرب ألجــل أطــامع دنيويــة فحســب، عاقــة 
املســلم بغــر املســلم منطلقهــا الدعــوة إىل اهلل، فنحــن 
أمــة دعــوة، ورســالة نبيبنــا -صــى اهلل عليــه وســلم- 

عامــة عــى  للبــرش  الرســاالت، ودعوتــه  خامتــة 
اختــاف أعراقهــم ولغاهتــم وأدياهنــم، يقــول اهلل عــز 
ــاس إين رســول اهلل إليكــم  ــا أهيــا الن ــل ي وجــل: ﴿ ق
ــى اهلل  ــد - ص ــراف: 58	(، فمحم ــًا ﴾ ) األع مجيع
عليــه وســلم –  رســول ٌ للنــاس مجيعــًا، وعــى ذلــك 
جــرت ســنته، ففــي احلديــث عــن أنــس بــن مالــك – 
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــي اهلل- ص ــه – أن نب ريض اهلل عن
– كتــب إىل كــرى وإىل قير وإىل النجــايش، وإىل كل 
جبــار يدعوهــم إىل اهلل تعــاىل وليــس النجــايش الــذي 
صــى عليــه النبــي - صــى اهلل عليه وســلم – )مســلم، 

	99	، ص:	85، رقــم احلديــث 774	(.
هدايــة البرشيــة وداللتهــا عــى الديــن احلــق، ال 
ــل  ــق وعم ــرف احل ــن ع ــا إال م ــوم هب ــن أن يق يمك
ــْرَ  ــِغ َغ ــن َيْبَت ــام ﴿  َوَم ــق إال اإلس ــن ح ــه، وال دي ب
ــَن  ــَرِة ِم ــَو يِف اآْلِخ ــُه َوُه ــَل ِمنْ ــن ُيْقَب ــا َفَل ــَاِم ِدينً ْس اإْلِ
يــَن ﴾ )آل عمــران:85( هــذا النــور الــذي  اخْلَارِسِ
ــة  ــا دالل ــه مــن الواجــب علين ــا اهلل -تعــاىل- إلي هدان
البرشيــة إليــه، وعنــد دراســتنا للغــرب وفهــم طبيعــة 
ــي،  ــب الرشع ــذا الواج ــتحضار ه ــي اس ــه ينبغ أهل
ومعرفــة أفضــل الطــرق إليصــال الرســالة اإلســامية 
َســبِيِل  إىَِلٰ  ﴿اْدُع  بصــرة،  عــى  ودعوهتــم  هلــم، 
ــي  تِ ــنَِة.َوَجاِدهْلُم بِالَّ ــِة احْلََس ــِة َوامْلَْوِعَظ ْكَم ــَك بِاحْلِ َربِّ
ــن  ــلَّ َع ــن َض ــُم بَِم ــَو َأْعَل ــَك ُه ــُن .إِنَّ َربَّ ــَي َأْحَس ِه
ــف:08	(  ــَن ﴾ )يوس ــُم بِامْلُْهَتِدي ــَو َأْعَل ــبِيِلِه .َوُه َس
يقــول اهلل  تعــاىل لعبــده ورســوله إىل الثقلــني: اإلنــس 
واجلــن، آمــرًا لــه أن خيــرب النــاس: أن هــذه ســبيله، أي 
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طريقــه ومســلكه وســنته، وهــي الدعــوة إىل شــهادة أن 
ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه، يدعــو إىل اهلل هبــا 
عــى بصــرة من ذلــك، ويقــني وبرهــان، هــو وكل من 
اتبعــه، يدعــو إىل مــا دعــا إليــه رســول اهلل - صــى اهلل 
عليــه وســلم - عــى بصــرة ويقــني وبرهــان رشعــي 
ص:		4(. ج:4،  997	م،  كثــر،  )ابــن   وعقــي« 
ــرف  ــرب أن نع ــة الغ ــرة يف دراس ــم والبص ــن العل م
معتقداهتــم واألفــكار املؤثــرة يف حياهتــم الدينيــة 
واالجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية، وبشــكل عــام 
الغــرب هــم أهــل كتــاب ودعوهتــم ختتلــف عــن دعوة 
أتبــاع األديــان الوثنيــة، وهــذا مســلك رشعــي فعلــه 
ــا  ــه، فعندم ــلم- يف دعوت ــه وس ــى اهلل علي ــي -ص النب
بعــث معــاذ - ريض اهلل عنــه - إىل اليمــن؛ أخــربه عــن 
حــال املدعويــن الذيــن ســيوجه هلــم الدعــوة، وأهنــم 
أهــل كتــاب فَعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس - ريض اهلل عنهــام - َأنَّ 
ــا َبَعــَث معــاذ  َرُســوَل اهللَِّ -صــى اهلل عليــه وســلم- مَلَّ
ــَك تــأيت َقومــًا مــن  بــن جبــل إىَِل اْلَيَمــن َقــاَل لــه: »إِنَّ
َل َمــا َتْدُعوُهــْم إَِلْيــِه شــهادة  َأْهــل الِكَتــاب، َفْلَيُكــْن َأوَّ
يوحــدوا  أن  »إىل  روايــة:  ويف   - اهلل«  إال  إلــه  ال  أن 
اهلل -، فــإن هــم أطاعــوك لذلــك فأعلمهــم َأنَّ اهللََّ 
ــة،  ــْوِم َوَلْيَل ــَواٍت يِف كل َي ــَس َصَل ــْم مََخْ َض َعَلْيِه ــرَتَ اف
َض  ــرَتَ ــم َأنَّ اهللََّ اف ــك فأعلمه ــوك لذل ــم أطاع ــإن ه ف
ــَى  دُّ َع ــرُتَ ــْم، َف ــْن َأْغنَِياِئِه ــُذ ِم ــة ُتْؤَخ ــْم صدق َعَلْيِه
ــم  ــاك وكرائ ــوك لذلــك فإي ــإن هــم َأَطاُع ــْم، ف ُفَقَراِئِه
ــْم، واتــق دعــوة املظلــوم فإنــه ليــس بينهــا وبــني  َأْمَواهِلِ
اهلل حجــاب« )البخــاري، 00	م، ص:354، رقــم 

احلديــث 458	( و )مســلم، 	99	، ج:	، ص:50 ، 
رقــم احلديــث 9	( يقــول احلافــظ ابــن حجــر - رمحــه 
ــة  ــة للوصي ــي كالتوطئ ــك: »ه ــة ذل ــًا حكم اهلل - مبين
ــل  ــاب أه ــل الكت ــون أه ــا لك ــه عليه ــتجمع مهت لتس
ــم  ــة يف خماطبته ــون العناي ــا تك ــة، ف ــم يف اجلمل عل
كمخاطبــة اجلهــال مــن عبــدة األوثــان« )ابــن حجــر، 

ج:3،ص:73(. 986	م، 
ــاىل:  ــه تع ــه يف قول ــوة إلي ــرق الدع ــاىل ط ــنّي اهلل تع وب
ــنَِة. ــِة احْلََس ــِة َوامْلَْوِعَظ ْكَم ــَك بِاحْلِ ــبِيِل َربِّ ﴿ اْدُع إىَِلٰ َس
ــُم  ــَو َأْعَل ــَك ُه ــُن . إِنَّ َربَّ ــَي َأْحَس ــي ِه تِ ــم بِالَّ َوَجاِدهْلُ
ــَن ﴾  ــُم بِامْلُْهَتِدي ــَو َأْعَل ــبِيِلِه. َوُه ــن َس ــلَّ َع ــن َض بَِم
ــرق  ــذه الط ــوكاين ه ــح الش ــف:08	( ويوض )يوس
اإلســام  اهلل هــو  »وســبيل  بقولــه:  تفســره  يف 
ــل  ــة، قي ــة الصحيح ــة املحكم ــة( أي باملقال )باحلكم
ــة  ــني )واملوعظ ــدة لليق ــة املفي ــج القطعي ــى احلج وه
احلســنة( وهــى املقالــة املشــتملة عــى املوعظــة احلســنة 
ــنة  ــها حس ــون يف نفس ــامع وتك ــنها الس ــي يستحس الت
ــج  ــي احلج ــل وه ــا. قي ــامع هب ــاع الس ــار انتف باعتب
بمقدمــات  للتصديــق  املوجبــة  اإلقناعيــة  الظنيــة 
مقبولــة، قيــل: وليــس للدعــوة إال هاتــان الطريقتــان، 
إىل  مع اخلصم األلــد  حيتــاج  قــد  الداعــي  ولكــن 
اســتعامل املعارضــة واملناقضــة ونحــو ذلــك مــن 
اجلــدل، وهلــذا قــال ســبحانه: )وجادهلــم بالتــي هــي 
ــرق  ــن ط ــي أحس ــي ه ــق الت ــن(، أي: بالطري أحس
ج:3،ص:73(،   ،	995 )الشــوكاين،  املجادلــة« 
ــوار  ــط احل ــدة يف آداب وضواب ــات ع ــامء مصنف وللعل
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واملجادلــة واملناظــرة مــع غــر املســلمني وليــس هــذا 
ــه  موطــن اســتعراضها، والــذي أردت أن أخلــص إلي
ــالة  ــا برس ــًا وثيًق ــة ارتباط ــرب مرتبط ــة الغ أن دراس

ــاىل. ــوة إىل اهلل تع ــام والدع اإلس
ــب  ــامية وجتن ــة اإلس ــة باهلوي ــس: الثق ــط اخلام الضاب

ــة: عقــدة الدوني
ــة  ــرب: عنري ــة للغ ــان لدراس ــان معيقت ــاك فكرت هن
عنــد  بالدونيــة  والشــعور  جهــة،  مــن  الغــرب 
ــع األوىل  ــل م ــرى، فالتعام ــة أخ ــن جه ــي م الرشق
ــل  ــدم التعام ــان، وع ــم اهلل اإلنس ــدة تكري ــام يف قاع ك
باملثــل مــع الغــرب يف مســألة العنريــة املقيتــة، 
والفكــرة األخــرى هــي التــي أشــر هلــا يف هــذه 
ــدة  ــن مــن عق ــدرس الغــرب متحرري ــأن ن القاعــدة ب
النقــص، واالعتــزاز هبويتنــا، فكــام أن الغــرب يملــك 
ــإن  ــادي ، ف ــي وامل ــي والتقن ــوق العلم ــل التف عوام
ــي  ــوق األخاق ــل التف ــك عوام ــا متل ــا وجمتمعاتن دينن
ــزايل  ــد الغ ــه حمم ــد علي ــا يؤك ــذا م ــوي، وه واملعن
بقولــه: »احليــاة يف أوربــا متتــاز بأهّنــا مادّية مغرقــة، وأّن 
صلتهــا بــاهلل واهّيــة، أو صوريــة أو مبثوثــة، واإلنســان 
يف الغــرب يعبــد احليــاة، وينحــر يف مطالبهــا، وقــد 
يقــال أّن حضــارة الغــرب التفتــت بالفعــل إىل الكــون 
ــه باليقــني  ــه، ال لتــزّود من ــر كان النتفاعهــا ب الكب
 ، 005	م  )الغــزايل،  املــربور«  واإليــامن  الواجــب 

ص:36(.
 إن تفــوق الغــرب جيــب أن يكــون حمفــزًا للبحــث عن 
ــه، ال أن يكــون  أســباب هــذا التفــوق واالســتفادة من

ــب أن  ــرى: جي ــارة أخ ــلم، وبعب ــث املس ــًا للباح حمبط
ــا، إن  ــة بدينن ــني وثق ــى يق ــن ع ــرب ونح ــدرس الغ ن
ــر كبــر  دراســة الغــرب هبــذه النفســية الواثقــة هلــا أث
يف النظــرة املوضوعيــة واملتوازنــة هلــذه الدراســة، أمــا 
النفســية املنهزمــة والتــي تشــعر بدونيــة ســتكون 
ــج  ــى نتائ ــيؤثر ع ــا س ــذه مم ــص ه ــدة النق ــرة لعق أس

ــرب. ــة بالغ ــات املتعلق الدراس
ونصــوص الكتــاب والســنة مليئــة باألدلــة التــي 
ُة  تؤكــد اعتــزاز املســلم بدينــه، قــال تعــاىل: ﴿ َوهللَِِّ اْلِعزَّ
َولَِرُســولِِه َولِْلُمْؤِمنِــنَي َوَلِكــنَّ امْلُنَافِِقــنَي اَل َيْعَلُمــوَن ﴾ 
ــِذي  ــْك بِالَّ ــاىل: ﴿ َفاْسَتْمِس ــال تع ــون:8(، وق )املنافق
ُه  ُمْســَتِقيٍم* َوإِنَّ اٍط  رِصَ َعــَى  إِنَّــَك  إَِلْيــَك  ُأوِحــَي 
َلِذْكــٌر َلــَك َولَِقْوِمــَك َوَســْوَف ُتْســَأُلوَن ﴾ )الزخــرف: 
ــُه  ــاىل: ) َوإِنَّ ــه تع ــد قول ــربي عن ــول الط 43-44( يق
َلِذْكــٌر َلــَك َولَِقْوِمــَك” ) يقــول تعــاىل ذكــره: وإن هــذا 
القــرآن الــذي أوحــي إليــك يــا حممــد الــذي أمرنــاك 
أن تستمســك بــه لــرشف لــك ولقومــك مــن قريش،( 
ــك  ــألك رب ــوف يس ــول: وس ــَأُلون ) يق ــْوَف ُتْس َوَس
ــام أمركــم  ــم ب ــه، وهــل عملت ــم في وإياهــم عــام عملت
ربكــم فيــه، وانتهيتــم عــام هناكــم عنــه فيــه« )الطــربي، 
	00	م، ج:	، ص:	60(، ومــن املقــوالت املليئــة 
ــه-: »  ــاب -ريض اهلل عن ــن اخلط ــر ب ــول عم ــزة ق ع
إنــا كنــا أذّل قــوم فأعزنــا اهلل باإِلســام, فمهــام نطلــب 
ــم،  ــا اهلل«. )احلاك ــه أذلن ــا اهلل ب ــا أعزن ــر م ــزَّ بغ الِع
 )	07 احلديــث  رقــم  ص:30	،  ج:	،  	00	م، 
و)األلبــاين، 000	م، ج:3، ص:00	-	0	، رقــم 
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ــث 893	(. احلدي
املقاومــة  إضعــاف  إىل  االســترشاق  ســعى  وقــد 
وبــث  املســلمني،  نفــوس  يف  واملعنويــة  الروحيــة 

خــال: مــن  تفكرهــم  يف  واالرتبــاك  الوهــن 
ــن 	.  ــلمني م ــدي املس ــا يف أي ــدة م ــكيك بفائ  التش

تــراث، وبــام عندهــم مــن عقيــدة ورشيعــة وقيــم 
إنســانية، والغــرض مــن ذلــك أن يفقد املســلمون 
ــرب،  ــان الغ ــوا يف أحض ــهم، ويرمت ــم بأنفس ثقته
ــادئ  ــة واملب ــس األخاقي ــه املقايي ــتجدون من يس
والعقائــد واحللــول ملشــاكلهم احلياتيــة والعــادات 
والتقاليــد وأنــواع الســلوك؛ ليتــم للغــرب بذلــك 
ــًا  ــه إخضاع ــه وثقافت ــلمني حلضارت ــاع املس إخض

كامــًا.
إحــال مفاهيــم جديــدة، أو إحيــاء مفاهيــم . 	

قلــوب  مــن  اإلســام  متكــن  منــذ  ماتــت 
ــة،  ــة، والفينيقي ــات الفرعوني ــلمني، كالقومي املس
والرتكيــة،  الكرديــة،  والعربيــة،  واآلشــورية، 
ــتيت  ــم تش ــنى هل ــك؛ ليتس ــو ذل ــية ونح والفارس
شــمل األمــة اإلســامية الواحــدة، التــي جتمعهــا 
رابطــة واحــدة، هــي وحــدة الديــن الــذي هييمــن 
عــى مجيــع مشــاعر اإلنســان الداخليــة وســلوكه 

ــر . الظاه
 الســيطرة عــى بلــدان العــامل اإلســامي، وعــى 
األرض  باســتغال  طمعــًا  اإلســامية،  الشــعوب 
ــيلة  ــى كل يشء وس ــيطرة ع ــاس والس ــتعباد الن واس
إىل  يصلــوا  حتــى  ورغباهتــم،  أهوائهــم  لتحقيــق 

ــو يف األرض  ــم العل ــون هل ــأن يك ــمى ب ــم األس هدفه
ويلخــص  ص:9		-30	(،  0	4	هـــ،  )حبنكــة، 
حســن حنفــي مهمــة علــم االســتغراب بأهنــا » 
ــرب  ــة الغ ــة، ورّد ثقاف ــة األوربي ــى املركزي ــاء ع القض
إىل حــدوده الطبيعيــة، بعــد أن انتــرش خــارج حــدوده 
إبــان عنفوانــه االســتعامري، وإعــادة التــوازن للثقافــة 
اإلنســانية، وتصحيــح املفاهيــم، بإعــادة كتابــة تاريــخ 
ــادًا وعــدالً  ــة وحي ــر موضوعي العــامل مــن منظــور أكث
ملــدى مســامهة احلضــارات البرشيــة يف تاريــخ العــامل، 
وإهنــاء أســطورة كــون الغــرب ممثــا لإلنســانية 
مــن  ونلمــس  ص:40(،  مجعاء«)حنفــي،	99	م، 
ــه  ــذي فرض ــر ال ــدي الكب ــي التح ــن حنف كام حس
ــوزان الثقــايف،  ــًا يف الت ــذي أوجــد خل االســتعامر، ال
ــك ألن  ــامل، ذل ــخ الع ــة تاري ــه يف كتاب ــدم حياديت وع
ــذا  ــه، وهل ــاًم لذات ــواه وتضخي ــًا هل ــا وفق ــيطر كتبه املس
ــادة  ــرة يف إع ــة كب ــه مهم ــتغراب لدي ــرى أن االس ي
ســعيد  إدوارد  إلنتــاج  وبالتأمــل  التــوازن،  هــذا 
اعتــزازه  بوضــوح  نــرى  االســترشاق  دراســة  يف 
ــه  ــة، ومبادرت ــه العلمي ــه بقدرات ــة، وثقت ــه العربي هبويت
ــا  ــل كله ــذه العوام ــكاره، وه ــرح أف ــجاعته يف ط وش
جعلــت منــه اســاًم فارقًا يف دراســات االســترشاق، وإن 
كانــت منطلقاتــه الفكريــة ليســت إســامية، لكــّن ثقته 
ــد  ــه تســتحق التأمــل، ومــن يري كرجــل رشقــي هبويت
ــى  ــه أن يتح ــلمني فعلي ــن املس ــرب م ــدرس الغ أن ي
بثقتــه بدينــه ولغتــه وقيمــه، فهــذه هــي الــروح الباعثــة 

ــداع. لإلب
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ــوق  ــرب بالتف ــعور الغ ــني ش ــزكني ب ــؤاد س ــط ف ويرب
ــه إن:«  ــلمني بقول ــد املس ــة عن ــاعر الدوني ــني مش وب
ــي  ــايف، الت ــامل الثق ــاف الع ــرة اخت ــف فك ــر خل ال
شــعورهم  يف  يكُمــُن  األوروبيــون  عليهــا  ُيعــّول 
بالتفــّوق عــى العــامل اإلســامي، والــذي بــدأ يتكــّوَن 
لدهيــم يف مطلــع القــرن الســابع عــرش، ومســألة 
ــرون  ــرد يف الق ــكل مط ــورت بش ــي تط ــّوق الت التف
األربعــة املاضيــة حقيقــة واقعّيــة، وهنــاك حقيقــة 
ــة أخــرى، أال وهــي اســتيقاظ مشــاعر الدونيــة  واقعّي
ــريب ..  ــّوق الغ ــذا التف ــن رأوا ه ــلمني الذي ــدى املس ل
وإن حقيقــة التفــّوق هــذه وحتققهــا تواجهنــا بصفتهــا 
تاريــخ  املهّمــة يف  أكثــر املشــكات  واحــدة مــن 
الثقافــة واحلضــارة، كــام أهنــا ُتعتــرب واحــدة مــن أكثــر 
ــئ  ــكل خاط ــاَعت بش ــت وش ــي قّدم ــكات الت املش
للغايــة« )يلــامر، 5	0	م، ص:	3	(، ويــرى ســزكني 
أن جتــاوز هــذه العقبــة يكــون بالتــرف بشــكل 
ــأن  ــأس ب ــامح للي ــر، دون الس ــامن كب ــاري وبإي حض
ــب  ــة جي ــذه الثق ــد أن ه ــوس، ويؤك ــلل إىل النف يتس
ــامر، 5	0	م،  ــل الدول)يل ــراد قب ــن األف ــون م أن تك

ص:33	-34	(،
ومــن خــال هــذا االســتعراض هلــذا الضابــط يتبــني 
أمهيــة االعتــزاز والثقــة باهلويــة اإلســامية، ودراســة 
ــى  ــد ع ــال التأكي ــن خ ــدل، م ــوازن وع ــر بت اآلخ
جوانــب تفوقــه واالســتفادة منهــا، ومعرفــة جوانــب 
نقصــه وجتاوزهــا، ورضورة إيصــال رســالة اإلســام 

ــة. ــة للبرشي ــا هداي ــا وصفائه بنقائه

خامتة
ــا  ــا م ــج أمهه ــن النتائ ــدٍد م ــة إىل ع ــت الدراس توصل

ــي: ي
وثيًقــا . 	 ارتباًطــا  مرتبــط  االســتغراب  مفهــوم 

بمفهــوم االســترشاق واملوقــف منــه، ونعنــي 
بدراســة  هيتــم  الــذي  احلقــل  باالســتغراب 
الغــرب -أوروبــا وأمريــكا- مــن مجيــع النواحي: 
والترشيعيــة،  والعقديــة،  واألدبيــة،  العلميــة، 
واالقتصاديــة،  واجلغرافيــة،  والتارخييــة، 

والفنيــة. والثقافيــة،  والسياســية، 
التعامــل . 	 علينــا  يوجــب  اإلســامي  املنهــج 

ــل  ــن تعام ــف ع ــة ختتل ــتغراب بطريق ــع االس م
املســترشقني، ففــي اإلســام قيــم ورشيعــة تؤطــر 

ــرب. ــة الغ ــة لدراس ــع املنهجي ــل وتض التعام
ــوة . 3 ــر يف دع ــتغراب ينح ــي لاس ــع الدين الداف

ــم  ــح املفاهي ــام، تصحي ــلمني إىل اإلس ــر املس غ
اخلاطئــة حــول اإلســام، تقويــة املجتمعــات 
املســلمة  األقليــات  الغــرب-  يف  اإلســامية 
اإلســامي  اخلطــاب  نــرش  يف  واســتثامرها   –

الصحيــح.
حقيقــة الدافــع العلمــي لاســتغراب تنطلــق مــن . 4

حاجــة املســلمني للتقــدم العلمــي عنــد الغــرب، 
ونقــل هــذه العلــوم واملعــارف والتقنيــات إىل 
البــاد اإلســامية لتقويتهــا ومتكينهــا مــن عوامــل 
القــوة، وإن اختلــف الباحثــون يف حقيقــة الدافــع 
العلمــي لاســترشاق فيجــب أال يكــون هــذا 
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ــع  ــًا-، فالداف ــتغراب -أيض ــاف يف االس االخت
العلمــي يف االســتغراب حقيقــي ويعــرّب عــن 

ــاج. احتي
ــة للتعامــل مــع . 5 ــا حــر الضوابــط املنهجي يمكنن

ــذه  ــامية يف ه ــة اإلس ــق الرؤي ــتغراب وف االس
ــط:  الضواب

الضابــط األول: االعتقــاد بــأن اإلســام - 
ــى  ــانية وهن ــة اإلنس ــق الكرام ــظ ح حف

عــن العنريــة.
الضابط الثاين: التعامل بالعدل.- 
ــدارس -  ــون ال ــث : أن يك ــط الثال الضاب

ــام. ــول اإلس ــًا بأص عارف
الضابط الرابع: الدعوة إىل اإلسام.- 
الضابــط اخلامــس: الثقــة واالعتــزاز - 

عقــدة  وجتنــب  اإلســامية  باهلويــة 
الدونيــة.

يــويص الباحث بإنشــاء مراكــز دراســات أكاديمية . 6
لدراســة الغــرب، حتــى يتحــول االســتغراب مــن 
جهــود فرديــة إىل عمــل أكاديمي مؤســي، فذلك 

أدعــى لاســتمرار وأعمــق أثــرًا يف النتائــج.

ويف ختــام هــذا البحــث أســأل اهلل -تعــاىل- أن أكــون 
قــد وفِّقــُت وفقــت إىل وضــع إطــار رشعــي لدراســة 
الغــرب، وأســأله أن جيعــل هــذا العمــل مبــاركًا 

ــم. ــه الكري ــًا لوجه وخالص

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ابــن حجــر، أمحــد بــن عــي. )986	م(. فتــح البــاري بــرشح 
ــان. ــح اإلمــام البخــاري. ط.	، القاهــرة: دار الري صحي
ــرآن  ــر الق ــر. ) 997	م( . تفس ــن عم ــامعيل ب ــر، إس ــن كث اب
العظيــم. حتقيــق: ســامي الســامة. ط.	،  الريــاض: دار 

طيبــة.
األلبــاين، حممــد نــارص الديــن . ) 000	م(. صحيــح الرتغيــب 

والرتهيــب. ط.	، الريــاض: مكتبــة املعــارف.
صحيــح  )	00	م(.  إســامعيل.  بــن  حممــد  البخــاري، 

كثــر. ابــن  دار  دمشــق:  ط.	،  البخــاري. 
اجلابــري، صــاح. ) 009	م(. االســترشاق قــراءة نقديــة. 

ط.	،  دمشــق: دار األوائــل.
اجلنــدي، أنــور. )د . ت(. أخطــاء املنهــج الغــريب الوافــد 
واألدب  واللغــة  واحلضــارة  والتاريــخ  العقائــد  يف 
اللبنــاين. الكتــاب  دار  بــروت:  ط(،   . )د  واالجتــامع. 
ــب  ــري والتغري ــزو الفك ــخ الغ ــور. )د . ت(. تاري ــدي، أن اجلن
ــني 0	9	- ــا بــني احلربــني العامليت خــال مرحلــة م

940	.)د . ط(، القاهــرة: دار االعتصــام.
ــوات  ــترشاق والدع ــر واالس ــور. )د . ت(. التبش ــدي، أن اجلن

ــار. ــرة: دار األنص ــة. )د . ط(، القاه اهلدام
حبنكــة، عبدالرمحــن حســن. )0	4	هـــ(. أجنحــة املكــر 

8، دمشــق: دار القلــم الثاثــة. ط. 
حنفــي، حســن. )	99	م(. مقدمــة يف علــم االســتغراب. )د. 

ط(، بــروت: الــدار اجلامعيــة للنــرش.
عــى  املســتدرك  .)	00	م(.  عبــداهلل  حممــد  احلاكــم، 
الصحيحــني، ت:مصطفــى عطــا، منشــورات حممــد عــي 

بيضــون. ط. 	، بــروت: دار الكتــب العلميــة.
دوريــة  االســتغراب.  ملــاذا  )5	0	م(.  حممــود.  حيــدر، 
للدراســات  اإلســامي  املركــز  االســتغراب. 
ــنة  ــدد األول، الس ــروت، الع ــب ب ــرتاتيجية. مكت االس

األوىل.
زقــزوق، حممــود محــدي. )409	هـــ ( . االســترشاق واخللفيــة 
الفكريــة للــراع احلضــاري. ط. 	، القاهــرة: دار املنــار.
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ســعيد، إدوارد. )006	م(. االســترشاق- املفاهيــم الغربيــة 
ــرة: دار  ــاين. ط. 	، القاه ــد عن ــة: د.حمم ــرشق. ترمج لل

ــة. رؤي
االســترشاق.  عــى  تعقيبــات  )996	م(.  إدوارد.  ســعيد، 
ــة  ــروت: املؤسس ــدي. ط. 	، ب ــي حدي ــة: صبح ترمج

العربيــة للدراســات والنــرش .
ســعيد، إدوارد. )005	م(. تغطيــة اإلســام. ترمجــة: د.حممــد 

عنــاين. ط. 	، القاهــرة: دار رؤيــة.
ــا  ــترشاق وأثره ــفة االس ــد. )998	م(. فلس ــاميلوفتش ، أمح س
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ــر. ط.	،  ــح القدي ــي. )995	م(. فت ــن ع ــد ب ــوكاين، حمم الش

ــري. ــة الع ــدا: املكتب صي
ــد  ــترشاق إىل نق ــد االس ــن نق ــد. )000	م( . م ــيخ، أمح الش
  ،	 ط.  والغــرب.  العــرب  املثقفــون  االســتغراب: 

القاهــرة: املركــز العــريب للدراســات الغربيــة .
ــن  ــان ع ــع البي ــر. )	00	م(. جام ــن جري ــد ب ــربي، حمم الط
ــرة:  ــي. ط. 	، القاه ــداهلل الرتك ــرآن. ت:عب ــل الق تأوي

ــر. دار هج
وحرياتــه  اإلنســان  حقــوق  )د.ت(.  هــاين.  الطعيــامن، 

الــرشوق. دار  األردن:  )د.ط(،  األساســية. 
اإلنســان:  وحقــوق  اإلســام  )004	م(.  حممــد.  عــامرة، 
الســام  دار  القاهــرة:  ط.	،  حقــوق.  ال  رضورات 

والنــرش. للطباعــة 
غــراب، أمحــد عبداحلميــد. )		4	هـــ(. رؤيــة إســامية 
اإلســامي. املنتــدى  برمنجهــام:    ،	 ط.  لاســترشاق. 
ــة  ــدة والرشيع ــن العقي ــاع ع ــد. )005	م(. دف ــزايل، حمم الغ
ضــد مطاعــن املســترشقني. ط. 7،  القاهــرة: دار هنضــة 

ــر. م
 ،4 ط.  الغــرب.  مــن  ظــام  )005	م(.  حممــد.  الغــزايل، 

القاهــرة: دار هنضــة مــر.
ــة لدراســة الغــرب.  مطبقــاين، مــازن صــاح، خطــوات عملي
ــت  ــف، حت ــن املؤل ــه م ــت علي ــوط حصل ــاب خمط كت

ــع. الطب
ــل  ــن الداخ ــرب م ــاح. )005	م(. الغ ــازن ص ــاين، م مطبق

ــاض. ــة. ط.	،  الري ــر االجتامعي ــة للظواه دراس
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النيســابوي، مســلم بــن احلجــاج. )	99	م(. صحيــح مســلم. 
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الشيالت الشعبية وتأثيرها على قيم الوطنية 
دراسة وصفية تحليلية 

)قدم للنشر يف 1442/5/20هـ، وقبل للنشر يف 1443/1/18هـ(

خملـــص البحـــث: تعـــد الشـــيالت لوًنـــا شـــعبًيا مســـتحدًثا، وهـــي جـــزء مـــن األدب الشـــعبي ولقـــد عرفـــت األمـــم املتحـــرة مـــا لـــأدب الشـــعبي مـــن قيمـــة معنويـــة 
ـــث  ـــذا البح ـــن ه ـــدف م ـــذا كان اهل ـــة، ل ـــبياًل للتوعي ـــه وس ـــا للتوجي ـــه منهًج ـــذت من ـــته واخت ـــجيله ودراس ـــة يف تس ـــت كل عناي ـــعوب فبذل ـــاة الش ـــة يف حي ـــرات اجتامعي وتأث
ـــم  ـــت القي ـــي تناول ـــات الت ـــل األبي ـــم حتلي ـــة وت ـــة عمدي ـــون و العين ـــل املضم ـــج حتلي ـــتخدمت منه ـــة واس ـــة وصفي ـــي دراس ـــة، وه ـــم الوطني ـــى قي ـــا ع ـــى تأثره ـــرف ع التع
ـــات  ـــوى األبي ـــك حمت ـــك بتفكي ـــي، وذل ـــلوب التفكيك ـــتخدام األس ـــي باس ـــل االجتامع ـــا بالتحلي ـــم تناوهل ـــن ث ـــات، وم ـــى األبي ـــاح معن ـــا، إليض ـــاًل أدبًي ـــة حتلي ـــددة يف الدراس املح
ـــيالت  ـــا :أن الش ـــن أمهه ـــج م ـــدة نتائ ـــة إىل ع ـــت الدراس ـــا، وتوصل ـــول إىل مضموهن ـــهل الوص ـــى يس ـــا حت ـــن أجزائه ـــات ب ـــاور  إلدراك العالق ـــت حم ـــا حت ـــارص وتبويبه إىل عن
الوطنيـــة األكثـــر تـــداواًل حيـــث جتـــاوزت بعـــض مشـــاهداهتا 100 مليـــون مشـــاهدة. تتكـــرر يف الشـــيالت الوطنيـــة مضامـــن االعتـــزاز بجميـــع صـــوره ممـــا يعـــزز رشف 
ـــزام  ـــت االلت ـــرة يف تثبي ـــوة مؤث ـــاره ق ـــي واعتب ـــام االجتامع ـــة النظ ـــة ودور يف محاي ـــن أمهي ـــن م ـــا للدي ـــن مل ـــن التدي ـــى مضام ـــة ع ـــيالت الوطني ـــدت الش ـــن. أك ـــامء للوط االنت
ـــق  ـــتقرار وحتقي ـــة االس ـــا رضورة لديموم ـــعودي ووجوده ـــعب الس ـــا الش ـــي حيمله ـــم الت ـــمى القي ـــن أس ـــن م ـــب الوط ـــة ح ـــر قيم ـــي. وتعت ـــط االجتامع ـــق الضب ـــي وحتقي األخالق
ـــمى  ـــا يس ـــن م ـــارة الفت ـــة، وإث ـــم االجتامعي ـــى القي ـــرج ع ـــن خي ـــد م ـــامرس ض ـــث ي ـــتهجان حي ـــذ واالس ـــم النب ـــيالت مفاهي ـــامت الش ـــرر يف كل ـــك تتك ـــع. لذل ـــوازن يف املجتم الت

ـــع«. ـــط املقن ـــامع »بالضب ـــم االجت يف عل

كلامت مفتاحية: الشيالت- الوطنية- القيم- الشعبية

*****
Folklore Songs and their Impact on the Value of Patriotism:

 A Descriptive Analytical Study

(Received 4/1/2021, accepted 26/8/2021)

Abstract: Sheelat is considered as new traditional genre, it is a part of the traditional literature and in the civilized countries traditional literature is being recorded, 
studied and used as an educational tool for its social impact and moral valuable in the life of nations.
so the propose of this study is to get to know its impact on the patriotism values it is a descriptive study that used content analysis method and the intentional sample and 
the lyrics were analyzed literally to explain meanings then to analyze it socially using the deconstructive way to deconstruct the components to elements and categories 
it in aspects to understand   the connections between its parts to make it easier to reach it meaning and the study have found: the most popular sheela has 100 million 
view. Patriotism sheela has pride meanings which encourage the feeling of belonging to the country. Patriotism sheela proves the religious values for its importance 
and the head role in protecting social system and considering it a force to hold the moral discipline and to achieve social discipline as well. The patriotism is considered 
as the highest moral carried by the Saudis and it is a necessity to maintain the balance in the community. Words of rejecting and disapproval are often repeated against 
those whom dissent the social norms and who try to abetment the society and that is called “Persuasive Control” in sociology.

Keywords: Patriotism- sheelat- morals – Popular.
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أواًًل: موضوع الدراسة:
ــدد  ــا وحي ــز هب ــذي تتمي ــايف ال ــا الثق ــة منتجه ــكل أم ل
هويتهــا، كــام يشــكل هــذا املنتــج الثقــايف ســلوكياهتم 
ومعتقداهتــم وأفكارهــم واجتاهاهتــم املاديــة واملعنويــة. 
ــرة  ــة وخ ــل كل معرف ــاين حيم ــايف اإلنس ــج الثق واملنت
ــه  ــن جتارب ــة ع ــت ناجت ــواء كان ــع س ــها املجتم مارس
ــة  ــق ممارس ــن طري ــه. وع ــت إلي ــه، أو انتقل وتصورات
ــدل  ــايف اســتطاع أن يع ــج الثق ــة للمنت ــع اليومي املجتم
فيــه ليظهــر آثارهــا يف أنــامط ســلوكية وعــادات 
وعالقــات وتــذوق مجــايل وقيــم أخالقيــة، ومــا يؤمــن 
ــا  ــد وم ــن تقالي ــه م ــزم ب ــا يلت ــدات وم ــن معتق ــه م ب
ــة  ــن لغ ــتخدمه م ــا يس ــة وم ــم اجتامعي ــن نظ ــه م يتبع
كوســيلة لالتصــال باآلخريــن )مصطفــى، 2008، 

.)165 ص: 
وقــد احتلــت دراســة القيــم يف ثقافــة املجتمــع مكاًنــا 
هاًمــا يف علــم االجتــامع، حيــث ترتبــط القيــم ارتباًطــا 
وثيًقــا بدوافــع الســلوك وتوجهاتــه وأهدافــه وتصــدر 
التفاعــل،  مواقــف  األشــخاص يف  أحكاًمــا عــى 
فتحفــز األشــخاص الختــاذ نمــط ســلوك معــن، 
وختتلــف القيــم باختــالف املجتمعــات، وبذلــك 
فهــي تعتــر عامــال مــن عوامــل التحــول االجتامعــي، 
وتعــد الثقافــة مــن أهــم عوامــل التحــول التــي تؤثــر 
ــول يف  ــذا التح ــام، وه ــكل ع ــراد بش ــلوك األف يف س
ــع  ــرة يف املجتم ــل كث ــه عوام ــايف حتكم ــر الثق العن
القيــم، والشــك أن املجتمعــات تتعــرض  أمههــا 
إىل عوامــل التغــر االجتامعــي والتــي قــد تــؤدي 

ــر يف  ــايل إىل تغ ــم، وبالت ــق القي ــدل نس ــن وتب إىل تباي
ــامط  ــر يف أن ــا وإىل تغ ــراد ناحيته ــزام األف ــة الت درج
وعــى  لأفــراد  اليوميــة  والعالقــات  التفاعــالت 
ــاين، ٢٠١٦،  ــر املرغوب)الري ــوب وغ ــلوك املرغ الس

.)٩٢ ص:  
ــرات  ــا مؤث ــة تفرزه ــر ثقاف ــاج تأث ــي نت ــم ه والقي
ــع  ــز كل جمتم ــح، ويتمي ــكل واض ــا بش ــس عليه تنعك
ــه  ــر يف قيم ــه ويؤث ــر عن ــذي يع ــون ال ــن الفن ــن م بف
واألدب  واجتاهاتــه،  ســلوكياته  بعــض  ويكــون 
الشــعبي أحــد أهــم الفنــون التــي متيــز املجتمــع 
ــية  ــن نفس ــر ع ــو األدب املع ــعودي وه ــريب الس الع
الشــعب. اهلــادف إىل خــره وتقدمــه ســواء اختــذ 
اللهجــة العاميــة أو الفصحــى وســيلة للتعبــر، عــرف 

ن أو مل يــدّون. قائلــه، أو مل يعــرف، دوِّ
 ويمثــل الشــعر الشــعبي أحــد ركائــز األدب الشــعبي 
ومــن أهــم صــور التعبــر عــن قيــم املجتمــع العــريب 
الســعودي. حيــث إن الشــعر الشــعبي هــو شــعر 
ــو  ــا فه ــه بفطرهت ــة تتذوق ــة حملي ــة يف كل بيئ األكثري
لدهيــا شــعر هيــز األعطــاف، ويبهــر القلــوب، خياطبها 
بلهجتهــا املحليــة ولغتهــا البســيطة، يفصــح عــن 
مشــاعرها يف أفراحهــا وأحزاهنــا وغارهتــا وحروهبــا، 
ص:    ،1972 )العقيــي،  ومســامراهتا  ألعاهبــا  يف 
16(. وحســب رأي بومنجــل )2011، ص:  144( 
ــر  ــام أث ــرب ك ــاة الع ــر يف حي ــن أث ــاك ف ــس هن ــه لي أن
ــا  ــا حياهت ــأ عليه ــة م ــن أم ــاك م ــس هن ــعر، ولي الش
الشــعر كاألمــة العربيــة. والشــعر ينتــر عــن طريــق 
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الشــيالت التــي أدخلــت مؤخــًرا كمتغــر ثقــايف، 
ــع  ــات املجتم ــع فئ ــن مجي ــع ب ــكل واس ــداول بش ومت
وســاعدت وســائل التواصل وقنوات الشــعر الشــعبي 
عــى رسعــة انتشــارها وســهولة تلقيهــا مــن قبــل مجيع 
فئــات املجتمــع، وبالتــايل أصبــح مــن الســهل أن تؤثــر 
عــى اجتاهــات وســلوك األفــراد. وتعكــس الشــيالت 
الشــعبية طبيعــة احليــاة االجتامعيــة، وحتمــل بطبيعتهــا 
رســالة هلــا أهــداف وغايــات، ويتناقلهــا األفــراد 
إلعجاهبــم هبــا، وهلــا تأثــر يف إيصــال األفــكار 
الشــيالت  تصــور  كــام  املجتمــع  أفــراد  وتوجيــه 
واألغــاين الشــعبية تفاعــل املجتمــع مــع البيئــة، فهــي 
تقــوم عــى نقــل التجربــة وتعكــس احليــاة االجتامعيــة 
بثقافتهــا وواقعهــا املعــاش يف جمتمــع مــا. وتعــد 
ــادات  ــور ع ــة تص ــق اجتامعي ــعبية وثائ ــيالت الش الش
ــي، إذ  ــدور تروحي ــوم ب ــي تق ــم، فه ــاس وتقاليده الن
ــة  ــاين وفرص ــن األغ ــوع م ــذا الن ــراد هب ــتمتع األف يس
ــعبية  ــيالت بالش ــم الش ــام تتس ــة. ك ــة والراح للمتع
بتأثرهــا بالبيئــة، واســتقطاهبا لفئــات رشائــح املجتمــع 
الشــيالت  )البــدوي والقــروي واملــدين، وتتنــوع 
ــة  ــكاهلا الفني ــبتها وأش ــا ومناس ــا وأغراضه بمضامينه
ــعبي  ــن األدب الش ــوع م ــيالت ن ــل الش املتنوعة. ومتث
الــذي يعتــر عنــًرا مــن عنــارص ثقافــة املجتمــع هلــا 
ــع،  ــراد املجتم ــلوكيات أف ــات وس ــى اجتاه ــر ع تأث
ــات  ــع فئ ــا مجي ــة ويتناوهل ــن متنوع ــل مضام ــام حتم ك
املجتمــع بشــكل واســع وتتمثــل املضامــن االجتامعيــة 
ــام  ــم. ك ــن قي ــه م ــام حتمل ــيالت في ــا الش ــي تتناوهل الت

ويتحــدد اجتــاه اإلنســان يف احليــاة والفكــر وفقــًا هلــذه 
ــه  ــرق إبداع ــه وط ــلوكه وأفعال ــم س ــي حتك ــم الت القي

)املنظمــة العربيــة، 1990، ص: 54(. 
موضــوع  دراســة  أن  يتبــن  ســبق  ممــا  وانطالقــًا 
ــم  ــدان عل ــة يف مي ــات املهم ــن املوضوع ــيالت م الش
ــة  ــة، ومعرف ــذه الدراس ــه يف ه ــم تناول ــامع، وت االجت

ــة. ــم الوطني ــى قي ــا ع تأثره

ثانًيا: أمهية الدراسة:
ترجــع أمهيــة الدراســة العتبــار أن الشــيالت كان 
ــمعها  ــع فنس ــات املجتم ــن فئ ــوظ ب ــار ملح ــا انتش هل
ــا  ــى أهن ــوارع حت ــبات ويف الش ــاز ويف املناس يف التلف
ــبة  ــل نس ــد وص ــمية، وق ــبات الرس ــت للمناس وصل
املشــاهدات لبعــض الشــيالت يف اليوتيــوب إىل 100 
مليــون مشــاهدة، وذلــك حســب تصنيــف عــدد 

ــوب. ــاهدة يف اليوتي املش
األمهية العلمية: 

ــن  ــن( م ــم الباحث ــب عل ــة )حس ــذه الدراس ــد ه تع
ــعبية،  ــيالت الش ــدرس الش ــي ت ــات الت أول الدراس
علــم  مواضيــع  حــول  املكتبــة  إثــراء  يف  وتفيــد 
االجتــامع الثقــايف، خاصــًة مــع نــدرة الدراســات 
ــن  ــام يمك ــعبية، ك ــيالت الش ــال الش ــاول جم ــي تتن الت
ــة ملــن أراد التعمــق  أن تكــون نتائــج الدراســة مرجعي
يف دراســة املوضــوع أو دراســته مــن جوانــب أخــرى، 
وقــد تســهم الدراســة يف إثــراء اجلانــب النظــري 
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ــر  ــدرس الظواه ــذي ي ــايف ال ــامع الثق ــم االجت يف عل
ــع  ــة املجتم ــق ثقاف ــب يف عم ــي تص ــة الت االجتامعي
ــامع األدب  ــم اجت ــري عل ــام تث ــة، ك ــا القيمي وحمدداهت
الــذي يــدرس النصــوص األدبيــة يف ســياق اجتامعــي 
ــر الشــيالت الشــعبية عــى  هبــدف الكشــف عــن تأث
قيــم الوطنيــة، وتعتــر دراســة وصفيــة تعطــي صــورة 
وصفيــة وحتليليــة فهــي تقــوم عــى حتليــل النصــوص 

ــة. ــا االجتامعي ــة مدلوالهت ــدف معرف ــة هب األدبي

األمهية التطبيقية: -
يتوقــع أن تســهم هــذه الدراســة يف توفــر معلومــات 
ــايل  ــة، وبالت ــة الوطني ــى قيم ــيالت ع ــر الش ــول أث ح
ــد  ــة، وتع ــم إجيابي ــو قي ــا نح ــن توجيهه ــتفادة م االس
ــدرس  ــي ت ــة الت ــاوالت العلمي ــن املح ــة ضم الدراس
املضامــن االجتامعيــة التــي حتملهــا الشــيالت، وذلــك 
ــن أن  ــام يمك ــة، ك ــة الوطني ــى قيم ــا ع ــة تأثره ملعرف
ــال  ــول املج ــات ح ــن الدراس ــد م ــواة ملزي ــون ن تك

ــه. نفس
ثالًثا: مشكلة الدراسة:

ــئته  ــرد وتنش ــلوك الف ــة لس ــائط املوجه ــت الوس كان
ــط  ــة وحمي ــر يف األرسة واملدرس ــا تنح ــل قيمه وحيم
األصدقــاء والبيئــة املحيطــة، لكــن مــع رسعــة التغــر 
االجتامعــي والتحــول احلــري وتســارع التقنيــة 
ــي  ــل االجتامع ــائل التواص ــدت وس ــتقاهتا تزاي ومش
ورســائلها،  مضامينهــا  يف  وتنوعــت  واإلعالمــي 
وأصبحــت تلــك الوســائط مــن أبــرز الوســائل 

رسعــة  حتقيقهــا  يف  االجتامعيــة  للقيــم  الناقلــة 
ــس  ــذي انعك ــر ال ــريف، األم ــايف واملع ــار الثق االنتش
ــت  ــد أثبت ــراد املجتمع، وق ــم أف ــلوكيات وقي ــى س ع
العديــد مــن الدراســات ومنهــا دراســة الغــرايب 
)2009( بعنــوان وســائل التواصــل احلديثــة ودورهــا 
يف إحــداث التغــر االجتامعــي، وكشــفت نتائــج تلــك 
ــب  ــا جان ــة هل ــل احلديث ــائل التواص ــة أن وس الدراس
ســلبي قــد يســهم يف تفــي ظواهــر اجتامعيــة متنوعــة 
األخالقــي،  الفســاد  وتفــي  االســتهالك  منهــا 
ــع، ويف  ــة املجتم ــع ثقاف ــق م ــر ال تتواف ــروز ظواه وب
ــيخ  ــؤدي إىل ترس ــث ت ــايب حي ــب إجي ــا جان ــل هل املقاب
ــدق  ــة الص ــع كقيم ــودة يف املجتم ــم املحم ــض القي بع
ــر  ــذه الظواه ــن ه ــت، وم ــرام الوق ــزام واح وااللت
ــي  ــيالت والت ــرة الش ــروز ظاه ــع ب ــة يف املجتم األدبي
تعتــر إحــدى األســاليب التــي انتــرت عــر وســائل 
التواصــل االجتامعــي يف دول اخلليــج العــريب خاصــة، 
ويف اململكــة العربيــة الســعودية حيــث أعلنــت »رشكة 
جوجــل« يف تقريرهــا حــول أكثــر املوضوعــات بحثــًا 
ــام 2017م  أن  ــعودية يف الع ــة الس ــة العربي يف اململك
ــث  ــرك البح ــة يف حم ــة الثالث ــت  املرتب ــيالت احتل الش
ــارس«،  ــام ف ــن » و«نظ ــاب املواط ــد »حس ــل بع قوق
ــول  ــارها وقب ــعة انتش ــا وس ــى قوهت ــدل ع ــذا ي وه
ــا  ــظ أهن ــن املالح ــي، وم ــدر أديب فن ــا كمص ــاس هل الن
ــة  ــن اجتامعي ــل مضام ــة حتم ــرة ثقافي ــت ظاه أصبح
ــل ،  ــنوي لقوق ــر الس ــع )التقري ــم املجتم ــر يف قي تؤث

  .) 2017م 
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ــيالت  ــايس للش ــون األس ــعبي املك ــعر الش ــد الش ويع
وأحــد املقومــات األساســية للثقافــة العربيــة، وكأهنــا 
أداة التعبــر املثــى عــن مشــاعر اإلنســان العــريب 
يف نزوغــه وتطلعــه وتفاعلــه مــع احليــاة الطبيعيــة 
والفنيــة.  اجلامليــة  وقيمــه  ســلوكه  ويف  واحلياتيــة 
ــكل  ــي تش ــوه الت ــن الوج ــه م ــعبي وج ــعر الش والش
ــة مــن  ــة، ويعــد قطعــة أدبي ــة العربي الشــخصية األدبي
ــر  ــوع غ ــرد ن ــس جم ــريف ولي ــري واملع ــيجها الفك نس
مهــم مــن املنتجــات األدبيــة. كــام يتمثــل املــكان عنــد 
ــه  ــذي يمثل ــدس، ال ــه املق ــعودي يف وطن ــاعر الس الش
ــوب:  ــدب وص ــن كل ح ــر م ــام الب ــان يأتيه مكان
الذيــن ظــاّل يف  املنــورة،  واملدينــة  املكرمــة  مكــة 
وجدانــه حيمــل كل منهــام صــورة مثاليــة، فربــط بــن 
مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة ربًطــا مكانًيــا وروحًيــا. 
والشــعر الشــعبي يعــد مــن املقومــات األساســية 
ــًا  ــداوالً وإبداع ــًا وت ــه حفظ ــة فرعايت ــة العربي للثقاف
جــزء مــن التكويــن الثقــايف، ويقــوم الشــعر الشــعبي 
ــم  ــيخ القي ــا: ترس ــن مه ــن ناحيت ــة م ــه الوطني بمهمت
ــة  ــاعر القومي ــدة املش ــد وح ــة، وتأكي ــة األصلي العربي
والتعبــر عنها)املنظمــة العربيــة، 1990 ص:  45(.
والشــعر الشــعبي يشــكل مظهــرًا ثقافيــًا ينعكــس 
ــا  ــؤرخ القضاي ــراد واملجتمــع، فهــو ي ــاة األف عــى حي
االجتامعيــة ويعاجلهــا ويصــور األحــداث االجتامعيــة 
ــى اآلن،  ــابق وحت ــم يف الس ــاس ومعاناهت ــاش الن ومع
ــل  ــر يص ــزل واملع ــعره اجل ــالل ش ــن خ ــاعر م والش
إىل قلــوب املجتمــع مــن خــالل لغــة مشــركة حتمــل 

ــاة  ــن وحي ــر ومضام ــن ظواه ــر ع ــة تع ــوًزا معين رم
يتجــى عــر صــور  الشــعبي  والشــعر  املجتمــع. 
متنوعــة ومنهــا »الشــيالت« التــي تصــور احليــاة 
ــة مــا بــن  ــوع موضوعاهتــا املتمثل ــة عــر تن االجتامعي
ــا  ــالق مم ــكارم األخ ــر وم ــة والتفاخ ــدح والوطني امل
جعلهــا تالمــس حيــاة املجتمــع وتعــر عــن حياهتــم. 
واحليــاة  العالقــات  عــى  تأثــر  هلــا  والشــيالت 
االجتامعيــة وقيــم الوطنيــة بشــكل خــاص ســواء كان 
ــري  ــة العم ــدت دراس ــد أك ــب فق ــالب أو املوج بالس
ــز  ــعبي يف تعزي ــعر الش ــة دور الش ــى أمهي )2018( ع
ــة  ــز اهلوي ــر يف تعزي ــهامه الكب ــة وإس ــم االجتامعي القي
ــويس ) 2013( أن  ــة نف ــدت دراس ــام أك ــة، ك اخلليجي
ــل  ــة، إذ حيم ــيخ اهلوي ــم يف ترس ــون مه ــعر امللح الش
منظومــة القيــم التــي يتقاســموهنا، جتعلهــم متامســكن 
ــق  ــا تنطل ــن هن ــة. وم ــات االجتامعي ــيج العالق يف نس
ــل  ــيالت حتم ــامت الش ــث أن كل ــة حي ــألة الدراس مس
التنافــر  إىل  تدعــو  ســلبية  تكــون  قــد  مضامــن 
والعصبيــة والــراع أو إجيابيــة تدعــو إىل تعزيــز 
االنتــامء ومــكارم األخــالق كالشــجاعة والكــرم 
وغرهــا. ولــذا تتلخــص مســألة الدراســة يف الســؤال 
الرئيــس: مــا تأثــر الشــيالت الشــعبية عــى قيــم 

ــة؟ الوطني

رابًعا: أهداف الدراسة:
ــيالت  ــر الش ــى تأث ــرف ع ــة إىل التع ــدف الدراس  هت
عــى قيــم الوطنيــة، وينطلــق مــن اهلــدف العــام 
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األهــداف الفرعيــة التاليــة:
التعرف عى الشيالت الشعبية األكثر تداواًل.أ. 
التعــرف عــى املضامــن االجتامعيــة لقيــم الوطنية ب. 

الشيالت. يف 
ــز ت.  ــعبية يف تعزي ــيالت الش ــى دور الش ــرف ع التع

ــة. ــم الوطني قي

خامًسا: التساؤل الرئيس للدراسة: 
ــة؟  ــم الوطني ــى قي ــعبية ع ــيالت الش ــر الش ــا تأث م
وينطلــق مــن التســاؤل الرئيــس التســاؤاًلت الفرعيــة 

ــة: التالي
ما أكثر الشيالت الشعبية تداواًل؟أ. 
يف ب.  الوطنيــة  لقيــم  االجتامعيــة  املضامــن  مــا 

؟  ت لشــيال ا
قيمــة ت.  تعزيــز  يف  الشــعبية  الشــيالت  دور  مــا 

الوطنيــة؟

سادًسا: مفاهيم الدراسة:
الشــيالت: » هــي فــن شــعبي خليجــي وتعتــر الشــيلة 
أحــد أنــواع احلــداء، وهــو التغنــي بالشــعر، وختتلــف 
ــه  ــر في ــوال تكث ــأن امل ــاء، ب ــوال والغن ــن امل ــيلة ع الش
أحــرف املــد وهــو أقــرب للــكالم العــادي مــع كثــرة 
املــد، أمــا الغنــاء فيكون بــاآلالت املوســيقية، والشــيلة 
أقــرب للغنــاء، ويســتخدم فيهــا أحلــان غنائيــة بــدون 

املعــازف. ويكيبيديــا.
أقــرب  أن  الصويــان)2000م(  الصويانويؤكــد 

احلــواس إىل الشــعر هــي حاســة الســمع التــي ترتبــط 
ــتغرب  ــك ال يس ــاء. ولذل ــاد والغن ــاء واإلنش باإللق
أن يلجــأ شــعراء النبــط يف حديثهــم عــن األوزان 
الشــعرية إىل مصطلحــات موســيقية تتعلــق بغنــاء 
ــاعر أن  ــد الش ــام يري ــه. حين ــه وإيقاعات ــعر وأحلان الش
يتأكــد مــن ســالمة وزن البيــت فإنــه يرفــع بــه عقرته، 
يغنيــه، ال يقّطعــه. وهــو ال يســأل عــن بحــر القصيــدة 
ــدة.  ــْرق« القصي ــدة أو »َط ــيلة“ القصي ــن ”ش ــام ع وإن
وكلمــة »شــيلة« مشــتقة مــن »شــال« بمعنــى »رفــع« 
وتعــر عــن رفــع الصــوت بالغنــاء، وكلمــة »طــرق« 
تفيــد معنــى القــرع املتكــرر بانتظــام، أي املوقــع. 
ويقــول احلازمــي )2015( إن الشــيالت هــي قصائــد 
ــي ذو  ــاء غنائ ــكل إلق ــى ش ــدم ع ــة تق ــعرية صوتي ش
حلــن موحــد مســموع وعــى األرجــح متوازنــة شــعريا 
وتتشــابه الشــيالت يف طريقــة األداء الغنائــي وتتطلــب 
ــن. ــف يف اللح ــا ختتل ــي لكنه ــاد الغنائ ــود اإلنش وج

ــي،  ــعري غنائ ــن ش ــه ف ــقر )2019( بأن ــه الش ويعرف
ــى  ــد ع ــعبي، يعتم ــور الش ــن الفلكل ــول م ــه أص ل
ــه  ــتمعيه، ويؤدي ــدى مس ــة ل ــر العاطف ــع يث أداء رسي
شــخص أو أكثــر مــع ترديــد مجاعــي »كــورال«. 
وكلمــة شــيلة، ومجعهــا شــيالت، يقصــد هبــا أن 
ــه  ــا مع ــن، وحيمله ــد بلح ــا املنش ــيلها، أي يغنيه يش
ــم  ــي. وتتس ــن غنائ ــي وحل ــلوب مجاع ــور أس احلض
ــة،  ــن األغني ــا ع ــية تفصله ــامت أساس ــيالت بس الش
مثــل: أن لغتهــا عاميــة، ومل تدخلهــا الفصحــى حتــى 
اآلن، وأهنــا ذكوريــة ومل تدخلهــا املــرأة إال يف حــاالت 
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إلثــارة  موجهــة  وأهنــا  مقياســا،  تعــد  ال  نــادرة 
العواطــف مــع نــرات حتــٍد وعبــارات تصادميــة 
متثــل الدفــاع عــن القبيلــة والوطــن أو تؤكــد عنــارص 
ــا  ــخصيات، ومل تدخله ــح الش ــوذ يف مدائ ــوة والنف الق
املشــاعر والعقالنيــة إال بحــدود ضيقــة. وهــذا يدعــم 

ــيأيت. ــام س ــة، ك ــة ممول ــة اقتصادي ــا صنع ــرة أهن فك
ــدة،  ــي: أوال القصي ــارص، ه ــة عن ــن أربع ــون م وتتك
ــر  ــس العن ــا لي ــاعر فيه ــدة والش ــظ أن القصي ويلح
شــعراء  مــن  كثــر  يعــرف  ال  فقــد  لــذا  املهــم، 
ــد  ــمه ويوج ــر اس ــم ال يذك ــام أن بعضه ــيالت، ك الش
ــد  ــون القصائ ــهورون يبيع ــورون ومش ــعراء مغم ش
بمبالــغ زهيــدة. والعنــر الثــاين: املنشــد الــذي 
ــة  ــات فني ــتخدم تقني ــن، وتس ــدة بلح ــيل القصي يش
ــر  ــهم يف تأث ــا يس ــه، م ــوت وتفخيم ــن الص لتحس
الشــيلة. والعنــر الثالــث: اللحــن واإليقــاع، وهــذه 
غالبــا تكــون معــدة مســبقا مــن مؤسســات اإلنتــاج، 
ــور  ــان فلكل ــا أحل ــة، ألهن ــان خاص ــاج إىل أحل وال حتت
قديــم. والعنــر الرابــع: النــر، ويكفــي رفعهــا عــى 
»يوتيــوب«، ألهنــا ال حتتــاج إىل مــوزع وحقــوق نــر 

ــارها. ــهم يف انتش ــا أس ــة، م ــة فكري وملكي
ــى أي  ــا ع ــا نطلقه ــعبية عندم ــة الش ــعبية: إن كلم الش
يشء البــد وأن يتســم  باالنتشــار أوال، ثــم اخللــود ثانيا 
ــاين أو  ــكاين والزم ــد امل ــوزع والتباع ــار والت أي االنتش
بمصطلــح آخــر التــداول والراثيــة )الصبــاغ ،٢٠٠٠، 

ص:  ٢٤(. 
ــد  ــزاري ، ٢٠١١، ص:  ٢٨(، فق ــم يف) ف ــا إبراهي أم

ــعبية إىل  ــة الش ــة صف ــر رس  إضاف ــارعت إىل تفس س
كل مــن األدب والــراث والدراســة، بأهنــا تــدل عــى 
ــأرسة،  وتلــك  ــاج مجاعــة بعينهــا وليــس الشــعب ب نت
اجلامعــة هــي منبــع اإلبــداع، فبينــت االختــالف 
الــذي عرفــه مفهــوم اجلامعــة الشــعبية لــدى الباحثــن 
بقوهلــا بــأن منهــم مــن وســع رقعــة اجلامعــة الشــعبية 
ــة  ــتوياته الثقافي ــه يف مس ــعب كل ــملت الش ــث ش بحي
واالجتامعيــة املختلفــة، ومنهــم مــن حددهــا فجعلهــا 
ــية  ــات نفس ــا اهتامم ــط بينه ــي يرب ــة الت ــك اجلامع تل
ــر،  ــن التعب ــر م ــكل أو آخ ــا بش ــر عنه ــركة يع مش
ــة  ــا رقع ــة وال جتمعه ــة متفرق ــذه اجلامع ــت ه وإن كان
حمــددة مــن األرض، ومنهــم مــن قرهــا عــى اجلامعة 
املرتبطــة برقعــة جغرافيــة حمــددة مــن األرض األم 
ــن  ــدة م ــامط واح ــادات وأن ــد وع ــا تقالي ــط بينه ويرب
ــار  ــش يف إط ــي تعي ــة الت ــك اجلامع ــلوك، أي تل الس

ــع . ــن اجلمي ــه م ــرف ب ــد ومع ــعبي موح ش
الشــعبية: »وهــو  التعريــف اإلجرائــي للشــيالت 
ــات  ــا بإيقاع ــم غنائه ــة يت ــد نبطي ــن قصائ ــارة ع عب
صوتيــة بلحــن جــاذب ومحــايس، وكلــامت قويــة 
تثــر احلــامس وموجهــه نحــو موضــوع ) الوطنيــة(«، 
ــر  ــكل كب ــائعة بش ــرة وش ــعبية أي منت ــع بالش وتتمت
بــن فئــات خمتلفــة مــن املجتمــع، وعليــه فالشــيالت 
الشــعبية هــي وليــدة البيئــة وصــوت املجتمــع الــذي 
ــن  ــاه الوط ــاعرهم جت ــن مش ــا ع ــن خالهل ــرون م يع

ــة.  ــباهتم الوطني ــم يف مناس وترافقه
القيم:
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َم  ــوَّ ــِم، ُلغــًة مــن َق ــَدة اْلِقَي ــة: »َواِح ــم لغــًة .اْلِقيَم القي
ــٌم أي  ــَو َقِوي ــاًم َفه َء َتْقِوي ْ ــيَّ َم ال ــوَّ ــاًم َوَق ــْلَعَة َتْقِوي السِّ
ــَتِقيُموا  ــبحانه َتَعاىَل:﴿َفاْس ــه س ــه َوَقْوُل ــتقيم، ومن مس
ــت:6(,  ل ــَن﴾ )فصِّ ِك ــٌل لِْلُمْرِ ــَتْغِفُروُه َوَوْي ــِه َواْس إَِلْي
ــُر«)  ــُه اأْلَْم ــَتَقاَم( َل ــَداُل ُيَقاُل:)اْس ــتَِقاَمُة ااِلْعتِ َوااِلْس
الــرازي، حتقيــق: يوســف حممــد، ص262.(, »َواْلِقيَمُة 
ــِذي ُيَقــاَوُم بِــِه امْلََتــاُع َأْي َيُقــوُم َمَقاَمــُه  الثََّمــُن الَّ
ــاَع  ــُت امْلََت ْم ــَدٍر، َوَقوَّ ــْدَرٍة َوِس ــُل ِس ــُم ِمْث ــُع اْلِقَي َواجْلَْم
ــي، ج520/2.(,  ــًة«) الفيوم ــًة َمْعُلوَم ــُه ِقيَم ــُت َل َجَعْل
واْلقيَمــة: »اأْلمــة اْلقيَمــة املســتقيمة املعتدلــة، َويِف 
ــة:  ــة﴾ )البين ــن اْلقيَم ــَك دي ــل اْلَعِزيــز ﴿َوَذلِ التَّنِْزي
ج768/2(.  وآخــرون،  مصطفــى  إبراهيــم   (».)5
والقيــم اصطالًحــا: »جمموعــة مــن املبــادئ والقواعــد 
ــون  ــاس، ويتفق ــا الن ــن هب ــي يؤم ــا، الت ــل العلي واملث
ــون  ــا يِزن ــا ميزاًن ــذون منه ــم، ويتخ ــام بينه ــا في عليه
ــة  ــم املادي ــى ترفاهت ــا ع ــون هب ــم، وحيكم ــه أعامهل ب

ص:43(. الطهطــاوي،1986،  واملعنويــة« 
الوطنية:

إن عالقــة اإلنســان بــاألرض عالقــة أزليــة، فلــم 
نســمع شــاعًرا يظهــر أو يضمــر الكــره لــأرض التــي 
ــباب،  ــا والش ــام الصب ــا أي ــى فيه ــا، وق ــأ عليه نش
ــاة  ــه معان ــد عن ــره، والبع ــوه وم ــل بحل ــن مجي فالوط
ترمجهــا الشــعراء إىل قصائــد مؤثــرة تســجل يف ذاكــرة 
ــي )ت:  ــن الروم ــال اب ــياق ق ــذا الس ــخ، ويف ه التاري

ــي، 2000م، ص: 746(. ــن الروم 282هـــ(: )اب
الوطــن حيــث املــكان الــذي ينتمــي لــه األفــراد 

ــاط تارخيــي، وحــب الوطــن مــن  ــه ارتب ويرتبطــون ب
ــُه  ــَراِء َأنَّ ــِن احْلَْم ــِديِّ اْب ــِن َع ــْن عبــداهَّللَِّ ْب االيــامن. وَع
َســِمَع النَّبـِـيَّ صــى اهَّلل عليــه وســلم َيُقــوُل َوُهــَو َواِقٌف 
ــْرُ َأْرِض اهَّللَِّ،  ــِك خَلَ ــَة: َوَاهَّللَِّ إنَّ ــْزَوَرِة يِف ُســوِق َمكَّ بِاحْلَ
ــِك  ــُت ِمنْ ــْواَل َأينِّ ُأْخِرْج ــبُّ َأْرِض اهَّللَِّ إىَل اهَّللَِّ، َوَل َوَأَح
ِمــِذيُّ  ْ َمــا َخَرْجــُت. َرَواُه َأمْحَــُد َواْبــُن َماَجــْه َوالرِّ
ــاٍس ريض اهَّلل عنــه  َحــُه االلبــاين. َوَعــْن اْبــِن َعبَّ َوَصحَّ
ــَة:  ــلم ملَِكَّ ــه وس ــى اهَّلل علي ــوُل اهَّللَِّ ص ــاَل َرُس ــاَل: َق َق
ــي  ــْواَل َأنَّ َقْوِم ، وَل ــِك إيَلَّ ــٍد وَأحبَّ ــْن َبَل ــِك ِم ــا َأْطَيَب َم
ــِذيُّ  ِم ْ ِك. َرَواُه الرِّ ــْرَ ــَكنُْت َغ ــا َس ــِك َم ــويِن ِمنْ َأْخَرُج
َحــُه االلبــاين. وحــب الوطــن هــو احلــب  َوَصحَّ
ــر  ــى م ــات ع ــه املجتمع ــع علي ــذي جتم ــادق وال الص
ــن  ــر م ــن الكث ــب الوط ــى يف ح ــد تغن ــور، وق العص
ــد  ــدق القصائ ــم أروع وأص ــت تنظ ــعراء، والزال الش
ــات ،  ــأروع الصف ــه ب ــن وتصف ــزل بالوط ــي تتغ الت
ويمكــن القــول إن ثــوران العواطــف الوطنيــة، وشــدة 
هليبهــا يكــون يف وقــت النهضــة والتقــدم، ويف الغربــة 
ــروب،  ــات واحل ــد األزم ــن، أو عن ــن الوط ــد ع والبع
ــاالت  ــذه احل ــن ، ويف ه ــى الوط ــداء ع ــد االعت أو عن
ــك  ــرًا، وذل ــًا مؤث ــًا صادق ــعرًا قوي ــعراء ش ــرز الش يف

ــه. ــه وكرامت ــان ومحيت ــز اإلنس ــن بع ــاط الوط الرتب
ــم  ــي القي ــي: وه ــف اإلجرائ ــة والتعري ــم الوطني قي
ــن  ــة للوط ــعبية املوجه ــيالت الش ــا الش ــي حتمله الت
ــة وهــي : قيمــة حــب الوطــن  وتعــزز جانــب الوطني
ــم  ــمى القي ــن أس ــة م ــذه القيم ــر ه ــة(: وتعت )املواطن
التــي حيملهــا الشــعب الســعودي ووجودهــا رضورة 
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ــع. ــوازن يف املجتم ــق الت ــتقرار وحتقي ــة االس لديموم
ــي  ــم الت ــر القي ــن أكث ــجاعة م ــر الش ــجاعة: تعت الش
يعتــز هبــا العــرب عــى مــر التاريــخ، والزالت تشــكل 
ــز  ــؤرش لتمي ــي م ــراد فه ــدى األف ــا ل ــًرا اجتامعيًّ تأث
الفــرد الــذي حيملهــا يف املجتمــع وحتــدد مكانتــه بــن 

ــع. ــراد املجتم أف
الفخــر: يعــد الفخــر فــن مــن فنــون الشــعر ويقــرن 
غالًبــا بقيــم الشــجاعة واحلامســة وفيــه يتغنــى الشــاعر 
ــجل  ــم، ويس ــم وعزهت ــيد بمنعته ــه، ويش ــاد قوم بأجم

ــا هبــم. مفاخرهــم مباهًي
ــر  ــة ذات أث ــة أخالقي ــاون قيم ــر التع ــاون: يعت التع
إجيــايب عــى املجتمــع فهــو يقــوي املجتمــع وجيعلــه ذا 
هيبــة أمــام أعدائــه وبالتــايل خيافــون مــن قــوة أفــراده 
ويمتنعــون عــن جماهبتــه، ومــن خاللــه يمكــن حتقيــق 

ــركة. ــع املش ــداف املجتم أه
ــر  ــي كب ــر اجتامع ــة وأث ــن ذا قيم ــد التدي ــن: يع التدي
يف حيــاة الفــرد واجلامعــة، حيــث إنــه مــن فطــرة 
ــن  ــا الدي ــن يرعه ــود قوان ــاج لوج ــان أن حيت اإلنس
ــم  ــذه القي ــام أن هل ــلوكه. ك ــط س ــه، وتضب ــم حيات تنظ
مضامــن اجتامعيــة تــم اســتخالصها مــن الشــيالت، 

ــة(. ــة الدراس ــر يف)عين انظ

سابعًا: النظريات املفرسة للدراسة 
ــد  ــذي يسرش ــوري ال ــار التص ــة اإلط ــدم النظري تق
بــه الباحــث العلمــي عنــد مجعــه للحقائــق مــن 
امليــدان، فاإلطــار النظــري التصــوري يشــر إىل طبيعــة 

العالقــات املحتملــة واملمكنــة بــن الوقائــع، ويســاعد 
ــات  ــن عالق ــع م ــن الوقائ ــا ب ــى إدراك م ــث ع الباح
ويرشــده إىل نوعيــة البيانــات التــي يتعــن عليــه مجعهــا 
الختبــار تلــك العالقــات )هنــدي وعبــداهَّلل، 1424، 

.)273-272 ص: 
ــد  ــال عن ــجية( ورأس امل ــع أو الس ــوس )التطب اهلابيت
بورديــو :هتــدف نظريــة »بورديــو« إىل تفســر دور 
الثقافــة الســائدة أو املســيطرة يف جمتمــع مــا، يف إعــادة 
ــائد يف  ــي الس ــاوت الطبق ــة التف ــيخ بني ــاج أو ترس إنت
ــذه  ــات ه ــو« يف إثب ــتند »بوردي ــع، ويس ــذا املجتم ه
ــة،  ــة التوليدي ــه يف البنيوي ــا إىل منهج ــة وحتليله املقول
والــذي يعتمــد عــى عــدة أدوات مفاهيميــة يف إدراكــه 
ــم  ــذه املفاهي ــم ه ــي وأه ــع االجتامع ــه للواق وحتليلي
ــب ،2016،  ــوس )الغري ــال، و اهلابيت ــي: رأس امل ه

.)536 ص: 
ــن  ــة م ــن جمموع ــايف ع ــال الثق ــوم رأس امل ــر مفه يع
الرمــوز واملهــارات والقــدرات الثقافيــة واللغويــة 
واملعــاين التــي متثــل الثقافــة الســائدة، والتــي اختــرت 
لكوهنــا جديــرة بإعــادة إنتاجهــا واســتمرارها ونقلهــا 
ــة، ويركــز هــذا املفهــوم عــى  ــة الربوي خــالل العملي
ــي تعــر  ــة واالســتعدادات الت ــة الثقافي أشــكال املعرف
ــداد  ــى إع ــل ع ــتدجمة تعم ــة مس ــوز داخلي ــن رم ع
التنافــس  مواقــف  مــع  بإجيابيــة  للتفاعــل  الفــرد 
ــل  ــة، ويدخ ــداث الثقافي ــات واألح ــر العالق وتفس
ضمــن رأس املــال الثقــايف مــا يســاهم يف بلــورة الفكــر 
وإنضاجــه مــن خــالل فتــح مداركــه وجعلــه مســامها 
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ــذي  ــًا، وال ــدادًا ناجح ــع إع ــداد املجتم ــاالً يف إع فع
ــال الثقــايف يتشــكل مــن  ــو«  أن رأس امل يقــرر »بوردي
ــائدة يف  ــة الس ــى الثقاف ــاد ع ــام و االعتي ــالل اإلمل خ
املجتمــع وخاصــة القــدرة عــى فهــم واســتخدام لغــة 
ــف  ــايف خيتل ــال ثق ــالك رأس م ــد أن امت ــة ، ويؤك راقي
ــي  ــام التعليم ــإن النظ ــذا ف ــات، وهل ــالف الطبق باخت
ــد  ــن رأس املال)حمم ــط م ــذا النم ــالك ه ــم امت يدع

ومحيــد ،2014 ، ص: 429(.
ــة  ــكال متنوع ــايف يف أش ــال الثق ــد رأس امل ــام يوج ك
 ، الراســخة  والنزعــات  امليــول،  يشــمل  حيــث 
والعــادات املكتســبة مــن عمليــات التنشــئة االجتامعية 
ــل  ــة مث ــكال موضوعي ــا يف أش ــل إمريقًي ــام يتمث ، ك
الكتــب واألعــامل الفنيــة واألدبيــة ، والشــهادات 
مثــل  الثقافيــة  املامرســات  العلميــة، ويف جمموعــة 
وحضــور   ، املســارح  وارتيــاد   ، املتاحــف  زيــارة 
النــدوات وغــر ذلــك مــن ممارســات خمتلفــة يف جمــال 
ــوزع  ــايف وي ــال الثق ــج رأس امل ــم ينت ــن ث ــة، وم الثقاف
ــة،  ــال الثقاف ــو جم ــه ه ــاص ب ــال خ ــتهلك يف جم ويس
ــاص،  ــه اخل ــه منطق ــص ل ــري متخص ــال فك ــو جم وه
ــال  ــذا املج ــاته ، وه ــه مؤسس ــزة ، ول ــه املمي وعمليات
ــة تناظــر مــع جمــال  ــة يدخــل يف عالق اخلــاص بالثقاف
الــراع الطبقــي الدائــر يف املجتمــع ، ولذلــك ينتظــم 
هــذا املجــال حــول تناقــض بــن ثقافــة وأيديولوجيــة 
القــوى املســيطرة يف املجتمــع الــذي يســعى إىل حتقيــق 
ــة  ــة وإيديولوجي ــن ثقاف ــه ، وب ــوازن في ــات والت الثب
القــوى األخــرى يف املجتمــع والتــي تســعى إىل حتقيــق 

.)540 ص:   ،  2016  ، التغر)الغريــب 
ويف توســيع نطــاق حتليلــه لــرأس املــال الثقــايف طــور 
»بورديــو«  املفهــوم األســايس اهلابيتــوس ويمكــن 
ــن  ــبة م ــة املكتس ــط املتين ــق اخلط ــه )نس ــه بأن تعريف
التصــور، والفكــر، والفعــل يتولــد عــن أوضــاع 
اجتامعيــة موضوعيــة، لكنــه يميــل إىل االســتمرار 
حتــى بعــد تغيــر تلــك األوضــاع(، ويــرى »بورديــو«  
أن اهلابيتــوس يمثــل مفتــاح إعــادة اإلنتــاج ألنــه 
بحــق هــو مــا يولــد املامرســات املنتظمــة املكــررة التــي 
ــف، 2012،  ــة )واالس وول ــاة االجتامعي ــع احلي تصن

 .)199 ص: 
  ويعــرف اهلابيتــوس أيضــًا بأنــه بنــاء ذهنــي ومعــريف 
يمكــن األفــراد مــن التعامــل مــع العــامل االجتامعــي، 
وهــو منتــج تارخيــي خــالل التنشــئة االجتامعيــة 
ــون  ــم يتك ــئة والتعلي ــر التنش ــم فع ــطة التعل وبواس
ــتخدمه  ــزون يس ــي خم ــال نوع ــرد رأس م ــدى الف ل
بشــكل ال إرادي أثنــاء املامرســة املختلفــة )حممــد 

.)423  :2014 ومحيــد، 
ولذلــك يســتخدم »بورديــو«  رأس املــال الثقــايف 
كإطــار منهجــي لدراســة خمتلــف الظواهــر االجتامعيــة 
حيــث يلعــب هــذا النــوع مــن رأس املــال دورًا هامًا يف 
حتديــد اخلريطــة االجتامعيــة يف أي جمتمــع ، ألنه يقســم 
ــن  ــيطرين وتابع ــاء ، ومس ــراء وأغني ــع إىل فق املجتم
وحائزيــن ووارثــن، ومــن تقاطــع حمــوري رأس املــال 
االقتصــادي ورأس املــال الثقــايف يف املجتمــع، تتشــكل 
املجــاالت االجتامعيــة، ويتحــدد موقــع الفــرد يف هــذا 
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املجــال، وهــذا املوقــع هــو الــذي يــزود الفــرد بمبادئ 
معرفيــة ينظــر هبــا للواقــع االجتامعــي، ويســميها 
»بورديــو«  مبــادئ النظــر والتقســيم إذ تســاعد الفــرد 
ــام  ــدود في ــم احل ــة ورس ــر االجتامعي ــة الظواه يف رؤي

ــب ، 2016 ، ص: 540(. بينها)الغري
ــذه  ــوء ه ــة يف ض ــوع الدراس ــر موض ــن تفس  ويمك
ــة  ــوز الثقافي ــد الرم ــيالت أح ــم أن الش ــة بحك النظري
ــر يف  ــن تؤث ــاين ومضام ــل مع ــي حتم ــع والت يف املجتم
ثقافــة املجتمــع، أو كــام أســامه »بورديــو« بــرأس املــال 
الثقــايف وتعــر عنــه الرمــوز اللغويــة املوجــودة يف هــذه 
الشــيالت والتي تســاهم يف بلــورة فكره، كــام أن تربه 
ــول  ــات ومي ــادات ونزع ــبه ع ــن تكس ــذه املضام هل
تصنــع احليــاة اليوميــة لأفــراد، ويــأيت اكتســاب 
ــي أو  ــاء ذهن ــم بن ــة لراك ــادات نتيج ــذه الع ــرد هل الف
ــبها  ــث يكتس ــوس حي ــو«. باهلابيت ــامه »بوردي ــام أس ك
ــار  ــث االنتش ــائدة حي ــة س ــالل ثقاف ــن خ ــرد م الف
الواســع للشــيالت بــن مجيــع فئــات املجتمــع، وكثــرة 
اســتامعها يف الســيارة واملنــزل واملناســبات يكــون لدى 
ــه  ــلوكياته وتوج ــى س ــع ع ــايف ينطب ــزون ثق ــرد خم الف
ــالل  ــن خ ــه  م ــو أن ــة بوردي ــب نظري ــه، وبحس أفعال
ــا للمضامــن التــي حتملهــا الشــيالت  ــا ومعرفتن فهمن
يمكننــا النظــر للواقــع االجتامعــي وفهمــه، ويوضــح 
»بورديــو« أن هــذا النــوع مــن رأس املــال يلعــب دورًا 
ــع . ــة يف أي جمتم ــة االجتامعي ــد اخلريط ــًا يف حتدي هام

ــن  ــايف م ــرس الثق ــة الغ ــد نظري ــايف: تع ــرس الثق الغ
املواضيــع اجلديــدة نســبيًا يف حقــل نظريــات االتصــال 

ــائل  ــر وس ــدرس تأث ــج أو ت ــي تعال ــري، والت اجلامه
ــة  ــد النظري ــراده، وتؤك ــع وأف ــى املجتم ــالم ع اإلع
عــى أن تأثــر وســائل اإلعــالم هــو تأثــر دقيــق ولــه 
ــر  ــث تتغ ــن، حي ــرور الزم ــع م ــار م ــة االنتش قابلي
مواقــف النــاس بنــاًء عــى املضامــن املهيمنــة واملــواد 
التــي حتتوهيــا وســائل اإلعــالم، كــام أنــه مــن منظــور 
هــذه النظريــة بإمكاننــا التنبــؤ بمســؤولية اإلعــالم عن 
التحــوالت الدقيقــة يف املوقــف عــر الزمن)الغريــب، 

.)174 ص:   ،2016
ويؤكــد »جربنــر« أنــه كلــام زاد الوقــت الــذي يقضيــه 
الفــرد يف مشــاهدة التلفزيــون أدرك الواقــع االجتامعي 
بصــورة أقرب إىل النــامذج والصــور الذهنيــة واألفكار 
التــي يقدمهــا التلفزيــون من الواقــع التلفزيــوين أي أنه 
كلــام زاد الفــرد لوســائل اإلعــالم خاصــة التلفزيــون 
ــون  ــس مضم ــي يعك ــامل احلقيق ــأن الع ــاد ب زاد االعتق
ــرى أن  ــايف ت ــرس الثق ــة الغ ــالم. ونظري ــائل اإلع وس
مــا يقــدم يف التلفزيــون مضمــون واحــد عــى فــرات 
ــد  ــث يعتق ــررة، حي ــور متك ــود ص ــع وج ــة م طويل
ــذي  ــامل ال ــل الع ــي يامث ــامل احلقيق ــاهدون أن الع املش
ــايف  ــرس الثق ــة الغ ــر نظري ــون، وتنظ ــه التلفزي يعكس
ــون كوســيلة  إىل وســائل اإلعــالم وخاصــة التلفزي
ــديد  ــل الش ــالل التفاع ــن خ ــة فم ــئة االجتامعي للتنش
ــي  ــع االجتامع ــال الواق ــدرك األطف ــون ي ــع التلفزي م
الســحرية،  الشاشــة  تعكســه  ممــا  قريبــة  بصــورة 
وتذهــب هــذه النظريــة إىل القــول بــأن اســتمرار 
تغــرس  طويلــة  ولفــرات  للتلفزيــون  التعــرض 
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وتنمــي لــدى املشــاهد اعتقــادًا بــأن العــامل التلفزيــوين 
مــا هــو إال صــورة مطابقــة للعــامل الواقعــي ) الدليمــي 
، ٢٠١٦، ص:  ١٢٤(.  ونظريــة الغــرس الثقــايف تركز 
ــراد، وإذا  ــات األف ــى اجتاه ــون ع ــر التلفزي ــى تأث ع
أردنــا أن نطبقهــا عــى موضــوع الدراســة فالتلفزيــون 
مــن وســائل اإلعــالم التــي تنتــر عرهــا الشــيالت، 
وكذلــك تنتــر عــر وســائل التواصــل وهو األوســع 
انتشــارًا، حيــث حتمــل مضامــن يترهبــا الفــرد نتيجة 
ــا  ــي حتمله ــم الت ــد أن القي ــا فيعتق ــتامعه هل ــرة اس لكث
كلامهتــا هــي القيــم الصحيحــة التــي جيــب أن يمتثــل 
ــوال  ــيالت ط ــتمعون للش ــن يس ــراد الذي ــا، فاألف هل
يومهــم تنعكــس عــى حياهتــم ويتأثــرون بمضامينهــا 

ــا. ــم هل ــتمرار تعرضه ــع اس م

ثامنًا: الدراسات السابقة:
يلجــأ كل باحــث قبــل أن يبــدأ يف أول خطــوات 
ــي  ــاث الت ــات واألبح ــة الدراس ــث إىل مراجع البح
ــات  ــه، فالدراس ــر في ــذي يفك ــدان ال ــرت يف املي ج
مــن  بالكثــر  الباحــث  تزويــد  يف  تفيــد  الســابقة 
األفــكار واألدوات واإلجــراءات واالختبــارات التــي 
ــكلته،  ــل مش ــه حل ــا يف إجراءات ــد منه ــن أن يفي يمك
ــع  ــن املراج ــر م ــث بالكث ــد الباح ــة إىل تزوي باإلضاف
واملصــادر اهلامــة، واإلفــادة أيًضــا مــن نتائجهــا 
اجلوانــب  واســتكامل  البحــث،  مســلامت  بنــاء  يف 
ــابقة)عبيدات  ــات الس ــا الدراس ــت عنده ــي وقف الت
ــوع  ــام أن املوض ــرون  ، 2016 ، ص:  92 (، و ب وآخ

حديــث فقــد تــم االطــالع عــى الدراســات األقــرب 
ــف  ــا لضع ــدرة فيه ــد ن ــد وج ــة وق ــوع الدراس ملوض
االجتــاه نحــو هــذا النــوع مــن الدراســات. وتــم 
ــوع  ــع موض ــق م ــي تتف ــات الت ــم الدراس ــرض أه ع

املضامــن االجتامعيــة للشــيالت الشــعبية.
ــة  ــوان » األغني ــارص )2018( بعن ــة ن ــاءت دراس ج
ــدف  ــذايت » وهت ــر ال ــال والتعب ــن االنفع ــعبية ب الش
الدراســة إىل الكشــف عــن أســاليب ومفهــوم االنفعال 
والتعبــر الــذايت املوســيقي مــن خــالل إلقــاء الضــوء 
ــعبية  ــة الش ــكال الغنائي ــي واألش ــراث الغنائ ــى ال ع
ــم  ــة ت ــدف الدراس ــق ه ــع األردين، ولتحقي يف املجتم
ــة إىل  ــت الدراس ــي، وخلص ــج الوصف ــتخدم املنه اس

ــدة مــن أمههــا: ــج عدي نتائ
يتجســد مفهــوم االنفعــال والتعبــر الــذايت الفنــي  	

للموســيقى بأهنــا املشــاعر التــي تعكس نشــاطات 
ــن  ــدد م ــف إىل ع ــي تصن ــم الت ــراد وعالقاهت األف
االجتاهــات واملشــاعر وهــي: الوطنيــة، القوميــة، 

الواجبــات، احلقــوق، املســؤولية. 
الــذايت  	 والتعبــر  االنفعــال  عمليــة  تســاهم 

معرفــة  يف  واالنفعــاالت  باملشــاعر  املمتزجــة 
األردن  يف  الراثــي  الغنــاء  وعنــارص  مميــزات 
وهــو الــذي يشــمل ألــوان غنائيــة مرتبطــة بحيــاة 
اإلنســان، واملكــون األســايس فيهــا هــو األصالــة، 
ــانية  ــاة اإلنس ــن احلي ــي م ــا الفن ــتمد تكوينه وتس

والبيئــة واألحــداث املجتمعيــة.
ــة  ــوان الدالل ــد)2017( بعن ــة محي ــت دراس ــام هدف ك
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إىل  اجلزائــري،  املجتمــع  يف  للنكتــة  االجتامعيــة 
ــادات  ــى الع ــاظ ع ــة يف احلف ــى دور النكت ــرف ع التع
ــتخدمت  ــة، واس ــة اجلامع ــا بذهني ــد وعالقته والتقالي
ــوى  ــل املحت ــج حتلي ــي ومنه ــي التحلي ــج الوصف املنه
ــتبيان  ــة واالس ــة واملقابل ــتخدمت أدوات املالحظ واس
ــع  ــة يف املجتم ــة النكت ــول دالل ــات ح ــع املعلوم جلم
ــة :  ــج التالي ــة إىل النتائ ــت الدراس ــري، وتوصل اجلزائ
أن النكتــة كانــت والتــزال إحــدى الثوابــت األساســية 
ــعبي  ــا يف األدب الش ــري وتوظيفه للمجتمــع اجلزائ
أمــر ال مفــر منــه، فهــي تعــر عــن الوجــدان الثقــايف 
ــدي ،  ــي وكومي ــب فكاه ــري يف قال ــع اجلزائ للمجتم
ــا  ــي، مل ــل االجتامع ــا أداة للتواص ــن اعتباره ــام يمك ك
ــة  ــات التعبري ــض احلاج ــي بع ــوة تلب ــن ق ــك م متتل
التــي ال يمكــن أن يعــروا مــن خالهلــا عــى أكثــر مــن 
موقــف ، كــام تأخــذ النكتــة يف كل فــرة زمنيــة معينــة 
ومضامينهــا ممــا هــو مكبــوت يف املجتمــع اجلزائــري، 
داخــل  النكتــة  انتشــار  وراء  احلقيقــي  والســبب 
املجتمــع اجلزائــري يف اللغــة التــي جــاءت هبــا النكتــة 
اللغــة العاميــة ، والنكتــة مثلهــا مثل الشــعر يســتعملها 
النــاس للرويــح عــن النفــس، كــام توصلــت الدراســة 
ــع  ــل م ــة للتواص ــة اجتامعي ــا وظيف ــة هل إىل أن النكت
ــات  ــراد واجلامع ــن األف ــل ب ــق التفاع ــاس ولتحقي الن
االجتامعيــة، وللتحكــم يف ســلوك اآلخرين بالســخرية 
وإزالــة اخلــوف، وملهامجــة الســلطة السياســية والدينيــة 
واالجتامعيــة، ويف نقــل املعلومــات باجتــاه حتذيــر 
النــاس وتعزيــز التامســك االجتامعــي، وحتديــد أنــامط 

ــف  ــخرية والكش ــد والس ــر النق ــول ع ــلوك املقب الس
ــض  ــد بع ــا جتس ــًرا م ــة، وكث ــوب االجتامعي ــن العي ع
نكــت االجتــاه الصفــات اخلاصــة بمناطــق معينــة 
ــد  ــن وق ــر مع ــن أو عم ــوع مع ــة أو ن ــة معين أو مجاع
ــج  ــت النتائ ــات ، وتوصل ــن الفئ ــة م ــد فئ ــز ض يتحي
املجتمــع  يف  للنكتــة  األساســية  الوظائــف  أن  إىل 
التعــاون  تقويــة  يف  تلخيصهــا  يمكــن  اجلزائــري 
االجتامعــي وتنشــيط العقــل واإلبــداع واخليــال، فهــم 
مطالــب اآلخريــن والتفاعــل والتواصــل مــع النــاس، 
والتقــرب إليهــم وكســبهم يف العمــل العــام ومقاومــة 
االكتئــاب والغضــب، ويمكــن للنكــت الشــعبية 
املنتــرة يف املجتمــع أن تكشــف لنــا عــن نوعيــة 
التفاعــل والعالقــات التــي تربــط املواطــن بذاتــه 

ــن . وباآلخري
ــن   ــدث ع ــش )2016( تتح ــة ترب ــت دراس ــام كان بين
ــة  ــة: فرق ــيقى الفلكلوري ــة للموس ــدالالت الثقافي » ال
العرفــة بمنطقــة »مســردة« باجلزائــر أنموذجــا ». 
ــب  ــى جان ــوء ع ــليط الض ــة إىل تس ــت الدراس وهدف
الوقــوف  يف  وتتجســد  احلضــارة  جوانــب  مــن 
ــة،  ــيقى الفلكلوري ــة للموس ــدالالت الثقافي ــى ال ع
ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث املنهج 
ــت  ــي وخلص ــي التحلي ــج الوصف ــي واملنه االجتامع

ــا: ــدة منه ــج عدي ــة إىل نتائ الدراس
كاٍف  	 بقــدر  الفولكلوريــة  املوســيقى  تســاهم   

الثقافــة الشــعبية  يف املحافظــة عــى اســتمرار 
اجلزائريــة. 
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 تــرز القيــم الفنيــة للموســيقى الفولكلوريــة  	
ــا  ــوس مرددهي ــة يف نف ــاعر العميق ــاظ املش يف إيق
ــول  ــاس بأص ــم اإلحس ــث فيه ــامعيها، وتبع وس

ــايف. ــي والثق ــم االجتامع وجوده
ــة  	 ــامهة فعال ــة مس ــيقى الفولكلوري ــاهم املوس  تس

ــع  ــات املجتم ــات وطبق ــع فئ ــن مجي ــة ب يف املقارب
ــي. ــف أو األم ــر املثق ــي أو الفق ــواء الغن س

بعنــوان  حامــد )2011(  دراســة  جــاءت  كــام 
ــة  ــعبية املوصلي ــة الش ــة للحكاي ــن األخالقي »املضام
ــأت  ــد ارت ــة«. وق ــة– حتليلي ــة اجتامعي ــراق دراس بالع
الباحثــة إجــراء هــذه الدراســة للوقــوف عــى الكيفيــة 
التــي عاجلــت هبــا احلكايــة الشــعبية املوصليــة الناحيــة 
األخالقيــة يف احليــاة اليوميــة ملجتمــع املوصل، فكـــان 
ــي،  ــردي واجلامع ــلوك الف ــروض للس ــدور امل ــا الـ هلـ
بطريقــة نقديــة ملظاهر ســلبية حينًا، وأخـــرى تعزيزيـــة 
ــث إىل  ــل البح ــد توص ــًا آخر. لق ــة حين ــر إجيابي ملظاه

ــأيت:  ــام ي نتائــج عــدة، لعــل أبرزهــا يتجــى في
ــى . 1 ــوس ع ــئة النف ــر لتنش ــا الكب ــة مغزاه للحكاي

حب اخلــر والفضيلــة وغــرس الشــجاعة والكرم 
والشــهامة، وجتنــب الصفــات الرذيلــة مــن أمثــال 
الكــذب، واالعتــداء عــى الغــر، والطمع...الــخ. 

إن احلكايــة الشــعبية جــزء مهــم مــن الثقافــة . 2
وبنــاء  والتضحيــة  العطــاء  زرع  إىل  هتــدف 
ــر  ــوى اخل ــم ق ــًا لتالح ــان وفق ــخصية اإلنس ش
ــل  ــق أفض ــن وف ــة اآلخري ــالص يف خدم واإلخ

ــبل.  الس

وختتلــف هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة يف 
ــد  ــيالت فق ــة للش ــن االجتامعي ــاول املضام ــا تتن كوهن
ــذي  ــعبية ال ــيالت الش ــر الش ــة متغ ــردت بدراس تف
مل يتــم تناولــه مســبقًا يف دراســة علميــة، وذلــك 
ــر  ــوز تؤث ــم ورم ــن قي ــيالت م ــه الش ــا حتمل ــة م ملعرف
يف ســلوكيات األفــراد ومعرفــة اجتاهــات األفــراد 
نحوهــا، ويتمثــل أيضــًا االختــالف يف كوهنــا دراســة 
والكيفــي،  الكمــي  املنهــج  بــن  جتمــع  مزجيــة 
ــه يف  ــم تناول ــيالت مل يت ــر الش ــة إىل أن متغ باإلضاف
الدراســات الســابقة، وتكمــن أوجــه التشــابه يف أهنــا 
تســر أغــوار املحتــوى حتــى تكشــف عــن مضامينــه 
ــو  ــراد نح ــات األف ــى اجتاه ــرف ع ــن التع ــى يمك حت
مــا حتملــه الشــيالت مــن مضمــون، ويمكــن اإلفــادة 
ــج  ــكلة ومنه ــد املش ــابقة يف حتدي ــات الس ــن الدراس م
ــتفادة  ــن االس ــام يمك ــتامرة ، ك ــداد االس ــث وإع البح
ــات . ــل البيان ــج الدراســات الســابقة يف حتلي مــن نتائ
فبالنســبة لدراســة ) نــارص،2018( فقــد تناولــت 
موضــوع الشــعر الشــعبي وربطــه بالقيــم االجتامعيــة 
ــة  ــام الدراس ــة بين ــق يف دول عربي ــات وطب يف املجتمع
املضامــن  تناولــت  أهنــا  يف  اختلفــت  احلاليــة 
ــد  ــن أح ــر م ــعبية وتعت ــيالت الش ــة للش االجتامعي
تــم  الدراســات  فهــذه  الشــعبي  الشــعر  فنــون 
ــري  ــار النظ ــد يف اإلط ــكل جي ــا بش ــتفادة منه االس
للدراســة احلاليــة ، وبينــام دراســة )محيــد، 2017، 
ودراســة تريــش 2016( فتناولــوا موضــوع املوســيقى 
ــات  ــن الدراس ــا م ــر وكانت ــوا باجلزائ ــة وطبق والنكت
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التــي تناولــت موضــوع هــذه الفنــون وتأثرهــا عــى 
ــوع  ــع موض ــق م ــا تتف ــا جيعله ــد مم ــادات والتقالي الع
الدراســة احلاليــة، وختتلــف عنهــا يف أن الدراســة 
االجتامعيــة  املضامــن  موضــوع  تناقــش  احلاليــة 
ــة  ــع دراس ــق م ــًا تتف ــي أيض ــعبية وه ــيالت الش للش
أن دراســة  بينــام نجــد   ، كل مــن محيــد وتريــش 
حامــد )2011( حــول املضامــن األخالقيــة للحكايــة 
ــات  ــرب الدراس ــن أق ــراق م ــة بالع ــعبية املوصلي الش
ــا  ــة يف أهن ــة احلالي ــع الدراس ــق م ــاول وتتف ــي تتن الت
الشــعبية  للحكايــة  األخالقيــة  املضامــن  تتنــاول 
ــث  ــة حي ــة احلالي ــا الدراس ــوم هب ــا تق ــس م ــي نف وه
ــة وختتلــف عنهــا يف  ــاول املضامــن االجتامعي أهنــا تتن
أن الدراســة احلاليــة تقــوم بتطبيــق الشــيالت الشــعبية، 
وبينــام دراســة نجــالء حامــد تــدرس احلكايــة الشــعبية 
وهــي أقــرب مــن الشــيالت أيضــًا وختتلــف أيضــًا من 
ناحيــة التطبيــق، فقــد تــم تطبيــق الدراســة احلاليــة يف 
ــام  ــاض، بين ــة الري ــعودية بمدين ــة الس ــة العربي اململك
ــل. ــة املوص ــراق بمدين ــت يف الع ــالء طبق ــة نج دراس

تاسًعا:اإلطار املنهجي للدراسة
نــوع الدراســة: تعتــر هــذه الدراســة مــن الدراســات 
الوصفيــة التــي تعتمــد عــى الوصــف والتحليــل، وتم 
اختيــار هــذا النــوع ألنــه األنســب لطبيعــة املوضــوع 
حيــث تــم حتليــل مضامــن الشــيالت الوطنيــة ملعرفــة 
قيــم املواطنــة التــي حتملهــا، ويتميــز املنهــج التحليــي 
بصــورة عاملــة بالتغلغــل يف عمــق املوضــوع وحتليــل 

مجيــع اجلوانــب نحــو وصولــه هلدفــه األهــم وتقديــم 
ــم  ــا، وهي ــول إليه ــن الوص ــي يمك ــج الت ــل النتائ أفض
الباحثــن يف خمتلــف املجــاالت بقيــام أبحاثهــم وفــق 
املنهــج التحليــي لســهولة احلصــول عــى النتائــج مــن 
خــالل تطبيــق هــذا املنهــج ووضــوح آرائــه وحرهــا 
ــن  ــة م ــة املطلوب ــول إىل النتيج ــهل الوص ــكل يس بش

دراســة املشــكلة.

منهج الدراسة: 
ــون(،  ــوى )املضم ــل املحت ــج حتلي ــتخدام منه ــم اس ت
وهــو أســلوب بحثــي علمــي يســتخدم لقيــاس 
مــن  جمموعــة  حــول  اإلجابــات  كميــة  وحتديــد 
األســئلة عــن طريــق اســتخدام عــدد مــن القيــم 
ــات متنوعــة، وأيًضــا  مــن أجــل احلصــول عــى إجاب
يعــرف بأنــه حتليــل يســتخدم مــن أجــل معرفــة املعنــى 
واهلــدف مــن تأثــر يشء مــا، مثــل الصحافــة، والبــث 
وضــع  طريــق  عــن  واالتصــاالت،  التلفزيــوين، 
ــوى.  ــى املحت ــة ع ــج املرتب ــم النتائ ــات لتقيي دراس
ويعــرف أيضــًا بأنــه األســلوب البحثــي العلمــي 
ــررة  ــة دالالت مك ــل صناع ــن أج ــتخدم م ــذي يس ال
ــى  ــرها ع ــا وتفس ــالل ترميزه ــن خ ــة، م وصحيح
ــى  ــوى ع ــل املحت ــد حتلي ــة. يعتم ــواد نصي ــكل م ش
وجــود منهجيــة نصيــة كاملســتندات والرســومات التي 
مــن املمكــن حتويلهــا مــن بيانــات نوعيــة إىل بيانــات 
ــال  ــلوب يف جم ــذا األس ــتخدم ه ــًا يس ــة، وغالب كمي
 .)36 2011، ص:  االجتامعية)نــوري،  الدراســات 
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والدراســة اســتخدمت حتليــل املحتــوى اللفظــي 
ــي  ــون االجتامع ــاح املضم ــعبية إليض ــيالت الش للش
ــار  ــم اختي ــد ت ــبقًا، وق ــا مس ــم حتديده ــي ت ــم الت للقي
هــذا املنهــج ألنــه األنســب ملوضــوع الدراســة. حيــث 
إن حتليــل املحتــوى هيــدف إىل وصــف املحتــوى 
الظاهــر واملضمــون الريــح للــامدة اإلعالميــة املــراد 
حتليلهــا تلبيــًة لالحتياجــات البحثيــة املصاغــة يف 
ــة  ــات املوضوعي ــًا للمقتضي ــث طبق ــاؤالت البح تس
ــتخدام  ــدف اس ــك هب ــث، وذل ــا الباح ــي حيدده الت
هــذه البيانــات، بعــد ذلــك إمــا يف وصــف هــذه 
املــواد اإلعالميــة التــي تعكــس اخللفيــة الفكريــة 
أو الثقافيــة أو السياســية أو العقائديــة التــي تنبــع 
ــد  ــى مقاص ــرف ع ــة أو التع ــالة اإلعالمي ــا الرس منه
ــل  ــامت و اجلم ــالل الكل ــن خ ــال م ــن باالتص القائم
والرمــوز والصــور وكافــة األســاليب التعبريــة شــكاًل 
ومضمونــًا والتــي يعــر هبــا القائمــون باالتصــال عــن 
أفكارهــم ومفاهيمهــم، وذلــك بــرط أن تتــم عمليــة 
ــر  ــة ومعاي ــق منهجي ــة، ووف ــة منظم ــل بصف التحلي

.)22 موضوعيــة ) حســن،1983م ، ص: 
ــع  ــة مجي ــع الدراس ــد بمجتم ــة: يقص ــع الدراس جمتم
األحــداث أو )األفــراد( أو املؤسســات التــي يمكن أن 
يكونــوا أعضــاء يف عينــة الدراســة، وجمتمــع الدراســة 
ــراد أو  ــن األف ــيايس م ــرايف أو س ــي أو جغ ــع طبيع مج
احليوانــات أو النباتــات أو املواضيــع. وباختصــار 
فاملجتمــع مــن الناحيــة البحثيــة مــا هــو إال مجــع 
ــتطيع  ــة ال يس ــة وعملي ــباب اقتصادي ــي، وألس فيزيق

ــع الدراســات،  الفــرد دراســة جمتمــع الدراســة يف مجي
وإنــام يســتعاض عــن ذلــك بدراســة العينــة. وجمتمــع 
البحــث يتمثــل يف مجيــع الشــيالت التــي صــدرت مــن 
العــام )2016م ايل العــام 2019م(، وجتــاوز عــدد 

ــاهدة(. ــون مش ــاهداهتا )10 ملي مش
ــث  ــة، حي ــة عمدي ــن عين ــت م ــة: تكون ــة الدراس عين
ــالل  ــدرت خ ــي أص ــيالت الت ــدد الش ــر ع ــم ح ت
مشــاهداهتا  عــدد  وجتــاوز  املحــددة  الســنوات 
ــا  ــة منه ــحب العين ــم س ــاهدة » وت ــون مش »10 ملي
ــيالت  ــار الش ــق اختي ــن طري ــة ع ــة العمدي بالطريق
التــي موضوعهــا الرئيــس عــن الوطــن وكانــت 
ــات  ــا املواصف ــت عليه ــط(، وانطبق ــيالت فق )3 ش
ــوع  ــب ملوض ــم األنس ــم ألهن ــم اختياره ــة، وت املطلوب
ــوء  ــم اللج ــات يت ــن العين ــوع م ــذا الن ــث، وه البح
إليــه فقــط يف حالــة توفــر رشطــن أساســين: )ومهــا 
ــن،  ــث معروف ــع البح ــراد جمتم ــة أف ــون كاف أن تك
ــراد  ــؤالء األف ــن ه ــس ب ــك جتان ــون هنال ــام يك وحين

.)63 ص:   ،2009، )قنديلجــي 

أدوات الدراسة: 
تــم إعــداد دليــل لتحليــل املضمــون يشــمل وحــدات 
ــض  ــون بع ــل مضم ــك لتحلي ــل، وذل ــات التحلي وفئ
وعــدد  اليوتيــوب،  عــى  املعروضــة  الشــيالت 
والقيــم  ومضموهنــا،  آرائهــا  وحتليــل  مشــاهداهتا 

ــيالت. ــذه الش ــا ه ــي تثمره ــة الت االجتامعي
ونتيجــة للعــدد الضخــم للشــيالت الشــعبية   
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ولعــدم توفــر الوقــت الــكايف إلجــراء حتليــل 
ــيالت  ــى الش ــول ع ــرض احلص ــا، ولغ ــامل هل ش
ــو  ــس، وه ــدر رئي ــوء إىل مص ــم اللج ــعبية ت الش
لتحميــل  منصــة  أكــر  باعتبــاره  اليوتيــوب 
الشــيالت الشــعبية، وقــد كانــت طريقــة احلصــول 
ــيلة( يف  ــة )ش ــن كلم ــث ع ــات بالبح ــى البيان ع
ــر  ــر األكث ــار فل ــوب ، واختي ــث يوتي ــرك بح حم
مشــاهدة حيــث تــم ترتيــب الشــيالت مــن األكثــر 

ــم )1( أن  ــدول رق ــات اجل ــالل بيان ــن خ ــح م يتض
الشــيالت  يعــد ذروة مشــاهدات  2017م  العــام 
ــاهدهتا  ــاوزت مش ــي جت ــيالت الت ــدد الش ــغ ع إذ بل
20 مليــون مشــاهدة بلغــت)18 شــيلة( ، يليهــا 

إىل األقــل مشــاهدة، وباعتبــار أنــه تــم حتديــد 
الشــيالت التــي تتجــاوز عــدد مشــاهداهتا 10 
مليــون مشــاهدة ، وتــم حرهــا يف الفــرة مــا بــن 
عامــي) 2016 إىل 2019 م(، فقــد تــم رصــد 42 
شــيلة تنطبــق عليهــا هــذه املواصفــات، بعــد ذلــك 
تــم حتديــد الشــيالت املوجهــة للوطــن وبلــغ 
عددهــا )3 شــيالت( ، وقــد كان توزيعهــا حســب 

ــايل: ــنوات كالت الس

ــنة  ــاوى س ــيالت، وتتس ــدد 10 ش ــنة 2018 بع س
ــنة  ــع س ــيالت م ــور الش ــة ظه ــث بداي 2016 حي
2019 حيــث بلغــت عددهــا 7 شــيالت يف العامــن 

بالتســاوي. 

عدد الشيالت السنة
7شيالت 2016
18 شيلة 2017

10 شيالت 2018
7 شيالت 2019

جدول )1) 
يوضح توزيع مجتمع البحث حسب السنوات

سنة النشر عدد المشاهدات عدد التعليقات عنوان الشيلة التسلسل
2018 137 مليون 171 ألف السعودي فوق فوق 1
2017 24 مليون 16 ألف يا كونترول )عاش السعودي( 2
2017 23 مليون ألفين شيلة مطنوخ )يا جيشنا( 3

جدول )2) 
توزيع مجتمع البحث حسب عدد المشاهدات
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عارشًا: حتليل بيانات الدراسة:
للشـــيالت  الوطنيـــة  القيـــم   حتليـــل مضامـــن 
الشـــعبية: مـــن خـــالل االطـــالع عـــى الدراســـات 
القيـــم  حـــول  العلميـــة  واملقـــاالت  الســـابقة 
ـــريب  ـــع الع ـــعبية للمجتم ـــيالت الش ـــة والش االجتامعي
ــة، تـــم  ــا االجتامعيـ الســـعودي، وحتليـــل مضامينهـ
مالحظـــة اشـــراكها يف قيـــم حمـــددة، وهـــذا يعـــود 
ــزال  ــع العـــريب الســـعودي اليـ إىل أن نمـــط املجتمـ
يمـــر بمرحلـــة التحـــول االجتامعـــي مـــن النمـــط 
يشـــكل  اليـــزال   والـــذي  التقليدي)البســـيط(، 
ـــددة  ـــوزه املح ـــي برم ـــه االجتامع ـــايف وبنائ ـــقه الثق نس
وهـــي املعتقـــدات والقيـــم واللغـــة، حيـــث يســـود 
يف املجتمـــع التضامـــن امليكانيكـــي، والـــذي يكـــون 
ـــراد  ـــرك أف ـــث يش ـــا، حي ـــي قويًّ ـــر اجلمع ـــه الضم في
ـــم  ـــادئ والقي ـــن املب ـــركة م ـــة مش ـــع يف عريض املجتم
ـــك  ـــد ذل ـــام يؤك ـــوازن ك ـــع الت ـــق للمجتم ـــي حتق الت

»بارســـونز« يف)والس وولـــف ،2011(. 
ـــوازن ألن  ـــة ت ـــون يف حال ـــب يك ـــع يف الغال أن املجتم
ـــات  ـــا يف أداء األدوار واملكان ـــزم أخالقًي ـــل ملت كل فاع
ـــز  ـــام يرك ـــا، ك ـــا واجتامعًي ـــة ثقافًي ـــف املتوقع والوظائ
ـــي  ـــركة والت ـــة املش ـــم االجتامعي ـــى القي ـــونز« ع »بارس
ـــن  ـــع م ـــاء املجتم ـــل أعض ـــن قب ـــتدماجها م ـــم اس يت
خـــالل عمليـــة التنشـــئة االجتامعيـــة، أي جيعلـــون 
ـــة  ـــم. وبطبيع ـــة هب ـــة خاص ـــع ملكي ـــم املجتم ـــن قي م
احلـــال فقـــد خضـــع املجتمـــع العـــريب الســـعودي 
كغـــره مـــن املجتمعـــات للتحـــول احلضـــاري 

ـــة  ـــة التنمي ـــط عملي ـــة خلط ـــي نتيج ـــر االجتامع والتغ
والتـــي  )1970-2020م(،  املقصـــودة  الشـــاملة 
ـــم  ـــى القي ـــت ع ـــتحدثة وأبق ـــاًم مس ـــه قي ـــكلت لدي ش
ـــم  ـــر القي ـــع، والزال تأث ـــة املجتم ـــكل هوي ـــي تش الت

ـــا كوهنـــا موجهـــة للســـلوك.  قويًّ
واعتمـــدت الدراســـة عـــى حتليـــل الشـــيالت 
الشـــعبية مـــن أجـــل اســـتخراج القيـــم االجتامعيـــة 
التـــي تناولتهـــا تلـــك الشـــيالت ملعرفـــة مضامينهـــا 
ــن  ــم مـ ــذه القيـ ــا هـ ــي تتضمنهـ ــة، والتـ االجتامعيـ
أجـــل حتليلهـــا، وقـــد تـــم االســـتعانة بتحليـــل 
ـــي  ـــوي التفكيك ـــج البني ـــى املنه ـــعبية ع ـــيالت الش الش
ــه  ــذي يف منهجـ ــان« الـ ــيان غولدمـ ــامل لوسـ » للعـ
التحليـــي ال ينظـــر للشـــاعر بـــل ينظـــر إىل شـــعره، 
فاملقاربـــة السوســـيولوجية يف التحليـــل حتـــرص 
ـــراءة  ـــى الق ـــي ع ـــد االجتامع ـــاء البع ـــى إضف ـــام ع دائ
ـــع  ـــار الواق ـــص يف إط ـــل الن ـــم وحتلي ـــة، أي فه األدبي
ــل  ــع. والعمـ ــي للمجتمـ ــي واإليديولوجـ االجتامعـ
ــع  ــع املجتمـ ــم واقـ ــي يرجـ ــل اجتامعـ األديب عمـ
ـــال  ـــام يق ـــه، وك ـــق ثقافت ـــن عم ـــق م ـــه، وينطل وحيات

إن الشـــعر ديـــوان العـــرب. 
ـــة( ـــة الدراس ـــيالت )عين ـــع الش ـــد أن مواضي ـــذا نج  ل
ـــذود ـــن وال ـــب الوط ـــى ح ـــز ع ـــأن، ترك ـــذا الش  يف ه
ــه، ومحايتـــه يف ظـــل احلـــرب ضـــد احلوثيـــن،  عنـ
ـــد ـــذا نج ـــن، ل ـــدود الوط ـــا ح ـــدد يف عدواهن ـــي هت  والت
ـــتعداد ـــن واالس ـــا بالوط ـــد واعتزازه ـــوران القصائ  ث
ـــه. ـــن أجل ـــس م ـــايل والنفي ـــة بالغ ـــه والتضحي حلاميت
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شيلة
مطنوخ )يا جيشنا(

شيلة
هذا السعودي فوق فوق

شيلة
يا كونترول )عاش السعودي(

مطنوخ يا مطنوخ
يا جيشنا يا جيشنا هيا الى ميداننا

ناطى جميع اخصامنا حب الوطن مابه 
جدال

سطر سطر يردف سطر
سجل دخولك وافتخر

مطنوخ ياجعلك ذخر حزبك وصل حد 
الكمال

حنا كذا حنا كذا ماهمنا ذاك وهذا
افعالنا يعني كذا نبذل

جيش الوطن وقت المحن
يدعس على كل الفتن
ال دن طبل الحرب دن
تحسب مواقيف الرجال

حنا ليا دق الجرس حنا الطواري 
والحرس

السيف االجرب والفرس
ووجودنا ماهو خيال

خلك سما خلك سما  عين الحسودي في 
عما

طيارنا يفدى الدما باألرض وال فالمجال
قولوا لصعده والحفاه حنا مأدبة الطغاة

بالمدفعية والمشاة   ارض الحرم صعب 
المنال

قولوا لمن شب الفتيل
عميل للحوثي عميل

يعد كم فيهم قتيل
يوم المعارك والقـــتـال

يا سيدي يا سيدي يا ســـيدي
يا سيدي يا سيدي حنا جنودك يابعدي
وهللا ما فينا ردي عند المواجه والنزال

للمجد والطنخه نفوذ
عاش السعودي في نفوذ
يوم الفشق يضرب نفوذ
عاشوا منكسه العقال

هيا تعالوا سوقها   من تحت االرض 
وفوقها

للمملكة معشوقها يحمي ثراها والجبال
يا جيشنا يا جيشنا هيا الى ميداننا

ناطى جميع اخصامنا حب الوطن مابه 
جدال

 هللا أكبر وابتداء
 قاف مماشيه القداء

 ياسم على كبود العداء
 هذا السعودي فوق فوق
 يا أطهر بلد وأغلى بلد
 من دون حدك نتحد
 ولسيدي صنا العهد

 هذا السعودي فوق فوق
 يا بيرق التوحيد فوق
 فوق العاللي والبروق
 المجد بك دايم يلوق

 هذا السعودي فوق فوق
 في ظل كنق المملكة
 سلمان والعز أدركه
 والمجد دربه يسلكه

 هذا السعودي فوق فوق
 أبو العزم وأبو الحزم
 سلمان سلمان العزم
 يقدم وللخصم يخزم

 هذا السعودي فوق فوق
 يا سيدي وأرقى سنود
 الشعب كله لك جنود
 اشر وندعس للحشود

 هذا السعودي فوق فوق
 وصيه من أجدادنا
 ومورثه ألحفادنا

 الموت ألجل بالدنا
 هذا السعودي فوق فوق
 عمار يا داري عمار

 طفره ونهضه وأزدهار
 للعز يا أغلى الديار

 هذا السعودي فوق فوق
 سالم يا أمير الشباب
 يا سيدي دمث الجناب
 ياللي طموحك للسحاب
 هذا السعودي فوق فوق

 الشعب يدعم رؤيتك
 يامحنك بعقليتك

 ويالصارم بشخصيتك
 هذا السعودي فوق فوق
 أمن العرب من أمننا
 واللي يخالف سلمنا
 يخاطب برمح وقنا

 هذا السعودي فوق فوق
 جنودنا وقت الخطر

 تعطش على الموت الحمر
 جويه وبر وبحر

هذا السعودي فوق فوق

يا كونترول يا كونترول سجل لنا اقوى 
 دخول

حسب الداليل والفعول فعل السعودي ما 
 يزال

حنا ليا ثارت نشوش ونقلب على البيدا 
 وحوش

وابن الوطن دونه جيوش بالثياب وبالبدال
 نقدح طناخه من سطر وماهمنا درب الخطر
 ونشرب من الدم الحمر كنه فناجيل الدالل

 ومعاهدين ال سعود وال نفرط فالعهود
حنا عمى عين الحسود من دون شك وال 

جدال
 حنا فدا يبو فهد وابشر بعزك والسعد

 على العهد على العهد مانميل لو مال العقال
 بأرواحنا نفدا البلد بأكبر ولد واصغر ولد

والنحسب حساب احد ناقف على خط القتال
 واللي يريد الزعزعة وهللا ماحنا معه

 بالسيف االملح نردعه لو كان ابن عم وخال
 الجيش عنوان الصمود هيباتهم هيبات اسود
وحنا جميعا له جنود من الجنوب الى الشمال

 ايران هي راس البال شر على كل المال
 من قم حتى كربالء هي شر ال بده يزال
 لكن جيناها سوى ما للمرض غير الدواء

وندوس ملعون الثوا في السلم وال االحتالل
 النار تقدح بالزناد وتحول االعداء رماد
 صباح وال فالهجاد ما للهبال اال الهبال

 نمشي على كل الدروب شمال وال فالجنوب
حنا مطانيخ الحروب رجال ال قالوا رجال

 واللي عبث بديننا وهللا ما يدخل بيننا
 ينهان قبل يهيننا ويداس من تحت النعال
 ابشر بعزك يالمليك اسالمنا ما به شريك
وحنا صقورك ما عليك صقور من فوق 

جبال
 واسم العروبة نحتميه ولو تطمع االنذال فيه

 فوجيهنا قبل الوجيه نفداه في حال ومال
والحربي بندر قالها المملكة برجالها

 باقوالها وافعالها ما تختلف في كل حال
 كذا كذا كذا كذا

كذا المراجل او بالش عاش السعودي عاش 
 عاش

ماعاد في الدعوة نقاش وياللي تعادينا تعال

جدول )3)
يوضح الشيالت التي تتناول الوطنية



108

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )8(، العدد )1(،ج )1( جامعة احلدود الشمالية )مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م(      

ــددة  ــم املح ــت القي ــي تناول ــات الت ــل األبي ــم حتلي ت
ــات،  ــى األبي ــا، إليضــاح معن ــاًل أدبًي يف الدراســة حتلي
ومــن ثــم تناوهلــا بالتحليــل االجتامعــي بشــكل 
ــك  ــي، وذل ــلوب التفكيك ــتخدام األس ــل باس مفص

بتفكيــك حمتــوى األبيــات إىل عنــارص وتبويبهــا حتــت 
ــى  حمــاور حمــددة إلدراك العالقــات بــن أجزائهــا حت

ــا. ــول إىل مضموهن ــهل الوص يس

المضمون االجتماعي القيمة المعنى الشطر

االعتزاز بالذات وبالوطن والحكومة 
واالعتزاز باالنتماء إلى الوطن المواطنة

يبيــن الشــاعر هنــا علــو مكانــة المواطــن 	 
مكانــة  علــو  علــى  ويؤكــد  الســعودي 
العلــم ورفرفتــه عاليــاً ألنــه يحمــل كلمــة 

ــد. التوحي
يبيــن أن األمجــاد والشــرف هــو طريقهــم 	 

ومســلكهم دائمــاً
المواطــن 	  مواقــف  ثبــات  علــى  يؤكــد 

الســعودي 

هذا السعودي فوق فوق	 
ياراية التوحيد فوق	 
المجد بك دايم يلوق	 
المجد دربه يسلكه	 
حسب الداليل والفعول فعل السعودي مايزال	 
حنا كذا حنا كذا ماهمنا ذاك وهذا	 

الوحدة والتالحم التعاون

تشــير األبيــات إلــى االســتعداد للتالحــم لحمايــة 
حــدود البــالد ، كمــا تشــير إلــى االســتعداد 
لالتحــاد مــع العــرب لحمايــة بــالد العــرب مــن 

ــداء. األع

يا أطهر بلد وأغلى بلد من دون حدك نتحد	 
أمن العرب من أمننا 	 
وحنا صقورك ما عليك صقور من فوق الجبال	 
واسم العروبة نحتميه ولو تطمع االنذال فيه	 

تجديد الوالء والبيعة للحكومة المواطنة

الــوالء 	  علــى  حفاظهــم  علــى  يؤكــد 
المملكــة.  لحكومــة  والعهــد 

ــى 	  ــه معن ــزي ل ــوم رم ــزك مفه ابشــر بع
عميــق فــي المجتمــع الســعودي يعنــي أنــه 
مســتعد لمنفعــة الشــخص اآلخــر بــكل مــا 
أوتــي مــن طاقــة، كمــا يؤكــد البيــت علــى 

تمســكه بالــوالء والبيعــة للحكومــة.
ــي حــال 	  ــت الجــد وف ــه وق ــى أن يؤكــد عل

اســتدعاء الملــك لحمايــة الوطــن فالشــعب 
الوطــن  يحمــون  جنــود  ســيكونون 

والملــك.

ومعاهدين ال سعود وال نفرط فالعهود	 
والســعد	  بعــزك  وابشــر  فهــد  أبــو  يــا  فــدا   حنــا 

على العهد على العهد ما نميل لو مال العقال
جنـــــــــــــود	  لـــك  كلــــــــــه   الشعــــــــــــــــــب 

أشر وندعس للحشود
يا سيدي يا سيدي حنا جنودك يا بعدي.	 

التضحية من أجل الوطن الشجاعة

ــعودي 	  ــش الس ــتعداد الجي ــى اس ــير إل تش
ــل  ــن أج ــم م ــعب وتضحيته ــة الش لحماي
الوطــن، واســتعداد الشــعب صغيرهــم 
وكبيرهــم لتقديــم أرواحهــم فــداء للوطــن.

ــن 	  ــب الوط ــعودي ح ــرد الس ــرب الف يتش
والتضحيــة مــن أجلــه منــذ نشــأته األولــى 

كمــا يوصــي عليــه اآلبــاء.

وابن الوطن دونه جيوش بالثياب وبالبدال	 
بارواحنا نفدا البلد بأكبر ولد واصغر ولد	 
فوجيهنا قبل الوجيه نفداه في حال ومال	 
أجدادنــا	  مــن   وصيــه 

ألحفادنــا  ومورثــه 
الموت ألجل بالدنا

ما همنا درب الخطر	 

جدول )4)
يوضح معنى األبيات ومضامينها االجتماعية
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محاربة مثيري الفتن المواطنة

ــام 	  ــا الع ــا بمفهومه ــات جميعه ــذه األبي ه
الفتنــة  يثيــر  فــرد  أي  انتمــاء  تنكــر 
ــه،  ــه وينبذون ــم يحاربون ــم وأنه لجماعته
حتــى لــوكان مــن قرابتهــم ولكنــه خالــف 
لمواجهتــه  ذلــك ســبب  كان  الجماعــة، 
ــد  ــدو ض ــع الع ــف م ــه تحال ــه، كون وقتل

جماعتــه.

واللي يريد الزعزعة وهللا ماحنا معه	 
بالسيف االملح نردعه لو كان ابن عم وخال	 
ســلمنا	  يخالــف   واللــي 

يخاطب برمح وقنا
قولوا لمن شب الفتيل	 
عميل للحوثي عميل	 
يعد كم فيهم قتيل	 
يوم المعارك والقـــتـال	 

الذود عن الدين التدين

يعبــر البيــت عــن تبــذ واســتهجان كل مــن 	 
يحــاول المســاس بالديــن، وأنــه ســيجازى 
كتعبيــر  باألحذيــة  والــدوس  بالــذل 

ــة. ــدة اإلهان ــن ش ــازي ع مج
فــي 	  للخــوض  االســتعداد  عــن  يعبــر 

وعــدم  اإلســالم  أجــل  مــن  الحــرب 
الديــن. علــى  المزايــدة 

بيننــا	  يدخــل  مــا  وهللا  بديننــا  عبــث   واللــي 
ينهان قبل يهيننا ويداس من تحت النعال

ابشر بعزك يالمليك اسالمنا مابه شريك	 

عدم المزايدة على حب الوطن المواطنة

يعيــش الفــرد حالــة حــب مــع وطنه فيشــبه 	 
ــى  ــد عل ــي ال يزاي ــة الت الوطــن بالمحبوب
حبهــا ويحميهــا بــكل مــا يملــك ونجــد هــذا 
ــعر  ــي الش ــرر ف ــبيه يتك ــن التش ــوع م الن

العربــي علــى مــر العصــور 

حب الوطن ما به جدال
للمملكة معشوقها يحمي ثراها والجبال

للعز يا أغلى الديار

استدعاء الجيش وتحفيزهم المواطنة

دعوة للجيش لبدء الحرب 	 
امتــداح الجيــش والثقــة فــي قدراتــه علــى 	 

ــف  ــي المواق ــروزه ف ــدو وب ــة الع مجابه
ــه فيهــا الوطــن. ــاح إلي ــي يحت الت

تجســيد الجنــود فــي هيئــة رجــل عطشــان 	 
لكــن هنــا الجنــد يعطشــون للمــوت لشــدة 

إقدامهــم وتضحيتهــم مــن أجــل الوطــن.

يا جيشنا يا جيشنا هيا الى ميداننا	 
جيش الوطن وقت المحن	 
يدعس على كل الفتن	 
ال دن طبل الحرب دن	 
تحسب مواقيف الرجال	 
الخــــــطر	  وقــــــــــــــــــــــــت   جنودنــــــــــــــــــــا 

تعطش على الموت الحمر

المغاالة في االمتداح التفاخر

يشــبه إقدامهــم وثورتهــم فــي الحــرب 	 
وبســالتها لشــدتها  الوحــوش  بثــورة 

فــي 	  الــدم(  )شــرب  لفــظ  يســتخدم 
المــوروث الشــعبي لــدى الباديــة للتعبيــر 
ــة  ــى مجابه ــم عل عــن شــجاعتهم وقدرته

بذلــك. وتفاخرهــم  العــدو 
مفهــوم الطناخــة فــي معناهــا الشــعبي 	 

 تعبــر عــن شــدة الغنــى أو شــدة الشــجاعة 
ــر عــن   أو شــدة الشــهامة إذن، فهــي تعب
محاســن األخــالق وتعبــر فــي البيــت عــن 
ــي  ــجاعتهم ف ــم وش ــب بقدرته ــر الكات فخ

الحــرب.
عــن 	  الســابقة  األبيــات  جميــع  تعبــر 

شــدة افتخــار كتــاب الكلمــات بالشــعب 
منهــم،  جــزء  هــم  الــذي  الســعودي 
ونجدهــم يبالغــون فــي االمتــداح لشــدة 

افتخارهــم.

حنا ليا ثارت نشوش ونقلب على البيداء وحوش	 
نشرب من الدم الحمر كنه فناجيل الدالل	 
حنا مطانيخ الحروب رجال ال قالوا رجال.	 

دعم التقدم والتنمية المواطنة

بالتقــدم 	  الشــاعر  اعتــزاز  عــن  يعبــر 
المملكــة  لــه  الــذي وصلــت  والتطــور 
ــي العهــد التــي  ــة ول ودعــم الشــعب لرؤي

للمجتمــع. التنميــة  تحقــق 

عمــــــــــــــــــــــــار	  داري  يــا   عمـــــــــــــــــــــار 
طفره ونهضه وازدهار

الشعب يدعم رؤيتك	 
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عــدد املشــاهدات: إن الشــعب العــريب الســعودي مــن 
ــا،  ــز بوطنه ــي قيمــة الوطــن وتعت ــي تع الشــعوب الت
وقــد ورثــت حــب الوطــن مــن جيــل إىل جيــل عــر 
ــي،  ــا االجتامع ــة وموروثه ــئة االجتامعي ــة التنش عملي
ــريب  ــع الع ــة املجتم ــة ثقاف ــه طبيع ــا تقتضي ــق م ووف
الســعودي، وذلــك نتيجــة الشــراكها يف القيــم، كــام 
ــايف  ــق الثق ــوز النس ــن رم ــز م ــر رم ــة تعت أن الوطني
للشــعب الســعودي، ويثبــت ذلــك ارتفــاع عــدد 
وقــد  للوطــن،  املوجهــة  للشــيالت  املشــاهدات 
ــعودي(  ــذا الس ــيلة )ه ــاهدات ش ــدد مش ــاوز  ع جت
ــدد  ــذا ع ــاهدة، وه ــون مش ــز 100 ملي ــذات حاج بال
ــوب،  ــع يوتي ــاهدات يف موق ــدد املش ــة بع ــر مقارن كب
ولذلــك تعتــر هــذه الشــيلة هــي األكثــر تــداوالً بــن 
مجيــع الشــيالت، ولذلــك تــم  حتليلهــا نظــًرا لتأثرهــا 
ــايف«  ــرس الثق ــة« الغ ــى نظري ــتنادًا ع ــع، واس املتوق
أن كثــرة التعــرض ألي حمتــوى إعالمــي فــإن التأثــر 
الراكمــي لــه يشــكل اجتاهــات األفــراد لــدى الرمــوز 
التــي حيملهــا هــذا املحتــوى، وبالتــايل يســاهم يف 
عمليــة غــرس القيــم املوجهــة كــام يســاهم يف عمليــة 
ــنا«  ــا جيش ــيلة »ي ــبة لش ــة. وبالنس ــئة االجتامعي التنش
ــك  ــاهدة(. وكذل ــون مش ــدد )23 ملي ــت ع ــد بلغ فق
ــدد )24  ــت ع ــد بلغ ــعودي« فق ــاش الس ــيلة »ع ش

ــاهدة. ــون( مش ملي
 ويعــر ارتفــاع مشــاهدات الشــيالت الســابقة 
ــوع مــن الشــيالت ــر هلــذا الن  عــن وجــود توجــه كب
للجيــش موجهــة  الشــيلتن  كلــامت  إّن   حيــث 

اليمــن يف  احلوثيــن  ضــد  للحــرب   ولتحفيزهــم 
ــعر ــث إّن الش ــعودي ، حي ــش الس ــزاز باجلي  واالعت
ــة ــر اجلاهلي ــذ ع ــار من ــالح لالنتص ــتخدم كس  يس
ــا ــى وقتن ــة وحت ــى البادي ــوي حت  مــروًرا بالعــر النب
 احلــارض، كــام أنــه يعــد كأداة لتحفيــز اجلنــود لتحقيــق
ــي يف ــه دور تارخي ــعر ل ــدو، فالش ــى الع ــار ع  االنتص
ــوس ــر يف نف ــع أث ــام يطب ــارك، ك ــداث املع ــل أح  نق
 مســتمعيه ألنــه يــأيت بأســلوب قريــب للنفــوس
 وحياكــي مشــاعرهم ، كــام أنــه يثــري قضاياهــم ، ولــذا
ــة ــيالت خاص ــن الش ــوع م ــذا الن ــه هل ــد التوج  نج
ــاعر ــن مش ــر ع ــايس ويع ــلوب مح ــؤدى بأس ــذي ي  ال

الشــعب.
مواضيع الشيالت:

ــب  ــو »ح ــس وه ــوع رئي ــيالت يف موض ــر الش تنح
ــداح  ــيالت إىل امت ــات الش ــر أبي ــام تش ــن« ، ك الوط
النفــوس  يف  احلامســة  وبــث  واحلكومــة  الوطــن 
ــاق  ــوة إىل االتف ــكام والدع ــن واحل ــزاز بالوط واالعت
والتالحــم، كــام تشــر إىل اإلقــدام والشــجاعة حلاميــة 
الوطــن، وتشــر أيضــًا إىل وجــوب محايــة الديــن ونبــذ 
املخالفــن ملعايــر اجلامعــة، كــام تدعــو إىل بــث محاســة 
جنــود الوطــن حلاميــة احلــدود وامتداحهــم واالعتــزاز 

هبــم.
القيم التي حتملها الشيالت الوطنية:

 قيمــة حــب الوطــن )املواطنــة(: وتعتــر هــذه القيمــة 
ــم التــي حيملهــا الشــعب الســعودي  مــن أســمى القي
وحتقيــق  االســتقرار  لديمومــة  رضورة  ووجودهــا 
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ــع. ــوازن يف املجتم الت
ــي  ــم الت ــر القي ــن أكث ــجاعة م ــر الش ــجاعة: تعت الش
يعتــز هبــا العــرب عــى مــر التاريــخ، والزالت تشــكل 
ــز  ــؤرش لتمي ــي م ــراد فه ــدى األف ــا ل ــًرا اجتامعيًّ تأث
الفــرد الــذي حيملهــا يف املجتمــع وحتــدد مكانتــه بــن 

ــع. ــراد املجتم أف
الفخــر: يعــد الفخــر فــن مــن فنــون الشــعر ويقــرن 
غالبــًا بقيــم الشــجاعة واحلامســة وفيــه يتغنــى الشــاعر 
ــجل  ــم، ويس ــم وعزهت ــيد بمنعته ــه، ويش ــاد قوم بأجم

ــا هبــم. مفاخرهــم مباهًي
ــر  ــة ذات أث ــة أخالقي ــاون قيم ــر التع ــاون: يعت التع
إجيــايب عــى املجتمــع فهــو يقــوي املجتمــع وجيعلــه ذا 
هيبــة أمــام أعدائــه وبالتــايل خيافــون مــن قــوة أفــراده 
ويمتنعــون عــن جماهبتــه، ومــن خاللــه يمكــن حتقيــق 

ــركة. ــع املش ــداف املجتم أه
ــر  ــر اجتامعــي كب ــن ذو قيمــة وأث ــن: يعــد التدي التدي
يف حيــاة الفــرد واجلامعــة، حيــث إّنــه مــن فطــرة 
ــن  ــا الدي ــن يرعه ــود قوان ــاج لوج ــان أن حيت اإلنس

ــلوكه. ــط س ــه، وتضب ــم حيات تنظ
مضامني القيم يف الشيالت الوطنية:

ااًلعتــزاز وااًلنتــامء: تظهــر كلــامت الشــيالت . 	
عــدة أشــكال مــن االعتــزاز، كاالعتــزاز بالوطــن 
واالعتــزاز بعلــو قيمــة املواطــن الســعودي )هــذا 
الســعودي فــوق فــوق (، واعتــزازه برفعــه لرايــة 
ــز  ــام يعت ــوق (، ك ــد ف ــة التوحي ــالم) ياراي اإلس
ــف  ــل كن ــة) يف ظ ــادة حكيم ــت قي ــوده حت بوج

صــور  أحــد  بالوطــن  واالعتــزاز  اململكــة(، 
الوطنيــة ، فتحــرص احلكومــات دائــاًم مــن خــالل 
ــوب  ــموع واملكت ــالم )املس ــائط االع ــع وس مجي
واملرئــي، و تريــب كتــب املناهــج الدراســية 
املناســبات  واســتغالل  الرســمي(،  )التعليــم 
الوطنيــة( لتعزيــز رشف االنتــامء للوطــن مــن 
خــالل تأصيــل االعتــزاز واالنتــامء يف نفــوس 
املواطــن  حيافــظ عــى  املواطنــن ممــا جيعــل 
ــام  ــك، ك ــا يمل ــكل م ــا ب ــذود عنه ــا وي ممتلكاهت
ــم  ــام وتعويده ــد بالنظ ــب التقي ــم ح ــأ لدهي ينش
ــام  ــن، ك ــة الوط ــل خدم ــن أج ــل م ــى العم ع
نالحــظ تكــرار مفهــوم )املجــد( يف الشــيالت يف 
ــه  قولــه )املجــد بــك دايــم يلــوق( و )املجــد درب
ــة  ــم القوي ــن املفاهي ــد م ــوم املج ــلكه( فمفه يس
ــدى  ــزاز ل ــرف واالعت ــر ال ــرر يف مناب ــي تتك الت

ــرب.  الع
الوحــدة والتالحــم: اتفــاق املجتمــع العــريب . 	

ــؤدي  ــا ي ــم مم ــام بينه ــدة في ــى الوح ــعودي ع الس
واســتمراره،  املجتمــع  اســتقرار  ضــامن  إىل 
وارتفــاع مســتوى االلتــزام وأيضــًا تالمحهــم مــع 
ــدو  ــة الع ــوة ملجاهب ــكل ق ــرب يش ــم الع إخواهن
ــيالت،  ــامت الش ــه كل ــذي حتمل ــى ال ــذا املعن وه
ــه   ــوردو« يف كتاب ــامل« ب ــه الع ــر عن ــا ع ــك م وذل
ــة  ــوز داخلي ــن رم ــر ع ــايف إذ تع ــال الثق رأس امل
ــل  ــرد للتفاع ــداد الف ــى إع ــل ع ــتدجمة تعم مس
بإجيابيــة مــع مواقــف التنافــس وتفســر العالقات 
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ــن  ــل ضم ــة ويدخ ــداث الثقافي ــة واألح الثقافي
ــر  ــورة الفك ــاهم يف بل ــا يس ــايف م ــال الثق رأس امل
ــه  ــه وجعل ــح مدارك ــالل فت ــن خ ــه م وإنضاج
مســامها فعــاالً يف إعــداد املجتمــع إعــدادًا ناجحًا ، 
فرمــوز كالوحــدة والتالحــم تتكــرر عى االســامع 
ــيلة  ــل ش ــيالت، مث ــاهدات الش ــة أن مش خاص
ــاوزت100  ــوق(، جت ــوق ف ــعودي ف ــذا الس )ه
ــة  ــاج الثقاف ــدف إىل إدم ــا هي ــاهدة مم ــون مش ملي
ــع  ــة املجتم ــوز يف ثقاف ــخصية كالرم ــق الش يف نس
الروابــط  املجتمع ومتانــة  وحــدة  فبقــدر 
والعالقــات بــن أفــراده بقــدر قــوة الدولــة 
وقدرهتــا عــى مقاومــة أي حماولــة خارجيــة للنيــل 
ــق  ــن أن تتحق ــي ال يمك ــل اخلارج ــا، فالعام منه
أهدافــه ويــؤيت أثــره إال يف جمتمــع تســوده الفرقــة 
ــه يف  ــد أن ــذا نج ــع، ل ــراد املجتم ــن أف ــداء ب والع
املياديــن السياســية ترتفــع شــعارات الوحــدة 
ــراد املجتمــع  ــة أف ــى يســتطيع تعبئ والتالحــم حت
ــام  ــة ، ك ــه الدول ــر في ــي تس ــاه الت ــس االجت يف نف
أن ذلــك حيقــق هلــا االســتقرار واألمــان الداخــي 
ــا  ــرب، مم ــم الع ــع أخواهن ــم م ــايل تالمحه وبالت
يــؤدي إىل نفــس النتائــج. وبعــض الشــيالت 
ــرب  ــبب ح ــيام بس ــن الس ــة لليم ــًة موجه خاص
ــكيلهم  ــن وتش ــن اليم ــم ألم ــن وزعزعته احلوثي
اخلطــر عــى أمــن اململكــة، لــذا جــاءت احلاجــة 
للوحــدة والتالحــم لصــد خطرهــم، وتركيــز 
ــاء  ــم ج ــرب والتالح ــدة الع ــى وح ــد ع القصائ

نتيجــة للتآلــف والتــآزر الــذي يدعــو لــه الديــن 
ــة  ــع دراس ــق م ــذا يتف ــف. وه ــالمي احلني اإلس
املضامــن  بعنــوان  حامــد )2011(  نجــالء 
األخالقيــة للحكايــة الشــعبية املوصليــة بالعــراق 
التــي تــرى أن احلكايــة الشــعبية جــزء مهــم مــن 
الثقافــة هتــدف إىل زرع العطــاء والتضحيــة وبنــاء 
ــر  ــوى اخل ــم ق ــًا لتالح ــان وفق ــخصية اإلنس ش
واإلخــالص يف خدمــة اآلخريــن عــى وفــق 

أفضــل الســبل. 
ــة . 	 ــيس الدول ــة تأس ــذ بداي ــة: من ــواًلء للحكوم ال

الســعودية احلديثــة عــي يــد املؤســس املــك عبــد 
العزيــز – رمحــه اهَّلل- واملجتمــع أدرك التحــول 
ــة  اإلجيــايب الــذي أســهم بحــدوث النقلــة النوعي
يف التقــدم وحتقيــق الرفاهيــة للمجتمــع، لــذا 
ــة  ــدم للدول ــل والتق ــذا الفض ــعب هب ــن الش يدي
ومــا عملــت وتعمــل، لــذا نجــد أن غالبيــة 
املطلــق  بالــوالء  يتحــى  الســعودي  الشــعب 
ــل  ــوالء جي ــع ال ــوارث املجتم ــد ت ــة وق للدول
بعــد جيــل وتناقلــوا مجلــة شــهرة الزال يرددهــا 
الشــعب حتــى وقتنــا احلــارض ) اهَّلل يعــز الدولــة( 
ــن  ــة م ــود املبذول ــم للجه ــن تقديره ــرًا ع تعب
احلكومــة يف ســبيل توفــر ســبل العيــش للمواطن 
ــات  ــود معارض ــن وج ــم م ــعودي، و بالرغ الس
لعلــه بســبب ذهنيــة التغــر لــدى بعــض األفــراد 
التــي يصعــب عليهــا تقبــل التغــر، إال أهنــا تصــل 
ــة  ــد الغالبي ــذا نج ــاد. ول ــة االعتي ــا ملرحل بعده
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ــة  ــط احلكوم ــم خط ــع تدع ــن املجتم ــى م العظم
ــرد  ــن الف ــة ب ــة تبادلي ــوالء عملي ــة، فال التنموي
ــدم  ــا تق ــدر م ــا فبق ــي إليه ــي ينتم ــة الت واجلامع
احلكومــات لشــعوهبا مــن مقومــات احليــاة يقــدم 
هلــم الشــعب الــوالء واالنتــامء واحلــب ممــا حيقــق 
هلــم األمــان والقبــول داخــل اجلامعــة نتيجــة 
ــة  ــير عملي ــاهم يف تس ــدوره يس ــذي ب ــد ال للتأيي
ــتمرار  ــتقرار واس ــق االس ــو وحتقي ــدم والنم التق

ــع. ــور املجتم ــة، وتط ــاة الطبيعي احلي
أفــراد . 	 يعــي  الوطــن:  أجــل  مــن  التضحيــة 

املجتمــع أن مــا وصلــوا إليــه مــن تغــر حضــاري 
مل يتــم إال نتيجــة لشــجاعة األجــداد يف تضحيتهــم 
بأرواحهــم لتأســيس الوطــن وحتقيــق النمــو 
ــن  ــة م ــوم التضحي ــد أن مفه ــذا نج ــدم، ل والتق
أجــل الوطــن والــذود عــن حــدوده مفهــوم 
أخالقــي، حيــث إّنــه واجــب إلزامــي عــى 
ــن  ــح الوط ــدم مصال ــح أن يق ــن صال كل مواط
يقــدم  وأن  الفرديــة  مصاحلــه  عــى  واجلامعــة 
ــن  ــن الوط ــى أم ــاظ ع ــك للحف ــا يمل ــى م أغ
واســتقراره، ويف هــذا الشــأن قــال الشــاعر الكبــر 

مصطفــى الرافعــي:
يكــن  مل  مــن  األوطــاِن  مــن  وليــَس 
ينتمــي إليهــنَّ  أمســى  وإن  فــداء      هلــا 
لــذا التضحيــة مــن أجــل الوطــن قيمــة عظيمــة 
تقتــي أن يقــدم الفــرد كل مــا يملــك يف ســبيل 

ــى وطنه.  ــاظ ع احلف

حماربــة املخالفــن و مثــري الفتــن: املجتمــع . 5  .5
املجتمعــات  مــن  كغــره  الســعودي  العــريب 
ــه  ــة توج ــم اجلمعي ــت القي ــي الزال ــة الت العربي
ســلوك أفرادهــا وأفعاهلــم، لــذا نجــد أن أفرادهــا 
يامرســون مــا يســمى يف علــم االجتــامع »بالضبــط 
الفــرد بااللتــزام بقيــم  املقنــع« حيــث تقنــع 
اجلامعــة بنــاًء عــى انتامئــه جلامعتــه، ويــامرس 
ــر،  ــذ الصغ ــئة من ــة التنش ــالل عملي ــع خ التطبي
ويكــون اجلــزاء االجتامعــي عــى خمالفة هــذا النوع 
ــث  ــوي، حي ــزاء معن ــي ج ــط االجتامع ــن الضب م
يــامرس ضــد مــن خيــرج عــى القيــم االجتامعيــة 
ــة  ــد خمالف ــن تع ــارة الفت ــتهجان، واث ــذ واالس النب
ــى يف  ــذا املعن ــرار ه ــد تك ــذا نج ــة ل ــم اجلامع لقي
ــة  ــد الزعزع ــي يري ــل ) وال ــيالت مث ــامت الش كل
واهَّلل ماحنــا معــه( )الــي خيالــف ســلمنا خياطــب 
ــد  ــل ...يع ــب الفتي ــن ش ــوا مل ــا( )قول ــح وقن برم
ــعودي  ــريب الس ــع الع ــل ( واملجتم ــم قتي ــم فيه ك
ــم املجتمــع  ــب  يرفــض اخلــروج عــن قي يف الغال
كيــف وأن هــذا اخلــروج ســبب لزعزعــة األمــن 
واســتقرار البــالد، لــذا نجــد أن مــن يقــف إلثــارة 
الفتنــة يواجــه باجلــزاء يف الضبــط الرســمي، كــام 
ــراد  ــل أف ــن قب ــع م ــط املقن ــده الضب ــامرس ض ي
ــذ  ــن نب ــوي م ــون معن ــه يك ــزاء في ــع واجل املجتم
واســتهجان، وهــذا النــوع يســاعد املجتمــع عــى 
ــذ  ــث أن النب ــم حي ــم وأمنه ــى وحدهت ــاظ ع احلف
ــردع  ــة ل ــون ذا فاعلي ــوس ويك ــر يف النف ــرك أث ي
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ــايف  ــذي ين ــلوك ال ــراف الس ــن اق ــن ع املخالف
معايــر وقيــم املجتمــع ، ويف املقابــل فــإن االنتــامء 
للوطــن هــو الســبيل للقضــاء عــى الظواهــر 
و«التطــرف«  »اإلرهــاب«  ســيام  ال  الســلبية 

ــي. ــع العامل ــام املجتم ــاين منه ــذي يع وال
الــذود عــن الديــن: احتــل الديــن مكانــة هامــة يف . 	

املجتمعــات منــذ القــدم، ويعــد مــن أقــوى النظــم 
ــه  ــره ونواهي ــه وأوام ــذي بتعاليم ــة ال االجتامعي
ــيام  ــي، الس ــلوك االجتامع ــق يف الس ــق التواف حيق
ــع  ــم جلمي ــاء متم ــذي ج ــالمي ال ــن اإلس الدي
ومــكان،  زمــان  كل  مــع  ويتوافــق  الرائــع 
ــات  ــع احتياج ــة م ــه متوافق ــت تعاليم ــد كان فق
التــي  والقوانــن  القواعــد  بفضــل  البريــة 
ــك  ــى التامس ــل ع ــراد وتعم ــات األف ــم عالق تنظ
لــذا  الذاتيــة،  باملشــاعر  االجتامعــي والســمو 
ــالمي  ــن اإلس ــم الدي ــرد لتعالي ــوع الف ــإن خض ف
ــه،  ــاب نواهي ــره واجتن ــذ أوام ــه تنفي ــرض علي يف
ــي  ــه الت ــادًا بمبادئ ــه واعتق ــًا ب ــام وإيامن ــًا للنظ حب
ــة  ــى محاي ــرص ع ــايل حي ــه، وبالت ــه ذات ــق ل حتق
ــل لــه  هــذا الديــن والــذود عنــه، الــذي يكف
ــه، ويتضــح هــذا  حقوقــه كــام حيــارب مــن يعادي
املضمــون يف كلــامت الشــيالت )إســالمنا مــا بــه 
ــل  ــا يدخ ــا واهَّلل م ــث بدينن ــي عب ــك(، )وال رشي
ــر  ــن أكث ــعودي م ــعب الس ــث إّن الش ــا( حي بينن
الشــعوب التزامــًا بالديــن اإلســالمي ومتســكًا بــه 
ــامل  ــم ع ــامع منه ــامء االجت ــض عل ــد بع ــد أك ، وق

ــن ودوره  ــة الدي ــى أمهي ــم« ع ــامع »دور كاي االجت
يف محايــة النظــام االجتامعــي، واعتــره قــوه مؤثــره 
ــط  ــق الضب ــي وحتقي ــزام األخالق ــت االلت يف تثبي

االجتامعــي.
ــرًا يف . 	 ــرر كث ــن: يتك ــب الوط ــدة يف ح ــدم املزاي ع

ــي  ــح أو النبط ــواء كان الفصي ــريب س ــعر الع الش
يعيــش  الفــرد  وأن  باملحبوبــة  الوطــن  تشــبيه 
ــزل  ــام يتغ ــه ك ــزل ب ــه ويتغ ــع وطن ــب م ــة ح حال
األبيــات،  التغنــي يف  بمحبوبتــه ونجــد هــذا 
ــوقها(،  ــة معش ــاعر )للمملك ــول الش ــث يق حي
حتــى إّن الشــاعر إبراهيــم العواجــي يقــارن حــب 

ــول: ــث يق ــن حي ــب الوط ــه بح حمبوبت
احتار أهيام ُحبِّي وُمْلهمتي

َببا وأْصـُل َوُجـدي وإن كانت هـي السَّ
ذاُت العيون التي أسكنُتها َبَدين

ويف قصيدي ويف قلبي وما َوَجبا
أم أهنا األرُض أعَطْتني هويَتها

فرِِصُت معشوَقها واألصَل والنََّسبا
اًل َفْرَق ِعنْدَي فاألشباه واحدة

كالمها الرسُّ ما غاب، واًل اْغرََتبا
مها الرباءات يف شعري ويف سفري

وما بلغت ومل أبلــــــــــغ هبا األربا
»حممــود  الفلســطيني  الشــاعر  قــال  وقــد 
حبيبــة واألرض  عاشــق..  إننــي  درويــش«: 
الوطــن  حــب  فــإن  املنطلــق  هــذا  ومــن 
ــه ويعــزز االنتــامء يف  ــزاز ب يدعــي الفــرد لالعت
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ــاب ريض  ــن اخلط ــر ب ــال عم ــد ق ــوس وق النف
ــد  ــرب البل ــان خل ــب األوط ــوال ح ــه )ل اهَّلل عن
الســوء( ، ال عجــب أن حيــب املــرء وطنــه فهــو 
مصــدر إلشــباع احلاجــات األساســية لإلنســان 
واحلفــاظ عــى كرامتــه، وحــب الوطــن فضيلــة 
وهــي غريــزة متأصلــة يف النفــوس، فاإلنســان 
ــته  ــه ومدرس ــن بيت ــن م ــب الوط ــب ح يكتس

ــه.  ــط ب ــه املحي وجمتمع
اســتدعاء اجليــش وحتفيزهــم: الشــعر احلــريب . 	

ــعر  ــراض الش ــن أغ ــرض م ــروب غ ــعر احل أو ش
يســتخدم منــذ القــدم لبــث محاســة اجليــش 
ــوان  ــن أل ــون م ــرب ل ــد احل ــم، وقصائ وحتفيزه
الشــعر متعــارف عليهــا يف املــوروث الثقــايف، 
ــجاعة  ــم بالش ــش ونعته ــداء للجي ــه ن ــون في ويك
ــذ القــدم حتــى اآلن وهــو  واإلقــدام، واألدب من
قريــن احلــرب يســتخدم الســتثارة النفــوس، 
عــى  حيــرض  كالفــارس  الشــاعر  دور  وكان 
القتــال ويثــر التنافــس ويذكــر األجمــاد لتشــجيع 
اجلنــود، وقــد عــرف الشــاعر حســان بــن ثابــت 
االنصــاري بشــاعر الرســول صــي اهَّلل عليــه 
وســلم وبدفاعــه عنــه وعــن االســالم، وقــد كان 
أقــوى الشــعر يف احلــروب ويبــدو أن النغمــة 
ــي  ــعر، وه ــن الش ــوع  م ــذا الن ــى ه ــيطرة ع املس
نغمــة تقــرب مــن اإلنشــاد اجلامعــي، ممــا جيعــل 
ــاء؛ وذلــك  تلــك النصــوص تكــون صاحلــة للغن
ــهولة  ــى س ــة ع ــة الرسيع ــذه النغم ــاعدة ه ملس

ــامس يف  ــث احل ــم ب ــن ث ــد، وم ــظ والردي احلف
النفــوس، وقــد قــام كثر من الشــعراء الســعودين 
بنظــم الشــيالت للتصــدي حلــرب احلوثيــن ضــد 
اليمــن والســعودية وذلــك للتعبــر عــن الصالبــة 
ــا  ــك م ــة وذل ــود واالســتعداد للتضحي والصم
ــة،  ــيالت ذات العالق ــون الش ــا مضم ــه لن وضح
»التفاعليــة  النظريــة  عليــه  تؤكــد  مــا  وهــذا 
ــرت  ــورج هرب ــامل »ج ــة الع ــق رؤي ــة« وف الرمزي
ميــد« مــن أن التفاعــل حيــدث اســتنادًا عــى 
ــور  ــا، وتتط ــرد دالالهت ــم الف ــي يتعل ــوز الت الرم
خــرة الفــرد نتيجــة لفهمــه املعــاين والرمــوز 
ــراد  ــل األف ــدث تفاع ــة، وحي ــدالالت الثقافي وال
مــع الشــيالت نتيجــة لقيمتهــا لدهيــم فــإذا كانــت 
ــا  ــم نحوه ــا واجتاهه ــم معه ــإن تفاعله ــة ف إجيابي
يكــون أقــوى، كــام أهنــا تنعكــس عــى ســلوكهم 

ــلوك. ــذا الس ــى هل ــي معن وتضف
املغــااًلة يف ااًلمتــداح: )حنــا ليــا ثــارت نشــوش( . 	

ــدم  ــن ال ــرب م ــروب( )ن ــخ احل ــا مطاني )حن
احلمــر( نالحــظ مــن خــالل الكلــامت املبالغــة يف 
ــر  ــة للتعب ــوًزا قوي ــل رم ــا حتم ــام أهن ــداح ك االمت
والبســالة يف أرض  بالشــجاعة  عــن االعتــزاز 
ــم  ــى أعدائه ــاء ع ــى القض ــم ع ــرب وقدرهت احل
واالنفعــال  اجلياشــة  العاطفــة  نتــاج  وذلــك 
ــل  ــي حتم ــاين الت ــذه املع ــالل ه ــن خ ــوي، وم الق
رمــوز ترددهــا األبيــات نجــد أهنــا جــاءت بلغــة 
اجلامعــة )حنــا( حيــث أن للغــة الشــاعر وأســلوبه 
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ــه  ــع، وأن ــه يف املجتم ــرد واندماج ــارة الف دور إلث
جــزء مــن هــذه اجلامعــة التــي يعتــز هبــا الشــاعر 
ويمتدحهــا، وبالتــايل يــؤدي إىل اســتجابة انفعاليــة 
نتيجــة لطبيعــة املوقــف، ممــا حيــدد ســلوك الفــرد 
ــة  ــع دراس ــق م ــذا يتف ــتجابته، وه ــى اس ــاًء ع بن
االجتامعيــة  الداللــة  بعنــوان   )2017( محيــد 
للنكتــة يف املجتمــع اجلزائــري حيــث أثبتــت 
ــم  ــة للتحك ــة اجتامعي ــة وظيف ــا أن للنكت نتائجه
ــة اخلــوف،  ــن بالســخرية وإزال يف ســلوك اآلخري
وحتديــد أنــامط الســلوك املقبــول عــر النقــد 
ــة. ــوب االجتامعي ــن العي ــف ع ــخرية والكش والس

يــدرك . 		 عندمــا  والتنميــة:  التقــدم  دعــم 
ــر النهضــة والتقــدم يف رفــع مســتوى  الشــعب أث
ــامء  ــعور باالنت ــك الش ــزز ذل ــم يع ــة لدهي املعيش
الوطنــي ممــا حيقــق التنميــة الشــاملة ويدعــم 
ــة  ــهم يف حمافظ ــوره، ويس ــن وتط ــتقرار الوط اس
املواطنــن عــى املمتلــكات العامــة والدفــاع عــن 
مصلحــة الوطــن، كــام يضمــن دعمهــم ووالئهــم 
للحكومــة، ومــن الواضــح يف الشــيالت أهنــا 
ــر التقــدم وأهنــا ســبيل للرفعــة والعلــو  تــرز مآث
ــار(  ــة وازده ــرة وهنض ــامر طف ــا داري ع ــامر ي )ع
)هــذا الســعودي فــوق( ولــذا تؤيــد خطــط 

ــك(. ــم رؤيت ــعب يدع ــة )الش التنمي

احلادي عرش: أهم النتائج
حيــث  	 تــداوالً  األكثــر  الوطنيــة  الشــيالت 

مليــون   100 مشــاهداهتا  بعــض  جتــاوزت 
. ة هد مشــا

تتكــرر يف الشــيالت الوطنيــة مضامــن االعتــزاز  	
ــزاز  ــن / االعت ــزاز بالوط ــوره االعت ــع ص بجمي
االعتــزاز   / باحلكومــة  االعتــزاز   / باملواطــن 

ــن. ــامء للوط ــزز رشف االنت ــا يع ــن( مم بالدي
أكــدت الشــيالت الوطنيــة عــى مضامــن التديــن  	

ملــا للديــن مــن أمهيــة ودور يف محايــة النظــام 
تثبيــت  قــوة مؤثــرة يف  االجتامعــي واعتبــاره 
االلتــزام األخالقــي وحتقيــق الضبــط االجتامعــي.

ــم  	 ــمى القي ــن أس ــن م ــب الوط ــة ح ــر قيم تعت
التــي حيملهــا الشــعب الســعودي ووجودهــا 
رضورة لديمومــة االســتقرار وحتقيــق التــوازن يف 

ــع. املجتم
ــة مــن  	 أكــدت الشــيالت عــى مضمــون التضحي

ــي  ــة تقت ــة عظيم ــه قيم ــك بأن ــن ذل ــل الوط أج
أن يقــدم الفــرد كل مــا يملــك يف ســبيل احلفــاظ 

عــى وطنــه.
النبــذ  	 مفاهيــم  الشــيالت  كلــامت  يف  تتكــرر 

ــرج  ــن خي ــد م ــامرس ض ــث ي ــتهجان حي واالس
عــى القيــم االجتامعيــة ، وإثــارة الفتــن تعــد 
لقيــم مــا يســمى يف علــم االجتــامع  خمالفــة 
ــزام  ــرد بااللت ــع الف ــث تقن ــع« حي ــط املقن »بالضب
بقيــم اجلامعــة بنــاًء عــى انتامئــه جلامعتــه، ويــامرس 
ــر،  ــذ الصغ ــئة من ــة التنش ــالل عملي ــع خ التطبي
ــذا  ــة ه ــى خمالف ــي ع ــزاء االجتامع ــون اجل ويك



صاحل بن رميح الرميح وسارة بنت سلطان الثبييت :الشيالت الشعبية وتأثريها على قيم الوطنية: دراسة وصفية حتليلية  119-89

117

ــا  ــزاء معنويًّ ــي ج ــط االجتامع ــن الضب ــوع م الن
بالنبــذ واالســتهجان.

ــادات  	 ــن ع ــق م ــة تنبث ــيالت الوطني ــاين الش مع
ــي. ــع املح ــد املجتم وتقالي

الثاين عرش: التوصيات العملية:
فهــي  	 الوطنيــة  بالشــيالت  االهتــامم  رضورة 

تعــزز الروابــط بــن أفــراد املجتمــع وذلــك عــر 
ــل  ــبكات التواص ــة وش ــالم املختلف ــائل اإلع وس

االجتامعــي.
تسجيل الشيالت حتت مظلة رسمية.  	
ــة  	 ــة حكومي ــى رقاب ــيالت ع ــرور الش ــوب م وج

ــوى. ــق املحت لتدقي
وتوجيــه  	 للوطــن  املوجهــة  الشــيالت  دعــم 

الوطــن. ملــا خيــدم مصلحــة  حمتواهــا 
التوصيات العلمية )أهم املقرحات(: 	
إجــراء املزيــد مــن الدراســات والبحــوث العلمية  	

حــول أمهيــة الشــيالت يف املجتمــع مثل:
دراســة عــن دور الشــيالت يف تعزيــز األمــن  	

الفكــري.
دراســة عــن تأثــر الشــيالت عــى ســلوك أفــراد  	

املجتمــع.

املصادر واملراجع
أواًًل/ املصادر واملراجع العربية: 
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الملكية الفكرية لتصميم العالمة التجارية في المملكة العربية السعودية
 وسمية بنت محمد العشيوي )*(

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
)قدم للنشر يف 1441/12/25هـ، وقبل للنشر يف 1443/2/18هـ(

ـــن  ـــد م ـــر واحل ـــي املبتك ـــم اجلرافيك ـــة التصمي ـــعودية حلامي ـــة الس ـــة العربي ـــة يف اململك ـــة والوطني ـــامت الدولي ـــات واملنظ ـــرض دور اجله ـــث إىل ع ـــدف البح ـــث: ه ـــص البح ملخ
ـــة  ـــة الفكري ـــوق امللكي ـــي بحق ـــم اجلرافيك ـــي املصم ـــز وع ـــة تعزي ـــح أمهي ـــرض توضي ـــة بغ ـــات التجاري ـــد العالم ـــة يف تقلي ـــة املتبع ـــاليب اجلرافيكي ـــرض األس ـــاري، بع ـــش التج الغ
ـــة  ـــة مادي ـــة؛ لعين ـــة الفكري ـــات امللكي ـــعودية لسياس ـــة الس ـــرح الوثيق ـــالل ط ـــن خ ـــي م ـــي التحلي ـــج الوصف ـــث املنه ـــع البح ـــة. اتب ـــة التجاري ـــم العالم ـــكارات تصمي ـــة باالبت اخلاص
ـــب  ـــة حس ـــص العين ـــق خصائ ـــة وف ـــن يف اململك ـــن املقم ـــعودين م ـــر الس ـــعودين، وغ ـــن الس ـــن املصمم ـــة م ـــة قصدي ـــة برشي ـــة، وعين ـــات جتاري ـــن عالم ـــارات م ـــا خمت متثله
ـــبته 19%،  ـــا نس ـــعودين )12( م ـــر الس ـــن غ ـــدد املصمم ـــغ ع ـــن بل ـــبته %81، يف ح ـــا نس ـــعوديون م ـــن الس ـــة )51( م ـــل العين ـــث مث ـــرة، حي ـــنوات اخل ـــدد س ـــية وع اجلنس
ـــاد  ـــم اإلقتص ـــا يف دع ـــة ودوره ـــة التجاري ـــي للعالم ـــم اجلرافيك ـــكار املصم ـــات ابت ـــث أدبي ـــرض البح ـــتبانة. وع ـــة، وأداة االس ـــة، وأداة املالحظ ـــأداة املقابل ـــة ب ـــتعانت الباحث اس
ـــامذج  ـــرض ن ـــالل ع ـــن خ ـــة م ـــات التجاري ـــد يف العالم ـــاليب التقلي ـــة ألس ـــة حتليلي ـــر دراس ـــاري ع ـــش التج ـــن الغ ـــد م ـــرة واحل ـــة املبتك ـــة التجاري ـــة العالم ـــامت محاي ـــق دور منظ وف
ـــة  ـــن محاي ـــى قوان ـــم ع ـــالع املصم ـــة وإط ـــب دراي ـــة بحس ـــن متفاوت ـــي املصمم ـــة وع ـــث أن درج ـــج البح ـــت نتائ ـــة. اثبت ـــة التجاري ـــد العالم ـــة بتقلي ـــا املتعلق ـــض القضاي لبع
ـــوق  ـــة بحق ـــة املتصل ـــة والعاملي ـــن املحلي ـــات القوان ـــاول تطبيق ـــون يتن ـــم والفن ـــص التصامي ـــة لتخص ـــة اجلامعي ـــتقل يف الدراس ـــرر مس ـــداد مق ـــت بإع ـــة، وأوص ـــة الفكري امللكي

ـــة. ـــة الفكري امللكي
الكلامت املفتاحية: امللكية الفكرية، العالمة التجارية، التصميم اجلرافيكي، املصمم يف السعودية، اهليئة السعودية للملكية الفكرية.
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مقدمة:
   ُتســهم فنــون اجلرافيــك يف تعزيــز العمليــات احليويــة 
ــات  ــر اإلبداع ــة يف تطوي ــة ممثل ــا احلديث للتكنولوجي
واالخرتاعــات، يف التعبــر عــن العالقــة بــن املفاهيــم 
ــهم يف  ــومات ُتس ــاج رس ــق إنت ــن طري ــكال، ع واألش
تفســر املحتــوى البــري واختصــاره، وال يــأيت هــذا 
ــات  ــا باملتطلب ــم عامًل ُن املصم ــوِّ ــا ُيَك ــج إال عندم النات
ــه  ــز علي ــا ترتك ــو م ــة، وه ــة والفني ــة واملهاري املعرفي

ــة. ــات التجاري ــاج العالم ــة إلنت ــم اإلبتكاري املفاهي
ــال  ــات جم ــة لتطبيق ــات الذهني ــق اإلبداع ــع تالح وم
التصميــم اجلرافيكــي. عرضــت املنظمــة العامليــة 
ــة عــن رؤيتهــا حــول كل مــا ينتجــه  ــة الفكري للملكي
ويبدعــه العقــل والذهــن اإلنســاين، مــن األفــكار التي 
تتجســد يف أشــكال ملموســة؛ يمكــن محايتهــا وتتمثــل 
واالبتــكارات  والعقليــة،  الفكريــة  اإلبداعــات  يف 
ــوم  ــات والرس ــم العالم ــات ووتصمي ــل االخرتاع مث
ــن  ــوق املؤلف ــة وحق ــامت النوعي ــامذج والتصمي والن

.(Gray, 2020)

هــذا وتعمــل الــدول عــى ســن القوانــن والترشيعات 
حلاميــة وحفــظ حقــوق املصمــم املبتكــر مــن التقليــد، 
فالترشيــع هــو املصــدر املبــارش والفعــال حلاميــة هــذا 
احلقــوق  فحقوق امللكية الفكرية هــي  احلقــوق، 
ــى  ــي ع ــم اجلرافيك ــا املصم ــع هب ــي يتمت ــة الت املعنوي
نتاجــه الفكــري املبتكــر. وقــد يتدنــى مســتوى القيــم 
االعتــداء عــى  فيتــم  التصميــم  لبعــض ممــاريس 
ــة؛  ــع متنوع ــد لدواف ــري بالتقلي ــكار الفك ــذا االبت ه

ــاون  ــة تع ــع أول اتفاقي ــم توقي ــام )2008( ت ــي ع فف
 (quote) ــة ــة ورشك ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــا ب م
للحاميــة العامليــة للملكيــة الفكريــة بالغرفــة التجاريــة 
الصناعيــة بجــدة لتنظيــم املنتــدى العــريب حلاميــة 
املســتهلك ومكافحــة الغــش التجــاري والتقليــد. 
ــات  ــأن عملي ــة ب ــات االقتصادي ــد أوردت الدراس فق
ــد  ــى الصعي ــة ع ــة التجاري ــاك العالم ــد وانته التقلي
ــارات  ــدى ملي ــائر تتع ــي أدت إىل خس ــدويل واملح ال
الــدوالرات ســنويا متثــل مــا بــن 7 إىل %10 من حجم 
التــداول التجــاري العاملــي أي تقريبــا 7.5مليــار 
دوالر؛ ويقــدر يف الــدول العربيــة بـــ 50 مليــار دوالر، 
ــث  ــى )2015( حي ــة العيس ــه دراس ــا أكدت ــو م وه
ــق  ــي ال تطب ــدان الت ــد يف البل ــات التقلي ــط عملي تنش
ــة  ــاالت فردي ــد ح ــم تع ــة، فل ــة الفكري ــن امللكي قوان
بــل أصبحــت عمليــات منظمــة تكبــد الــدول خســائر 
ماديــة قــدرت بـــ 30 مليــار ريــال نتيجــة دخول ســلع 

ــعودية.  ــوق الس ــدة للس ــة ومقل مغشوش
ــة  ــد وعــي املصمــم بعملي ــة تأكي ــذا ازدادت أمهي       ل
التصميــم للعالمــة التجاريــة بمعرفــة قوانــن حقــوق 
ــمو يف  ــع إىل الس ــل أداء يدف ــام يكف ــة ب ــة الفكري امللكي
املامرســات املهنيــة؛ والتقليــد راجــع إىل افتقــاده لقَيــم 
تقــوى اهلل واإلخــالِص والشــعور باملســؤولّية، أو 
للجهــل بقوانــن حقــوق امللكيــة الفكريــة. »فامللكيــة 
ــر  ــياء غ ــى أش ــرد ع ــي ت ــة الت ــي امللكي ــة ه الفكري
ــام  ــكار في ــر واالبت ــل والتفك ــج العق ــن نات ــة م مادي
 ،2017 )الشــدياق،  املهنــة«  أخالقيــات  تســمى 
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يتمثــل  هدفــن؛  حتقــق  بذلــك  وهــي  82(؛  ص: 
اهلــدف األول يف تقنــن وتنظيــم احلقــوق املعنويــة 
بصفــة  والتصميــامت  لالبتــكارات  واالقتصاديــة 
عامــة واملصمــم اجلرافيكــي بصفــة خاصــة، كــام تقــرر 
ــك  ــى تل ــول ع ــع واحلص ــور يف التمت ــوق اجلمه حق
ــل  ــك فيتمث ــاين وراء ذل ــدف الث ــا اهل ــات. أم اإلبداع
يف العمــل عــى تنميــة اإلبــداع وتطبيــق نتائجــه 
والتشــجيع يف التعامــل العــادل يف ثمراتــه والتــي 
ــى  ــة ع ــتدامة للدول ــة املس ــا يف التنمي ــاهم بدوره تس

ــدويل. ــد ال الصعي
ــة  ــًا بامللكي ــًا ودولي ــامم حملي ــد ازداد االهت ــذا وق       ه
ــاء  ــد إنش ــة بع ــرة وخاص ــود األخ ــة يف العق الفكري
ــة  ــود اتفاقي ــة )WTO( ووج ــارة العاملي ــة التج منظم
دوليــة تنظــم املســائل التجاريــة مــن امللكيــة الفكريــة 
ــي  ــس-TRIPS( وه ــة )تريب ــمى اتفاقي ــي تس »والت
حتــت مظلتهــا، وحقــوق امللكيــة الفكريــة تعمــل 
عــى حتقيــق التــوازن بــن مصلحتــن متنافســتن 
ــا  ــداع وهن ــز اإلب ــى حاف ــظ ع ــب حتاف ــن جان ــا: م مه
ــن أن  ــر تضم ــب اآلخ ــن اجلان ــة؛ وم ــاد املعرف اقتص
املعرفــة طاملــا تبتكــر تصبــح متاحــة عــى نطــاق 
واســع فتضمــن التنميــة املســتدامة« )علمــي وكنعــان، 

.)24 ص:   ،2003
الرسيــع  التكنولوجــي  التطــور  أدى  وقــد  هــذا 
ــت  ــات طال ــد مفاوض ــة وبع ــارة الدولي ــة التج وعاملي
منظمــة  إىل  الســعودية  العربيــة  اململكــة  انظمــت 
التجــارة العامليــة عــام 2005 يف جنيــف لتصبــح 

ــة  ــاء آلي اململكــة العضــو رقــم )149(؛ ممــا أدى اىل بن
ــدة؛  ــات اجلدي ــكارات واالخرتاع ــة لالبت ــر احلامي توف
ــة حاجتهــا لنظــام متطــور  »حيــث ووجــدت كل دول
ــة  ــل الرقاب ــن أج ــا م ــد حلامية امللكية الفكرية هل وجي
املبتكــر  ابتــكار  االقتصاديــة واالجتامعيــة ومحايــة 
املصمــم وهــذه حافــز مشــجع يدفــع إىل اإلبــداع 
واالبتــكار يف خمتلــف العلــوم والفنــون« )خلــف، 
وقيطــان، 2016، ص: 72(. وتتمتــع اململكــة العربيــة 
الســعودية بحركــة نمــو اقتصــادي عاليــة جــدا نتيجــة 
للمصمــم  جعــل  مــا  الناميــة؛  التجاريــة  حلركــة 
ــر  ــث توف ــكاره حي ــعة البت ــاحة واس ــي مس اجلرافيك
ــع يف  ــع التوس ــتمرارية وم ــه اس ــكل في ــالء وبش العم
التبــادل التجــاري. فمــن ركائــز قــوة اململكــة العربيــة 
الســعودية يف رؤيــة 2030 قــدرات اســتثامرية ضخمــة 
تســعى اململكــة إىل أن تكــون حمــركا لالقتصــاد وموردًا 
إضافيــا لبالدنــا هلــا وهــذا هــو أحــد عوامــل النجــاح. 
ــم  ــة لتصمي ــة الفكري ــة امللكي ــى طبيع ــوف ع وللوق
العالمــة التجاريــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
ــة  ــة  وثيق ــة الفكري ــعودية للملكي ــة الس ــت اهليئ وضع
التــي  االسرتشــادية؛  الفكريــة  امللكيــة  سياســات 
ــامء أو  ــن أس ــزا م ــكال ممي ــذ ش ــا يأخ ــاول »كل م تتن
ــام  ــام أو أخت ــوز أو أرق ــاءات أو رم ــامت، أو إمض كل
ــكال  ــة أو أش ــارص تصويري ــور أو عن ــوم أو ص أو رس
ــك أو  ــن ذل ــج م ــوان أو مزي ــات أل ــون أو جمموع أو ل
ــتخدامها  ــراد اس ــتخدم أو ي ــت تس ــارة إذا كان ــة إش أي
ــز ســلع أو خدمــات منشــأة مــا عــن ســلع، أو  يف متيي
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ــى  ــات، أو ع ــن اخلدم ــة م ــة خدم ــى تأدي ــة ع للدالل
إجــراء املراقبــة أو الفحــص للســلع أو اخلدمــات« 
)الوثيقــة الســعودية لسياســات امللكيــة الفكريــة، 

.)2019

مشكلة البحث:
ــه  ــتثامر بمواهب ــى االس ــدرة ع ــم الق ــك املصم ويمتل
ــك  ــه ذل ــح ل ــث يتي ــة حي ــه الفكري ــه ومهارات وقدرات
ــة  ــة يف اململك ــتثامرية الضخم ــدرات االس ــهولة الق بس
العربيــة الســعودية، مــن يعلــن عنهــا أو يســوق 
ــن  ــا م ــي هويته ــذي يبن ــو ال ــم، وه ــر املصم ــا غ هل
خمرجــات إبــداع العقــل البــرشي والتــي تشــمل عــى 
ــات  ــف، العالم ــق املؤل ــات، ح ــال اخرتاع ــبيل املث س
ــم،  ــومات، التصامي ــرش، الرس ــوق الن ــة، حق التجاري
العمليــات،  املفاهيــم،  املواصفــات،  النــامذج، 
التقنيــات، قواعــد البيانــات، األســامء التجاريــة؛ عليــه 
ــالل  ــن خ ــايل م ــث احل ــكلة البح ــد مش ــن حتدي يمك

ــايل: ــس الت ــؤال الرئي الس
ــعودية  ــي يف الس ــم اجلرافيك ــي املصم ــدى وع ــا م م
ــم العالمــات  ــة لتصمي ــة الفكري ــة حقــوق امللكي بحامي
للمصمــم  االبتــكار  جمــاالت  كأحــد  التجاريــة 

اجلرافيكــي؟

تساؤالت البحث: 
ــة . 1 ــة يف محاي ــات الوطني ــامت واجله ــا دور املنظ م

التصميــم اجلرافيكــي املبتكــر واحلــد مــن الغــش 

ــاري؟ التج
مــا األســاليب اجلرافيكيــة التــي يتخذهــا املقلــد يف . 2

ــات التجارية؟  ــد العالم تقلي
مــا مــدى وعــي املصمــم اجلرافيكــي يف الســعودية . 3

العالمــة  لتصميــم  الفكريــة  امللكيــة  بحقــوق 
ــة؟ التجاري

فرض البحث:
اجلرافيكــي  املصمــم  وعــي  أن  البحــث  يفــرتض 
بقوانــن امللكيــة الفكريــة يدعــم جهــود دور املنظــامت 
ــي  ــة التصميــم اجلرافيك ــة يف محاي ــات الوطني واجله
امُلبتكــر واحلــد مــن الغــش التجــاري يف اململكــة 

العربيــة الســعودية.
أهدف البحث:

يف . 1 الوطنيــة  واجلهــات  املنظــامت  دور  عــرض 
ــن  ــد م ــر واحل ــي املبتك ــم اجلرافيك ــة التصمي محاي

ــاري ــش التج الغ
ــا . 2 ــي يتخذه ــة الت ــاليب اجلرافيكي ــح األس توضي

ــة. ــات التجاري ــد العالم ــد يف تقلي املقل
بحقــوق . 3 اجلرافيكــي  املصمــم  وعــي  قيــاس 

التجاريــة. العالمــة  لتصميــم  الفكريــة  امللكيــة 

أمهية البحث:  
يســهم البحــث يف دعــم مفهــوم االقتصــاد املعريف . 1

اخلــاص بدعــم املصمــم اجلرافيكــي وحتفيــزه 
ــة،  ــات التجاري ــم العالم ــكار يف تصمي ــى االبت ع
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التطــور  مــع  تتفــق  مبتكــرة  أفــكار  وليقــدم 
ــة. ــة الفكري ــوق امللكي ــق حق ــي وف التكنولوج

يؤكــد البحــث عــى أمهيــة االســتفادة مــن املــوارد . 2
الفكريــة  لإلبداعــات  الضخمــة  االقتصاديــة 
والعقليــة وهــذه أحــد ركائــز رؤيــة اململكــة 
ــه  ــون موج ــة وتك ــوق امللكي ــي للحق 2030 بوع

لالبتــكار يف التصميــم.
ــد . 3 ــة لتقلي ــاليب اجلرافيكي ــث األس ــرض البح يع

ــة، ممــا يكشــف عــن طــرق فيهــا  عالمــات جتاري
تدليــس للمســتهلك. فيســهم بذلــك مــن الرفــع 

ــه. بوعي
يوضــح البحــث مــن خــالل عــرض قضايــا . 4

أرشــيفية لديــوان املظــامل، أن اململكــة العربيــة 
الســعودية مــن أكثــر الــدول حرصــا عــى تطبيــق 
القوانــن الرشعيــة الدوليــة يف جمــال حقــوق 

امللكيــة الفكريــة للعالمــة التجاريــة.
يبــن البحــث أمهيــة وعــي املصمــم بقوانــن محاية . 5

ــم  ــد لتصمي ــن التقلي ــد م ــة للح ــة الفكري امللكي
ــة. ــة التجاري العالم

منهجية البحث:
يف  التحليــي  الوصفــي  األســلوب  البحــث  يتبــع 
طــرح الوثيقــة الســعودية لسياســات امللكيــة الفكريــة 
التــي تســاعد عــى تعزيــز وعــي املصمــم اجلرافيكــي 
بحقــوق امللكيــة الفكريــة لتصميــم العالمــة التجاريــة 

ــاري. ــش التج ــن الغ ــد م واحل
كام يعرض التحليل النتائج كميا ونوعيا.  

عينة البحث:
عينــة ماديــة: متثلهــا خمتــارات مــن عالمــات . 1

جتاريــة معروفــة.  
عينــة برشيــة: قصديــة مــن املصممن الســعودين، . 2

وغــر الســعودين مــن املقيمــن يف اململكــة وفــق 
اخلصائص:

)أ( توزيــع أفــراد العينــة حســب جنســيته، حيــث 
ــعوديون أي  ــن الس ــن 51 م ــدد املصمم ــل ع مث
ــن، يف  ــة املبحوث ــن مجل ــبتهم 81%، م ــكل نس تش
حــن بلــغ عــدد املصممــن الغــر ســعودين12 
أي نســبة 19% مــن العينــة. وتشــكل نســبة العينــة 
ــة  ــه الدراس ــعى ل ــا تس ــع م ــق م ــع متواف توزي
البحثيــة وذلــك ألن البحــث يريــد معرفــة وعــي 
يكــون  أن  املمكــن  مــن  بالقوانــن،  املصمــم 
ــه يف  ــن ألن ــعودي ولك ــر س ــة غ ــم العالم مصم
الغالــب يبتكــر لعمــالء يف الســعودية فمــن املهــم 
ان يكــون عــى درايــة بقوانــن محايــة امللكيــة 

ــعودية. ــة بالس ــة التجاري ــة للعالم الفكري
ــم  ــة التصمي ــة ملامرس ــنوات االحرتافي ــدد الس )ب( ع
ــن  ــث م ــث حي ــة البح ــل عين ــن قب ــي م اجلرافيك
اجليــد أن أكثــر مــن نصــف العينــة وعددهــم 32 
بنســبة 50.8% هلــم أكثــر مــن 7 ســنوات؛ فعــدد 
الســنوات األكثــر يعطــي ممارســة تصميمــة أكثــر، 
وتعطــي فرصــة أكثــر للخــرة املعرفيــة واالطــالع 
يف املجــال القانــوين. وعــدد 21 مــن عينــة البحث 
مارســوا التصميــم مــا بــن 3-6 ســنوات أي 
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بنســبة 44.3%، والنســبة األقــل مــن يف عــدد 
العينــة حيــث يمثلــوا 15.9% بعــدد 10 فقــط من 
املصممــن هلــم ســنه اىل ســنتن يامرســوا التصميم 

ــرتايف.  االح

أدوات البحث:
استعانت الباحثة باألدوات البحثية التالية: أداة املقابلة، 

وأداة االستبانة.
اإلطار النظري للبحث:

التجاريــة  للعالمــة  اجلرافيكــي  املصمــم  ابتــكار 
اإلقتصــاد:   دعــم  يف  ودورهــا  األصيلــة 

يعتمــد التصميــم بصفــة أساســية عــى ابتــكار املصمــم 
ــق اهلــدف يف  حيــث يكــون النجــاح مــن خــالل حتقي
ــم  ــى تصمي ــم ع ــث قائ ــرد. والن البح ــم بتف التصمي
العالمــة التجاريــة؛ ســيتم تنــاول املــادة العلميــة 
بالناحيــة اإلبداعيــة يف التصميــم اجلرافيكــي وخاصــة 
تصميــم العالمــة التجاريــة؛ واإلبــداع لــدى املصمــم 
اجلرافيكــي يعنــي قدرتــه عــى إجيــاد معنــى جديــد أو 
حلــول جديــدة لشــكل العالمــة التجاريــة ومتيزهــا، أو 

إجيــاد شــكل فنــي مبتكــر للعالمــة. 
وعنــد تصميــم العالمــة التجاريــة عــى املصمــم تأكيــد 
ــية  ــة املؤسس ــدم اهلوي ــى يق ــه حت ــكار يف خمرجات االبت
بشــكل خمتلــف يتــم الرجــوع ملحــاور اهلوية املؤسســية 
ليســتقي املصمــم منهــا األفــكار األساســية للتصميــم 
بحيــث يعكــس تلــك الصــورة الذهنيــة بشــكل 
متوافــق ومتســق مراعــي أحــد حمــددات ابتــكاره 

ــة. ــة الفكري ــن امللكي ــه قوان التزام
ويعــد الــوالء للعالمــة التجاريــة بمثابــة عقــد تصديــق 
بعــض  لــدى  مســتدام  وتفضيــل  للجــودة  دائــم 
املســتهليكني، وهــذا ممــا يدفــع بعــض أصحــاب 
ــهرة  ــة ذات الش ــات التجاري ــد العالم ــامل بتقلي االع
ــن  ــك م ــم. لذل ــتهلكن وتضليله ــى املس ــر ع للتأث
ــة للمنتجــات باالســتثامر يف  ــكار إشــارة قوي املهــم ابت

ــة. ــة التجاري ــم العالم ــكار تصمي ابت
ــة  ــتدامة ثق ــاًم يف اس ــة دورًا مه ــة التجاري ــدم العالم تق
ــج وضــامن حقوقهــم ضــد  مجهــور املســتهلكن للمنت
ــج أو  ــات املنت ــول مواصف ــس ح ــل أو تدلي أي تضلي
ــا »  ــة بأهن ــة التجاري ــرف العالم ــة، وتع ــوع اخلدم ن
العالمــة التــي يســتخدمها التجــار يف متييــز املنتجــات 
التــي يقومــون ببيعهــا بعــد رشائهــا ســواء مــن تاجــر 
ــن  ــر ع ــرف النظ ــارشة ب ــج مب ــن املنتِ ــة أو م اجلمل
ــاج » )زايــد، 2009، ص: 58(. فقــد  مصــدر اإلنت
ــة  ــة التجاري ــف العالم ــس تعري ــة باري ــددت اتفاقي ح
بأهنــا » إشــارة يمكــن أن تشــكل عالمــة جتاريــة 
بــرشط أن تكــون قــادرة عــى متييــز الســلع واخلدمــات 
ــاءات  ــزًا، أو اإلمض ــكاًل ممي ــذة ش ــامء املتخ ــل األس مث
ــوز  ــوم والرم ــام والرس ــروف واألرق ــامت واحل والكل
والتصاويــر والنقــوش البــارزة وجمموعــة األلــوان 
ــالوي، 2003 ، ص:  ــزًا« )ت ــكاًل ممي ــذ ش ــي تتخ الت

.)  55
هــذا ويلجــأ بعــض مــن يريــدون الربــح عــى حســاب 
ــهرة  ــة الش ــات التجاري ــد العالم اآلخريــن إىل تقلي
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ــذا  ــم ه ــتهلكن، ويت ــى املس ــل ع ــن التضلي ــوع م كن
التقليــد مــن مصممــن لرضــا العميــل، أو ربــام جلهــل 
منــه بعــدم مرشوعيــة هــذا الفعــل أو العتبــاره ان هــذا 
ــان  ــا، وإتي ــة متام ــرشع دون املطابق ــاس م ــل اقتب العم
الفعــل بالتزويــر أي بالتطابــق أو بالتقليــد وهو التشــابه 
مــع تغر طفيــف؛ فوجــدت القوانــن الدوليــة لتحريم 
هــذا الفعــل وفــرض العقوبات عــى صاحــب العالمة 
ــة  ــة للملكي ــة العاملي ــع املنظم ــح موق ــدة. وأوض املقل
ــه دراســة طالــح )2016(  ــة )WIPO(، وأكدت الفكري
لتعريــف العالمــة التجاريــة: بأهنــا إشــارة متيــز ســلع 
ــائر  ــات س ــلع أو خدم ــن س ــة ع ــات رشك أو خدم
الــرشكات. وحُتمــى العالمــات التجاريــة بقوانــن 

ــة« )ص:517(.  ــة الفكري امللكي
ففــي قاعــدة البيانــات العامليــة ألدوات التوســيم تتيــح 
الفرصــة لالطــالع عــى أكثــر34,430,000  بيــان 
ــة  ــة ودولي ــة وطني ــن 35 جمموع ــتقى م ــجل مس مس
للكشــف مــن قبــل صاحــب الســلعة أو اخلدمــة عــن 
عالمــة مماثلــة لعالمتــه أو مطابقــة هلــا. وتتميــز اململكة 
العربيــة الســعودية بقــوة اقتصاديــة عاليــة حيــث 
ــلع  ــع الس ــادرات مجي ــي ص ــادرات وه ــت الص بلغ
التــي تــم إنتاجهــا أو تصنيعهــا حمليــا بالكامــل أو 
ــن  ــرت م ــة غ ــات صناعي ــا عملي ــرى عليه ــي أج الت
ــة  ــع اهليئ ــؤرشات يف موق ــد امل ــا. وأح ــكلها وقيمته ش
العامــة لإلحصــاء يبــن هــذا املــؤرش التجــارة الســلعية 
حيــث بلــغ حجمهــا ) 880,53 ( ثامنيــة وثامنــَون 
مليــارا وثالثــة ومخســَون مليــَون ريــال) يف شــهر مايــو 

ــلعية  ــادرات الس ــة الص ــت قيم ــام ارتفع 2019( ، ك
ــدار  ــل 2019 بمق ــابق أبري ــهر الس ــع الش ــة م باملقارن
)10,86( مليــون ريـــال (مليــار وســتة وثامنــَون مليَون 

ــبة  )%1,2(. ــال وبنس ري
وألن تقليــد العالمــة يعــد غشــًا جتاريــًا يكبــد الــدول 
املوقــع  وضــح  فقــد  لذلــك  الكــرى،  اخلســائر 
275 مليــار  أن  الســعودية:  اإللكــرتوين للجــامرك 
ــن  ــف األول م ــالل النص ــواردات خ ــة ال ــال قيم ري
ــام  ــادرات. في ــة الص ــار قيم ــام 2016م، و73 ملي ع
ــم  ــي ت ــدة الت ــة واملقل ــواد املغشوش ــة امل ــت قيم بلغ
ــت  ــال، وبلغ ــون ري ــا )568.312.610( ملي ضبطه
ــاري  ــش التج ــن الغ ــة م ــدات املضبوط ــدد الوح ع
والتقليــد )33.2( مليــون وحــدة. مــن خــالل احلاميــة 
القانونيــة التــي توفرهــا أدوات نظــام امللكيــة الفكريــة؛ 
محايــة  عــى  ينــص  االقتصاديــة  امللكيــة  فنظــام 
ــارة  ــة التج ــًا ملنظم ــامل. ووفق ــاد الع ــاد واقتص االقتص
ــوًا يف  ــات نم ــات أرسع القطاع ــل اخلدم ــة، متث العاملي
االقتصــاد العاملــي ومتثــل ثلثــي الناتــج العاملــي وثلــث 
ــارة  ــن التج ــن 20% م ــرب م ــا يق ــة وم ــة العاملي العامل

ــة. العاملي
ــة،  ــية العاملي ــنوي للتنافس ــاب الس ــر الكت ــي تقري فف
الصــادر عــن مركــز التنافســية العاملــي، وذلــك رغــم 
الظــروف االقتصاديــة الناجتــة عــن آثــار جائحــة 
ــارة  ــع وزارة التج ــا ورد يف موق ــب م ــا. فحس كورون
 26 املرتبــة  الســعودية مــن  تقدمــت  واالســتثامر؛ 
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــة الدول ــة الـــ24؛ فاململك إىل املرتب
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أحــرزت تقدمــا اســتثنائيا عــى مســتوى الــرشق 
األوســط واخلليــج. كــام صنفــت الســعودية، بحســب 
ــن دول  ــن ب ــة م ــة الثامن ــر، يف املرتب ــؤرشات التقري م
جمموعــة العرشيــنG20، متفوقــة عــى دول ذوات 
اقتصــادات متقدمــة يف العــامل مثــل فرنســا، واليابــان، 

ــد. ــا، واهلن وإيطالي
دور املنظــامت الوطنيــة يف محايــة العالمــة التجاريــة 

ــاري: ــش التج ــن الغ ــد م ــرة واحل املبتك
ـــة  ـــا قيم ـــة إىل أهن ـــة التجاري ـــة العالم ـــع أمهي        ترج
مـــن القيـــم التـــي جتتـــذب العمـــالء واملســـتهلكن 
ــي  ــم اجلرافيكـ ــر املصمـ ــاط وفكـ ــن نشـ ــر عـ وتعـ
عـــى مـــر الســـنن حيـــث اكتســـب املنتـــج خالهلـــا 
ـــه  ـــت لدي ـــج وتكون ـــزات املنت ـــتهلكن يف ممي ـــة املس ثق
ــة  ــة، خاصـ ــج أو اخلدمـ ــن املنتـ ــددة عـ ــورة حمـ صـ
ــة  ــا احلديثـ ــع والتكنولوجيـ ــور الرسيـ ــل التطـ يف ظـ
والنظـــرة اجلديـــدة لعامليـــة التصميـــم والعمـــل 
ـــات  ـــدت الترشيع ـــكل. وج ـــم لل ـــكل يصم ـــدأ ال بمب
التـــي حتمـــي احلقـــوق،  التنظيميـــة  والقوانـــن 
ـــامت  ـــض املنظ ـــن بع ـــة م ـــودات منظم ـــدت جمه ووج
ــة  ــا يف محايـ ــا وجهودهـ ــث أدوارهـ ــرض البحـ يعـ
ـــن  ـــد م ـــك يف احل ـــن ذل ـــد م ـــة والعائ ـــة التجاري العالم

الغـــش التجـــاري، وازدهـــار االقتصـــاد العاملـــي.
 وفيـــام يـــي ســـوف تتنـــاول الباحثـــة اإلجابـــة عـــى 
ســـؤال البحـــث االول؛ الـــذي ينـــص عـــى دور 
ـــد  ـــرة واحل ـــة املبتك ـــة التجاري ـــة العالم ـــامت يف محاي املنظ
مـــن الغـــش التجـــاري. وذلـــك حتقيقـــا ملفهـــوم أن 

ـــة  ـــة الفكري ـــن امللكي ـــي بقوان ـــم اجلرافيك ـــي املصم وع
يدعـــم جهـــود دور املنظـــامت واجلهـــات الوطنيـــة يف 
ــن  ــد مـ ــر واحلـ ــي امُلبتكـ ــم اجلرافيكـ ــة التصميـ محايـ

الغـــش التجـــاري يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية.
ــة  ــوق امللكيـ ــامم بحقـ ــن أن االهتـ ــم مـ ــى الرغـ عـ
ــة األوىل  ــورة الصناعيـ ــام الثـ ــع قيـ ــدأ مـ ــة بـ الفكريـ
قانـــون  أن  إال  التكنولوجيـــا،  وانتشـــار  بأوروبـــا 
حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة للعالمـــة التجاريـــة يعتـــر 
ـــع  ـــث ترج ـــرًا، حي ـــت مؤخ ـــي ٌأبرم ـــن الت ـــن القوان م
بداياتـــه إىل القـــرن التاســـع عـــرش ويف منتصفـــه 
ـــدد  ـــا بص ـــي يف فرنس ـــوين فع ـــرتاف قان ـــدر أول اع ص
العالمـــة التجاريـــة عـــام 1857، ثـــم تلتهـــا أملانيـــا 
عـــام1874م، ثـــم بريطانيـــا عـــام 1875م، ثـــم 
ـــة  ـــامل املهتم ـــم دول الع ـــات ملعظ ـــك ترشيع ـــب ذل أعق
ـــه  ـــة. إال أن ـــة التجاري ـــة للعالم ـــة الفكري ـــوق امللكي بحق
يمكـــن القـــول إن معاهـــدة باريـــس حلاميـــة امللكيـــة 
ــى  ــة العظمـ ــر الوثيقـ ــام 1883م تعتـ ــة عـ الصناعيـ
ـــى  ـــة ع ـــة التجاري ـــون العالم ـــا قان ـــز عليه ـــي يرتك الت
ـــول،  ـــارية املفع ـــت س ـــي مازال ـــدويل والت ـــتوى ال املس
»كـــام أكـــدت املعاهـــدة عـــى أســـس اكتســـاب 
ــن  ــر مـ ــدد كبـ ــة لعـ ــة التجاريـ ــوق يف العالمـ احلقـ
الـــدول املطالبـــن بتلـــك احلقـــوق يف مجيـــع أنحـــاء 
ــرام  ــام إبـ ــق أمـ ــدت الطريـ ــا مهـ ــام أهنـ ــامل، كـ العـ
ـــة  ـــال العالم ـــة يف جم ـــدات الدولي ـــات واملعاه االتفاقي
التجاريـــة« )الكـــواين، 1988، ص: 57( وفيـــام يـــي 
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ــة  ــوق امللكي ــال حق ــات يف جم ــامت واجله ــود املنظ جه
ــة: الفكري

 WIPO- 1( املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة(
:World Intellectual Property Organization

شكل رقم )1( شعار املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
https://www.google.com.sa :عن

 •      مقرهــا ســويرسا جنيــف وهلــا دور يف الوقــوف عى 
ــات  ــات العالم ــة ملعلوم ــدة البيانات الدولي قاع
التجاريــة التــي تتعلــق بالطلبــات الدوليــة او التي 

ال تــزال قيــد الفحــص يف املكتــب الــدويل. 
ــاق  ــا لالتف ــة طبق ــة الفكري ــوق امللكي ــمل حق  •    تش
حقــوق الطبــع، والعالمــات التجاريــة، وبــراءات 
اإلخــرتاع، والعالمــات اجلغرافيــة للســلع، التــي 
تشــر إىل مــكان الصنــع واجلــودة العاليــة للمنتج، 
الــدول  وتتعهــد  الصناعيــة.  والتصميــامت 
األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة بتنفيــذ 
ــالل  ــن خ ــة م ــة الفكري ــة امللكي ــراءات محاي إج
ــة  ــراءات رادع ــق إج ــة وتطبي ــات املحلي الترشيع
ضــد مــن ينتهــك هــذه احلقــوق )العيتانــى، 

 .)2012

ــة؛  ــة للعالمــة التجاري ــة الفكري ــة حقــوق امللكي وحلامي
وضــع الكــواين )1988( إســلوبني جــاءت عــى 

ــايل:  ــو الت النح
ــة  ــة للعالم ــة املدني ــتند احلامي ــة: وتس ــة مدني •      محاي
ــدين  ــون امل ــة يف القان ــد العام ــة إىل القواع التجاري
ــض  ــة بالتعوي ــق يف املطالب ــا احل ــول لصاحبه وخت
ــورة  ــأي ص ــه ب ــى عالمت ــداء ع ــع اعت ــا وق إذا م

ــور. ــن الص م
ــة  ــادة )61( مــن اتفاقي ــة: نظمــت امل ــة جنائي •     محاي
تربــس )TRIPS( بمقتــى أحــكام هــذه املــادة 
بتطبيــق  الــدول األعضــاء  االتفاقيــة  ألزمــت 
اإلجــراءات والعقوبــات اجلنائيــة يف جمــاالت 
ــة بصفــة عامــة ويف جمــال  ــة الفكري حقــوق امللكي
ــة إذا  ــة خاص ــجلة بصف ــة املس ــة التجاري العالم

ــًا.)ص 64(. ــدًا عمدي ــدت تقلي قل
ــة  ــات القانوني ــدة البيان ــو« بقاع ــظ »الويب ــذا وحتتف ه
»ويبــو لكــس« )WIPO Lex( لتيســر حصــول 
اجلمهــور إىل املعلومــات املتعلقــة بقوانــن امللكيــة 
ــر  ــود لتوف ــو اجله ــذل الويب ــا. وتب ــة وأنظمته الفكري
ــات  ــة وملزمــة. وقاعــدة البيان ــة حمّدث نصــوص قانوني
عامــة يف طبيعتهــا ال هتــدف إىل معاجلــة قضايــا أو 
ــن  ــه. وال تتضم ــان بعين ــرد أو كي ــددة لف ــاكل حم مش
ــة، وال ينبغــي  ــة أو توصي ــة مشــورة قانوني القاعــدة أي

ــك. ــا ذل ــًا منه ــن أّي أن ُتضّم
ــح  ــث وض ــة: حي ــة الفكري ــوق امللكي ــاع حق يف قط
ممثــل اململكــة ســابقا يف منظمــة التجــارة العامليــة 
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ولوائــح  أنظمــة  أن   )2010( العشــيوي  مســاعد 
حقــوق امللكيــة الفكريــة التــي تــم إعدادهــا ملتطلبــات 
ــة  ــزام اململك ــدم الت ــًا بع ــت نصوص ــامم تضمن االنض
ــكام  ــع أح ــوق م ــك احلق ــارض يف تل ــا يتع ــة م بحامي

ــك: ــن ذل ــالمية، وم ــة اإلس الرشيع
للخمــور  اجلغرافيــة  املــؤرشات  -  عــدم محايــة  أ 
حمرمــة. ســلع  ألهنــا  الكحوليــة  واملرشوبــات 
ب - تــم حــذف اخلمــور واملرشوبــات الكحوليــة 
مــن قائمــة تصنيــف الســلع واخلدمــات امللحقــة 
بنظــام رصــد وتســجيل العالمــات التجاريــة 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــل اململك داخ
ج - نصــت املــادة الرابعــة يف نظــام بــراءات االخــرتاع 
عــى عــدم منــح احلاميــة إذا كان االســتغالل 
ــك  ــالمية، وكذل ــًا للرشيعــة اإلس التجــاري خمالف
العالمــات  نظــام  مــن  الثانيــة  املــادة  يف  ورد 

التجاريــة.

 World  (WTO) العامليــة  التجــارة  منظمــة   )2(
:Trade Organization

شكل رقم )2( شعار منظمة التجارة العاملية
https://www.google.com.sa :عن 

ــل  ــة)WTO(: ورشح ممث ــارة العاملي ــة التج  •    منظم
ــة  ــن ماهي ــة ع ــارة العاملي ــة التج ــة يف منظم اململك
ــب  ــذ واملراق ــم واملنف ــي املنظ ــر ه ــة فذك املنظم
الوحيــد ألحــكام والتزامــات واتفاقيــات التجارة 

ــة. الدولي
 •      منظمــة مســتقلة وليســت إحــدى منظــامت األمــم 
املتحــدة، حيكمهــا أعضاؤهــا ومقرهــا الرئيــي يف 
ــنوية  ــا الس ــروع، وميزانيته ــا ف ــس هل ــف ولي جني
ســويرسي  فرنــك  مليــون   /160  / تتجــاوز 
)حــوايل 130 مليــون دوالر(، ويتــم متويلهــا مــن 
خــالل اشــرتاكات الــدول األعضــاء )العشــيوي، 

.)2010
 •     هتــدف املنظمــة إىل حتريــر التجــارة الدوليــة 
متعــدد  دويل  جتــاري  نظــام  إجيــاد  بواســطة 
األطــراف معتمــد عــى قــوى الســوق )العــرض 
والطلــب(، ومعتمــدة عــى مبــادئ رئيســية.

 •   تغطــي املنظمــة بأحكامهــا واتفاقياهتــا ذات ثــالث 
ــة  ــرة ومتنوع ــطة كث ــاالت وأنش ــا جم ــاور هل حم

ــي: وه
جتــارة الســلع وعددهــا / 7177 / ســلعة . 1

)GATT94(؛                                                                                            الـــ  اتفاقيــة  وحتكمهــا 
ــيا . 2 ــًا رئيس ــمل 12 قطاع ــات وتش ــارة اخلدم جت

G(و155 قطاعــًا فرعيــا وحتكمهــا اتفاقيــة الـــ
ATS(؛                                                                                        

حقــوق امللكيــة الفكريــة املتصلــة بالتجــارة مــن . 3
ــذه  ــق هب ــة الـــ )TRIPS(؛ ومتعل ــالل اتفاقي خ
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ــاق  ــية واالتف ــات رئيس ــع اتفاقي ــوق أرب احلق
ــة  ــوق امللكي ــة حلق ــب التجاري ــق باجلوان املتعل
 Agreement on Trade Related الفكريــة. 
 Aspects of Intellectual Property Rights,

 ((1944

ــن ذات  ــى القوان ــة ع ــة الفكري ــن امللكي ــوي قوان حتت
االخــرتاع،  بــراءات  التجاريــة،  األســامء  الصلــة، 
البيانــات اجلغرافيــة بــام فيهــا تســمية املنشــأ، التصاميم 
الصناعيــة، العالمــات التجاريــة، املعلومــات غــر 
امللكيــة  التجاريــة(،  )األرسار  عنهــا  املكشــوف 
الصناعيــة، املنافســة، تصاميــم الدوائــر املتكاملــة، 
ومنتجــي  األداء  فنــاين  وحقــوق  املؤلــف  حــق 
ــوق  ــة؛ واحلق ــات اإلذاع ــة وهيئ ــجيالت الصوتي التس
مواضيــع  النباتيــة،  األصنــاف  محايــة  املجــاورة، 
أخــرى، نقــل التكنولوجيــا، نــامذج املنفعــة؛ كــام حيــدد 
اتفــاق تريبــس كذلــك إجــراءات التنفيــذ وإجــراءات 
تســوية املنازعــات، وطــرق التحكيــم؛ وحتمــي املــادة 
ــعارات  ــالم وش ــس أع ــة باري ــن اتفاقي ــا( م 6 يف )ثالث
وأســامء  باريــس،  اتفاقيــة  يف  األطــراف  الــدول 
شــعارات املنظــامت احلكوميــة الدوليــة )IGOs( ضــد 
ــات  ــتخدام العالم ــه واس ــرح ب ــر امل ــجيل غ التس

ــة. التجاري
)3( مكتــب الواليــات املتحــدة للــراءات والعالمــات 
 The United States Patent )USPTO(  التجاريــة

 :and Trademark Office

هــي الوكالــة االحتاديــة ملنــح الواليــات املتحــدة 

ــة،  ــات التجاري ــجيل العالم ــرتاع وتس ــراءات االخ ب
املتحــدة،  الواليــات  لرئيــس  استشــارات  تقــدم 
ــة  ــة األمركي ــوكاالت احلكومي ــارة، وال ــر التج ووزي
عــن امللكيــة الفكريــة )IP( السياســة واحلاميــة، تؤمــن 
ــن  ــة للمبدع ــة الفعال ــة الفكري ــة امللكي ــكام محاي أح
والتعليــم،  التدريــب  توفــر  كــام  األعــامل،  ورواد 
ــر  ــجيع تطوي ــدف إىل تش ــدرات هت ــاء الق ــج بن وبرام

ــة. ــة الفكري ــوق امللكي ــاذ حق ــة يف إنف ــة قوي أنظم
)4( منظمة التعاون اإلسالمي :

Organization of Islamic Cooperation 
ــالمية  ــة االس ــية يف الرؤي ــد االساس ــم القواع ــن أه م
ــة أم  ــوق مادي ــت حق ــواء كان ــان س ــوق اإلنس إىل حق
ــر احلقــوق مصــدره اخلالــق ســبحانه  ــة، أن تقري فكري
بالبينــات وأنزلنــا معهــم  أرســلنا رســلنا  »)لقــد 
ــورة  ــط(« س ــاس بالقس ــوم الن ــزان ليق ــاب واملي الكت
احلديــد آيــة 25 )1( وجعــل ميــزان احلــق والواجــب 
ــي  ــث يعط ــة حي ــة اإلهلي ــل العدال ــن قب ــا م منصوب
تقريــر احلــق والواجــب عمقــا عقيديــا، فيطالــب 
ــر اهلل  ــن ام ــه م ــات، ألن ــه يف إرصار وثب ــرد بحق الف
الــذي ال يفــرط فيــه إال كان مــن ظاملــي نفســه. 
)مــراد، 2002(، ومتثــل العالمــة التجاريــة حقــا ماليــًا 
حمرتمــا رشعــا ونظامــا يعطــي صاحبــه احلــق يف محايتــه 
والرعايــة مــن االعتــداء عليهــا بــكل ســبل االعتــداء 
ــالمي رقم )43  ــي االس ــع الفقه ــرار املجم ــًا لق وفق
)5/5((، وحلديــث املصطفــى عليــه الصالة والســالم 
»مــن ســبق إىل مــا مل يســبق إليــه مســلم فهــو أحــق بــه«  
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فنصــوص وقواعــد الرشيعــة قــررت االســبقية وأهنــا 
ــة:  ــدة الفقهي ــا القاع ــًا ومنه ــرة رشع معت

ــدويل  ــالمي ال ــه اإلس ــع الفق ــس جمم ــام أن جمل      ك
املنعقــد يف مؤمتــره اخلامــس بالكويــت مــن ١-٦ مجــاد 
 ،1988 )ديســمر(   15-10 املوافــق   1409 األوىل 
ــوق  ــوع احلق ــوث يف موض ــى البح ــه ع ــد اطالع بع

ــرر: ــة، ق املعنوي
أوال: االســم التجــاري، والعنوان التجــاري، والعالمة 
التجاريــة، والتأليــف واالخــرتاع، هــي حقــوق خاصة 
ألصحاهبــا، أصبــح هلــا يف العــرف قيمــة ماليــة. وهــذه 
احلقــوق يعتــد هبــا رشعــا، فــال جيــوز االعتــداء عليها.
ثانيــا: جيــوز التــرف يف االســم التجــاري او العنــوان 
التجــاري، او العالمــة التجاريــة ونقــل أي منهــا 
بعــوض مــايل، إذا انتفــى الغــرر والتدليــس والغــش، 

ــا. ــا مالي ــح حق ــك أصب ــار أن ذل باعتب
االبتــكار  أو  واالخــرتاع  التأليــف  حقــوق  ثالثــا: 
ــا،  ــرف فيه ــق الت ــا ح ــا، وألصحاهب ــه رشع مصون

وال جيــوز االعتــداء عليهــا.  

حقوق امللكية الفكرية يف اململكة العربية السعودية:
هنــاك جلنــة دائمــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة يف اململكة 
ــارة  ــة وزارة التج ــة برئاس ــات ذوات العالق ــن اجله م
للملكيــة  الســعودية  اهليئــة  وتســمى  والصناعــة 
الفكريــة حيــث اهنــا أحــد مبــادرات منظومــة التجــارة 
واالســتثامر ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي 2020، 
لتحقيــق  التنظيميــة  الرتتيبــات  وضعــت  حيــث 

أهدافهــا بــام يضمــن توحيــد حقــوق امللكيــة الفكريــة 
ــات  ــن املؤسس ــاعي لتمك ــد مس ــة.  وتوج يف اململك
ــآت  ــة واملنش ــات األكاديمي ــة واملؤسس ــة العام البحثي
ــية  ــا رئيس ــع قضاي ــل م ــطة للتعام ــرة واملتوس الصغ
يف امللكيــة الفكريــة كحقــوق االســتخدام واإلفصــاح 
واإلدارة والتســويق وجتنــب حــدوث التعديــات عــى 
ــل سياســات  ــدار دلي ــك بإص ــن؛ وذل ــوق اآلخري حق

ــادية.  ــة اسرتش ــة كوثيق ــة الفكري امللكي
 ووضــح العشــيوي )2005، ص: 34( ممثــل اململكــة 
هــدف  بــأن  العامليــة  التجــارة  منظمــة  يف  ســابقا 
السياســة يف جمــال امللكيــة الفكريــة يتلخــص يف تقديــم 
محايــة فعالــة وكافيــة لفئــات امللكيــة الفكريــة بالتوافــق 
مــع احــكام اتفاقيــة اجلوانــب املتعلقــة بالتجــارة 
ــات  ــن اتفاقي ــدد م ــو يف ع ــة عض ــس(؛ واململك )تريب

ــك: ــام يف ذل ــة ب ــة الفكري امللكي
اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية.- 
اتفاقية برن محاية املصنفات األدبية والفنية.- 
اتفاقية باريس بشأن محاية امللكية الصناعية.- 
حقــوق -  بشــأن  اإلقليميــة  العربيــة  االتفاقيــة 

العالقــة. ذات  واحلقــوق  املؤلــف 
نظــام تســجيل بــراءات اخــرتاع دول جملــس - 

ــة. ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــدول التع ــاون ل التع
اهليئة السعودية للملكية الفكرية. - 
)عــدد -  الســعودية  يف  قوانــن  عــدة  وتوجــد 

نصوصهــا 34( ونصــوص اللوائــح التنفيذيــة 
منهــا: 15(؛  )عددهــا 
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ــب -  ــادر بموج ــة )الص ــات التجاري ــام العالم نظ
املرســوم امللكــي رقــم م/51 يف )2016(

والتصميــامت -  االخــرتاع  بــراءات  نظــام 
ــة )الصــادر بموجــب املرســوم امللكــي  التخطيطي

)2004( يف  م/27  رقــم 
نظــام محايــة حقــوق املؤلــف )الصــادر بموجــب - 

ــم م/41 يف )2003( ــي رق ــوم امللك املرس
ــب -  ــادر بموج ــة )الص ــات التجاري ــام العالم نظ

املرســوم امللكــي رقــم م/21 يف )2002(
نظــام األســامء التجاريــة )الصــادر باملرســوم - 

)2000( يف  15/م  رقــم  امللكــي 

حقوق امللكية الفكرية بوزارة التجارة واالستثامر:
وألن الدراســة احلاليــة تركــز عــى العالمــة التجاريــة 
ــه  ــول بتطبيق ــا، واملخ ــاص هب ــون اخل ــتوضح القان س
ــون  ــتمل قان ــث يش ــتثامر؛ حي ــارة واالس وزارة التج
العالمــات التجاريــة ›القانــون« عــى 10 أبــواب 
ــى  ــواد 1-2( ع ــاب األول )امل ــص الب ــادة؛ ين و58 م
األحــكام العامــة، والبــاب الثــاين )املــواد 19-3( 
التجاريــة  العالمــات  تســجيل  إجــراءات  عــى 
وشــهرها، والبــاب الثالــث )املــواد 20-22( عــى أثر 
تســجيل العالمــات التجاريــة، والبــاب الرابــع )املــواد 
ــطبها،  ــة وش ــة التجاري ــد العالم ــى جتدي 23-28( ع
والبــاب اخلامــس )املــواد 29-32( عــى نقــل ملكيــة 
ــاب  ــا، الب ــز عليه ــا واحلج ــة ورهنه ــة التجاري العالم
الســادس )املــواد 33-37( عــى تراخيــص اســتخدام 

ــواد 38 -  ــابع )امل ــاب الس ــة، والب ــة التجاري العالم
ــاب  ــة ، والب ــة اجلامعي ــات التجاري ــى العالم 40( ع
الثامــن )املــواد 41-42( عــى الرســوم، والبــاب 
ــات  ــم والعقوب ــى اجلرائ ــواد 43-54( ع ــع )امل التاس
ــكام. ــى األح ــواد 55-58( ع ــارش )امل ــاب الع والب

       كــام أن القانــون الســعودية حتمــي نظــام العالمــات 
التجاريــة أي عالمــة شــهرة حتــى ولــو مل تكــن 
مســجلة يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيث لــو 
ــجيال  ــبق تس ــد س ــا ق ــدى عليه ــة املعت ــت العالم كان
ــت  ــي وقع ــس والت ــة باري ــو باتفاقي ــد عض يف أي بل
ــا  ــة فيه ــامدة السادس ــًا لل ــه وفق ــعودية فأن ــه الس علي
)يقبــل ايــداع كل عالمــة جتاريــة أو صناعيــة مســجله 
طبقــا للقانــون يف دولــة املنشــأ كــام يتــم محايتهــا باحلالة 
ــر  ــاد«( األم ــرى » االحت ــدول االخ ــا يف ال ــي عليه الت
الــذي يلــزم معــه االمتنــاع عــن تســجيل عالمــة ســبق 

ــاء.  ــدول االعض ــن ال ــر يف أي م ــجيلها للغ تس
ــن  ــق م ــعودي املنطل ــام الس ــح النظ ــذا يوض       وهك
ــي  ــة الت ــات الرشيع ــا لغاي ــالمي حمقق ــع اإلس الترشي
تنهــي التغريــر والنهــي عــام يوقــع اللبــس بــن النــاس 
ــاد؛ وان ال  ــة إىل الفس ــد كل ذريع ــرر وس ــع ال ودف

ــد أحــد عــى حســاب أحــد. يزي
املظـامل  ديـوان  كاذبـة، خيتـص  بيانـات  أو  فـأي غـش 
بالفصـل يف طلبـات شـطب التسـجيل، كـام إن للرشكة 
أن  تسـتند إىل نـص الفقـرة )2( من املـادة )7( من نظام 
العالمـات التجاريـة املوحـد الصـادر باملرسـوم امللكي 
رقـم )م/51( وتاريـخ: 1435/7/26هـ و السـاري 
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العمـل بـه؛ وحتمى العالمـة التجاريـة أصحاهبا الذين 
سـجلت باسـمهم لـدى اجلهـة الرسـمية يف الدولـة، 
وينـص النظـام عى »حر تسـجيل عالمـات جتارية 
ذات أسـامء مـن شـأهنا أن حتدث لبسـا يتعلق بمصدر 
املنتجـات أو اخلدمـات وتضلـل اجلمهـور، كام جيوز 
لألفـراد أو الرشكات معارضة تسـجيل عالمة جتارية 
إذا كانـت العالمـة متشـاهبة للعالمـة التجاريـة التـي 
لـدى الفـرد أو الرشكـة املعارضـة، ووسـائل التظلم 

متاحـة يف النظـام« ) احلسـن، 2006 ، ص: 253( 
حقـوق امللكيـة الفكريـة بديـوان املظـامل يف اململكـة 

السـعودية:  العربيـة 
فيـام يـي يتـم تبيـان مـا يتميز بـه القانـون السـعودي 
مـن خصوصيـة مـن خـالل عـرض لبعـض القضايا 
التـي تـم احلصول عـى األذن بعرضها بعـد التواصل 
مـع رئيـس حمكمـة االسـتئناف اإلداريـة بالرياض يف 
ديـوان املظـامل، وذلـك ألن املحكمة جهـة اختصاص 

التالية: لألسـباب 
مكانيـا: بنظرهـا طبقا للـامدة: )الثانيـة( من نظام . 1

املرافعـات أمام ديـوان املظـامل الصادر باملرسـوم 
امللكـي رقـم ) م/3( بتاريـخ 1/22/ 1435. 

نوعيـا: وفقـا لقـرار معـايل رئيس جملـس القضاء . 2
اإلداري رقم: )44( لعـام 1426 املنظم للدوائر 

واختصاصاهتا.
العالمـات . 3 نظـام  أن  الشـكلية:  الناحيـة  مـن 

رقـم  امللكـي  باملرسـوم  الصـادر  التجاريـة 
يف  نـص  1423/5/28هــ  وتاريـخ  )م/21( 

املـادة الثالثـة عـرشة عى أنـه »... إذا صـدر قرار 
الوزيـر برفـض التظلم كان لصاحب الشـأن حق 
الطعـن فيـه أمـام ديـوان املظـامل خـالل ثالثـن 

يومـا مـن تاريـخ إبالغـه بـه«.
تـم   1439  /3  /9 االثنـن  يـوم  يف   :)1( القضيـة 
احلكـم عـى القضيـة 6/ق املقامـة مـن أحـد رشكـة 
التجـارة  وزارة  ضـد/  بالسـعودية  الشـوكوالتة 
واالسـتثامر للطعـن يف القـرار الصـادر مـن املدعـى 
 KISSES « عليهـا برفض تسـجيل العالمة التجاريـة
» ومعناهـا » القبلـة« لكوهنـا خملـة بـاآلداب العامـة، 
وحكمـت املحكمة بتأييـد احلكـم يف القضية ورفض 
الدعـوى املقامـة مـن الرشكـة ضـد وزارة التجـارة 

واالسـتثامر.
القضيـة )2(: يف يـوم اخلميـس ٢٢ /١/ ١٤٣٩ هــ 
تـم احلكـم يف القضيـة رقـم ٥٢٦٨ / ق املقامـة مـن 
التجـارة  السـعودية ضـد وزارة  الـرشكات يف  أحـد 
واالسـتثامر للطعـن يف قـرار قبـول طلـب تسـجيل 
العالمـة التجاريـة »YOURS LONDON« لـورود 
اسـم مدينـة لنـدن ضمن العالمـة املطلوب تسـجيلها 
يوقـع  ممـا  معروفـة  ملدينـة  اجلغـرايف  االسـم  وهـو 
املسـتهلك يف لبس فيـام يتعلق بمصدر تلـك املنتجات 
أن  املسـتهلك  يتوهـم  حيـث  العالمـة  حتملهـا  التـي 
ذلـك املنتـج اصـي؛ األمـر الـذي خيالـف مـا نصـت 
عليـه فقـرات نظـام العالمـات التجاريـة، وحكمـت 
املحكمـة بإلغاء قـرار وزارة التجارة واالسـتثامر قبول 

طلـب تسـجيل العالمـة التجاريـة حمـل الدعـوى. 
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العالمـات  تقليـد  املقلـد يف  يتخذهـا  التـي  األسـاليب 
التجاريـة:

ولإلجابة عى التسـاؤل الثاين يف البحث )ما األسـاليب 
اجلرافيكيـة التـي يتخذهـا املقلـد يف تقليـد العالمـات 

التجاريـة؟(، قامـت الباحثـة بعدد من اإلجـراءات:
زيـارة ميدانيـة لعـدد مـن املواقـع التجاريـة ملحـالت 
بيـع السـلع للوقـف عـى بعـض البضائـع املقلـدة إال 
الرائعـة  اجلهـود  إن  حيـث  صعًبـا  األمـر  أصبـح  أنـه 
لـوزارة التجـارة حدت بشـكل كبر من وجـود بضائع 
مقلـدة؛ ونظـرا لتعـدد السـلع رأت الباحثـة ان تقتـر 
عـى أحـد أنواعهـا والـذي تظهـر فيـه أسـاليب عديدة 
للتقليـد وهـي العطور؛ قامـت الباحثـة بالتصوير لتلك 
العالمـات وهـي موجودة عـى تغليف العبـوات والتي 
يظهـر فيهـا التقليـد اىل حـد التطابـق يف بعضهـا، وألن 
الدراسـة تقتـر عى العالمـة تم تناوهلا فقـط بالعرض 
والتحليـل دون التغليـف. وهي ذات شـهرة عاملية وتم 
تقليدهـا بعـدد من األسـاليب. فيـام يي عـرض النتائج 

مـن خـالل حمورين:
يف  التقليـد  ألسـاليب  حتليليـة  دراسـة  ا ألول:  املحـور 

التجاريـة: العالمـات 
للوقـوف عـى مفهـوم تقليـد العالمـات التجارية وفق 
رؤيـة البحـث احلـايل؛ جيـب اإلشـارة إىل أنـه فرضـت 
احلاميـة القانونيـة الالزمـة للعالمـة التجاريـة ملكافحـة 
ذو  منهـا  العديـد  إن  حيـث  عليهـا،  التعـدي  أنـواع 
شـهرة عامليـة وأصبحت راسـخة يف أذهان املسـتهلكن 
لتمتعهـا بمواصفـات معينـة، وهـو مـا جعلهـا  نظـرا 

عرضـة للتزويـر والتقليـد، خاصـة يف جمـال املنتجـات 
االسـتهالكية. 

امللكيـة  عنـارص  أهـم  مـن  التجاريـة  العالمـة  وتعـر 
الصناعيـة والتجاريـة وامتـدت إىل اخلدمـات املقدمـة 
يف كافـة املجـاالت ثـم انتقـل نطاقهـا ليشـمل التجارة 
التجـارة  ركائـز  مـن  أصبحـت  التـي  اإللكرتونيـة 
املعـارصة. ونظـرا ملا تؤديـه العالمـة التجاريـة من دور 
يف حتقيـق النمـو االقتصـادي فقـد أدى ذلـك إىل تعـدد 
تقليـد العالمـة  التعـدي عليهـا، ومـن ذلـك  أشـكال 

.)2016 )طالـح،  التجاريـة. 
بـن  الشـكل  يف  تـام  تطابـق  هـو  التقليـد  فأسـلوب 
بـن  متطابقـة  والفراغـات  واملسـافات  العالمتـن 
العالمتـن اختـالف طفيـف يف بنـاء الشـكل اهلنـديس 
الـذي يعلـو الكلمة ودخـول اللون الرمـادي. كام مبن 

.)3( رقـم  يف شـكل 

شكل رقم )3(
 يمثل اإلختالف يف تقليد الشكل الظاهري للمنتج
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1. يف شــكل رقــم B 1 عالمــة جتاريــة األصــل للعطــر 
االســاليب  املقلــد  اســتخدم  باريــس،  بريبــري«   «

ــة:  ــة التالي اجلرافيكي
كلمــه فيهــا بعــض احلــروف املشــرتكة هلــا نفــس - 

اإليقــاع الصــويت« بلوشــري« حيــث تطابــق 
أربــع االحــرف األخــرة وأول حرفــن بــن 

.A 1 الكلمتــن. شــكل رقــم
 مــن الناحيــة البريــة اســتخدم نفــس نــوع اخلط  -

وبالتــايل اإليقــاع البنائــي واحد.
ــن  - ــن العالمت ــة ب ــات متطابق ــافات والفراغ  املس

ــة هلــام  ــة مســاحة اخللفي مــن حيــث مــكان الكتاب
ــاد. ــه ذات االبع ــتطيل ل ــورات يف مس حمص

 من ناحية األلوان تم تقليدها بتطابق عايل. -
ــافات  - ــن املس ــف ع ــوز ختتل ــدة رم ــة املقل  للعالم

والفراغــات املتطابقــة بــن العالمتــن مــن حيــث 
اخللفيــة  بمســاحة  وعالقتهــا  الكتابــة  مــكان 

ــم.  للتصمي
 -يوجه الشكل املقلد

ــر )212  ــة لعط ــة جتاري ــم 2A عالم ــكل رق 2. يف ش
ــى: ــد ع ــلوب يعتم ــد أس ــذ املقل VIP( واخت

التطابــق شــبه التــام ففــي شــكل 2B تتضــح - 
الرقــم  بحــذف   )2.2 VIP( املقلــدة  العالمــة 
الــذي يف املنتصــف ووضــع يف مــكان الرقــم 
املحــذوف نقطــة وتعــد فاصلــة بــن الرقمــن.

ــاء -  ــس البن ــتخدم نف ــكلية اس ــة الش ــن الناحي م
الرتكيبــي ولــه ذات االبعــاد.

ــتهلك -  ــى املس ــداع ع ــك خ ــد أن يف ذل ــن املؤك م
املطابــق  والتغليــف  العبــوة  شــكل  وأكــده 

لألصــل.
استخدم نفس اللون للعالمة االصلية. - 

3. ويظهر أكثر من أسلوب لتقليد العالمة االصلية 
لعطر )VIVA LA JUCY ( يف شكل 3B والذي 
حاول املقلد ان يطابقها يف شكل 3A معتمدا عى:  

 لون التايبوغرايف وخلفيته مطابقه للعالمة  -
األصلية.

 استبدال كلمة من بن كلامت االسم كامل بكلمة  -
) fancy  بـ viva( أخرى؛

املحــور الثــاين: دراســة القضايــا املتعلقــة بتقليــد 
التجاريــة: العالمــة 

نصــت الفقــرة )ل( مــن املــادة الثانيــة منــه عــى 
ــة اإلشــارات  ــه:« ال تعــد وال تســجل عالمــة جتاري أن
ــا ...  ــواردة بياناهت ــا ال ــالم وغره ــعارات واإلع والش
اإلشــارات املطابقــة أو املشــاهبة عالمــات جتاريــة 
ســبق إيداعهــا أو تســجيلها مــن قبــل اآلخريــن عــى 
ــك  ــاهبة، وكذل ــة أو مش ــات مطابق ــات أو خدم منتج
اإلشــارات التــي ينشــأ عــن تســجيلها بالنســبة لبعــض 
ــات  ــة منتج ــن قيم ــط م ــات احل ــات أو اخلدم املنتج
نظــام  مــن   21 واملــادة  خدماهتــم«  أو  اآلخريــن 
ــة  ــك العالم ــه » ملال ــى ان ــت ع ــد نص ــات ق العالم
ــة  ــوى قضائي ــع دع ــق يف رف ــجلة احل ــة املس التجاري
لطلــب منــع غــره مــن اســتعامهلا او اســتعامل أي 
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إشــارة أخــرى مشــاهبة هلــا يكــون مــن شــأهنا تظليــل 
اجلمهــور بالنســبة للمنتجــات أو اخلدمــات التــي 
ســجلت عنهــا العالمــة، وكذلــك بالنســبة للمنتجــات 
أو اخلدامــات املامثلــة«. وفيــام يــي امثلــة تطبيقيــة 

ــة: ــة التجاري ــد العالم ــا تقلي ــض قضاي لبع
القضية  رقم 4976 / ق لعام 1438هـ   .1

•    املقامــة مــن رشكــة جتاريــة )كــامل عثــامن مججــوم( 
ضــد وزارة التجــارة واالســتثامر 

 •    يف يــوم اخلميــس 22 /1439/1 هـــ املوافــق 
ــتئناف  ــة االس ــدت حمكم 12/ 10/ 2017م عق
 - املظــامل  لديــوان  يتبــع   - الريــاض  بمنطقــة 
ــاله؛ ــا أع ــدد رقمه ــة املح ــر يف القضي ــة للنظ جلس
•      وأن وكيــل الرشكــة املدعيــة تقــدم بالئحــة دعــوة 
ــا  ــي عليه ــرار املدع ــاء ق ــب إلغ ــا طل يف مضموهن
ــن  ــة م ــة املكون ــة التجاري ــجيل العالم ــول تس قب
رســم )حصــان واثــب يمتطــي فــارس وأســفلها 
كلمتــان فــارس نجــد( بحــروف عربية فئــة )25( 

لصالــح أحــد الــرشكات.
•    ســبب الطعــن عــى القــرار حمــل الدعــوة أن موكلته 
متتلــك العديــد مــن التســجيالت نظاميــة ســارية 
املفعــول لعالمتهــا التجاريــة رســم )حصــان 
ــا  ــردة وملحقاهت ــا املف ــارس( يف حالته ــي ف يمتط
يف اململكــة العربيــة الســعودية عــى منتجاهتــا 

ــة )25(؛ ــة بالفئ الواقع
ــة،  •      القــرار جــاء خمالفــا لنظــام العالمــات التجاري
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/12( )تم ذكر 

نــص املــادة أعــاله( وحيــث أن العالمــة املطلــوب 
تســجيلها تشــبه عالمــة املدعــي املســجلة إىل حــد 
التضليــل فالعالمــة املطلــوب تســجيلها احتــوت 
عــى رســم حصــان واحتــوت عــى كلمــة فــارس 
وهــي ذات الكلمــة املســجل عالمــة املدعــي مــن 
ملحقــات عالمتهــا الرئيســية وال يقلــل مــن هــذا 
التشــابه اســتبدال كلمــة »القمــر« بكلمــة »نجــد« 
حيــث أن هــذا التعبــر البســيط ال يكفــي للتفرقــة 

والتمييــز بــن العالمتــن.  
•     وقـد تبـن أنـه ديوان املظامل اسـتقر عـى أن العالمة 
التجاريـة ينظـر هلـا بمجموعهـا وليـس جلـزء مـن 
أجزائهـا، حيـث إن رسـم احلصان وعبـارة فارس 
جـزء مـن عالمة طالـب التسـجيل فادعاء التشـابه 
حمـل نظـر، وال يمكن للمسـتهلك العـادي التفرقة 

العالمتن. بـن 
ثبـت  فقـد  الدعـوة  العالمـة حمـل  بـن  باملقارنـة        •
للدائـرة أن العالمـة حمـل االعـرتاض تتشـابه مـع 
مـن  الفئـة  نفـس  ومسـجل عـى  املدعـي  عالمـة 
املكـون الرئيـس  وبالتايل يقـع اللبـس واخللط عند 
رؤيـة العالمـة مـن أول وهلـة وأمـا بقيـة العنارص 
الـي احتـوت العالمـة املطلـوب تسـجيلها فهـي 
غـر مؤثـرة تأثـرا يغـر مـن سـمتها؛ وباالسـتناد 
عـى بيـان )املـادة احلاديـة والعـرشون( – تـم ذكر 
نـص املـادة أعـاله- مـن نظـام العالمـة التجاريـة 
فـإن الدائـرة تنتهـي إىل أن القـرار حمـل الدعـوة ال 

يتوافـق مـع النظـام ممـا جيـب بإلغائـه.
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ــم  ــدرت احلك ــا أص ــة فيه ــتها واملداول ــد دراس بع  •
اآليت: إلغــاء قــرار وزارة التجــارة واالســتثامر 
املكونــة  التجاريــة  العالمــة  تســجيل  قبــول 
ــفلها  ــارس وأس ــي ف ــان يمتط ــم )حص ــن رس م
ــة  ــة املودع ــروف عربي ــد( بح ــارس نج ــة ف كلم
ــة )25( واهلل  ــى الفئ ــم)1437026086 ( ع برق

ــد. ــى حمم ــى اهلل ع ــق وص املوف
ــز  ــل يف الرم ــة التفاصي ــد: مطابق ــلوب التقلي أس  •
ــل أحــد  وتغيــر يف اجتــاه رأس احلصــان وتبدي
ــت  ــد فأصبح ــع نج ــر وض ــدل القم ــامت ب الكل

ــر. ــارس القم ــدل ف ــد ب ــارس نج ف
2.  القضية رقم 240 /ق لعام 1438

•   املقامــة مــن أحــد رشكات املجمعــات الســكنية  
ضــد وزارة التجــارة واالســتثامر: 

1438هـــ،   /5  /23 تقســيم  االثنــن  يــوم  يف   •
حمكمــة  عقــدت   2017  /2  /20 املوافــق 
ــا  ــة فيه ــتها واملداول ــتها ودراس ــتئناف جلس االس
ــة رقــم  ــد احلكــم يف القضي أصــدرت حكــم بتأيي
ــة  ــرة اإلداري ــن الدائ ــادرة ع ــام 36 الص 209 لع
ــن  ــة م ــوة املقام ــض الدع ــة برف األوىل يف املحكم
ــايل:  ــباب الت ــارة لألس ــد وزارة التج ــة ض رشك
ــة  ــة التجاري ــابه العالم ــى تش ــرار ع ــتنادا لق  اس
ــول  ــوة يق ــل الدع ــرار حم ــى الق ــن ع ــبب الطع س  •
ــن  ــن يتب ــة الرشكت ــر اىل عالم ــي: أن بالنظ املدع
مــدى االختــالف بــن العالمتــن وينــف حــدوث 
اللبــس وأن العــرة عنــد تقديــر التشــابه بــن 

العالمتــن بالنظــر إىل العالمــة كوحــدة متكاملــة، 
دون التفاصيــل!!، ونظــام العالمــة أشــرتط لعــدم 
ــك  ــبب يف ذل ــابه أن يتس ــة املتش ــجيل العالم تس
يف رضر لصاحــب العالمــة املســجلة وعالمــة 
ــض  ــبب الرف ــة س ــن العالم ــف م ــه ختتل موكلت
ــي  ــة فينتف ــا العالم ــجل عليه ــج املس ــوع املنت يف ن

ــجلة. ــة املس ــح العالم ــرر لصال ــك ال بذل
تقــدم ممثــل املدعــى عليها مذكــرة خلصــت إىل أن   •
ــروف  ــارا( بح ــي )انت ــض ه ــبب الرف ــة س العالم
التينيــة )ANTARA( والعالمــة حمــل طلــب 
التســجيل تتشــابه مــع )انتــارا( بحــروف التينيــة 
)ANTARA(. وصــف العالمــة املســجلة كلمــة 
ــروف  ــوب« بح ــن كل ــفلها »فاكيش ــارا » أس »انت
التينيــة يعلوهــا رســم ألشــكال هندســية ملا يشــبه 
ــة  ــر والعالم ــرم صغ ــة وه ــطها قب ــن يتوس اهلرم
باللونــن الرتقــايل والبنــي. وصــف العالمــة 
املــراد تســجيلها كلمــة »انتــارا« بحــروف التينيــة 
يعلوهــا رســم هنــديس عــى شــكل معــن باللــون 
الرتقــايل رســم بداخلــه معــن باللــون الرمــادي 

ــم )4( ــكل رق ــرة. ش ــات صغ ــه معين وداخل

شكل رقم )4(
 يمثل التصميم اجلرافيكي للعالمة التجارية انتارا
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وملـا كانـت املدعـى عليهـا رفضـت تسـجيل العالمة   •
مـع  لتشـاهبها  الدعوى-وذلـك  حمـل   – التجاريـة 
مميـزة  التينيـة  بحـروف  )انتـارا(  التجاريـة  العالمـة 
وهي الكلمـة الرئيسـة املكونة للعالمة، والتشـابه هو 
يف النطق واحلروف والفئة وأن زيادة بعض االشـكال 
اهلندسـية غـر مؤثـر يف الفارق بـن العالمتـن وهذا 
التشـابه يـؤدي إىل تضليـل املسـتهلكن والتاميـز أمـر 

منشـود مـن وجـود العالمـات التجاريـة.
املحكمـة  أصـدرت  فيهـا  واملداولـة  الدراسـة  بعـد   •
احلكـم اآليت: إن املدعـى عليهـا وهـي وزارة التجارة 
واالسـتثامر انتهـت برفـض تسـجيل العالمـة وذلك 
يوافـق املـادة الثانيـة مـن نظـام العالمـات التجاريـة 
فقـرة )ل( ممـا تنتهـي إليـة املحكمـة برفـض الدعوى 
املقامـة مـن الرشكة ضد الـوزارة لألسـباب املوضحة 

. ه عال أ
مـن  ونـامذج  القضايـا  دراسـة  مـن  املسـتخلصة  النتائـج 

املقلـدة: العالمـات 
يستخدم مقلد العالمة التجارية عدة أساليب جرافيكية تم 

تصنيفها يف ثالثة جوانب كالتايل: 
العالمـة  اسـم  يأخـذ  املقلـد  االسـم:  جانـب  مـن   )1(

بأسـاليب:        طفيـف  بتغيـري  التجاريـة 
. إضافة حرف بحيث ال يغر نطق الكلمة.

. إنقاص حرف أو أكثر.
. حذف رقم أو استبداله بآخر.
. تغير ترتيب بعض احلروف.

. كلمـة فيهـا بعـض احلـروف املشـرتكة هلـا نفـس اإليقاع 
يت. الصو

 )2(  من جانب الرموز واالشكال: ويظهر األسلوب 
اجلرافيكي لتقليد العالمة التجارية من خالل: 

. يعتمد عى نفس الرتكيب والبناء من ناحية الشكل.                 
. يطابق األلوان بذات الرتتيب أو مع التغير يف ترتيبها.

)3(  من جانب املدرك الكيل: 
. استخدام املرادفات للكلامت.

. يضيف كلمة عى االسم الكي.
. استبدال كلمة من بن كلامت االسم كامل بكلمة أخرى.

أوالً: أسباب تدفع املصمم إىل االقتباس من العالمات 
التجارية:

للعالمـات  التقليـد  ألسـاليب  توضيـح  تـم  أن  وبعـد 
األسـباب  الوقـوف عـى  أمهيـة  الباحثـة  تـرى  التجاريـة 
الدافعـة لذلـك هـي السـعي لتضليـل املسـتهلك والرفـع 
البحـث لتحديـد  فتـم سـؤال عينـة  مـن نسـبة مبيعاتـه؛ 
أسـباب تدفـع املصمـم لالقتبـاس مـن وجهـة نظرهـم؛ 
وحـدد البحـث 6 أسـباب للمصمـم أن يؤيـد مـا يراهـا 
وهـي مـا يي: األسـباب التي جتعـل املصمـم )يقتبس( من 
أحـد العالمـات: وفـق اجلـدول رقـم )1(  والشـكل رقم 

 .)2(
)1( يضمن صحة بناء التصميم. 

)2( ألن هـذه العالمـة املـراد تقليدهـا ذات انتشـار عاملي 
مما يسـهل انتشـار شـبيهتها.

)3( قلة األفكار يف حينها.
)4( يضمن قوة التأثر يف املستهلك.                 

)5( يضمن حتقيق انجاز للمصمم. 
)6( يضمن رىض العميل.



140

اجمللد (8)، العدد (1)،ج (1) جامعة احلدود الشمالية (مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م)       ،(ISSN: 1658- 7006) جملة الشمال للعلوم اإلنسانية

يوضــح اجلــدول رقــم )1( والشــكل البيــاين رقــم )3( 
ــباب  ــاد األس ــن أبع ــد م ــكل بع ــرارات ل ــدد التك ع

التــي جتعــل املصمــم يقتبــس مــن غــره حيــث إن:
ــوا -  أعــى نســبة 50.1% أي بعــدد 32 مصمــم بين

ان اقــوى ســبب لالقتبــاس قلــة األفــكار يف حــن 
ــاس؛  ــئ لالقتب ــذا يلج ــاريع ل ــد املش ــذ أح تنفي
ــد  ــد فق ــك للتقلي ــه ذل ــببه ال يدفع ــام كان س ومه
يكــون االقتبــاس جزئــي لتحقيــق ابتــكار، أو ربــام 
يكــون املصمــم ذو مهــارة يف التنفيــذ وغــر قــادر 

عــى تقديــم أفــكار مبتكــرة، ويف هــذه احلالــة لــن 
يســمى مصمــم حمــرتف كــام يلزمــه التدريــب عى 

ــة التفكــر اإلبداعــي.  طــرق تنمي
رأى عينــة البحــث بعــدد 31 بنســبة 49% أن - 

ــاء  ــن بن ــى يضم ــاس حت ــأ لالقتب ــم يلج املصم
ســليم لتصميمــه، وذلــك ألن العالمــة التــي 
نالــت شــهره ونجــاح تســتحق أن تقتبــس لضــامن 

ــم؛ ــليم للتصمي ــاء س بن
رىض العميــل يشء جــدا مهــم فقــد يكــون طلبــه - 

النسبةالتكرار أسباب تدفع المصمم إلى االقتباس من العالمات التجاریة.
20.6%13ألن ھذه العالمة ذات انتشار عالمي مما یسھل انتشار شبیھتھا

49.2%31یضمن صحة بناء التصمیم
50.8%32قلة األفكار في حینھا

%1727یضمن قوة التأثیر في المستھلك
15.9%10یضمن تحقیق انجاز للمصمم

46%29یضمن رضى العمیل

جدول رقم (1)
 أسباب تدفع المصمم إلى االقتباس من العالمات التجاریة.

شكال رقم )3( 
سم بياين لعدد التكرارات لكل بُعد من أبعاد األسباب التي جتعل املصمم يقتبس من الغري



 ومسية بنت حممد العشيوي: امللكية الفكرية لتصميم العالمة التجارية يف اململكة العربية السعودية 152-121

141

ــذا  ــة وه ــات التجاري ــد العالم ــاهبه أح ــأن يش ب
ــاره  ــث اخت ــة حي ــة الثالث ــاء يف املرتب ــبب ج الس
ــن  ــن م ــبة 46%؛ لك ــث بنس ــة البح ــن عين 29 م
ــو  ــر ه ــر املبتك ــم ذو الفك ــون املصم ــد أن يك اجلي
ــد  ــان العائ ــل وتبي ــات العمي ــر يف قناع ــن يؤث م
ــته  ــح سياس ــزة توض ــة ممي ــى عالم ــه ع بحصول

ــدة. الفري
ــبب -  ــث أن س ــة البح ــن عين ــم م ــرى 17 مصم ي

ــا  ــم تقليده ــي ت ــة الت ــع إىل العالم ــد يرج التقلي
ــة  ــوز معين ــن رم ــه م ــام حتوي ــوي ب ــر ق ذات تأث
عــى مســتهلكن يف منطقــة معينــة ممــا جيعــل 
ــر  ــوة التأث ــس ق ــذ نف ــا تأخ ــدة هل ــة املقل العالم
عــى مســتهلكن آخريــن يف منطقــة خمتلفــة. 
وأتــاح ذلــك ســهولة االطــالع والتواصــل عامليــا 
ــبب  ــذا الس ــذ ه ــث أخ ــا« حي ــل ميدي »السوش
ــث. ــة البح ــن عين ــبة 27% م ــة بنس ــة الرابع املرتب

ــن -  ــط م ــار 13 فق ــة باختي ــة اخلامس ــاء يف املرتب ج
ــت  ــا كان ــى م ــه مت ــبة 20.6% أن ــة أي بنس العين
العالمــة املــراد االقتبــاس منهــا ذات انتشــار 
ــارا  ــذ انتش ــبيهتها تأخ ــيجعل ش ــذا س ــي وه عامل
ــاس؛  ــباب االقتب ــد أس ــذا أح ــد ه ــذا يع ــا، ل مثله

ــرى -  ــة أخ ــده لعالم ــو بتقلي ــر وه ــبب األخ الس
ــث  ــده حي ــا قل ــاح م ــح لنج ــز ناج ــه منج ــد ل يع
ــه طبعــا هــذا  يعتــر ذلــك النجــاح أحــد إنجازات
يتــم  احلقيقــي  اإلنجــاز  ألن  خاطــئ  مفهــوم 
ــن 10  ــار م ــبب اختي ــذا الس ــذا ه ــة. اخ باإلضاف

ــة  ــن عين ــن املصمم ــبة %15.9 م ــط أي بنس فق
ــث. البح

ــارب  ــتمر لتج ــالع املس ــد االط ــن اجلي ــه م ــم أن رغ
عــى  ويتعــرف  املصمــم  فكــر  ليثــري  اآلخريــن 
ــو  ــا ه ــور مل ــن تص ــاليب، ولتكوي ــات واألس الثقاف
األســلوب االحــدث وملامرســة تفكــر ناقــد، وملعرفــة 
ــق  ــب، ولتحقي ــاء والرتكي ــة يف البن ــات الفني االجتاه
تغذيــة بريــة ممــا يســاعد عــى تقديــم أفــكار 
مبتكــرة، مــع التأكيــد عــى حتقيــق ابتــكار يف التصميــم 

دون تقليــد إطالقــا. 
وبعــد أن بينــت نتائــج الدراســة بالنســب اإلحصائيــة 
أســباب تدفــع املصمــم ليقتبــس لدرجــة التقليــد 
وتــم حتديدهــا بتــدرج بمعرفــة أعــى دافــع إىل أقلهــا 
مــن وجهــة نظــر املصممــن، جيعــل مــن نتائــج هــذا 
البحــث ســبب للتوعيــة أو للتوصيــة بــأن يتــم معاجلــة 

ــد. هــذه األســباب للحــد مــن التقلي

ثانيـًا: العالقـة بـني تقليـد العالمـة التجاريـة والوعـي 
بقيـم ممارسـة املهنـة: 

وتـرى الباحثـة أنـه عندمـا يتكامـل النهـج اإلسـالمي 
بقيمـه يف بنـاء وإعـداد املصمـم املحـرتف، الـذي البد 
أن يؤمـن بقدسـية اإلنسـان، وحقـه يف معرفـة احلقيقـة 
بعقلـه  والتالعـب  وجـرم وحرمـة خداعـه وتضليلـه 
ومشـاعره وتوجهاتـه بغـض النظـر عـن دينـه وعرقـه 
خطـورة  ويعـرف  خصوصيتـه؛  واحـرتام  ووطنـه، 
وأمانـة الرمز والكلمـة يف ميزان رب العاملـن من القيم 
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الدينيـة السـامية مـع قواعـد ومهـارات احلرفيـة املهنية 
يف التصميـم اجلرافيكـي؛ ال شـك أن ذلـك سيسـاهم 
بشـكل كبـر يف نضـوج وصـدق ورقى العمـل يف جمال 

التصميـم.
تـرى الباحثـة أنـه كلـام تـم االطـالع ومعرفـة حقـوق 
محايـة امللكيـة الفرديـة جعـل املصممن واعـن عادلن 
فاعلـن يف خدمـة املؤسسـة والدولة خاصـة يف اجلانب 
االقتصـادي واإلنسـاين؛ واعتامدهـم عـى قيـم تقـوى 
اهلل والصـدق واالبتـكار فال يامرسـوا التقليـد لتصميم 
العالمـة التجاريـة بـأي انواعـه مهـام كانـت دوافعـه؛ 

مـن  لدهيـم  ملـا  البحـث  عينـة  املهـم سـؤال  مـن  لـذا 
االحرتافيـة؛ هـل كلـام زاد الوعـي بالقيـم يف املامرسـة 
املهنيـة كأحـد أخالقيـات املهنـة وقوانـن محايـة امللكية 
التجاريـة؟  العالمـة  لتصميـم  التقليـد  يقـل  الفكريـة 
ملعرفـة نسـبة املؤيديـن حيـث إذا كانـت عاليـة يثبـت 
أن املعرفـة بالقوانـن جتعـل املصمـم مطبـق للقيـم يف 
ممارسـته املهنيـة لتحقيـق االبتـكار يف التصميـم القائـم 
عى بعدي املامرسـة القيميـة والوعـي بالقوانن يف ذات 
املجـال. وهـو مـا يوضحه اجلـدول رقم )2( والشـكل 

رقـم )4(.

یقل التقلید لتصمیم العالمة التجاریة إذا زاد الوعي 
بقوانین حمایة العالمة التجاریة وبالقیم في الممارسة 

المھنیة
النسبةالتكرار

96.8%61نعم
3.2%2ال

100%63المجموع

جدول رقم (2)
 یوضح العالقة بین تقلید العالمة التجاریة والوعي بقیم ممارسة المھنة

شكل رقم )4(
 رسم بياين يوضح املعرفة بالقوانني ودورها يف ممارسة القيم املهنية لتحقيق االبتكار يف التصميم
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يوضـــح اجلـــدول رقـــم )2( والشـــكل البيـــاين 
ــبة  ــن بنسـ ــن اجلرافيكيـ ــم )4( أن املصممـ رقـ
%96.8 أي بعـــدد 61 منهـــم يؤيـــدون أنـــه 
ــة  ــة املهنيـ ــم يف املامرسـ ــي بالقيـ ــام زاد الوعـ كلـ
ـــد  ـــل التقلي ـــة يق ـــة الفكري ـــة امللكي ـــن محاي وقوان
ـــة  ـــاءت اإلجاب ـــة؛ وج ـــة التجاري ـــم العالم لتصمي
ــة  ــة طبيعـ ــدا مرتفعـ ــبة جـ ــدة بنسـ ــه مؤكـ عليـ
هـــذه العالقـــة، مـــن أجـــل حتقيـــق االبتـــكار يف 
ـــة  ـــدي املامرس ـــى بع ـــم ع ـــد املصم ـــم يعتم التصمي
ــال؛  ــن يف ذات املجـ ــي بالقوانـ ــة والوعـ القيميـ
وذلـــك ألن بعـــض القوانـــن يف الســـعودية 
حلفـــظ العالمـــة التجاريـــة ذات خصوصيـــة 
فمثـــال مـــا قـــد يكـــون مقبـــوال لـــدى بعـــض 
ــعودية  ــدى السـ ــوال لـ ــون مقبـ ــدول ال يكـ الـ
ـــام  ـــام الع ـــم للنظ ـــارة أو رس ـــة إش ـــه ملخالف ملنافات

أو اآلداب العامـــة.

ثالثـــًا: وعـــي املصممـــني يف الســـعودية بقوانـــني 
حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة وتقليـــد العالمـــة 

التجاريـــة:
ـــتوجب  ـــة وتس ـــة عاملي ـــة الفكري ـــن امللكي إن قوان
ــدا  ــتدامة، وحتديـ ــة مسـ ــامن تنميـ ــا لضـ تطبيقهـ
ـــة  ـــة للعالم ـــة الفكري ـــوق امللكي ـــة حق ـــن محاي قوان

التجاريـــة موضـــوع البحـــث ملـــا هلـــا مـــن أثـــر 
يف تشـــجيع املصمـــم اجلرافيكـــي عـــى اســـتمرار 
نشـــاطه اإلبداعـــي واالبتـــكاري نظـــرًا لوجـــود 
ـــى  ـــاظ ع ـــه احلف ـــن ل ـــز يضم ـــة وحاف ـــة محاي مظل
مـــا يصممـــه مـــن عالمـــات جتاريـــة باإلضافـــة 
ــكًا  ــة ملـ ــه الفكريـ ــكار ملكيتـ ــه يف احتـ إىل حقـ
خالصـــًا. لـــذا يقـــف البحـــث عـــى وعـــي 
ــى  ــن حتـ ــك القوانـ ــعودية بتلـ ــم يف السـ املصمـ
ــا  ــر مـ ــي ألثـ ــل بوعـ ــا ويعمـ ــل بموجبهـ يعمـ
يبتكـــره، وتـــم اإلجابـــة عـــى ســـؤال البحـــث 
الرئيـــس )كيـــف يمكـــن التحقـــق مـــن مـــدى 
وعـــي املصمـــم بحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة 
للعالمـــة التجاريـــة؟( وذلـــك مـــن خـــالل 
ـــي  ـــئلة الت ـــن األس ـــدد م ـــث ع ـــة البح ـــئلة عين أس
ـــم  ـــدى اطالعه ـــن م ـــا ع ـــم عليه ـــس إجابته تعك
ودرايتهـــم بحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة للعالمـــة 
التجاريـــة، وبالتـــايل يتـــم اإلجابـــة عـــى ســـؤال 
البحـــث الثالـــث وهـــو: مـــا مـــدى وعـــي 
ـــة  ـــوق امللكي ـــن حق ـــعودية بقوان ـــن يف الس املصمم
الفكريـــة؟  وقـــد جـــاءت النتائـــج بعرضهـــا 
احصائيـــا ومناقشـــتها فهـــي توضـــح قيـــاس 
ـــوق  ـــن حق ـــعودية بقوان ـــن يف الس ـــي املصمم وع
ــة  ــة التجاريـ ــد العالمـ ــة وتقليـ ــة الفكريـ امللكيـ
ـــم  ـــدول رق ـــم )3(، واجل ـــدول رق ـــي يف ج ـــام ي ك
ـــم )5(،  ـــكل رق ـــم )5(،  والش ـــدول رق )4(، واجل

ــم )7(: ــكل رقـ ــم )6(، والشـ ــكل رقـ والشـ
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ـــم  ـــاين رق ـــكل البي ـــم )3( والش ـــدول رق ـــح اجل يوض
ــن  ــن قوانـ ــى أن مـ ــث عـ ــة البحـ ــة عينـ )5( إجابـ
ــد  ــى تقليـ ــة عـ ــرض العقوبـ ــة فـ ــة الفكريـ امللكيـ
ـــتهلك  ـــل للمس ـــا تضلي ـــي فيه ـــة الت ـــة التجاري العالم
ـــبة  ـــث أن نس ـــا وحي ـــش جتاري ـــك غ ـــد ذل ـــث يع حي
%87.3 أي إن عـــدد 55 مـــن عينـــة البحـــث يعـــد 
ـــد  ـــوا بتأيي ـــث جاوب ـــن حي ـــك القوان ـــي بتل ـــم وع لدهي
ـــة  ـــات خاطئ ـــه معلوم ـــد لدي ـــذي يع ـــام ال ـــك، بين ذل
ـــة  ـــن العين ـــان م ـــم اثن ـــة فه ـــدا قليل ـــبة ج ـــل نس يمث

ـــة  ـــد للعالم ـــل التقلي ـــون أن فع ـــم جيهل أي %4.5 فه
ـــن  ـــا. وم ـــه قانوني ـــب علي ـــا يعاق ـــا جتاري ـــة غش التجاري
ـــن أي  ـــن املصمم ـــم 6 م ـــك ه ـــة بذل ـــه دراي ـــس لدي لي
ـــد  ـــل التقلي ـــأن فع ـــن ب ـــر مدرك ـــبتهم %9.5 غ إن نس
ــذه  ــة؛ وهـ ــة الفكريـ ــوق امللكيـ ــاك حلقـ ــو انتهـ هـ
النســـبة تتطلـــب مزيـــد مـــن بـــذل اجلهـــود للرفـــع 
مـــن نســـبة وعـــي املصمـــم يف الســـعودية للتقليـــل 

ـــبة. ـــذه النس ـــن ه م
رابعًا: طلب العمالء لتقليد العالمات التجارية:

النسبةالتكرارتقلید العالمة التجاریة یعاقب علیھا قانونیا.

87.3%55نعم
3.5%2ال

9.5%6ال أعرف
100%63المجموع

جدول رقم (3)
توضح قیاس وعي المصممین في السعودیة بقوانین حقوق الملكیة الفكریة وتقلید العالمة التجاریة

شكل رقم )5(
 رسم بياين يوضح وعي املصممني يف اململكة بقوانني حقوق امللكية الفكرية وتقليد 
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جدول رقم (4)
یوضح نسبة طلب العمالء لتقلید العالمات التجاریة

النسبةالتكرارھل طلب منك أحد العمالء أن تقلد في تصمیمك عالمة تجاریة أخرى؟

46%29نعم
54%34ال

100%63المجموع

شكل رقم )6(
 رسم بياين يوضح الرسم البياين لطلب العمالء تقليد العالمة التجارية

النسبةالتكرارتمت االستجابة لطلب العمیل بتقلید أحد العالمات التجاریة

%413.8نعم
2586.2ال

%29100المجموع

جدول رقم (5)
یوضح نسبة االستجابة لطلب العمیل بتقلید أحد العالمات التجاریة

شكل رقم )7( 
رسم بياين يوضح الرسم البياين لنسبة االستجابة لطلب العميل بتقليد أحد العالمات التجارية
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يوضـح اجلدول رقم )4( والشـكل البيـاين رقم )7( أن 
العمـالء قـد يطلبون مـن املصممن أن يقلـدوا تصميم 
لعالمـة جتارية وقد يكـون دافعهم قرب نشـاط العميل 
بـذات  تتبعهـا  قـد  أو  الشـهرة،  العالمـة  نشـاط  مـن 
التصنيـف للفئـات، فقـط %46 أي 29 مـن املصممن 
عينـة البحـث طلب منهـم أحـد العمـالء أن يقلد أحد 

العالمـات، بينام مل يسـتجب هلـذا الطلـب إال 4 من بن 
29 مصمـم أي بنسـبة %8.7 حيـث مل يسـتجب هلـذا 
الطلـب 91.3 % أي 25 مـن عينـة البحـث وهـذا يدل 
عـى وعيهم بالقيم وأمههـا االبتكار ووعيهـم بالقوانن 
التـي حتفـظ حـق املبتكـر. وهـذا مـا وضحـه اجلـدول 

رقـم )6( والشـكل البيـاين رقـم )8/ أ. ب. ت(.

ھل حضرت فاعلیات ثقافیة حول  حقوق 
الملكیة الفكریة للعالمة التجاریة

النعم
المجموع

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
%63100%6095.2%34.8مؤتمر

%63100%5587.3%812.7محاضرة
%63100%3860%2540ورشة عمل

جدول رقم (6)
 یمثل حضرت فاعلیات ثقافیة حول  حقوق الملكیة الفكریة للعالمة التجاریة

شكل رقم )8/ب(
 يوضح الرسم البياين لنسبة حضور »حمارضة« حول حقوق امللكية الفكرية للعالمة التجارية
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مـــن املـــؤرشات عـــى رفـــع وعـــي املصمـــم يف 
جمـــال حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة أن حيـــر مؤمتـــرا 
أو حمـــارضة أو ورشـــة عمـــل يف هـــذا املجـــال، 
واجلـــدول رقـــم )6( والشـــكل البيـــاين رقـــم )8/ 
أ،ب،ت( يبـــن إجابـــة عينـــة البحـــث حيـــث تبـــن 
أن نســـبة املصممـــن الذيـــن حـــروا مؤمتـــر فقـــط 
ـــبتهم 12.7% ـــارضة نس ـــروا ملح ـــن ح %4.8 والذي
بينـــام نســـبة الذيـــن حـــروا ورشـــة عمـــل %40؛ 
ـــم  ـــة وعيه ـــي بقل ـــؤرش قطع ـــل م ـــدد القلي ـــذا الع وه
ألنـــه يمكـــن أن تكـــون لدهيـــم درايـــة ووعـــي بقوانـــن 
ـــن  ـــراءات م ـــالل الق ـــن خ ـــة م ـــة الفكري ـــوق امللكي حق

ـــع  ـــة م ـــبة متوافق ـــذه النس ـــام أن ه ـــة؛ ك ـــادر متنوع مص
ـــل  ـــارضات إال أن وورش العم ـــرات واملح ـــة املؤمت قل
ـــعودية  ـــة الس ـــل اهليئ ـــن قب ـــة م ـــال املتاح ـــذا املج يف ه
للملكيـــة الفكريـــة ســـنحت الفرصـــة للمصممـــن 
باحلضـــور، كـــام أن نســـبة عـــدم احلضـــور املرتفعـــة 
ـــدد  ـــع بع ـــرتاتيجية ترف ـــة باس ـــود توصي ـــب وج تتطل
ـــر أو  ـــن مؤمت ـــل م ـــور أو التفاع ـــارك باحلض ـــن يش مم

حمـــارضة أو ورشـــة عمـــل يف هـــذا املجـــال.

رابعـــًا: وعـــي املصمـــم بقوانـــني امللكيـــة الفكريـــة 
ــة: ــة التجاريـ ــم العالمـ ــة تصميـ ودوره يف ابتكاريـ

شكل رقم )8/ت( 
يوضح الرسم البياين لنسبة حضور »ورشة عمل« حول حقوق امللكية الفكرية للعالمة التجارية

النسبةالتكرارمن العوامل المؤثرة في ابتكار المصمم وعیھ بقوانین الملكیة الفكریة 

%6298.4نعم
00ال

%11.6ال أعرف
%63100المجموع

جدول رقم (7) 
وعي المصمم بقوانین الملكیة الفكریة ودوره في ابتكاریة تصمیم العالمة التجاریة
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يوضـح جـدول رقـم )7( والشـكل البيـاين رقـم )9( 
أن عينـة البحـث وبنسـبة قريبـة مـن االمجاع بعـدد 62

وبنسـبة %98.4 تؤيـد أن املصمـم يبتكر وأحـد دوافعه 
لالبتـكار إذا عـرف أن حقوقـه حمفوظـة، كـام أن عملية 
التقليـد لـن جتعـل مـن عملـه حمفـوظ ولـن ينـال ثقـة 
العمـالء، كـام أن معرفتـه للقوانـن جتعـل مـن العقـود 
أن  الطرفـن، واألهـم  فيهـا حـق  صحيحـة ويضمـن 
للمملكـة العربيـة السـعودية قوانينهـا ذات اخلصوصية 
التـي جتعـل منها حمـددات يف انطالقـة ابتـكاره الفكري 
اجتامعيـة؛  ومسـلامت  دينيـة  ثوابـت  مـن  واملنطلقـة 

وحتديـد يف جمـال تصميـم العالمـة التجاريـة؛
النتائـج  حتليـل  يف  توضيحـه  تـم  مـا  خـالل  ومـن     
اإلحصائيـة يتضـح أن لـدى املصمم وعي عـايل بأمهية 
أن يكـون للمصممـن وعـي بقوانـن امللكيـة الفكريـة 

وأن درجـة الوعـي متفاوتـة بحسـب اطـالع املصمـم 
عـى القوانـن، ولديه وعـي باألثر املرتتب عـى الوعي 

بالقوانـن.
حيـث من األمهيـة أن يتمتـع املصمـم اجلرافيكي بوعي 
الفكريـة والتـي  امللكيـة  بقوانـن محايـة حقـوق  عـايل 
جتعـل منـه إنسـانًا متحـررًا مـن قيـود الزمـان واملـكان 
للبحـث ملـا يف فكـر املسـتهلك ورغباتـه والعمـل عـى 
اكتسـاب ثقتـه، ممـا يؤثـر عـى ابتـكاره الفكـري فيـام 
يصممـه مـن عالمـات جتاريـة ويدفعـه إىل املزيـد مـن 
اإلبـداع واالبتـكار حيـث يعـد ذلـك  نتيجـة ملـا انطبع 
عى حواسـه من البيئـة املحيطة واطالعه عـى الثقافات 
األخـرى، ومشـاهداته وأفـكاره وتأمالته ومـا انعكس 
عـى وجدانه مـن انفعاالت وحتليالت تقـوده يف النهاية 
لإلبـداع والتطويـر يف تصميم العالمـات التجارية حتت 

شكل رقم )9(
 يوضح الرسم البياين لوعي املصمم بقوانني امللكية الفكرية ودوره يف ابتكارية تصميم العالمة 

التجارية
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مظلـة محاية حقـوق امللكيـة الفكرية للعالمـة التجارية. 
والتـي تضمـن التقليل من الغـش التجـاري القائم عى 
تقليـد لعالمـات مسـجلة وذات شـهرة هبـدف تضليل 
املسـتهلك، والربح الغـر مرشوع، بام يكبد اخلسـائر يف 

اجلانـب االقتصـادي عـى الدول.     

خامتة:
 يوضـح البحـث دور املنظـامت واجلهـات الوطنيـة يف 
محايـة التصميـم اجلرافيكـي املبتكـر، وحتديـدا العالمة 
التجاريـة للحـد مـن الغـش التجـاري وجـاءت هـذه 
احلاميـة مـن خـالل سـن قوانـن وترشيعـات خاصـة 
بامللكيـة الفكريـة فهـي احلقـوق املعنوية التـي يتمتع هبا 
املصمـم اجلرافيكـي عـى نتاجه الفكـري املبتكـر. وقد 
تـم توضيح هـذه القوانـن وتبيـان الترشيع السـعودي 
يف بعـض تفاصيلـه املميـزة لـه وهـي وفـق االتفاقيات 
الدوليـة، فبعـد ان تـم تبيـان الـدور عامليـا وحمليـا تـم 
توضيـح امثلـة لقضايـا طالـب املدعـن فيهـا تسـجيل 
ألسـباب  بالرفـض  احلكـم  أن  إال  التجاريـة  العالمـة 
القوانـن، وقـد وضحهـا  متنوعـة منطلقـة مـن تلـك 
البحـث حتـى يكـون البحـث مـن املصـادر التـي تبن 
القوانـن  بتلـك  الوعـي  أمهيـة  اجلرافيكـي  للمصمـم 
ومنهـا يف اختيـار رمـوز بنـاء العالمـة التجاريـة. ويعد 
موجًهـا  وتكـون  مبتكـرة  أفـكاًرا  ليقـدم  حمفـزا  ذلـك 

لتصميمـه.
وقـد قـام البحـث بعـرض بعـض القضايا التـي رفض 
فقامـت  أخـرى  عالمـات  مـع  لتشـاهبها  تسـجيلها 

الباحثـة بتوضيح التشـابه يف تصميم العالمـة كام قامت 
بدراسـة ملنتجات عالماهتا مقلدة لعالمات ذات شـهره 
عامليـة لتخلـص بتوضيح األسـاليب اجلرافيكيـة لتقليد 
عالمـات جتاريـة، ممـا يكشـف عن طـرق فيهـا تدليس 
للمسـتهلك. فيسـهم بذلـك البحـث أن يفيـد جمتمعيـا 
واالنتبـاه لتلـك الطـرق، كـام قامـت الباحثـة بتحديـد 
تصميـم  مـن  االقتبـاس  أم  لتقليـد  تـؤدي  أسـباب 
البحـث يف  املصممـن عينـة  العالمـات وأخـذ رأيـي 
تأييدهـا؛ وأخـرا تم قيـاس وعي املصمم يف السـعودية 
بتلـك القوانـن حيـث يكسـبه هـذه الوعـي بمحاكات 
ينطلـق منهـا أو يف حدودهـا مراعيـا ما قـد يعاقب عليه 
لـو تـم جتـاوزه لتلـك القوانـن مثـل اسـتخدام كلامت 
أو رمـز خمالفـة ملـا نصت عليـه قوانـن امللكيـة الفكرية 

للعالمـة التجاريـة يف اململكـة العربيـة السـعودية.

أهم نتائج البحث:
انتهى البحث إىل النتائج التالية:

أن لـدى املصمـم اجلرافيكـي وعـي بأمهيـة االملـام . 1
بقوانـن امللكيـة الفكريـة، ويعـرف األثـر املرتتب 

ذلك. عـى 
درجـة وعـي املصممـن متفاوتـة بحسـب درايـة . 2

وإطـالع املصمـم عـى القوانـن.
القانـون . 3 يف  التجاريـة  العالمـات  نظـام  حيمـي 

السـعودي أي عالمـة شـهرة حتـى ولـو مل تكـن 
اململكـة  يف  مسـجلة 

يتم تقليـد العالمات التجارية ذات الشـهرة للتأثر . 4
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عى املسـتهلكن وتضليلهم.
يسـتخدم مقلـد العالمـة التجاريـة عـدة أسـاليب . 5

لتقليـد التصميـم وتـم تصنيفهـا يف ثالثـة جوانـب.
تم حر سـت أسـباب تدفع باملصمـم اجلرافيكي . 6

بـان يقتبـس مـن عالمـة أخـرى مـن وجهـة نظـر 
البحث. عينـة 

تعـد حصنـا . 7 املهنـة  بالقيـم واخالقيـات  االلتـزام 
ورادعـا عـن فعـل تقليـد تصميـم عالمـات أخـرى.

أحـد . 8 يعـد  للمصمـم  الفكريـة  احلقـوق  حفـظ 
لالبتـكار. دوافعـه 

وعيـه . 9 املصمـم  ابتـكار  يف  املؤثـرة  العوامـل  مـن 
الفكريـة. امللكيـة  بقوانـن 

عـرض دور املنظـامت واجلهـات الوطنيـة يف . 10
مـن  واحلـد  املبتكـر  اجلرافيكـي  التصميـم  محايـة 

التجـاري الغـش 
عـرض وتوضيح األسـاليب اجلرافيكيـة التي . 11

يتخذهـا املقلد يف تقليـد العالمـات التجارية.
اجلرافيكـي . 12 املصمـم  وعـي  وقيـاس  رصـد 

بحقـوق امللكيـة الفكريـة لتصميـم العالمـة التجاريـة

التوصيات
      :

البحـث  البحـث يـويص  نتائـج  تـم توضيـح  بعـد أن 
بالتـايل:

إعـداد مزيـد مـن األبحـاث عـن حقـوق امللكيـة . 1
الفكريـة للعالمـة التجاريـة بدراسـة مقارنـة بـن 

قوانـن اململكـة ودول أخـرى ذات تأثـر اقتصـاد 
عاملي. عـاٍل 

اجلامعيـة . 2 الدراسـة  يف  مسـتقل  مقـرر  إعـداد 
وباقـي  اجلرافيكـي  التصميـم  لتخصـص 
يـدرس  والفنـون  التصاميـم  يف  التخصصـات 
القوانـن املحليـة والعامليـة املتصلة بحقـوق امللكية 

. يـة لفكر ا
طـرح إسـرتاتيجية ترفـع مـن عـدد املشـاركن من . 3

أو  مؤمتـر  يف  التفاعـل  أو  باحلضـور  املصممـن 
الفكريـة. امللكيـة  أو ورشـة عمـل ملجـال  حمـارضة 

اختـاذ عـدة وسـائل ومـن بينهـا االعـالم اجلديـد . 4
لنـرش جهـود اململكـة العربيـة السـعودية يف محايـة 

حقـوق امللكيـة الفكريـة للعالمـات التجاريـة.
تفعيـل دور املنظـامت واجلهـات الوطنيـة يف محايـة . 5

الغـش  املبتكـر واحلـد مـن  التصميـم اجلرافيكـي 
التجـاري

األسـاليب . 6 حـول  العامـة  مجهـور  وعـي  زيـادة 
اجلرافيكيـة التي يتخذها املقلـد يف تقليد العالمات 

التجاريـة.
عمـل املزيد مـن الدراسـات لتعزيز وعـي املصمم . 7

لتصميـم  الفكريـة  امللكيـة  بحقـوق  اجلرافيكـي 
العالمـة التجاريـة

تعزيـز وعـي املصمـم اجلرافيكـي بقوانـن الغرفـة . 8
الوطنيـة  واجلهـات  للمنظـامت  التابعـة  التجاريـة 
امُلبتكـر  اجلرافيكـي  التصميـم  قيـم  محايـة  هبـدف 

واحلـد مـن الغـش التجـاري. 
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مدى فاعلية الدور الرقابي على عقد التمويل اإلقراضي في 
الصناديق والبنوك التنموية في تحقيق رؤية المملكة 2030

عالء بن عمر الصبة )*(
جامعة الملك فيصل

)قدم للنشر يف 1441/12/25هـ، وقبل للنشر يف 1443/3/22هـ(
ـــة  ـــة اململك ـــق رؤي ـــة يف حتقي ـــوك التنموي ـــق والبن ـــرايض يف الصنادي ـــل اإلق ـــد التموي ـــى عق ـــايب ع ـــدور الرق ـــة ال ـــدى فاعلي ـــان م ـــة إىل بي ـــذه الدراس ـــت ه ـــث:  هدف ـــص البح ملخ
ـــة  ـــع الرقاب ـــان واق ـــا؛ لبي ـــة وعمالئه ـــوك التنموي ـــق والبن ـــن الصنادي ـــرم ب ـــرايض امل ـــل اإلق ـــد التموي ـــى عق ـــة ع ـــة النظامي ـــع الرقاب ـــل واق ـــا بتحلي ـــث خالهل ـــام الباح 2030. ق
ـــي.  ـــرض التموي ـــى الق ـــا ع ـــة وفاعليته ـــة الرقاب ـــدى حقيق ـــول إىل م ـــدف الوص ـــة 2030، هب ـــة اململك ـــق رؤي ـــره يف حتقي ـــد وأث ـــى العق ـــة ع ـــوك التنموي ـــق والبن ـــن الصنادي ـــة م املامرس
ـــوك  ـــق والبن ـــن الصنادي ـــه م ـــايب علي ـــاص الرق ـــد االختص ـــام ينعق ـــي، ك ـــة الوطن ـــدوق التنمي ـــد لصن ـــد ينعق ـــى العق ـــام ع ـــايب الع ـــاص الرق ـــأن االختص ـــة ب ـــج الدراس ـــرت نتائ وأظه
ـــدوق  ـــى الصن ـــه ع ـــالل رقابت ـــن خ ـــعودي م ـــزي الس ـــك املرك ـــة البن ـــد لرقاب ـــع العق ـــن أن خيض ـــام ُيمك ـــه-. ك ـــك ذات ـــدوق أو البن ـــد الصن ـــب عق ـــاص -بحس ـــكل خ ـــة بش التنموي
ـــق  ـــن الصنادي ـــرم ب ـــد امل ـــة للعق ـــود حوكم ـــل يف وج ـــة 2030 يتثم ـــة اململك ـــق رؤي ـــات حتقي ـــم ضامن ـــد أه ـــأن أح ـــج ب ـــفرت النتائ ـــام أس ـــوال. ك ـــض األح ـــك، يف بع أو البن
ـــه. ويف  ـــاء بمديونت ـــل يف الوف ـــدي املتمث ـــه العق ـــر التزام ـــة- بجوه ـــك الرؤي ـــق تل ـــة لتحقي ـــاره األداة املحرك ـــل -باعتب ـــاء العمي ـــن وف ـــث تضم ـــا بحي ـــة وعمالئه ـــوك التنموي والبن
ـــق  ـــرايض يف الصنادي ـــل اإلق ـــد التموي ـــة عـــى عق ـــد املســـؤولية الرقابي ـــث تســـهم يف حتدي ـــة بحي ـــوك التنموي ـــق والبن ـــل أنظمـــة الصنادي ـــج الدراســـة، أوىص الباحـــث بتعدي ضـــوء نتائ

ـــالء. ـــت للعم ـــس الوق ـــًة بنف ـــون جاذب ـــكل أدق، وتك ـــة بش ـــوك التنموي والبن

كلامت مفتاحية: العقد، التمويل، القرض، الصناديق والبنوك التنموية.
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مقدمة:
أكــر  أحــد  الســعودية  العربيــة  اململكــة  تعــد   
االقتصاديــات العامليــة ضمــن دول جمموعــة العرشيــن 
)انظــر موقــع جمموعــة دول العرشيــن الرســمي، 
وتعتــر   .(https://g20.org/en/Pages/home.aspx

ــة  ــيد دور اململك ــدادًا لتجس ــة 2030 امت ــة اململك رؤي
ــة  ــا يف كاف ــادة يف نموه ــة، وزي ــك املجموع ــن تل ضم
ــة  ــة اململك ــج رؤي ــه برام ــا ترمجت ــذا م ــاالت. وه املج
التــي تناولــت خارطــة طريــق لتنميــة املجــاالت 
واالجتامعيــة،  والتجاريــة،  واملاليــة،  االقتصاديــة، 
واإلنســانية،  والزراعيــة،  والصناعيــة،  والصحيــة، 
ــة  ــدوق التنمي ــر صن ــك. ويعت ــر ذل ــة، وغ واملعيش
رقــم:  امللكــي،  االمــر  صــدر  الــذي  الوطنــي، 
)أ/13(، وتاريــخ: 1439/1/13هـــ، أحد األدوات 
التــي تســهم يف بلــورة برامــج الرؤيــة. حيــث يرتبــط 
الصنــدوق تنظيميــًا برئيــس جملــس الــوزراء، ويف 
نفــس الوقــت يرتبــط بــه عــدة صناديــق وبنــوك 
تنمويــة تســتهدف جمــاالت متعــددة عــى النحــو 
املذكــور ســلفًا )املــادة )1/2( و)3( مــن تنظيــم 
ــة الوطنــي(؛ لضــامن توحيــد اجلهــود  صنــدوق التنمي
ــوم  ــث تق ــه. حي ــه ورسعت ــرار وفاعليت ــاذ الق يف اخت
ــود  ــم عق ــة بتقدي ــوك التنموي ــق والبن ــك الصنادي تل
ــم  ــة. وتنقس ــك الرؤي ــق تل ــا لتحقي ــة لعمالئه متويلي
تلــك العقــود التمويليــة إىل إقراضيــة، وُأخــرى تأخــذ 
ــة  ــل اإلقراضي ــود التموي ــوم عق ــددة. تق ــورًا متع ص
ــن  ــة م ــداف الرؤي ــول إىل أه ــري للوص ــدور جوه ب

خــالل العقــود املرمــة بــن الصناديــق والبنــوك 
ــرى.  ــة ُأخ ــن جه ــا م ــة، وعمالئه ــن جه ــة م التنموي
التمويــل اإلقــرايض يف  تنــاول عقــد  لــذا ســيتم 
ــالل  ــن خ ــة م ــة بالدراس ــوك التنموي ــق والبن الصنادي
ــره  ــا وأث ــايب عليه ــدور الرق ــة ال ــدى فاعلي ــان م بي
ــة  ــث أن الرقاب ــة 2030. حي ــة اململك ــق رؤي يف حتقي
الرشــيدة عــى العقــد تضمــن وفــاء العميــل بجوهــر 
ــذي  ــه، وال ــاء بدين ــل يف الوف ــدي املتمث ــه العق التزام
ــة. ــة التنموي ــة اململك ــق رؤي ــهم يف حتقي ــدوره سيس ب

مشكلة البحث
ــق  ــتوى أداء الصنادي ــع مس ــدوق إىل رف ــدف الصن هي
ــات  ــق الغاي ــه؛ لتحقي ــة ب ــة املرتبط ــوك التنموي والبن
املنشــودة مــن إنشــائها، ومواكبــة ملــا خيــدم أولويــات 
التنميــة واالحتياجــات االقتصاديــة، يف ضــوء أهــداف 
ــم  ــن تنظي ــادة )4( م ــة )امل ــة اململك ــزات رؤي ومرتك
صنــدوق التنميــة الوطنــي(. وبــام أن تلــك الصناديــق 
– التنميــة  باملســامهة يف  تقــوم  التنمويــة  والبنــوك 
ــن  ــك- م ــدوق وبن ــل كل صن ــاالت عم ــب جم بحس
خــالل متكــن الراغبــن مــن رشكاؤهــا مــن العمــالء 
– قــروض  إبــرام عقــود  معهــم عــى  واالتفــاق 
وفــق رشوط معينــة- يســتطيع هــؤالء العمــالء يف 
ــات  ــة واالحتياج ــات التنمي ــات وأولوي ــق غاي حتقي
االقتصاديــة للمجتمــع مــن خالهلــا. عليــه تثــور 
الصناديــق  –خاصــة يف ظــل حــرص  اإلشــكالية 
أهــداف  حتقيــق  ضــامن  عــى  التنمويــة  والبنــوك 
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ــة بحســب  العقــود املرمــة لغايــات وأولويــات التنمي
جماهلــا- يف مــا مــدى فاعليــة الــدور الرقــايب عــى عقــد 
ــة  ــوك التنموي ــق والبن ــرايض يف الصنادي ــل اإلق التموي
ــات  ــي اجله ــة 2030؟ وماه ــة اململك ــق رؤي يف حتقي

ــرض؟ ــذا الق ــى ه ــة ع الرقابي

هدف البحث
    هيــدف هــذا البحــث إىل بيــان حقيقــة الــدور الرقــايب 
عــى عقــد التمويــل اإلقــرايض يف الصناديــق والبنــوك 

التنمويــة وأثــره يف حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030.

أمهية البحث
ــين،  ــن رئيس ــث يف ُبعدي ــذا البح ــة ه ــص أمهي تتلخ

ــا:  مه
)أ( األمهيــة العلميــة: حيــث تكمــن يف أربعــة أســباب 
كاآليت: )1( ُتعــد هــذه الدراســة إضافــة علميــة، 
حيــث أن الدراســات النظاميــة يف بيــان مــدى فاعليــة 
ــرايض يف  ــل اإلق ــد التموي ــى عق ــايب ع ــدور الرق ال
الصناديــق والبنــوك التنمويــة يف حتقيــق رؤيــة اململكــة 
ــيأيت  ــث-، وس ــم الباح ــب عل ــة –بحس 2030 مغفل
بيانــه يف »الدراســات الســابقة«. )2( ُيكمــن أن تســهم 
ــوص  ــة النص ــدى كفاي ــة م ــة يف معرف ــذه الدراس ه
النظاميــة ذات العالقــة بالصناديــق والبنــوك التنمويــة 
ــع  ــة عــى العقــد. )3(  يتوق ــة الفاعل يف إحــكام الرقاب
مــن هــذه الدراســة بيــان أثــر احلوكمــة الرقابيــة 
ــداف  ــق أه ــرايض يف حتقي ــل اإلق ــد التموي ــى عق ع

ــة. )4( ُيمكــن أن تســهم هــذه  ــة اململكــة التنموي رؤي
ــة  ــاالت نظامي ــاول جم ــن لتن ــام الباحث ــة يف إهل الدراس

ــد. ــذا العق ــة هب ــرى خاص ُأخ
)ب( األمهيــة العمليــة: حيــث ترجــع إىل ســببن، مهــا: 
)1( ُيمكــن أن تســهم نتائــج هــذه الدراســة يف وضــع 
تصــور حمكــاًم مــن اجلهــات ذات االختصــاص الرقــايب 
ــة  ــه حوكم ــن ب ــرايض تضم ــل اإلق ــد التموي ــى عق ع
فاعلــة للعقــد ومتكنــه مــن أن يكــون جاذبــًا للعمــالء 
يف نفــس الوقــت؛ كــي يكــون أكثــر إســهامًا يف حتقيــق 
رؤيــة اململكــة التنمويــة. )2( ُيمكــن لنتائــج الدراســة 
أن تســاعد ُمِســنوا األنظمــة يف ســد الفجــوة التــي قــد 
ــايب  ــدور الرق ــة ال ــة ملامرس ــا ازدواجي ــن خالهل ــأيت م ي

عــى العقــد مــن أكثــر مــن جهــة.

الدراسات السابقة:
مؤسســة  رقابــة  »أثــر  بعنــوان:  األوىل،  الدراســة 
ــور  ــن منظ ــعودية م ــوك الس ــايل للبن ــد يف األداء امل النق
ــة  ــوك« )دراس ــى البن ــة ع ــة العام ــن يف الرقاب العامل
وصفيــة حتليليــة(، إعــداد: أمــل حممــد الرشيــف، جملــة 
ــد:  ــة، املجل ــة والقانوني ــة واإلداري ــوم االقتصادي العل

2020م.  ،)12( العــدد:   ،)4(
اإلســامي  »التمويــل  بعنــوان:  الثانيــة،  الدراســة 
البنيــة التحتيــة«  ومســامهته يف متويــل مرشوعــات 
)دراســة حالــة: اململكــة العربيــة الســعودية(، إعــداد: 
د. رفعــت فتحــي متــويل يوســف، جملــة اجلامعــة 
واإلداريــة،  االقتصاديــة  للدراســات  اإلســالمية 
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2020م.  ،)3( العــدد:   ،)28( املجلــد: 
الدراســـة الثالثـــة، بعنـــوان: »عقـــود التمويـــل 
)دراســـة  اإلســـامية«  املصـــارف  يف  املســـتجدة 
ــن  ــن حسـ ــد بـ ــداد: حامـ ــة(، إعـ ــة تطبيقيـ تأصيليـ
مـــرة، رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة الدكتـــوراه يف 
ــد  ــن حممـ ــداهلل بـ ــارن، إرشاف: أ.د. عبـ ــه املقـ الفقـ
العصيمـــي،  بـــن ســـعود  أ.د. حممـــد  املطلـــق، 

1431هــــ.
   وهـــذه الدراســـات أعـــاله ختتلـــف عـــام تناولـــه 
الباحـــث يف هـــذه الدراســـة، حيـــث تناولـــت 
ــد  ــة النقـ ــة مؤسسـ ــوع رقابـ ــة األوىل موضـ الدراسـ
ــوك  ــايل يف البنـ ــى األداء املـ ــعودي عـ ــريب السـ العـ
الســـعودية مـــن خـــالل ثالثـــة عنـــارص، هـــي: )1( 
األنظمـــة والتعليـــامت، )2( عمليـــات التفتيـــش، 
ـــور  ـــن منظ ـــة، م ـــوفات الدوري ـــات والكش )3( البيان
ـــن  ـــوك. يف ح ـــى البن ـــة ع ـــة العام ـــن يف الرقاب العامل
ــى  ــع عـ ــة يقـ ــة احلاليـ ــة الدراسـ ــوع رقابـ أن موضـ
عقـــد التمويـــل اإلقـــرايض يف الصناديـــق والبنـــوك 
ـــعودية.  ـــوك الس ـــايل يف البن ـــى األداء امل ـــة ال ع التنموي
ــدت يف  ــة اعتمـ ــة احلاليـ ــد أن الدراسـ ــك نجـ كذلـ
ـــة  ـــالل أنظم ـــن خ ـــة م ـــة للرقاب ـــدى الفاعلي ـــان م بي
الصناديـــق والبنـــوك التنمويـــة ال العنـــارص الثالثـــة 

ســـابقة الذكـــر.
ـــل  ـــا التموي ـــاول موضوعه ـــة فتن ـــة الثاني ـــا الدراس أم
البنيـــة  مرشوعـــات  لتمويـــل  كأداة  اإلســـالمي 
التحتيـــة. يف حـــن أن الدراســـة احلاليـــة تنـــاول 

ـــود  ـــام أن املقص ـــره. ك ـــة وأث ـــب الرقاب ـــا جان موضوعه
ــو  ــابقة هـ ــة السـ ــالمي يف الدراسـ ــل اإلسـ بالتمويـ
ـــة  ـــوارد املالي ـــر امل ـــا توف ـــن خالهل ـــم م ـــي يت األداة الت
ـــغ  ـــق صي ـــن طري ـــة ع ـــة املختلف ـــطة االقتصادي لألنش
وأدوات ماليـــة تتوافـــق مـــع الرشيعـــة اإلســـالمية، 
متثلـــت يف عقـــود وصكـــوك: كــــ االســـتصناع، أو 
ـــك،  ـــة بالتملي ـــة أو املنتهي ـــة يف الذم ـــارة املوصوف االج
ــة )يوســـف،  أو الســـلم، أو املشـــاركة، أو املضاربـ
املقصـــود  أن  حـــن  يف   .)77-72 ص:  2020م، 
بالتمويـــل اإلقـــرايض حمـــل الدراســـة احلاليـــة 
يتمثـــل يف القـــرض فقـــط. باإلضافـــة عـــى ذلـــك، 
هـــي  اإلســـالمية  والبنـــوك  املصـــارف  تعتـــر 
ــل  ــالف التمويـ ــل، بخـ ــة للتمويـ ــات املقدمـ اجلهـ
اإلقـــرايض الـــذي ُيقـــدم مـــن خـــالل الصناديـــق 
والبنـــوك التنمويـــة. أيضـــًا، يغلـــب عـــى الدراســـة 
املذكـــورة البعـــد االقتصـــادي كمدلـــول وأثـــر، 
حيـــث أظهـــرت نتائـــج دراســـتها بـــأن البنيـــة 
ـــاة  ـــز احلي ـــات تعزي ـــم مقوم ـــن أه ـــر م ـــة تعت التحتي
االقتصاديـــة، بينـــام يغلـــب عـــى الدراســـة احلاليـــة 
ـــة  ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــث أظه ـــي، حي ـــد النظام البع
احلاليـــة مـــدى فاعليـــة دور الرقابـــة النظاميـــة عـــى 
عقـــد التمويـــل اإلقـــرايض املقـــدم مـــن الصناديـــق 
ـــا  ـــة جماالهت ـــة بكاف ـــق الرؤي ـــة يف حتقي ـــوك التنموي والبن

ــا. ــة وغرهـ االقتصاديـ
أمـــا الدراســـة الثالثـــة فتنـــاول موضوعهـــا عقـــود 
اإلســـالمية  املصـــارف  يف  املســـتجدة  التمويـــل 
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توصيفـــًا وتأصيـــاًل ملعرفـــة احلكـــم الرشعـــي هلـــا. 
وهـــي تلـــك العقـــود )كاملرابحـــة، واالجـــارة، 
ـــي  ـــتصناع( الت ـــالم، واالس ـــامن، والس ـــات االئت وبطاق
ــال  ــع، يف حـ ــر الترشيـ ــن يف عـ ــت ومل تكـ ُأحدثـ
ــارف اإلســـالمية وهـــي تلـــك  ــن املصـ ُقدمـــت مـ
ـــات  ـــدم اخلدم ـــي تق ـــة الت ـــة الربحي ـــات املالي املؤسس
ـــع  ـــا، م ـــتثامرية لعمالئه ـــة واالس ـــة والتمويلي املرفي
ــوء  ــالمية يف ضـ ــة اإلسـ ــكام الرشيعـ ــا بأحـ التزامهـ
ــرة، 1431ه، ص:  ــة )مـ ــا الرشعيـ ــرارات هيئتهـ قـ
29-30(. يف حـــن أن الدراســـة احلاليـــة تنـــاول 
ـــود  ـــن عق ـــددًا م ـــًا حم ـــى نوع ـــة ع ـــا الرقاب موضوعه
ــه  ــة إىل أنـ ــرض، باإلضافـ ــل يف القـ ــل يتمثـ التمويـ
ــن  ــام مـ ــالمية وإنـ ــارف اإلسـ ــن املصـ ــدم مـ ال ُيقـ

ــة. ــوك التنمويـ ــق والبنـ الصناديـ
ـــزت  ـــة متي ـــة احلالي ـــأن الدراس ـــول ب ـــن الق ـــك ُيمك لذل

ـــة. ـــة علمي ـــر إضاف ـــابقة وتعت ـــات الس ـــن الدراس ع

حدود البحث
       تعـــدد أنـــواع عقـــد التمويـــل اإلقـــرايض 
ـــرًا  ـــة، ونظ ـــوك التنموي ـــق والبن ـــن الصنادي ـــدم م املق
النحصـــار نـــوع العقـــد –حمـــل الدراســـة- بذلـــك 
ـــة  ـــم اململك ـــن إقلي ـــذه ضم ـــه وتنفي ـــع أبرام ـــذي يق ال
ـــك  ـــتبعاد تل ـــييتم اس ـــذا س ـــه؛ ل ـــيادة نظام ـــع لس وخيض
ــث،  ــذا البحـ ــة هـ ــاق دراسـ ــمولة بنطـ ــر مشـ الغـ

بالرغـــم مـــن كوهنـــا عقـــود متويـــل إقراضيـــة.
 

منهج البحث
ـــى  ـــامد ع ـــة باالعت ـــوع الدراس ـــاول موض ـــيتم تن    س
املنهـــج الوصفـــي والتحليـــي مـــن خـــالل وصـــف 
ــق  ــرايض يف الصناديـ ــل اإلقـ ــد التمويـ ــة عقـ ماهيـ
ـــق  ـــة الصنادي ـــواد أنظم ـــل م ـــة وحتلي ـــوك التنموي والبن
ـــة  ـــة املالي ـــض األنظم ـــك بع ـــة، وكذل ـــوك التنموي والبن
–ذات العالقـــة- يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية 
ـــد  ـــى عق ـــايب ع ـــدور الرق ـــة ال ـــدى فاعلي ـــتنتاج م الس
التمويـــل اإلقـــرايض يف تلـــك الصناديـــق والبنـــوك 

التنمويـــة يف حتقيـــق رؤيـــة اململكـــة 2030.

خطة البحث
    ســيتم تنــاول موضــوع البحــث مــن خــالل مبحثن، 

وتكــون عــى الشــكل التايل:  
والبنــوك  	 الصناديــق  ماهيــة  األول:  املبحــث 

اإلقــرايض متويلهــا  وعقــد  التنمويــة 
ــوك -  ــق والبن ــوم الصنادي ــب األول: مفه  املطل

ــة  التنموي
املطلــب الثــاين: التعريــف بعقــد التمويــل - 

التنمويــة والبنــوك  الصناديــق  يف  اإلقــرايض 
املبحــث الثــاين: االختصــاص الرقــايب وأثــره عــى  	

عقــد التمويــل اإلقــرايض
املطلــب األول: اجلهــات صاحبــة االختصــاص - 

يب قا لر ا
املطلــب الثــاين: أثــر االختصــاص الرقــايب مــن - 

اجلهــات صاحبــة االختصــاص 
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ــة  ــوك التنموي ــق والبن ــة الصنادي ــث األول: ماهي املبح
ــرايض ــا اإلق ــد متويله وعق

املطلب األول: مفهوم الصناديق والبنوك التنموية
ــخ:  ــم: )أ/13(، وتاري ــي، رق ــر امللك ــدر األم     ص
التنميــة  صنــدوق  بإنشــاء  1439/1/13هـــ 
ــس  ــًا برئي ــدوق تنظيمي ــذا الصن ــط ه ــي. يرتب الوطن
ــوك  ــق والبن ــه الصنادي ــط ب ــوزراء، ويرتب ــس ال جمل
التنمويــة. وهــي كاًل مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة، 
ــة  ــدوق التنمي ــة، وصن ــعودي للتنمي ــدوق الس والصن
ــة،  ــة الزراعي ــدوق التنمي ــعودي، وصن ــة الس الصناعي
وبنــك التنميــة االجتامعيــة، وصنــدوق تنميــة املــوارد 
البرشيــة، وأي صنــدوق أو بنــك تنمــوي آخــر يصــدر 
ــى  ــاء ع ــوزراء بن ــس ال ــس جمل ــن رئي ــر م ــه أم بإحلاق
ــن  ــادة )3( م ــي )امل ــة الوطن ــدوق التنمي ــراح صن اق
تنظيــم صنــدوق التنميــة الوطنــي(، كإحلــاق صنــدوق 
التنميــة الســياحي هبــا بموجــب األمــر امللكــي، رقــم: 
وخيتــص  1441/1/26هـــ.  وتاريــخ:  )أ/30(، 
متتــع  مــن  –بالرغــم  الوطنــي  التنميــة  صنــدوق 
مجيــع الصناديــق والبنــوك التنمويــة بالشــخصيات 
االعتباريــة املســتقلة إداريــًا وماليــًا-، )املــادة )1( 
ــعودي،  ــة الس ــة الصناعي ــدوق التنمي ــام صن ــن نظ م
و)2( مــن نظــام بنــك التنميــة االجتامعيــة، و)1( 
ــن  ــاري، و)2( م ــة العق ــدوق التنمي ــام صن ــن نظ م
ــم  ــن تنظي ــة، و)1( م ــة الزراعي ــدوق التنمي ــام صن نظ
ــام  ــن نظ ــة، و)1( م ــوارد البرشي ــة امل ــدوق تنمي صن
ــام  ــن نظ ــة، و)1/2( م ــعودي للتنمي ــدوق الس الصن

أوســع  بمامرســة  الســياحي(؛   التنميــة  صنــدوق 
التنمويــة  الصناديــق والبنــوك  الصالحيــات عــى 
ــًا  ــًا ورقابي ــا تنظيمي ــام عليه ــالل اإلرشاف الع ــن خ م
ــا  ــل بينه ــق التكام ــزم لتحقي ــا يل ــاذ م ــًا، واخت وتنفيذي
ــزم  ــا يل ــاذ م ــا، واخت ــا ألهدافه ــهم يف حتقيقه ــام يس ب
ــا  ــوي فيه ــراض التنم ــل واإلق ــة التموي ــع كفاي لرف
ــراض  ــل واإلق ــات التموي ــة آلي ــتدامته، ومراجع واس
ــة  ــوك التنموي ــق والبن ــك الصنادي ــا يف تل ــول هب املعم
وحتديثهــا بــام يلبــي متطلبــات أولويــات التنميــة، 
دون إخــالل باختصاصــات اجلهــات الرقابيــة )املــادة 
ــي(.  ــة الوطن ــدوق التنمي ــم صن ــن تنظي )1/4-4( م
وهيــدف صنــدوق التنميــة الوطنــي إىل رفــع مســتوى 
بــه؛  املرتبطــة  التنمويــة  والبنــوك  الصناديــق  أداء 
لتحقيــق الغايــات املنشــودة مــن إنشــائها، ومواكبــة ملــا 
ــة،  ــة واالحتياجــات االقتصادي ــات التنمي خيــدم أولوي
ــادة  ــة )امل ــة اململك ــزات رؤي ــداف ومرتك ــوء أه يف ض

ــي(. ــة الوطن ــدوق التنمي ــم صن ــن تنظي )4( م
     ويف ظــل عــدم تنــاول  املنظــم بتعريــف الصناديــق 
ــه –وبعــد اســتقراء ماهيتهــا-  ــة، فإن ــوك التنموي والبن
ُيمكــن تعريفهــا بأهنــا عبــارة: عــن جهــات حكوميــة 
تقــوم بتقديــم خدمــات يف معظمهــا مالية لألشــخاص 
ــات  ــات واهليئ ــن املؤسس ــن م ــن أو االعتباري الطبيعي
ــاريِع  ــة مش ــدول، خلدم ــامت وال ــات واملنظ واجلمعي
ــة  ــة وزراعي ــة واجتامعي ــة وصناعي ــة وجتاري اقتصادي
ــل  ــاط عم ــة ونش ــب طبيع ــة، بحس ــياحية وتنموي وس
كل الصنــدوق أو بنــك، لعمالئهــا واملســتفيدين منهــا، 
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وفــق رشوط حمــددة؛ لتحقيــق غايــات وأولويــات 
عــى  بنــاء  االقتصاديــة،  واالحتياجــات  التنميــة 
ــا  ــي يضعه ــة الت ــراتيجيات العام ــات واالس السياس

ــي. ــة الوطن ــدوق التنمي صن
املطلــب الثــاين: التعريــف بعقــد التمويــل اإلقــرايض 

ــة ــوك التنموي ــق والبن يف الصنادي
ــاء  ــدر إلنش ــم مص ــه أه ــد؛ كون ــة العق ــر أمهي    تظه
ــنهوري، )ب. ت(،  ــارًا )الس ــره انتش ــزام، وأكث االلت
ج:1، ص:32(. يســهم مــن خاللــه يف إثبــات احلقوق 
وااللتزامــات ألطــراف العالقــة العقديــة، ممــا يســاعد 
ــذا  ــه. ل ــتقرار في ــاعة االس ــع وإش ــة املجتم ــى صيان ع
ربــط املــوىل –جــل يف عاله-إيــامن األشــخاص بالوفاء 
بالعقــود، كــام قــال تعــاىل: )يأهيــا الذيــن ءامنــوا أوفــوا 
بالعقــود( ]ســورة املائــدة، اآليــة:1[. وُيعــرف العقــد 
ــه ارتبــاط إرادتــن متوافقــة إلحــداث أثــر قانــوين  بأن
مــن خــالل إنشــاء التــزام أو نقلــه أو تعديلــه أو اهنائــه 
املظفــر،  ص:137؛  ج:1،  ت(،  )ب.  )الســنهوري، 

2011م، ص:35؛ القضــاة، 2017م، ص:30(.
ــوك  ــق والبن ــل الصنادي ــال عم ــر جم ــل جوه     ويتمث
التنمويــة يف تقديــم عقــود متويــل إقراضيــة تــرم بعــد 
ــات  ــات أولوي ــة متطلب ــا؛ لتلبي ــع عمالئه ــاق م االتف
ــادة )3/4- ــة )امل ــات االقتصادي ــة واالحتياج التنمي
4( مــن تنظيــم صنــدوق التنميــة الوطنــي(، بحســب 
بنــك  أو  اختصــاص وجمــال عمــل كل صنــدوق 
ــم  ــة. وبالرغ ــه التنفيذي ــه ولوائح ــق نظام ــوي، وف تنم
مــن ذلــك، نجــد أن أنظمــة الصناديــق والبنــوك 

التمويــل  عقــد  ُتعــرف  مل  ولوائحهــا،1  التنمويــة 
اإلقــرايض. عليــه يثــور التســاؤل، مــا املقصــود بعقــد 

ــة؟ ــرايض يف جممل ــل اإلق التموي
    جتــدر اإلشــارة إىل أن »التمويــل« ُبــن مفهومه ضمن 
ــام  ــي: )1( نظ ــة ه ــوك التنموي ــق والبن ــة الصنادي ــد بأنظم 1.   ُيقص
صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي، الصــادر باملرســوم 
4931/2/62هـــ،  وتاريــخ:  )م/3(،  رقــم:  امللكــي، 
ــرارات  ــًا بموجــب خمتلــف ق ــه الحق ــواردة علي والتعديــالت ال
جملــس الــوزراء و املراســيم امللكيــة؛ )2( نظــام البنــك الســعودي 
للتســليف واالدخــار، الصــادر بموجــب املرســوم امللكــي، 
والتعديــالت  7241/6/1هـــ،  وتاريــخ:  )م/43(،  رقــم: 
الــواردة عليــه بموجــب قــرارات جملــس الــوزراء واألمــر 
ــك إىل  ــم البن ــل اس ــم تعدي ــه ت ــاًم بأن ــه )عل ــادر في ــي الص امللك
ــوزراء،  ــس ال ــرار جمل ــب ق ــة، بموج ــة االجتامعي ــك التنمي بن
رقــم: )57(، وتاريــخ: 8341/1/03هـــ(؛ كذلــك لوائــح 
ــي،  ــل االجتامع ــة للتموي ــة التنفيذي ــة )الالئح ــام التنفيذي النظ
ملشــاريع  التمويليــة  املحافــظ  العتــامد  التنظيميــة  الالئحــة 
التمويــل األصغــر، الصــادرة بقــرار جملــس إدارة البنــك، رقــم: 
)71/2/5(، وتاريــخ: 8341/9/91هـــ،  الالئحــة التنفيذيــة 
لتمويــل املشــاريع الصغــرة ومتناهيــة الصغــر، الصــادرة بقــرار 
جملــس إدارة بنــك التنميــة االجتامعيــة، رقــم: )71/2/4(، 
اجلمعيــات  متويــل  سياســات  8341/9/91هـــ،  وتاريــخ: 
التعاونيــة، الالئحــة التنفيذيــة لتمويــل املشــاريع الصغــرة 
ــادر  ــاري، الص ــة العق ــدوق التنمي ــام صن ــئة(؛ )3( نظ والناش
باملرســوم امللكــي، رقــم: )م/32(، وتاريــخ: 4931/6/11هـ، 
وكذلــك تنظيــم الدعــم الســكني، الصــادر بقــرار جملــس 
5341/3/5هـــ،  وتاريــخ:   ،)28  ( رقــم:  الــوزراء، 
والتعديــالت الــواردة عليــه بموجــب قــرارات جملــس الــوزراء، 
ــم:  ــخة رق ــكني، نس ــم الس ــم الدع ــة لتنظي ــة التنفيذي والالئح
ــة  ــدوق التنمي ــام صن ــخ: 0202/4/82م، )4( نظ )2(، وتاري
ــة، الصــادر باملرســوم امللكــي، رقــم: )م/9(، وتاريــخ:  الزراعي
0341/2/1هـــ، والتعديــالت الــواردة عليــه بموجــب قرارات 
جملــس الــوزراء وكذلــك الئحــة إقــراض اجلمعيــات التعاونيــة 
التابعــة للنظــام، الئحــة االئتــامن للنظــام؛ )5( تنظيــم صنــدوق 
تنميــة املــوارد البرشيــة، الصــادر بقــرار جملــس الــوزراء، رقــم: 
)701(، وتاريــخ: 1241/4/92هـــ؛ )6( نظــام الصنــدوق 
الســعودي للتنميــة، الصــادر باملرســوم امللكــي، رقــم: )م/84(، 
عليــه  الــواردة  والتعديــالت  4931/8/41هـــ،  وتاريــخ: 
ــوزراء؛ )7(  ــس ال ــرارات جمل ــة و ق ــيم امللكي ــب املراس بموج
ــة الســياحي، الصــادر بموجــب املرســوم  نظــام صنــدوق التنمي

ــخ: 1441/01/62هـــ. ــم: )م/741(، وتاري ــي، رق امللك
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ــك  ــي، وكذل ــل االجتامع ــة للتموي ــة التنفيذي الالئح
سياســات متويــل اجلمعيــات التعاونيــة، التابعتــان 
لنظــام بنــك التنميــة االجتامعيــة، مــن جممــوع أنظمــة 
التنمويــة ولوائحهــا [املشــار  الصناديــق والبنــوك 
إليهــا]، بأنــه »التمويــل املمنــوح مــن البنــك )أي 
بنــك التنميــة االجتامعيــة(...، أو املبالــغ التــي يقدمهــا 
البنــك لتمويــل مرشوعــات...«. ومــن خــالل ذلــك، 
ــوك  ــق والبن ــل املقــدم مــن الصنادي ــأن التموي ــن ب يتب
التنمويــة –بنــاء عــى مــا ورد مــن مفاهيــم يف أنظمتــه 
ولوائحــه- ُأختــزل يف صــورة واحــدة مــن صــوره، أال 

ــراض.2   ــي اإلق وه

ــف  ــن التعاري ــع م ــاق أوس ــار نط ــه باعتب ــارة إىل أن ــدر اإلش 2.   جت
ــور  ــدم ص ــة تق ــوك التنموي ــق والبن ــإن يف الصنادي ــواردة، ف ال
ــو  ــام ه ــال األول(: ك ــراض. )املث ــر اإلق ــل غ ــرى للتموي أخ
ــث  ــة حي ــعودي للتنمي ــدوق الس ــج الصن ــد برام ــال يف أح احل
ــل  ــم التموي ــة( بتقدي ــة )ال إقراضي ــود متويلي ــرام عق ــوم بإب يق
)برنامــج  النفطيــة  غــر  الوطنيــة  للصــادرات  والضــامن 
صــادرات(، مــن خــالل خدمــة التمويــل غــر املبــارش )خدمــة 
ــل  ــوط متوي ــح خط ــق فت ــن طري ــك ع ــل(: وذل ــوط التموي خط
ــل  ــي متث ــة والت ــة اخلارجي ــات املالي ــوك واملؤسس ــح البن لصال
وكاالت وطنيــة لرنامــج الصــادرات يف بلــد املســتورد، بحيــث 
الــوكاالت يف ترتيبــات متويــل مــع برنامــج  تدخــل هــذه 
ــتوردين  ــل للمس ــم التموي ــوم بتقدي ــعودية وتق ــادرات الس الص
ــة تنافســية، وعــن طريقهــا يســتطيع املســتوردين  بــرشوط ائتامني
احلصــول عــى متويــل صــادرات ســعودية. انظــر: املــادة )1( مــن 
نظــام الصنــدوق الســعودي للتنميــة، الصــادر باملرســوم امللكــي، 
رقــم: )م/84(، وتاريــخ: 4931/8/41هـــ، واملعدلة بموجب 
املرســوم امللكــي، رقــم: )م/95(، وتاريــخ: 6341/8/61هـــ، 
واملعدلــة بموجــب قــرار جملــس الــوزراء، رقــم: )231(، 
ــس  ــرار جمل ــب ق ــة بموج ــخ: 9341/3/3هـــ، واملعدل وتاري
الــوزراء، رقــم: )281(، وتاريــخ: 1441/3/1هـــ؛ انظــر 
للتنميــة  الســعودي  للصنــدوق  اإللكــروين  موقــع  ايضــًا: 
ــة  ــك التنمي ــد أن بن ــاين(: نج ــال الث ــب. )املث ــة الوي ــى صفح ع
االجتامعيــة يقــوم مــن خــالل الالئحــة التنظيميــة العتــامد 
املحافــظ التمويليــة ملشــاريع التمويــل األصغــر، بإبــرام اتفاقيات 
ــة  ــظ متويلي ــا حماف ــن خالهل ــد م ــي يعتم ــات الت ــن اجله ــه وب بين

ــه  ــن املقصــود ب     ويف املقابــل، نجــد أن »القــرض« ُب
ملشــاريع التمويــل األصغــر. وهــذه املحافــظ عبــارة عــن 
حســاب بنكــي مســتقل لتلــك اجلهــات يتــم متويلــه )إقراضــه( 
ــل  ــاريع التموي ــن مش ــتفيدين م ــراض املس ــك إلق ــل البن ــن قب م
بــدور  يقــوم  البنــك  بــأن  القــول،  لــذا يمكــن  األصغــر. 
ــل  ــات متوي ــالل جه ــن خ ــتفيدين م ــراض املس ــيط يف إق الوس
املشــاريع الصغــرى. أي أن البنــك يقــوم بتقديــم متويــل يتمثــل 
يف تســهيالت ائتامنيــة لعمالئــه. انظــر: املــواد 1، 7، 7/71 
ــاريع  ــة ملش ــظ التمويلي ــامد املحاف ــة العت ــة التنظيمي ــن الالئح م
التمويــل األصغــر، الصــادرة بقــرار جملــس إدارة البنــك، رقــم: 
لنظــام  التابعــة  8341/9/91هـــ،  وتاريــخ:   ،)71/2/5(
البنــك الســعودي للتســليف واالدخــار، الصــادر باملرســوم 
ــدل  ــخ: 7241/6/1هـــ. املع ــم: )م/43(، وتاري ــي، رق امللك
فيــه اســم البنــك إىل بنــك التنميــة االجتامعيــة، بموجــب بقــرار 
ــخ: 8341/1/03هـــ.  ــم: )57(، وتاري ــوزراء، رق ــس ال جمل
)املثــال الثالــث(: مــا يقــدم كدعــم ســكني مــن صنــدوق 
ــم:  ــوزراء، رق ــس ال ــرار جمل ــدور ق ــد ص ــة بع ــة العقاري التنمي
ــادة  ــه يف امل ــم تعديل ــا ت ــخ: 5341/3/5هـــ، وم )28( وتاري
ــم  ــواع الدع ــة أن ــن ناحي ــكني م ــم الس ــم الدع ــن تنظي )1( م
الســكني بموجــب قــرار جملــس الــوزراء، رقــم: )47(، تاريــخ: 
8341/1/03هـــ حيــث بموجبــه صــدرت املوافقــة عــى تنظيم 
ــات  ــتقبال طلب ــن اس ــدوق ع ــف الصن ــكني، وتوق ــم الس الدع
اقــراض جديــدة التــي كان يقدمهــا منــذ صــدور نظامــه بموجب 
املرســوم امللكــي، رقــم: )م/32(، وتاريــخ: 4931/6/11هـــ، 
ــكنية، أو  ــدة س ــح وح ــكني لتصب ــم الس ــواع الدع ــت أن وعدل
ــه  ــن أوج ــك م ــر ذل ــامن، أو غ ــل، أو ائت ــكنية، أو متوي أرض س
ــدوق  ــى الصن ــة ع ــات املقدم ــتثناء الطلب ــك باس ــم. وذل الدع
ــخ 2341/7/32هـــ،  ــل تاري ــام قب ــا أرق ــدى أصحاهب ــي ل الت
فإهنــا تعامــل وفقــًا لإلجــراءات املعمــول هبــا قبــل العمــل هبــذا 
التنظيــم )أي تنظيــم الدعــم الســكني(، وأن يــرف الصنــدوق 
املبالــغ الالزمــة لذلــك مــن رأس مالــه احلــايل، وألصحــاب هذه 
الطلبــات -الذيــن تنطبــق عليهــم الــرشوط الــواردة يف التنظيــم- 
تعديــل طلباهتــم لالســتفادة مــن الدعــم الســكني الــذي ســيقدم 
بموجــب أحــكام هــذا التنظيــم، واســتمر احلــال كذلــك 
ــخ:  ــم: )455(، وتاري ــوزراء، رق ــس ال ــرار جمل ــدر ق ــى ص حت
ــس  ــرار جمل ــن ق ــًا( م ــد )ثالث ــل البن 0441/9/32 هـــ، بتعدي
الســابق  وتاريــخ: 5341/3/5هـــ  رقــم: )28(،  الــوزراء، 
ــدوق  ــى الصن ــة ع ــات املقدم ــاب الطلب ــتثناء أصح ــاء اس وإلغ
ــخ 2341/7/32 هـــ،  ــل تاري ــام قب ــا أرق ــدى أصحاهب ــي ل الت
وإخضاعهــم وفقــًا للقواعــد واإلجــراءات التــي يضعهــا جملــس 
ــاد  ــكان، واالسرش ــع وزارة اإلس ــيق م ــدوق بالتنس إدارة الصن
يف ذلــك بأحــكام التنظيــم، آخــذًا يف االعتبــار مــدة انتظــار 
ــوم  ــام 5341هـــ( يق ــدوق )أي يف ع ــح الصن ــن. وأصب املتقدم
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ــة  ــدوق التنمي ــام صن ــة لنظ ــامن التابع ــة االئت يف الئح
بإبــرام عقــود متويليــة )ال إقراضيــة(، يف صــورة تســهيالت 
ائتامنيــة لعمالئــه ضمــن برامــج القــرض العقــاري. وهــو 
ــات  ــة اجله ــاح بالرشاك ــوم األرب ــكني مدع ــل س ــج متوي برنام
التمويليــة )البنــوك التجاريــة(، وبالتكامــل مــع وزارة اإلســكان، 
ــوك أو  ــد البن ــتفيد إىل أح ــدم املس ــث يتق ــه. بحي ــق رشوط ووف
ــل  ــاط التموي ــة نش ــا بمزاول ــص هل ــة املرخ ــرشكات التمويلي ال
ــج  ــاركة يف برنام ــة املش ــات التمويلي ــن اجله ــاري، وضم العق
ــد  ــاري. وبع ــل العق ــى التموي ــول ع ــاري للحص ــرض العق الق
ــاري(  ــرض العق ــج الق ــدوق )برنام ــل دور الصن ــه، يتمث حصول
ــة  ــررة جله ــح املق ــة الرب ــهري )قيم ــم ش ــغ دع ــم مبل يف تقدي
التمويــل )كلفــة األجــل( عــن مبلــغ التمويل املقــدم للمســتفيد( 
يغطــي أربــاح التمويــل بنســبة تــراوح كحــد أدنــى بــن )%53( 
إىل )001%( كحــد أعــى، وحُُيــول املبلــغ حلســاب املســتفيد 
ــن  ــه م ــتحق علي ــهري املس ــط الش ــداده للقس ــد س ــارشًة بع مب
جهــة التمويــل. بحيــث يقــدم الصنــدوق دعــم شــهري بنســبة 
)001%( ألصحــاب الدخــل الشــهري الــذي يصــل حتــى 
ــن  ــه ع ــد دخل ــن يزي ــة مل ــبة متفاوت ــال، وبنس ــف ري )41( أل
ــوزراء  ــس ال ــرار جمل ــن ق ــًا( م ــد )ثاني ــر البن ــور. انظ ــد املذك احل
بشــأن  8341/1/03هـــ  وتاريــخ   ،)47( برقــم:  الصــادر 
ــادة )91(  ــر: امل ــك انظ ــكني؛ كذل ــم الس ــم الدع ــدور تنظي ص
مــن الالئحــة التنفيذيــة لتنظيــم الدعــم الســكني بموجــب قــرار 
جملــس الــوزراء رقــم 6234 وتاريــخ 5341/8/3هـــ، واملعدلة 
ــخ:  ــم: )9691(، وتاري ــوزراء، رق ــس ال ــرار جمل ــب ق بموج
ــة،  ــس الالئح ــن نف ــادة )25( م ــك امل 8341/3/2هـــ؛ كذل
واملعدلــة بموجــب قــرار جملــس الــوزراء، رقــم: )9691(، 
وتاريــخ: 8341/3/2هـــ، انظــر: املوقــع اإللكــروين لصندوق 
ــال آخــر، مــا  ــة عــى موقــع الويــب. ايضــًا كمث ــة العقاري التنمي
ــل  ــود التموي ــب عق ــة بجان ــة الزراعي ــدوق التنمي ــه صن يقدم
اإلقراضيــة، مــن قروضــًا وتســهيالت ائتامنيــة، تكــون بالرشاكــة 
املنتجــات  تقديــم  يف  التجاريــة  والبنــوك  الصنــدوق  بــن 
التمويليــة لعمــالء الصنــدوق. وذلــك بحســب مــا نصــت عليــه 
ــة  ــن إمكاني ــة م ــة الزراعي ــدوق التنمي ــام صن ــن نظ ــادة )4( م امل
ــع  ــون م ــا املقرض ــي يعقده ــروض الت ــدوق للق ــامن الصن ض
الغــر، وفــق رشوط حمــددة. فتكــون اآلليــة مــن خــالل تقديــم 
طلــب مــن املقــرض عــن طريــق منصــة اخلدمــات اإللكرونيــة 
للصنــدوق، وتقديــم الضامنــات الالزمــة، ليتــم دراســتها، ومــن 
ــاق  ــع ارف ــه م ــاري ملراجعت ــك التج ــب للبن ــال الطل ــم ارس ث
موافقــة الصنــدوق املبدئيــة. ويف حــال متــت موافقــة البنــك، يتــم 
ــة،  ــك النهائي ــة البن ــن موافق ــاب يتضم ــدوق بخط ــة الصن خماطب
موضحــا املبلــغ والــرشوط. ومــن ثــم يتــم توقيــع عقــد خمصــص 
ملوضــوع حمــل عقــد التمويــل بــن املقــرض والصنــدوق. ومــن 
ثــم يتــم اشــعار البنــك بموافقــة الصنــدوق النهائيــة ملنــح خــط 

ــوك  ــق والبن ــة الصنادي ــوع أنظم ــن جمم ــة، م الزراعي
التنمويــة ولوائحهــا [املشــار إليهــا]، بأنه »املبلــغ الذي 
ــة(  ــة الزراعي ــدوق التنمي ــدوق )أي صن ــه الصن يقدم
لعمالئــه...« )املــادة )2( مــن الئحــة االئتــامن(. مــن 
ــر  ــأن جوه ــح ب ــبق، يتض ــا س ــتعراض م ــالل اس خ
عقــد التمويــل: هــو عقــد اإلقــراض بحســب أنظمــة 
ــة، بالرغــم مــن أن لعقــد  ــوك التنموي ــق والبن الصنادي

ــل صــورًا أخــرى غــر عقــد القــرض.  التموي
ــأن مــا  ــد تأمــل املقصــود بالقــرض، يالحــظ ب     وعن
ــة  ــوك التنموي ــق والبن ــة الصنادي ــه أنظم ــت علي نص
ــن  ــزام الدائ ــى الت ــص ع ــرًا للن ــور؛ نظ ــوبه القص يش
بتأديــة املــال، بينــام مل ينــص عــى التــزام املديــن بــرده. 
وبذلــك ُيعــد القــرض هبــًة؛ ألنــه يظهــر بــه االلتــزام 
ــود  ــدم وج ــل ع ــراض يف ظ ــل اإلق ــال حم ــك امل بتملي
قرينــة تلــزم املديــن عــى رد بدلــه )البهــويت، )ب. ت(، 
ــة  ــه األربع ــه بمذاهب ــد أن الفق ــذا نج ص:362(. ل
عــرف القــرض بأنــه »دفــع مــال ملــن ينتفــع بــه، ويــرد 
بدلــه« )البغــوي، 1997م، ج:3، ص:545؛ عليــش، 
1984م، ج:4، ص:528؛ ابــن عابديــن، 2003م، 
ص:361(.  ت(،  )ب.  البهــويت،  ص:388؛  ج:7، 
وعليــه فإنــه بمقارنــة تعريــف القــرض فقهــًا ونظامــًا 
–فقهــًا- مطابقــًا  القــرض  تعريــف  بــأن  يتضــح 
االعتــامد وإعــادة التمويــل للمقــرض. انظــر: املــواد )3(، 
ــوم  ــادر باملرس ــة، الص ــة الزراعي ــدوق التنمي ــام صن ــن نظ )7( م
امللكــي، رقــم: )م/9(، وتاريــخ: 0341/2/1هـــ؛ كذلــك 
انظــر املــادة )1( مــن الئحــة االئتــامن التابعــة لصنــدوق التنميــة 
الزراعيــة، الصــادرة مــن جملــس إدارة الصنــدوق يف ربيــع األول 
ــمي  ــروين الرس ــع اإللك ــر: املوق ــك انظ ــام 9341هـــ؛ كذل لع

ــب. ــة الوي ــى صفح ــة ع ــة الزراعي ــدوق التنمي لصن
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حلقيقــة واقعــه ببيــان التزامــات أطرافــه ومنتجــًا ألثــره 
القانــوين، يف مقابــل تعريفــه ضمــن أنظمــة الصناديــق 

ــة. ــوك التنموي والبن
       ويف ختــام هــذا العــرض املختــر، يمكــن القــول 
بــأن عقــد التمويــل اإلقــرايض يف الصناديــق والبنــوك 
ــدوق أو  ــاط إرادة الصن ــه: ارتب ــرف بأن ــة ُيع التنموي
البنــك التنمــوي مــن جهــة، وتوافقهــا مــع إرادة 
العميــل مــن جهــة أخــرى، عــى أن يقــوم األول 
ــت  ــه حت ــددًا وجعل ــًا حم ــًا نقدي ــاين مبلغ ــك الث بتملي
ترفــه؛ لالنتفــاع بــه واســتخدامه يف أي مــن جمــاالت 
ــاين  ــرد الث ــك، ل ــدوق أو البن ــل الصن ــاطات عم ونش
ــاق،  ــب االتف ــن، بحس ــخ مع ــه يف تاري إىل األول بدل
وضمــن الــرشوط املتفــق عليهــا، بــام ال خيالــف 
أنظمــة ولوائــح –ذات العالقــة- الصناديــق والبنــوك 

ــة. التنموي

ــى  ــره ع ــايب وأث ــاص الرق ــاين: االختص ــث الث املبح
ــرايض  ــل اإلق ــد التموي عق

 يقســم هــذا املبحــث اىل مطلبــن، حيــث يناقــش 
قبــل  مــن  الرقــايب  االختصــاص  األول:  املطلــب 
ــرايض،  ــل اإلق ــد التموي ــى عق ــة ع ــات الرقابي اجله
أمــا املطلــب الثــاين فيناقــش أثــر االختصــاص الرقــايب 

ــد. ــى العق ــة ع ــات الرقابي ــل اجله ــن قب م
املطلب األول: اجلهات صاحبة االختصاص الرقايب

    خيضــع عقــد التمويــل اإلقــرايض يف الصناديــق 
والبنــوك التنمويــة )حمــل الدراســة(–نظامًا-لرقابة 

ــم  ــن تنظي ــادة )3( م ــي )امل ــة الوطن ــدوق التنمي صن
صنــدوق التنميــة الوطنــي(، ولرقابــة اجلهــات الرقابية 
األخــرى ضمــن أنظمتهــا ولوائحهــا؛ حيــث أن تلــك 
الصناديــق والبنــوك التنمويــة تتمتــع بشــخصيات 
اعتباريــة مســتقلة إداريــًا وماليــًا )املــادة )1( مــن 
ــعودي، و)2(  ــة الس ــة الصناعي ــدوق التنمي ــام صن نظ
مــن نظــام بنــك التنميــة االجتامعيــة، و)1( مــن نظــام 
صنــدوق التنميــة العقــاري، و)2( مــن نظــام صنــدوق 
ــة  ــدوق تنمي ــم صن ــة، و)1( مــن تنظي ــة الزراعي التنمي
الصنــدوق  نظــام  مــن  و)1(  البرشيــة،  املــوارد 
ــام صنــدوق  ــن نظ ــعودي للتنميــة، و)1/2( م الس

ــياحي(. ــة الس التنمي
ــايب  ــاص الرق ــة االختص ــن ماهي ــاؤل ع ــور التس   ويث
مــن صنــدوق التنميــة الوطنــي عــى العقــد؟ وماهــي 
الصنــدوق  مــع  تتشــارك  التــي  اجلهــات  تلــك 

ــه؟ ــايب علي ــا الرق اختصاصه
الفــرع األول: االختصــاص الرقــايب مــن صنــدوق 

ــي ــة الوطن التنمي
ــة الوطنــي اإلرشاف العــام      يــامرس صنــدوق التنمي
رقابيــًا عــى الصناديــق والبنــوك التنمويــة )املــادة 
)1/4( مــن تنظيــم صنــدوق التنمية الوطنــي(، بحكم 
ــًا. وُيعــد جملــس إدارتــه الســلطة  ارتباطهــا بــه تنظيمي
ــة  ــوك التنموي ــق والبن ــذ الصنادي ــن تنفي ــؤولة ع املس
ــر  ــات واملعاي ــع اآللي ــا، ووض ــة هب ــامت املنوط للمه
الالزمــة ملتابعــة ومراقبــة أداء الصناديــق والبنــوك 
ــي  ــة الوطن ــدوق التنمي ــى صن ــه ع ــة، وإرشاف التنموي
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والتأكــد مــن تنفيــذه املهــامت املنوطــة منــه جتــاه تلــك 
ــن  ــادة )2/6، 5( م ــة )امل ــوك التنموي ــق والبن الصنادي
ــع  ــك لرف ــي(. وذل ــة الوطن ــدوق التنمي ــم صن تنظي
ــون  ــة لتك ــوك التنموي ــق والبن ــتوى أداء الصنادي مس
ــا  ــة مل ــائها ومواكب ــن إنش ــودة م ــات املنش ــة للغاي حمقق
ــة  ــات االقتصادي ــة واالحتياج ــات التنمي ــدم أولوي خي
ــادة  ــة )امل ــة اململك ــزات رؤي ــداف ومرتك ــوء أه يف ض
)4( مــن تنظيــم صنــدوق التنميــة الوطنــي(. ويــامرس 
املجلــس اختصاصــه الرقــايب مــن خــالل تعيينــه 
ملحافــظ )املــادة )5، 8( مــن تنظيــم صنــدوق التنميــة 
الصناديــق  أداء عمــل  بمتابعــة  ليقــوم  الوطنــي(، 
ــرره  ــا يق ــم، وم ــدود التنظي ــة يف ح ــوك التنموي والبن
ــن  ــادة )8/ 5( م ــر )امل ــات ومعاي ــن آلي ــس م املجل

ــي(. ــة الوطن ــدوق التنمي ــم صن تنظي
    وترتــب نظاميــة الرقابــة مــن صنــدوق التنميــة 
الوطنــي عــى الصناديــق والبنــوك التنمويــة األثــر مــن 
خــالل منــح حمافــظ الصنــدوق الســلطة والصالحيــة 
مــن قبــل جملــس اإلدارة لضــامن حتقيــق أهــداف 
ــم،  ــن التنظي ــادة )4( م ــا يف امل ــار إليه ــدوق املش الصن
ولــه اختــاذ كافــة التدابــر واإلجــراءات إلعــداد 
ــراتيجيات  ــق باس ــام يتعل ــات في ــات التحديث مرشوع
وتنظيــامت وهيــاكل الصناديــق والبنــوك التنمويــة 
ــراض  ــل واإلق ــات التموي ــة وآلي ــا التنفيذي وخططه
ــادة  ــس )امل ــى املجل ــا ع ــا، وعرضه ــا فيه ــول هب املعم
)6/8( مــن تنظيــم صنــدوق التنميــة الوطنــي(، 
ــام  ــع ع ــم والرف ــن ث ــا، وم ــس بإقراره ــوم املجل ليق

يســتلزم اســتكامل إجــراءات يف شــأهنا )املــادة )6/6( 
ــس  ــي(، إىل جمل ــة الوطن ــدوق التنمي ــم صن ــن تنظي م
الــوزراء )املــادة )1/2( مــن تنظيــم صنــدوق التنميــة 
ــًا  الوطنــي(، متهيــدًا إلجــراء التعديــل املناســب نظامي
ــك  ــة. وبذل ــوك التنموي ــق والبن ــة الصنادي ــى أنظم ع
ــدوق  ــن صن ــًا م ــايب نظامي ــاص الرق ــد االختص ينعق
ــي –عــى النحــو املذكــور- عــى عقــد  ــة الوطن التنمي
ــوك  ــق والبن ــن الصنادي ــدم م ــرايض املق ــل اإلق التموي
ــي،  ــة الوطن ــدوق التنمي ــم صن ــق تنظي ــة، وف التنموي
ــت،  ــي يف أي وق ــة الوطن ــدوق التنمي ــرره صن ــا يق وم
ــم،  ــود التنظي ــن بن ــع أي م ــه م ــدم تعارض ــة ع رشيط
أو تعارضــه مــع االســتقالل اإلداري املــايل لتلــك 
الصناديــق والبنــوك التنمويــة ]حســب أنظمتهــا عــى 

ــتها[. ــد مناقش ــيأيت عن ــذي س ــو ال النح
ــق  ــن الصنادي ــايب م ــاص الرق ــاين: االختص ــرع الث الف

ــة ــوك التنموي والبن
   وتنقســم حــاالت االختصــاص الرقــايب عــى عقــد 
ــى  ــي ع ــاالت، وه ــبعة ح ــرايض إىل س ــل اإلق التموي

ــايل:   الشــكل الت
ــدوق  ــن صن ــايب م ــاص الرق ــة األوىل/ االختص احلال

ــعودي ــة الس ــة الصناعي التنمي
التنميــة الصناعيــة الســعودي  يتمتــع صنــدوق     
ــايل  ــتقالل امل ــة واالس ــة العام ــخصية االعتباري بالش
واإلداري، كــام أنــه يرتبــط تنظيميــًا بصنــدوق التنميــة 
ــة  ــدوق التنمي ــادة )1/1( مــن نظــام صن ــي )امل الوطن
ــاء عــى اســتقالليته، فــإن  ــة الســعودي(. وبن الصناعي
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جملــس إدارة الصنــدوق يعتــر الســلطة املســؤولة عــن 
رســم السياســة العامــة لــه، يف حــدود نظامــه واألنظمة 
ــات  ــامت والصالحي ــع امله ــوىل مجي ــة، ويت ذات العالق
التــي تكفــل حتقيــق أهــداف الصنــدوق )املــادة )10( 
ــعودي(،  ــة الس ــة الصناعي ــدوق التنمي ــام صن ــن نظ م
ــة  ــة واالقتصادي ــة الصناعي ــم التنمي ــة يف إىل دع املتمثل
ــذا  ــدة يف ه ــراتيجيات املعتم ــا لالس ــة، وفق يف اململك
الشــأن )املــادة )2( مــن نظــام صنــدوق التنميــة 
الصناعيــة الســعودي(. ويــامرس املجلــس صالحياتــه 
بــاإلرشاف عــى تنفيــذ الصنــدوق املهــامت املنوطــة بــه 
واالغــراض التــي أســس مــن أجلهــا )املــادة )2/10( 
ــعودي(،  ــة الس ــة الصناعي ــدوق التنمي ــام صن ــن نظ م
ــرايض  ــل اإلق ــد التموي ــق بعق ــا يتعل ــًا م وخصوص
ــراض  ــددة لإلق ــاطات املح ــاالت والنش ــن املج ضم
)املــادة )1/3( مــن نظــام صنــدوق التنميــة الصناعيــة 
الســعودي(. لــذا، فــإن جملــس إدارة الصنــدوق )املادة 
)7( مــن نظــام صنــدوق التنميــة الصناعية الســعودي( 
خيتــص بالــدور الرقــايب عــى عقــد التمويــل اإلقرايض 
الــذي يرمهــا مــع عمالئــه، والتأكــد مــن أنــه هيــدف 
إىل دعــم التنميــة الصناعيــة واالقتصاديــة يف اململكــة.3 
باإلضافــة لذلــك، يقــوم جملــس اإلدارة بمامرســة دور 
رقــايب أبعــد عــى عقــد التمويــل اإلقــرايض مــن خالل 
مراقبــة تنفيــذ املرشوعــات التــي يقرضهــا؛ للتأكــد من 

ــض  ــدوق تفوي ــس إدارة الصن ــن ملجل ــه يمك ــارة أن ــدر اإلش 3.    جت
ــات  ــه- بصالحي ــة تعيين الرئيــس التنفيــذي -الــذي لــه صالحي
ــدوق  ــام صن ــن نظ ــادة )9-01( م ــة )امل ــات معين واختصاص

ــعودي(. ــة الس ــة الصناعي التنمي

ــددة  ــة املح ــب اخلط ــاًم بحس ــرًا منتظ ــر س ــا تس أهن
هلــا، وتكــون هــذه الرقابــة عــن طريــق احلصــول عــى 
تقاريــر عــن تلــك املرشوعــات وقيــام املختصــن فيــه 
بزيــارات تفتيشــية )املــادة )4/4( مــن نظــام صنــدوق 

ــة الســعودي(. ــة الصناعي التنمي
ــة  ــدوق التنمي ــد صن ــر، نج ــرف اآلخ ــى الط     وع
الوطنــي وبحكــم ارتبــاط صنــدوق التنميــة الصناعيــة 
الســعودي بــه تنظيميــًا، وباعتبــار اســتقالهلام اإلداري 
واملــايل ومتتــع كاًل منهــام بالشــخصية االعتباريــة، 
إدارة  الرقــايب مــن جملــس  واعتبــار االختصــاص 
ــه،  ــرايض علي ــل اإلق ــد التموي ــى عق ــدوق ع الصن
فــإن الرقابــة النظاميــة مــن صنــدوق التنميــة الوطنــي 
عــى عقــد التمويــل اإلقــرايض الــذي يرمــه صنــدوق 
الرقابــة  يف  تتمثــل  الســعودي  الصناعيــة  التنميــة 
العامــة مــن خــالل إلــزام جملــس إدارة صنــدوق 
ــعودي بالرفــع إىل صنــدوق  التنميــة الصناعيــة الس
الوطنــي تقريــرًا عــن أعــامل الصنــدوق  التنميــة 
ــن؛  ــن القانون ــن املراجع ــه م ــًا علي ــاباته مصدق وحس
ــة  ــدًا الســتكامل اإلجــراءات النظامي ــه، متهي للنظــر في
املتبعــة )املــادة )14( مــن نظــام صنــدوق التنميــة 
الصناعيــة الســعودي(. وذلــك حتــى يقــوم صنــدوق 
التنميــة الوطنــي ممارســة ســلطته الرقابيــة العامــة 
عــى صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بحســب 
ــه املشــار إليهــا ســابقًا، لضــامن التأكــد مــن  صالحيات
ــدوق  ــه صن ــذي يرم ــرايض ال ــل اإلق ــد التموي أن عق
التنميــة الصناعيــة الســعودي ضمــن نشــاطاته، التــي 
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ــي. ــة الوطن ــدوق التنمي ــداف العامــة لصن ــدم األه خت
احلالــة الثانيــة/ االختصــاص الرقــايب مــن بنــك 

االجتامعيــة التنميــة 
ــة  ــة مؤسس ــة لرقاب ــة االجتامعي ــك التنمي ــع بن      خيض
ــام  ــة، ب ــة املرفي ــعودي واألنظم ــريب الس ــد الع النق
ــكام  ــع أح ــجم م ــام ينس ــه، وب ــع نظام ــارض م ال يتع
التنميــة  بنــك  نظــام  مــن   )5( )املــادة  الرشيعــة 
االجتامعيــة(. وبــام أن للبنــك شــخصية معنويــة وذمــة 
ــة  ــك التنمي ــام بن ــن نظ ــادة )2( م ــتقلة )امل ــة مس مالي
ــًا  ــت- تنظيمي ــس الوق ــط –يف نف ــة(، ويرتب االجتامعي
بصنــدوق التنميــة الوطنــي، يثــور التســاؤل عــن كيفية 
ــة مــن وعــى البنــك،  ــة الرقاب ــز وحــدود نظامي التميي
ــه  ــي يرم ــرايض الت ــل اإلق ــد التموي ــق بعق ــام يتعل في
ــكل  ــى الش ــك ع ــة ذل ــيتم مناقش ــه؟ وس ــع عمالئ م

ــايل: الت
رقابيــًا  االجتامعــي  التنميــة  بنــك  ارتبــاط  أوالً: 

الســعودي العــريب  النقــد  بمؤسســة 
     نصــت املــادة )5( مــن نظــام البنــك عــى خضوعــه 
ــة  ــعودي واألنظم ــريب الس ــد الع ــة النق ــة مؤسس لرقاب
املرفيــة، بــام ال يتعــارض مــع نظامــه، وبــام ينســجم 
ــك  ــع البن ــل، يتمت ــة. ويف املقاب ــكام الرشيع ــع أح م
ــادة )2(  ــايل )امل ــتقالل امل ــة واالس ــخصية املعنوي بالش
مــن نظــام بنــك التنميــة االجتامعيــة(. كــام أن جملــس 
ــة عــى  ــا املرشف ــر صاحــب الســلطة العلي ــه يعت إدارت
أعــامل البنــك وحتقيــق أهدافــه )املــادة )9( مــن نظــام 
بنــك التنميــة االجتامعيــة(.  عليــه فــإن نظاميــة الرقابــة 

مــن املؤسســة عــى البنــك، تعــد رقابــة عامــة، تضمــن 
حتقيــق البنــك ألهدافــه مــن خالهلــا )املــادة )4/ ب، 
ــل  ــد التموي ــق بعق ــام يتعل ــة في د، ه، و، ز، ح(، خاص
اإلقــرايض الــذي يرمهــا البنــك مــع عمالئــه ضمــن 
أحــد جمــاالت نشــاط البنــك، وتلتــزم فيهــا املؤسســة 
ــة  ــالل أنظم ــن خ ــك م ــى البن ــة ع ــة الرقاب بمامرس
ــه  ــع أنظمت ــارض م ــام ال يتع ــه،4 أو ب ــك ولوائح البن
حــال كانــت تلــك األحــكام تعتمــد عليها املؤسســة يف 
رقابتهــا عــى املؤسســات املاليــة مــن بنــوك ومصــارف 
ــى  ــة ع ــة اخلاص ــع الرقاب ــل، ختض ــة. ويف املقاب جتاري

ــك. ــس إدارة البن ــق جمل عات
    وجتــدر اإلشــارة عــى أنه ال إشــكال يف إخضــاع بنك 
ــريب  ــد الع ــة النق ــة مؤسس ــة لرقاب ــة االجتامعي التنمي
الســعودي، بالرغــم مــن أن املــادة )1( فقــرة )3( مــن 
ــأن  نظــام مؤسســة النقــد العــريب الســعودي نصــت ب
ــة  ــارف التجاري ــة املص ــة مراقب ــراض املؤسس ــن أغ م
)املــادة )3/1( مــن نظــام مؤسســة النقــد العــريب 
ــة ال  ــة االجتامعي ــك التنمي ــن أن بن الســعودي(، يف ح
ُيعــد مــن قبيــل املصــارف )البنــوك( التجاريــة. حيــث 
ــام  ــن نظ ــادة )1( م ــك« يف امل ــف »البن ــاء يف تعري ج
مراقبــة البنــوك بأنــه أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري 
ــة  ــامل املرفي ــن األع ــل م ــة أي عم ــزاول يف اململك ي
ــامل  ــة أع ــامل املرفي ــد باألع ــية. ويقص ــة أساس بصف
4.    يقصــد هبــم: الالئحــة التنفيذيــة للتمويــل االجتامعــي، الالئحــة 
التمويــل  ملشــاريع  التمويليــة  املحافــظ  العتــامد  التنظيميــة 
الصغــرة  املشــاريع  لتمويــل  التنفيذيــة  الالئحــة  األصغــر، 
ومتناهيــة الصغــر، سياســات متويــل اجلمعيــات التعاونيــة، 
الالئحــة التنفيذيــة لتمويــل املشــاريع الصغــرة والناشــئة.
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وفتــح  ثابتــة،  أو  جاريــة  كودائــع  النقــود  تســلم 
اجلاريــة وفتــح االعتــامدات وإصــدار  احلســابات 
ــيكات أو  ــل الش ــع وحتصي ــامن، ودف ــات الض خطاب
األوامــر أو أذون الــرف وغرهــا مــن األوراق ذات 
ــا  ــاالت وغره ــندات والكمبي ــم الس ــة، وخص القيم
ــي.  ــرف األجنب ــامل ال ــة، وأع ــن األوراق التجاري م
ــوك  ــل البن ــر عم ــي جوه ــامل ه ــك األع ــث أن تل حي
التجاريــة، وهــذه كلهــا ال تطبــق مــن قبــل بنــك 
التنميــة االجتامعيــة )حيــث يعــد بنــكًا تنمويــًا(. 
ــاع  ــه ألن اخض ــار إلي ــكال املش ــدم اإلش ــن ع ويكم
بنــك التنميــة االجتامعيــة لرقابــة مؤسســة النقــد 
ــن  ــادة )5( م ــب امل ــدر بموج ــعودي ص ــريب الس الع
ــق  ــن طري ــس ع ــة، ولي ــة االجتامعي ــك التنمي ــام بن نظ

ــة. ــام املؤسس نظ
    وجتــدر اإلشــارة ايضــًا عــى أن خضــوع بنــك التنمية 
االجتامعيــة لرقابــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي 
بــام ال يتعــارض مــع نظامــه، ُينشــأ نقــاط تتوافــق فيهــا 
ــاط  ــاك نق ــة، وهن ــك واملؤسس ــل البن ــن قب ــة م الرقاب

تتبايــن فيهــا تلــك الرقابــة:
ــة  ــك التنمي ــن بن ــايب ب ــق الرق ــة األوىل: التواف النقط

ــعودي ــريب الس ــد الع ــة النق ــة ومؤسس االجتامعي
ــك  ــى البن ــايب ع ــا الرق ــى دوره ــاء ع ــة بن     للمؤسس
ــة  ــا الرقابي ــكام أنظمته ــض أح ــك لبع ــع البن أن ختض
التــي تطبــق عــى البنــوك التجاريــة، )بحكــم رقابتهــا 
عليهــا( رشيطــة عــدم وجــود مــا خيالــف ذلــك ضمــن 
ــال  ــه. ومث ــة ولوائح ــة االجتامعي ــك التنمي ــام بن نظ

ذلــك، نصــت املــادة )15( مــن نظــام مراقبــة البنــوك 
عــى أنــه جيــب عــى كل بنــك )أي جتــاري( أن يرســل 
إىل املؤسســة بيانــًا موحــدًا شــهريًا عــن مركــزه املــايل، 
وذلــك يف هنايــة الشــهر التــايل، بالشــكل الــذي حتــدده 
املؤسســة، كــام جيــب أن يرســل إىل املؤسســة يف خــالل 
ســتة أشــهر مــن انقضــاء ســنته املاليــة صــورة ميزانيتــه 
الســنوية وحســاب أرباحــه وخســائره، مصدقــًا عليهــا 
مــن مراقبــي حســاباته، وذلــك بالشــكل الــذي حتــدده 
ــن  ــادة )12/ه( م ــد أن امل ــل، نج ــة. ويف املقاب املؤسس
ــن  ــى أن م ــت ع ــة نص ــة االجتامعي ــك التنمي ــام بن نظ
اختصــاص مديــر البنــك إعــداد تقاريــر ربــع ســنوية 
وتشــمل  اإلدارة،  جملــس  عــى  تعــرض  وســنوية 
باحللــول  واقراحــات  واملعوقــات،  االنجــازات 
ــس  ــا إىل جمل ــر برفعه ــوم املدي ــم يق ــن ث ــبة. وم املناس
اإلدارة الــذي جيــب أن يعــن قبــل ذلــك فيــه مراجــع 
حســابات قانــوين أو أكثــر للبنــك )املــادة )9/ك( مــن 
ــاب  ــرار احلس ــة(، إلق ــة االجتامعي ــك التنمي ــام بن نظ
اخلتامــي للبنــك والتقريــر الســنوي عــن نشــاط البنــك 
ورفعهــام إىل صنــدوق التنميــة الوطنــي؛ للنظــر فيهــام، 
متهيــدًا الســتكامل اإلجــراءات النظاميــة املتبعــة )املــادة 
)9/ل( مــن نظــام بنــك التنميــة االجتامعيــة(. وعليــه 
ــأن ممارســة املؤسســة لرقابتهــا عــى  يمكــن القــول، ب
ــه يف املــادة  ــر املشــار إلي البنــك بإلزامــه بإعــداد التقري
ــا، ال  ــق رؤيته ــوك وف ــة البن ــام مراقب ــن نظ )15( م
ــادة  ــه يف امل ــار إلي ــر املش ــة التقري ــع طبيع ــارض م يتع
ــه؛  ــة وطلب ــة االجتامعي ــك التنمي ــام بن ــن نظ )12( م
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ــب  ــل بموج ــر يف األص ــك التقري ــداد ذل ــرورة إع ل
نظــام البنــك، الــذي أكــدت فيــه املــادة )5( منــه بــأن 
رشط خضوعــه ملراقبــة املؤسســة أال يتعــارض ممارســة 

الرقابــة عليــه مــن قبــل املؤسســة مــع نظامــه. 
النقطــة الثانيــة: عــدم التوافــق الرقــايب بــن بنــك 
التنميــة االجتامعيــة ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي
كــام أن للمؤسســة دور رقــايب عــى البنــك بإخضاعــه 
ــى  ــق ع ــي تطب ــة الت ــا الرقابي ــكام أنظمته ــض أح لبع
البنــوك التجاريــة بحكــم رقابتهــا عليهــا، فليــس 
للمؤسســة –مــن جــه أخــرى- اخضــاع البنــك 
لألنظمــة التــي تســتند عليهــا يف مراقبــة البنــوك 
التجاريــة واألنظمــة املرفيــة؛ ملخالفتهــا نظــام البنــك 
ــاس  ــو األس ــة ه ــدم املخالف ــث أن ع ــه. حي ولوائح
النظامــي لرقابــة املؤسســة عــى البنــك. ومثــال ذلــك، 
مــا ذهبــت إليــه املــادة )9( فقــرة )ح( مــن نظــام بنــك 
التنميــة االجتامعيــة مــن حــق جملــس إدارته –يف ســبيل 
حتقيــق أهدافــه- يف وضــع قواعــد لتملــك العقــارات 
وغرهــا مــن املنقــوالت واألســهم والســندات بجميع 
ــا  ــا ورهنه ــل هب ــا والتعام ــا وتداوهل ــا، وبيعه أنواعه
والتــرف هبــا عــى أي نحــو حُيقــق مصلحــة البنــك. 
ــة  ــام مراقب ــن نظ ــادة )10( م ــد أن امل ــل، نج ويف املقاب
ــالك  ــاري( امت ــك )جت ــى أي بن ــرت ع ــوك حظ البن
رضوريــًا  ذلــك  كان  إذا  إال  اســتئجاره،  أو  عقــار 
ــه  ــه أو للرفي ــكنى موظفي ــك أو لس ــامل البن إلدارة أع
ــه  ــر. وعلي ــل الغ ــك قب ــن للبن ــاء لدي ــم أو وف عنه
ففــي هــذه احلالــة، ال يمكــن للمؤسســة أن تلــزم 

البنــك بالتخلــص أو االمتنــاع –نتيجــة أعــامل الرقابــة 
ــق ذلــك  عليهــا- عــن متلــك العقــارات؛ نظــرًا لتطبي
ــف  ــا خيال ــك مم ــة؛ ألن ذل ــوك التجاري ــى البن ــا ع منه

ــه. ــك نفس ــام البن نظ
رقابيــًا  االجتامعــي  التنميــة  بنــك  ارتبــاط  ثانيــًا: 

الوطنــي  التنميــة  بصنــدوق 
التنميــة الوطنــي وبحكــم       نجــد أن صنــدوق 
تنظيميــًا،  بــه  االجتامعيــة  التنميــة  بنــك  ارتبــاط 
وباعتبــار اســتقالهلام اإلداري واملــايل ومتتــع كاًل منهــام 
ــم  ــن تنظي ــادة )1/2( م ــة )امل ــخصية االعتباري بالش
ــك  ــام بن ــن نظ ــي، و)2( م ــة الوطن ــدوق التنمي صن
ــايب  ــاص الرق ــار االختص ــة(، واعتب ــة االجتامعي التنمي
مــن صالحيــة جملــس إدارة البنــك صاحــب الســلطة 
ــه  ــق أهداف ــك وحتقي ــامل البن ــى أع ــة ع ــا املرشف العلي
ــة(،  ــة االجتامعي ــك التنمي ــام بن ــن نظ ــادة )9( م )امل
ــة  ــإن الرقاب ــه، ف ــرايض علي ــل اإلق ــد التموي ــى عق ع
ــد  ــى عق ــي ع ــة الوطن ــدوق التنمي ــن صن ــة م النظامي
التنميــة  بنــك  الــذي يرمــه  التمويــل اإلقــرايض 
االجتامعيــة تتمثــل يف الرقابــة العامــة مــن خــالل 
ــي  ــاب اخلتام ــرار احلس ــك بإق ــس إدارة البن ــزام جمل إل
للبنــك والتقريــر الســنوي عــن نشــاط البنــك ورفعهام 
ــدًا  ــام، متهي ــر فيه ــي؛ للنظ ــة الوطن ــدوق التنمي إىل صن
ــادة )9(  ــة )امل ــة املتبع ــراءات النظامي ــتكامل اإلج الس
ــى  ــك حت ــة(. وذل ــة االجتامعي ــك التنمي ــام بن ــن نظ م
يقــوم صنــدوق التنميــة الوطنــي ممارســة ســلطته 
الرقابيــة العامــة عــى البنــك بحســب صالحياتــه 
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ــي(؛  ــة الوطن ــدوق التنمي ــم صن ــن تنظي ــادة )4( م )امل
لضــامن التأكــد مــن أن عقــد التمويــل اإلقــرايض 
ختــدم  نشــاطاته،  ضمــن  البنــك  يرمهــا  الــذي 
ــدوق  ــع صن ــى م ــك وتتامش ــة للبن ــداف اخلاص األه

ــي. ــة الوطن التنمي
ثالثــًا: ارتبــاط بنــك التنميــة االجتامعــي رقابيــًا بطــرف 

لث  ثا
ــد  ــى عق ــة ع ــة الرقاب ــة ممارس ــة إىل إمكاني      باإلضاف
التمويــل اإلقــرايض الــذي يرمــه البنــك مــع عمالئــه 
ــن  ــعودي، وم ــريب الس ــد الع ــة النق ــل مؤسس ــن قب م
ــة  ــدوق التنمي ــل صن ــن قب ــه، وم ــس إدارت ــل جمل قب
الوطنــي، فإنــه يمكــن لذلــك العقــد أن يــرشف عليــه 
ويراقبــه طــرف رابــع. ففــي حــال قــام بنــك التنميــة 
االجتامعيــة بإســناد الــدور اإلقــرايض جلهــات أخرى، 
كــام هــو احلــال إذا صــادق البنــك عــى اتفاقيــة اعتــامد 
حمافــظ متويليــة بينــه وبــن اجلهــة التــي يوافــق عليهــا 
ــر،  ــل األصغ ــاريع التموي ــل مش ــة متوي ــام بمهم للقي
ــاب  ــح حس ــا بفت ــق عليه ــة املواف ــوم اجله ــث تق بحي
ــة  ــك التنمي ــل بن ــن قب ــه م ــم متويل ــتقل، يت ــي مس بنك
ــتفيدين  ــغ املس ــل مبال ــراض وحتصي ــة إلق االجتامعي
ــا  ــدد رشوطه ــر، املح ــل األصغ ــاريع التموي ــن مش م
ــظ  ــامد املحاف ــة العت ــة التنظيمي ــا يف الالئح ومتطلباهت
التمويليــة ملشــاريع التمويــل األصغــر )املــادة )1( 
ــة  ــظ التمويلي ــامد املحاف ــة العت ــة التنظيمي ــن الالئح م
ــك  ــك بذل ــوم البن ــر(. ويق ــل األصغ ــاريع التموي ملش
بتنفيــذ  لتقــوم  ربحيــة  الغــر  اجلهــات  ملشــاركة 

املامرســات املثــى لتقديــم خدمــات التمويــل األصغــر 
يف مناطقهــا ضمــن اخلدمــات املتوفــرة لــكل جهــة يف 
منطقتهــا )املــادة )2( مــن الالئحــة التنظيميــة العتــامد 
املحافــظ التمويليــة ملشــاريع التمويــل األصغــر(. ففــي 
هــذه احلالــة، وبحســب املــادة )8( مــن نفــس الالئحــة 
فإنــه يكــون مــن ضمــن التزامــات تلــك اجلهــات رفع 
ــات  ــع العملي ــة جلمي ــاملة وحمدث ــهرية ش ــر ش تقاري
التنفيذيــة. وذلــك يــرز الــدور الرقــايب التــي متارســه 
اجلهــات عى عقــد اإلقــراض الــذي يقدمــه لعمالئها، 
ــك  ــن البن ــايب م ــدور الرق ــرز ال ــت ي ــس الوق ويف نف
ــك  ــك لتل ــن البن ــرا لتمك ــات؛ نظ ــك اجله ــى تل ع
ــا  ــن براجمه ــرايض ضم ــدور اإلق ــام بال ــات بالقي اجله
ــق  ــة تتحق ــى أن الرقاب ــه ع ــدر التنبي ــاطاهتا. وجي ونش
مــن قبــل طــرف رابــع عــى اإلقــراض املقــدم، ولكــن 
ــا  ــرًا ألهن ــة؛ نظ ــمولة بالدراس ــر مش ــود غ ــك العق تل

ــة. ــر اإلقراضي ــل غ ــود التموي ــور عق ــن ص م
ــدوق  ــن صن ــايب م ــاص الرق ــة/ االختص ــة الثالث احلال

ــة  ــة العقاري التنمي
ــن  ــة م ــة الرقاب ــة نظامي ــن كيفي ــاؤل ع ــور التس     يث
الصنــدوق عــى عقــد التمويــل اإلقــرايض الــذي 
ــة  ــة العقاري ــدوق التنمي ــه؟ مــر صن يرمــه مــع عمالئ
ــه يف  ــاط ب ــدوره املن ــق ب ــام يتعل ــددة في ــل متع بمراح
ــدور  ــذ ص ــه من ــرايض لعمالئ ــل إق ــد متوي ــم عق تقدي
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــاء ع ــام 1394هـــ. وبن ــه يف ع نظام
ــة  ــن طبيع ــب أن يب ــود جي ــك العق ــى تل ــة ع الرقاب
نظــام  عــى  اجلديــد  يطــرأ  مــرة  كل  يف  نظاميتهــا 
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الصنــدوق.
    عليــه نجــد أن صنــدوق التنميــة العقاريــة منــذ 
صــدور نظامــه يف عام 1394هـــ، مل ينــص –رصاحة- 
عــى اجلهــة املخــول هلــا ممارســة الــدور الرقــايب عــى 
ــه  عقــد التمويــل اإلقــرايض الــذي يرمــه مــع عمالئ
ــة(.  ــة العقاري ــدوق التنمي ــام صن ــن نظ ــادة )1( م )امل
ويف املقابــل، نصــت املــادة )5( مــن نظــام الصنــدوق 
ــروض  ــح الق ــدوق إدارة من ــويل الصن ــواز ت ــى ج ع
التــي يقدمهــا ومتابعتهــا وحفــظ حســاباهتا، أو يــوكل 
ذلــك إىل إحــدى املؤسســات البنكيــة طبقــًا لعقــد يرم 
ــه  ــت إلي ــا ذهب ــع م ــك م ــط ذل ــرض. وبرب ــذا الغ هل
املــادة )2( مــن ذات النظــام، مــن أن الصنــدوق يــدار 
بواســطة جلنــة مشــكلة عــى الكيفيــة الــواردة يف ذات 
املــادة، فإنــه يمكــن القــول بــأن نظاميــة الرقابــة عــى 
عقــد التمويــل اإلقــرايض الــذي يرمــه الصنــدوق مع 
عمالئــه مــن اختصــاص تلــك اللجنــة التــي يــدار مــن 
قبلهــا، كــام يمكــن أن يقــع عــى عاتــق أحــد البنــوك 
التجاريــة بموجــب عقــد يــرم بينــه وبــن الصنــدوق 

يفوضــه هــذا األخــر فيــه بذلــك.
    وبصــدور قــرار جملــس الــوزراء، رقــم: )82(، 
ــى  ــة ع ــايض باملوافق ــخ: 1435/3/5هـــ، الق وتاري
تنظيــم الدعــم الســكني، نصــت املــادة )3( فقــرة )1( 
مــن التنظيــم، عــى تــويل وزارة اإلســكان تنفيــذ هــذا 
التنظيــم، وهلــا التنســيق مــع الصنــدوق ألداء أي مهمة 
تتعلــق بذلــك. كــام توقــف الصنــدوق عــن اســتقبال 
طلبــات إقــراض جديــدة، وأصبــح دوره مقتــرًا 

ــدى  ــي ل ــه والت ــة إلي ــات املقدم ــت يف الطلب ــى الب ع
أصحاهبــا أرقــام قبــل تاريــخ: 1432/7/23هـــ، من 
ــراءات  ــًا لإلج ــات وفق ــك الطلب ــل تل ــة أن ُتعام ناحي
ــكني،  ــم الس ــم الدع ــل بتنظي ــل العم ــا قب ــول هب املعم
ــن  ــك م ــة لذل ــغ الالزم ــدوق املبال ــرف الصن وأن ي
ــتمر  ــك-. واس ــوا بذل ــال رغب ــايل –ح ــه احل رأس مال
ــار رغبتهــم يف احلصــول عــى القــرض العقــاري  اعتب
ــرار  ــدر ق ــخ: 1440/9/23هـــ حــن ص ــى تاري حت
جملــس الــوزراء، رقــم: )554(، بتعديــل البنــد )ثالثــًا( 
ــم: )82(،  ــابق، رق ــوزراء الس ــس ال ــرار جمل ــن ق م
ــج  ــى أن تعال ــص ع ــخ: 1435/3/5هـــ والن وتاري
ــا  ــي يضعه ــراءات الت ــد واإلج ــًا للقواع ــم وفق طلباهت
جملــس إدارة الصنــدوق بالتنســيق مع وزارة اإلســكان، 
واالسرشــاد يف ذلــك بأحــكام التنظيــم، آخــذًا يف 
االعتبــار مــدة انتظــار املتقدمــن. وبنــاء عليــه، تعــود 
ــل  ــد التموي ــى عق ــة ع ــة الرقاب ــرى نظامي ــرة أخ م
ــدوق مــع  ــذي ســيرمها الصن اإلقــرايض )ولكــن( ال
عمالئــه مــن أصحــاب تلــك الطلبــات الراغبــن 
باحلصــول عــى القــرض العقــاري حتــى تاريــخ: 
1440/9/23هـــ، يكــون مــن اختصــاص تلــك 
اللجنــة التــي يــدار مــن قبلهــا، كــام يمكــن أن يقع عى 
عاتــق أحــد البنــوك التجاريــة بموجــب عقد يــرم بينه 
وبــن الصنــدوق، حــال أيــدت وزارة اإلســكان ذلك، 
أو أبــدت بمقــرح تنظيمــي آخــر بديــل. وبعــد تاريخ: 
الرقــايب  االختصــاص  يكــون  1440/9/23هـــ 
عــى جملــس إدارة الصنــدوق بالتنســيق مــع وزارة 
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اإلســكان، ولكــن عــى مجيــع منتجــات الــوزارة فيــام 
ــدوق  ــف الصن ــرايض؛ لتوق ــل اإلق ــد التموي ــدًا عق ع
ــول  ــن باحلص ــر الراغب ــبة لغ ــا. وبالنس ــن تقديمه ع
عــى القــرض العقــاري مــن أصحــاب تلــك الطلبــات 
ــواردة يف  ــرشوط ال ــت ال ــام، وكان ــم أرق ــن لدهي الذي
ــب  ــم، بموج ــق عليه ــكني تنطب ــم الس ــم الدع تنظي
وتاريــخ:   ،)82( رقــم:  الــوزراء،  جملــس  قــرار 
1435/3/5هـــ، فلهــم تعديــل طلباهتــم لالســتفادة 
مــن منتجــات الدعــم الســكني حــن ذاك واملتمثلــة يف 
وحــدة ســكنية، أرض ســكنية، قــرض ســكني، أرض 
وقــرض ســكنين معــًا، والتــي ســتقدم بموجــب 
ــاري.  ــرض العق ــن الق ــًا ع ــم،5 عوض ــكام التنظي أح
الــوزارة  غــرت  1438/1/30هـــ؛  تاريــخ:  ويف 
ــكنية،  ــدة س ــح وح ــكني لتصب ــم الس ــات الدع منتج
أو أرض ســكنية، أو متويــل، أو ائتــامن، أو غــر ذلــك 
ــم  ــم الدع ــن تنظي ــادة )1( م ــم )امل ــه الدع ــن أوج م
ــوزراء،  ــس ال ــرار جمل ــدور ق ــه بص ــكني(. وعلي الس
رقــم: )554(، وتاريــخ: 1440/9/23هـــ ســيصبح 
ــاح  ــد يت ــم )مل يع ــم رشوط التنظي ــة عليه ــى املنطبق ع
ــن  ــاري( م ــرض العق ــى الق ــول ع ــار احلص ــم خي هل

5.    جتــدر اإلشــارة أنــه يف تاريــخ: 8341/1/03هـــ صــدر قــرار 
جملــس الــوزراء، رقــم: )47(، ينــص يف البنــد )ثالثــًا( فيــه عــى 
ــات  ــاب الطلب ــكني ألصح ــم الس ــص الدع ــامل ختصي ــدم اكت ع
ــا  ــدى أصحاهب ــي ل ــة الت ــة العقاري ــدوق التنمي ــة إىل صن املقدم
أرقــام قبــل تاريــخ 2341/7/32هـــ، عــدم الراغبــن باحلصول 
عــى القــرض العقــاري، ويف املقابــل يرغبــون يف االســتفادة مــن 
الدعــم الســكني الــذي ســيقدم بموجــب أحــكام تنظيــم الدعــم 
ــامل  ــامن اكت ــه لض ــن قرض ــدم ع ــازل املتق ــد تن ــكني، إال بع الس

طلبــه متهيــدا للحصــول عــى الدعــم الســكني.

ــخ: 1432/7/23هـــ،  ــل تاري ــام قب أصحــاب األرق
ــكني  ــم الس ــن الدع ــتفادة م ــم لالس ــل طلباهت تعدي

1438/1/30هـــ. ــخ:  ــدل يف تاري املع
ــة  ــوىل وزارة اإلســكان الرقاب ــاء عــى ذلــك، تت      وبن
عــى عقــود املنتجــات )عقــود متويــل غــر إقراضيــة(6 
ــة  ــم واملتمثل ــب التنظي ــوزارة بموج ــا ال ــي تقدمه الت
ــكني،  ــرض س ــكنية، ق ــكنية، أرض س ــدة س يف وح
أرض وقــرض ســكنين معــًا )املــادة )1( مــن تنظيــم 
منــذ  الفــرة  خــالل  وذلــك  الســكني(،  الدعــم 
صــدور التنظيــم يف تاريــخ: 1435/3/5هـــ، مــرورًا 
ــخ:  ــه يف تاري ــث أن ــخ: 1438/1/30هـــ؛ حي بتاري
1438/1/30هـــ غــرت الــوزارة منتجــات الدعــم 
ــكنية،  ــكنية، أو أرض س ــدة س ــح وح ــكني لتصب الس
ائتــامن، أو غــر ذلــك مــن أوجــه  أو متويــل، أو 
ــكني(.  ــم الس ــم الدع ــن تنظي ــادة )1( م ــم )امل الدع
وبذلــك يكــون للــوزارة توســيع التنســيق بينهــا وبــن 
الصنــدوق ليضــم جهــات القطــاع العــام أو اخلــاص 
أو األهــي، ألداء أي مهمــة تتعلــق بتنظيــم الدعــم 
ــكني(.  ــم الس ــم الدع ــن تنظي ــادة )3( م ــكني )امل الس
تاريــخ:  حتــى  كذلــك  الرقابــة  حــال  واســتمر 

ــده. ــا بع 1440/9/23هـــ وم
     وعــى اجلانــب اآلخــر، نجــد أنــه يف تاريــخ: 
نظــام  مــن   )1( املــادة  ُعدلــت  1439/3/3هـــ، 
بموجــب  الصــادر  العقاريــة،  التنميــة  صنــدوق 
وتاريــخ:  )م/23(،  رقــم:  امللكــي،  املرســوم 

6.  جيدر التنبيه عى أهنا غر مشمولة بالدراسة.
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ــم:  ــوزراء، رق ــس ال ــرار جمل 1394/6/11هـــ، بق
تنظيميــًا  الصنــدوق  ربــط  عــى  لتنــص   ،)132(
ــة  ــدوق التنمي ــوم صن ــي. يق ــة الوطن ــدوق التنمي بصن
الوطنــي بنــاء عــى ذلــك بالرقابة عــى صنــدوق التنمية 
ــة للتأكــد مــن حتقيــق هــذا األخــر ألهدافــه؛  العقاري
ولضــامن حتقيــق أهــداف أولويــات صنــدوق التنميــة 
الوطنــي العامــة )املــادة )4( مــن تنظيــم الدعــم 
الســكني(. وبــام أن كال الصندوقــن يتمتعــان وتتمتــع 
ــايل  ــتقالل اإلداري وامل ــة واالس ــخصية االعتباري بالش
)املــادة )1/2( مــن تنظيــم صنــدوق التنميــة الوطنــي، 
و)1( مــن نظــام صنــدوق التنميــة العقاريــة(، يمكــن 
ــدوق  ــن صن ــة م ــة املامرس ــك الرقاب ــأن تل ــول، ب الق
ــة  ــى الرقاب ــة، وتبق ــة عام ــي رقاب ــي، ه ــة الوطن التنمي
وجهــات  اإلســكان،  لــوزارة  للجهــات  اخلاصــة 
القطــاع العــام أو اخلــاص أو األهــي، وصنــدوق 
ــل  ــن قب ــم م ــة إليه ــام املوكل ــة يف امله ــة العقاري التنمي
وزارة اإلســكان. وبــام أن صنــدوق التنميــة العقاريــة، 
ــام  ــرايض –ك ــل اإلق ــد التموي ــرام عق ــن إب ــف ع توق
ســبق بيانــه- فــإن رقابــة صنــدوق التنميــة الوطنــي ال 
تشــمل صنــدوق التنميــة العقاريــة ضمــن نطــاق عقــد 

ــرايض. ــل اإلق التموي
ــدوق  ــايب مــن صن ــة الرابعــة/ االختصــاص الرق احلال

ــة  ــة الزراعي التنمي
ــات  ــع الصالحي ــة مجي ــة الزراعي ــدوق التنمي     لصن
الالزمــة لتحقيــق أهدافــه )املــادة )4( مــن نظــام 
صنــدوق التنميــة الزراعيــة(، يف دعــم التنميــة الزراعية 

واســتدامتها مــن خالل تقديــم القروض والتســهيالت 
ــة  ــدوق التنمي ــام صن ــن نظ ــادة )3( م ــة )امل االئتامني
والــرشكات  واجلمعيــات  األفــراد  إىل  الزراعيــة(، 
واهليئــات واملنظــامت )املــادة )7( مــن نظــام صنــدوق 
ــدوق  ــس إدارة الصن ــر جمل ــة(. ويعت ــة الزراعي التنمي
هــو الســلطة املرشفــة عــى أعــامل الصنــدوق وحتقيــق 
ــام  ــرار النظ ــوص إق ــه اخلص ــى وج ــه ع ــه، ول أهداف
ــة،  ــة، واملالي ــة، واإلداري ــح التنفيذي ــي، واللوائ الداخ
والرقابيــة، واإلقــراض، واإليــرادات، وغرهــا )املــادة 
)1/10( مــن نظــام صنــدوق التنميــة الزراعيــة(. 
ــد  ــى عق ــة ع ــة الرقاب ــر نظامي ــك، يعت ــى ذل ــاء ع وبن
التمويــل اإلقــرايض الــذي يرمــه مــع عمالئــه منوطــًا 

ــه. ــس إدارت بمجل
    ومــن جهــة أخــرى، يتمتــع كاًل مــن صنــدوق التنمية 
الوطنــي وصنــدوق التنميــة الزراعيــة بالشــخصية 
)املــادة  واملــايل  اإلداري  واالســتقالل  االعتباريــة 
)1/2( مــن تنظيــم صنــدوق التنميــة الوطنــي، و)2( 
ــار أن  ــة(. وباعتب ــة الزراعي مــن نظــام صنــدوق التنمي
ــة  ــلطة املرشف ــب الس ــدوق صاح ــس إدارة الصن جمل
ــع  ــه م ــذي يرم ــرايض ال ــل اإلق ــد التموي ــى عق ع
عمالئــه منوطــًا بمجلــس إدارتــه، والتزامــه عــى إقرار 
ــاط  ــن نش ــنوي ع ــر الس ــي والتقري ــاب اخلتام احلس
ــي؛  ــة الوطن ــدوق التنمي ــام إىل صن ــدوق ورفعه الصن
للنظــر فيهــام، متهيــدًا الســتكامل اإلجــراءات النظاميــة 
املتبعــة )املــادة )10/10( مــن نظــام صنــدوق التنميــة 
الزراعيــة(. ويف املقابــل، يتــوىل صنــدوق التنميــة 
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ــل  ــي تكف ــات الت ــامت والصالحي ــع امله ــي مجي الوطن
ــادة  ــة )امل ــة الزراعي ــدوق التنمي ــداف صن ــق أه حتقي
ــرًا  ــة(، نظ ــة الزراعي ــدوق التنمي ــام صن ــن نظ )3( م
لشــموليتها ضمــن أهــداف صنــدوق التنميــة الوطنــي 
ــًا  ــه رقابي ــام علي ــالل اإلرشاف الع ــن خ ــة، م العام
ــي(،  ــة الوطن ــدوق التنمي ــم صن ــن تنظي ــادة )4( م )امل
ويرتبــط صنــدوق التنميــة الزراعيــة بــه تنظيميــًا 
ــة(.  ــة الزراعي ــدوق التنمي ــام صن ــن نظ ــادة )2( م )امل
ــة  ــدوق التنمي ــن صن ــة م ــة النظامي ــإن الرقاب ــه ف علي
الــذي  اإلقــرايض  التمويــل  عقــد  عــى  الوطنــي 
يرمــه صنــدوق التنميــة الزراعيــة تكــون مــن خــالل 
النظــر فيــام أقــره جملــس إدارة الصنــدوق يف احلســاب 
ــدوق  ــاط الصن ــن نش ــنوي ع ــر الس ــي والتقري اخلتام
ــد  ــن أن عق ــد م ــة للتأك ــة عام ــي رقاب ــوع، وه املرف
ــع  ــدوق م ــه الصن ــذي يرم ــرايض ال ــل اإلق التموي
عمالئــه ضمــن نشــاطاته، خلدمــة األهــداف اخلاصــة 
للصنــدوق وتتامشــى مــع صنــدوق التنميــة الوطنــي.
احلالــة اخلامســة/ االختصــاص الرقــايب مــن صنــدوق 

تنميــة املــوارد البرشيــة
    مل ينــص –رصاحــة- تنظيــم صنــدوق تنميــة املــوارد 
ــة  ــاط هبــا الرقاب ــة، عــى اختصــاص اجلهــة املن البرشي
عــى الصنــدوق. يف حــن أن املــادة )4( مــن التنظيــم 
–التــي ختتــص بضوابــط منــح القــروض املقدمــة مــن 
الصنــدوق- نصــت عــى رضورة مراقبة تنفيــذ الرامج 
واملرشوعــات التــي يقرضهــا الصنــدوق للتأكــد مــن 
ــددة  ــة املح ــب اخلط ــاًم حس ــرًا منتظ ــر س ــا تس أهن

ــن  ــة ع ــر دوري ــى تقاري ــول ع ــالل احلص ــن خ ــا، م هل
ســر العمــل يف تلــك الرامــج واملرشوعــات، والقيــام 
بزيــارات تفتيشــية، وتقديــم مشــورته لتلــك املنشــآت 
فيــام يتعلــق باملشــكالت والصعوبــات التــي تتعــرض 
ــن  ــادة )4/4( م ــات )امل ــج واملرشوع ــذه الرام ــا ه هل
ــة  ــة(. باإلضاف ــوارد البرشي ــة امل ــدوق تنمي ــم صن تنظي
إىل ذلــك، نجــد أن التــزام الصنــدوق قبــل إبــرام عقــد 
ــم  ــراء تقوي ــون بإج ــآت يك اإلقــراض لتلــك املنش
للجــدوى االقتصاديــة لرامــج ومرشوعــات التدريب 
املقدمــة للمســتفيدين منهــا بــام يتناســب مــع أهــداف 
تنظيــم  مــن   )1/4( )املــادة  اخلاصــة  الصنــدوق 
صنــدوق تنميــة املــوارد البرشيــة(، واملتمثلــة يف دعــم 
ــا  ــة، وتوظيفه ــة الوطني ــوى العامل ــل الق ــود تأهي جه
يف القطــاع اخلــاص )املــادة )2( مــن تنظيــم صنــدوق 
ــن  ــك، يمك ــى ذل ــاء ع ــة(. بن ــوارد البرشي ــة امل تنمي
ــن  ــة، وم ــوارد البرشي ــة امل ــدوق تنمي ــأن صن ــول ب الق
خــالل جملــس إدارتــه )املــادة )7( مــن تنظيــم صندوق 
تنميــة املــوارد البرشيــة(، يعــد نظاميــًا مســؤوالً رقابيــًا 
عــن عقــد التمويــل اإلقــرايض الــذي يرمــه الصندوق 
مــع عمالئــه مــن أصحــاب املنشــآت لتأهيــل القــوى 

ــاص. ــاع اخل ــا يف القط ــة، وتوظيفه ــة الوطني العامل
ــن  ــة م ــة النظامي ــإن الرقاب ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي     وم
التمويــل  عقــد  عــى  الوطنــي  التنميــة  صنــدوق 
اإلقــرايض الــذي يرمــه صنــدوق تنميــة املــوارد 
الصندوقــن  كال  متتــع  مــن  بالرغــم  البرشيــة، 
اإلداري  واالســتقالل  االعتباريــة  بالشــخصية 
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ــة  ــدوق التنمي ــم صن ــن تنظي ــادة )1/2( م ــايل )امل وامل
الوطنــي(، فــإن الرقابــة تكــون مــن خــالل النظــر فيــام 
ــة  ــوارد البرشي ــة امل ــدوق تنمي ــس إدارة صن ــره جمل أق
ــاط  ــن نش ــنوي ع ــر الس ــي والتقري ــاب اخلتام يف احلس
الصنــدوق املرفــوع إىل صنــدوق التنميــة الوطنــي 
ــوارد  ــة امل ــدوق تنمي ــم صن ــن تنظي ــادة )7/7( م )امل
ــن  ــادة )1( م ــًا )امل ــه تنظيمي ــه ب ــة(؛ الرتباط البرشي
تنظيــم صنــدوق تنميــة املــوارد البرشيــة. وهــي رقابــة 
عامــة للتأكــد مــن أن عــود التمويــل اإلقــرايض الــذي 
يرمــه الصنــدوق مــع عمالئــه ضمــن نشــاطاته، 
ــع  ــى م ــدوق وتتامش ــة للصن ــداف اخلاص ــة األه خلدم

ــي. ــة الوطن ــدوق التنمي صن
مــن  الرقــايب  االختصــاص  السادســة/  احلالــة 

للتنميــة  الســعودي  الصنــدوق 
ــعودي  ــدوق الس ــام الصن ــة- نظ ــص –رصاح      مل ين
ــة  ــا يف الرقاب ــة بنظاميته ــة املختص ــى اجله ــة، ع للتنمي
عــى عقــد التمويــل اإلقــرايض ايل يرمه مــع عمالئها. 
ــى أن  ــت ع ــام نص ــن النظ ــادة )3( م ــن أن امل يف ح
ــام  ــه. ك ــص بإدارت ــو املخت ــدوق ه ــس إدارة الصن جمل
ــس  ــى أن جمل ــام ع ــن ذات النظ ــادة )4( م ــت امل بين
ــؤونه  ــى ش ــة ع ــلطة املهيمن ــو الس ــدوق ه إدارة الصن
وتريــف أمــوره ولــه يف ســبيل ذلــك، اإلرشاف 
ــه، والنظــر  ــدوق املهــامت املنوطــة ب ــذ الصن عــى تنفي
ــة عــن ســر العمــل يف الصنــدوق  ــر الدوري يف التقاري
واختــاذ القــرارات الالزمــة يف شــاهنا. بنــاء عــى ذلــك، 
يمكــن القــول باختصــاص الصنــدوق ممثــاًل يف جملــس 

ــع  ــرايض م ــل اإلق ــد التموي ــى عق ــة ع ــه بالرقاب إدارت
ــيادة(  ــة الس ــدول صاحب ــر ال ــن )غ ــالء املحلي العم
لغــرض خدمــة أي مســار مــن مســارات الصنــدوق.7 
رئيــس  تفويــض  اإلدارة  ملجلــس  يمكــن  كــام 
ــة  ــام رقابي ــه- بمه ــذي عين ــذي –ال ــدوق التنفي الصن
عــى ذلــك العقــد؛ ألنــه املســؤول عــن إدارة شــؤون 
الصنــدوق فيــام يقــرره لــه جملــس اإلدارة، ويف حــدود 
ــعودي  ــدوق الس ــام الصن ــن نظ ــادة )5( م ــام )امل النظ
ــاص  ــى أن االختص ــارة، ع ــدر اإلش ــة(. وجت للتنمي
ــة الســعودي عــى عقــد  ــدوق التنمي الرقــايب مــن صن
التمويــل اإلقــرايض الــذي يرمــه مــع عمالئــه تظــل 
ــي  ــة والت ــة بتلــك ذات الصبغــة الدولي حمــدودة مقارن
ــدوق  ــام الصن ــن نظ ــادة )1( م ــدول )امل ــع ال ــرم م ت

ــة(. ــعودي للتنمي الس
ــدوق  ــن صن ــة م ــة النظامي ــإن الرقاب ــل، ف     ويف املقاب
التنميــة الوطنــي عــى عقــد التمويــل اإلقــرايض 
الــذي يرمــه الصنــدوق الســعودي للتنميــة، بالرغــم 
مــن متتــع كال الصندوقــن بالشــخصية االعتباريــة 
واالســتقالل اإلداري واملــايل )املــادة )1/2( مــن 
ــام  ــن نظ ــي، و)1( م ــة الوطن ــدوق التنمي ــم صن تنظي
ــة تكــون  ــإن الرقاب ــة(، ف ــدوق الســعودي للتنمي الصن
مــن خــالل النظــر فيــام أقــره جملــس إدارة الصنــدوق 
ــر  ــي والتقري ــاب اخلتام ــة يف احلس ــعودي للتنمي الس
الســنوي عــن نشــاط الصنــدوق املرفــوع إىل صنــدوق 
التنميــة الوطنــي )املــادة )3/5( مــن نظــام الصنــدوق 
ــل  ــد التموي ــاق عق ــة، نط ــة الثالث ــث، احلال ــب الثال ــر: املطل 7.  انظ

ــة. ــوك التنموي ــق والبن ــرايض يف الصنادي اإلق
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ــدوق  ــام الصن ــن نظ ــة، و)6/4( م ــعودي للتنمي الس
ــادة  ــًا )امل ــه تنظيمي ــه ب ــة(؛ الرتباط ــعودي للتنمي الس
)1( مــن نظــام الصنــدوق الســعودي للتنميــة(. وهــي 
رقابــة عامــة للتأكــد مــن أن عقــد التمويــل اإلقــرايض 
الــذي يرمــه الصنــدوق مــع عمالئــه ضمن نشــاطاته، 
ــع  ــى م ــدوق وتتامش ــة للصن ــداف اخلاص ــة األه خلدم

ــي. ــة الوطن ــدوق التنمي صن
احلالــة الســابعة/ االختصــاص الرقــايب مــن صنــدوق 

التنميــة الســياحي
     مل ينــص –رصاحــة- نظــام الصنــدوق التنميــة 
الســياحي، عــى اجلهــة املختصــة بنظاميتهــا يف الرقابــة 
ــع  ــه م ــذي يرم ــرايض ال ــل اإلق ــد التموي ــى عق ع
عمالئــه. يف حــن أن املــادة )6( مــن النظــام نصت عى 
أن جملــس إدارة الصنــدوق هــو الســلطة املســؤولة عــن 
ــه  ــدود نظام ــدوق يف ح ــة للصن ــة العام ــم السياس رس
واألنظمــة ذات العالقــة، دون اخــالل باختصاصــات 
مجيــع  يتــوىل  كــام  الوطنــي.  التنميــة  صنــدوق 
ــداف  ــق أه ــل حتقي ــي تكف ــات الت ــامت والصالحي امله
الصنــدوق، املتمثلــة يف دعــم التنميــة الســياحية يف 
اململكــة وفقــًا لالســراتيجيات والسياســات املعتمدة، 
ولــه يف ســبيل ذلــك اإلرشاف عــى تنفيــذ الصنــدوق 
املهــامت املنوطــة بــه، والنظــر يف التقاريــر الدوريــة عن 
ســر العمــل يف الصنــدوق واختــاذ القــرارات الالزمــة 
ــاص  ــأن االختص ــول ب ــن الق ــه يمك ــاهنا. وعلي يف ش
)املــادة  اإلقــرايض  التمويــل  عقــد  عــى  الرقــايب 
ــياحي(،  ــة الس ــدوق التنمي ــام صن ــن نظ )8/6-9( م

ــآت  ــن املنش ــه م ــع عمالئ ــدوق م ــه الصن ــذي يرم ال
ــاندة،  ــات املس ــياحة، أو اخلدم ــال الس ــة يف جم العامل
أو يف تطويــر التقنيــة والبنــى التحتيــة التــي ختــدم 
ــن  ــادة )4/ب( م ــة )امل ــطة الســياحية املختلف األنش
نظــام صنــدوق التنميــة الســياحي(، يقــع عــى عاتــق 
ــض  ــس اإلدارة تفوي ــن ملجل ــام يمك ــس اإلدارة. ك جمل
ــام  ــه- بمه ــذي عين ــذي –ال ــدوق التنفي ــس الصن رئي
رقابيــة عــى ذلــك العقــد؛ ألنــه املســؤول بــاإلرشاف 
عــن أعــامل الصنــدوق يف حــدود النظــام ومــا يقــرره 
جملــس اإلدارة )املــادة )8( مــن نظــام صنــدوق التنميــة 

ــياحي(. الس
ــدوق  ــن صن ــة م ــة النظامي ــإن الرقاب ــل، ف      ويف املقاب
التنميــة الوطنــي عــى عقــد التمويــل اإلقــرايض الــذي 
يرمــه الصنــدوق التنميــة الســياحي، بالرغــم مــن متتع 
كال الصندوقــن بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل 
ــدوق  ــم صن ــادة )1/2( مــن تنظي ــايل )امل اإلداري وامل
صنــدوق  نظــام  مــن  و)1/2(  الوطنــي،  التنميــة 
ــة تكــون مــن خــالل  ــة الســياحي(، فــإن الرقاب التنمي
ــعودي  ــدوق الس ــس إدارة الصن ــره جمل ــام أق ــر في النظ
للتنميــة يف احلســاب اخلتامــي والتقريــر الســنوي 
ــة  ــدوق التنمي ــدوق املرفــوع إىل صن عــن نشــاط الصن
الوطنــي )املــادة )13/6( مــن نظــام صنــدوق التنميــة 
الســياحي(؛ الرتباطــه بــه تنظيميــًا )املــادة )1/2( 
مــن نظــام صنــدوق التنميــة الســياحي(. وهــي رقابــة 
عامــة للتأكــد مــن أن عقــد التمويــل اإلقــرايض الــذي 
يرمــه الصنــدوق مــع عمالئــه ضمــن نشــاطاته، 
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ــع  ــى م ــدوق وتتامش ــة للصن ــداف اخلاص ــة األه خلدم
ــي. ــة الوطن ــدوق التنمي صن

مــن  الرقــايب  االختصــاص  أثــر  الثــاين:  املطلــب 
االختصــاص صاحبــة  اجلهــات 

     بعــد بيــان اجلهــات صاحبــة االختصــاص الرقــايب 
عــى عقــد التمويــل اإلقــرايض امُلــرم بــن الصناديــق 
ــن  ــاؤل ع ــور التس ــا، يث ــة وعمالئه ــوك التنموي والبن
أثــر االختصــاص الرقــايب مــن تلــك اجلهــات الرقابيــة 

عــى العقــد؟
     قبــل اإلجابــة عــن ذلــك، جيــدر التنويه عــى أن أحد 
ــو  ــرايض ه ــل اإلق ــد التموي ــى عق ــة ع ــات الرقاب غاي
ضــامن حوكمــة فاعلــة عليــه، تضمــن بموجبهــا قيــام 
العميــل بالوفــاء بأهــم التــزام عــى عاتقــه واملتمثــل يف 
الوفــاء بمديونتــه. فــإذا مــا حتققــت احلوكمــة الرقابيــة 
مــن ِقبــل اجلهــات صاحبــة االختصــاص الرقــايب عــى 
ــن  ــاء املدي ــامن وف ــا ض ــرز آثاره ــن أب ــد، كان م العق
بدينــه والــذي بــدوره ســيكون عامــاًل أساســيًا يف عدم 
ــة مــن  التأثــر ســلبًا عــى الصناديــق والبنــوك التنموي
خــالل تعثــره يف الســداد وبالتــايل حصــول التباطــؤ يف 

حتقيــق رؤيــة اململكــة التنمويــة الشــاملة.
 عــادة مــا تلجــأ الصناديــق والبنــوك التنمويــة –بحكم 
أنظمتهــا- إىل محايــة عقــد التمويــل اإلقــرايض الــذي 
ــات  ــراط ضامن ــق اش ــن طري ــا ع ــع عمالئه ــه م ترم
العقــد؛  إبــرام  إلمتــام  العمــالء  يقدمهــا  متنوعــة 
كاحــراز –أويل- رضوري لضــامن اســرداد مبلــغ 
ــرايض  ــل اإلق ــد التموي ــرم عق ــا ُأب ــإذا م ــراض. ف اإلق

نجــد أنــه يتمتــع باملزايــا والضامنــات املرتبــة حلقــوق 
ــوال  ــل، كأم ــة للتحصي ــون قابل ــة وتك ــة العام اخلزان
الدولــة األخــرى وفقــًا للقواعــد املنظمــة جلبايــة 
أمــوال الدولــة )املــادة )6( مــن نظــام صنــدوق 
التنميــة الصناعيــة الســعودي، و)14( مــن نظــام بنــك 
التنميــة االجتامعيــة، و)8( مــن تنظيــم صنــدوق تنميــة 
املــوارد البرشيــة، و)16( مــن تنظيــم الدعم الســكني، 
و)12( مــن نظــام صنــدوق التنميــة الســياحي(.8 
وحتــدد املــدد التــي يعتــر فيهــا املقــرض متعثــرًا 
ــد،  ــك القواع ــًا لتل ــه وفق ــل من ــتوجب التحصي وأس
ــح  ــك، واللوائ ــدوق أو بن ــام كل صن ــى نظ ــاًء ع بن

8.   جتــدر اإلشــارة إىل أنــه وبالرغــم مــن عــدم تطــرق عــدة أنظمــة 
ــد  ــع عق ــص متت ــام خي ــة في ــوك التنموي ــق والبن ــض الصنادي لبع
ــة  ــوق اخلزان ــة حلق ــات املرتب ــا والضامن ــدم باملزاي ــا املق قرضه
العامــة وقابلــة للتحصيــل كأمــوال للدولــة وفقــا للقواعــد 
املنظمــة جلبايــة أمــوال الدولــة أو ال؟ فلــم ينــص نظــام صنــدوق 
التنميــة الزراعيــة فيــام إذا كانــت القــروض التــي يقدمهــا 
ــة  ــة حلقــوق اخلزان ــات املرتب ــا والضامن ــع باملزاي ــدوق تتمت الصن
العامــة وقابلــة للتحصيــل كأمــوال للدولــة وفقــا للقواعــد 
ــول  ــن الق ــه يمك ــة أو ال، إال أن ــوال الدول ــة أم ــة جلباي املنظم
مــن خــالل طبيعــة نظــام الصنــدوق املتســقة مــع مجيــع أنظمــة 
ــدوق  ــًا بصن ــط تنظيمي ــي ترتب ــة الت ــوك التنموي ــق والبن الصنادي
ــًا أن  ــًا وتنفيذي ــاًم ورقابي التنميــة الوطنــي، واملــرشف عليهــا تنظي
القــروض املقدمــة مــن الصنــدوق تعتــر أمــوال للدولــة وختضع 
للقواعــد املنظمــة جلبايــة أمــوال الدولــة. وجتــدر اإلشــارة إىل أن 
ــرورة  ــي بال ــة، ال تعن ــوال الدول ــة ام ــة جلباي ــد املنظم القواع
حرفيــة القواعــد التــي يعتمــد عليهــا الصنــدوق، بــل يعنــي عدم 
ــة.  ــوال الدول ــة ام ــة جلباي ــد املنظم ــا )أي القواع ــا عنه خروجه
ــامن  ــة االئت ــن الئح ــواد )21-31، 71( م ــد أن امل ــك نج وذل
ــك  ــة. وكذل ــة الزراعي ــدوق التنمي ــام صن ــة لنظ ــة واملتمم التابع
احلــال ينطبــق فيــام خيــص الصنــدوق الســعودي للتنميــة ضمــن 
نطــاق عقــود حمــل الدراســة. وكذلــك احلــال ينطبــق فيــام خيــص 
صنــدوق التنميــة العقاريــة عــن عقــد التمويــل اإلقــرايض الــذي 
كان يرمــه مــع عمالئــه بشــكل مبــارش قبــل توقفــه عــى النحــو 

ــش. ــذي نوق ال
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ــس اإلدارات  ــا جمل ــي تقره ــة الت ــة، والداخلي التنفيذي
ــالء. ــع العم ــرم م ــد امل ــا، والعق فيه

   وبنــاء عــى إخضــاع عقــد التمويــل اإلقــرايض امُلــرم 
ــام  ــا لنظ ــة وعمالئه ــوك التنموي ــق والبن ــن الصنادي ب
إيــرادات الدولــة،9 فــإن األثــر النظامــي املرتــب عــن 
ــر يف ســداد مبلــغ اإلقــراض  ذلــك يكمــن يف أن التعث
بحســب أحــكام األنظمــة لتلــك الصناديــق والبنــوك 
التنفيذيــة  ولوائحهــا  العالقــة-  –ذات  التنمويــة 
ــراف  ــن األط ــرم ب ــد امل ــك العق ــة، وكذل والداخلي
املعنيــن يدخــل ضمــن نطــاق مصــادر إيــرادات 
الدولــة )املــادة )3/2( مــن نظــام إيــرادات الدولــة(. 
ــع  ــرايض خُيض ــل اإلق ــد التموي ــن10 يف عق أي أن املدي
لإلجــراءات التــي تضعهــا وزارة املاليــة بالتنســيق مــع 
الصنــدوق أو البنــك املعنــي، والكفيلــة بتحصيــل 
ــام  ــن نظ ــادة )7( م ــة )امل ــررة للدول ــرادات املق اإلي

ــل. ــغ التموي ــا: مبل ــة(، ومنه ــرادات الدول إي
ــراض  ــغ اإلق ــداد مبل ــر س ــك، يعت ــة لذل     باإلضاف
ــك  ــدوق أو البن ــل الصن ــن قب ــل م ــب التحصي واج
ــن  ــادة )8( م ــة )امل ــب الالئح ــرر بحس ــده املق يف موع
ــده،  ــدد يف موع ــإذا مل يس ــة(. ف ــرادات الدول ــام إي نظ
يعتــر املديــن متأخــرًا عــن أداء الديــن، وخــول ذلــك 
ــرف  ــة )ُيع ــوال الدول ــة أم ــام جباي ــى أن نظ ــارة ع ــدر اإلش 9.    جت
ــام 9531،  ــدر يف ع ــام ص ــو نظ ــة(، ه ــرادات الدول ــام إي بنظ
وُســمي بذلــك )نظــام جبايــة أمــوال الدولــة( يف املــادة )1( مــن 
ــرادات  ــام إي ــه نظ ــل حمل ــي، وح ــام ملغ ــو نظ ــام. وه ذات النظ
ــخ:  ــة، الصــادر باملرســوم امللكــي، رقــم: )م/86(، وتاري الدول

1341/11/81هـ.
10.   املديــن هــو كل شــخص ذو صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة يف ذمتــه 

مــال للدولــة )املــادة )1( مــن نظــام إيــرادات الدولــة(.

الصنــدوق أو البنــك إشــعاره كتابيــًا بوجــوب تأديتــه 
خــالل ثالثــن يــوم عمــل مــن تاريــخ اإلشــعار 
ــة(، و)46(  ــرادات الدول ــام إي ــن نظ ــادة )13( م )امل
ــة(.  ــرادات الدول ــام إي ــة لنظ ــة التنفيذي ــن الالئح م
ــل املســتحق خــالل  ــإذا مل يســدد مبلــغ عقــد التموي ف
مــدة الثالثــن يومــًا –الســابقة الذكــر-، فينــذر هنائيــًا 
ــادة  ــل )امل ــوم عم ــرش ي ــة ع ــالل مخس ــديد خ بالتس
ــت  ــإذا انقض ــة(، ف ــرادات الدول ــام إي ــن نظ )14( م
ومل يســدد املديــن مبلــغ اإلقــراض، وجــب عــى 
الصنــدوق أو البنــك اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة أمــام 
ــدود  ــه يف ح ــى أموال ــز ع ــة للحج ــة املختص املحكم
الديــن الــذي عليــه )املــادة )14( مــن نظــام إيــرادات 
الدولــة(. وبموجــب األمــر القضائــي الصــادر يف 
هــذا اخلصــوص، جيــوز للصنــدوق أو البنــك خماطبــة 
ــب  ــة بطل ــرى ذات العالق ــة األخ ــات احلكومي اجله
حجــز مــا يــوازي الديــن املطلــوب ســداده مــن 
ــن  ــا م ــن لدهي ــتحقات املدي ــن مس ــراض م ــغ اإلق مبل
غــر قيمــة الضامنــات البنكيــة )املــادة )15( مــن 
ــة  ــن الالئح ــة(، و)48-49( م ــرادات الدول ــام إي نظ
جيــب  كــام  الدولــة(.  إيــرادات  لنظــام  التنفيذيــة 
ــة  ــة واخلاص ــة العام ــات املالي ــوك واملؤسس ــى البن ع
االمتثــال إلشــعار احلجــز الصــادر مــن املحكمــة 
ــام  ــن نظ ــادة )16( م ــدد )امل ــذا الص ــة يف ه املختص
ــن  ــوال املدي ــويف أم ــال مل ت ــة(. ويف ح ــرادات الدول إي
ــه  ــى عقارات ــذ ع ــم التنفي ــن، فيت ــداد الدي ــة لس املنقول
املحجــوزة )املــادة )17( مــن نظــام إيــرادات الدولــة(.



عالء الصبة: مدى فاعلية الدور الرقايب على عقد التمويل اإلقراضي يف الصناديق والبنوك التنموية يف حتقيق رؤية اململكة 2030 181-153

177

      ويعتــر مبلــغ اإلقــراض املســتحق ديــن ممتــاز وال 
ــرادات  ــام إي ــن نظ ــادة )19( م ــادم )امل ــقط بالتق يس
إعفــاء  البنــك  أو  للصنــدوق  حُيــق  وال  الدولــة(. 
ــن  ــادة )11( م ــه )امل ــل حتصيل ــه أو تأجي ــن من املدي
ــة(، إال بموافقــة رئيــس جملــس  ــرادات الدول نظــام إي
الــوزراء، أو بموافقــة وزيــر املاليــة صالحيــة يف حــال 
مل يتجــاوز مخســامئة ألــف ريــال، ووفــق ضوابــط 
معينــة )املــادة )21( مــن نظــام إيــرادات الدولــة(، أو 
ــادة )22( مــن نظــام  ــة )امل تقســيطها يف حــاالت معين
ــر يف  ــوال، ال ينظ ــع األح ــة(. ويف مجي ــرادات الدول إي
ــكاب  ــن ارت ــة م ــون املرتب ــن الدي ــن م ــاء املدين إعف
ــادة )25(  ــل )امل ــر أو حتاي ــالس أو تزوي ــم اخت جرائ

ــة(. ــرادات الدول ــام إي ــن نظ م

خامتة
     ناقشــت هــذه الدراســة مــدى فاعليــة الــدور 
الرقــايب عــى عقــد التمويــل اإلقــرايض يف الصناديــق 
ــة 2030،  ــة اململك ــق رؤي ــة يف حتقي ــوك التنموي والبن
ــث األول  ــاول املبح ــن. تن ــالل مبحث ــن خ ــك م وذل
ــا  ــد متويله ــة وعق ــوك التنموي ــق والبن ــة الصنادي ماهي
اإلقــرايض، وتنــاول املبحــث الثــاين االختصــاص 
اإلقــرايض.  التمويــل  الرقــايب وأثــره عــى عقــد 
ــات،  ــج والتوصي ــم النتائ ــة إىل أه ــت الدراس وتوصل

كاآليت:

أوالً: النتائج
ــغ . 1 ــكال وصي ــد أش ــراض أح ــد اإلق ــن أن عق تب

عقــود التمويــل األكثــر اســتخدامًا كأداة للتمويــل 
ــن  ــم م ــة، بالرغ ــوك التنموي ــق والبن يف الصنادي
أن لعقــد التمويــل صــورًا أخــرى غــر عقــد 

ــرض. الق
ــًا . 2 ــد نظامي ــايب ينعق ــاص الرق ــأن االختص ــن ب تب

عقــد  عــى  الوطنــي  التنميــة  صنــدوق  مــن 
الصناديــق  مــن  املقــدم  اإلقــرايض  التمويــل 
والبنــوك التنمويــة، بشــكل عــام بحســب تنظيــم 
صنــدوق التنميــة الوطنــي، وعــى الصناديــق 
والبنــوك التنمويــة بشــكل خــاص –كُل بحســب 
ــام يضمــن االســتقالل اإلداري واملــايل  نظامــه- ب
جلميعهــم، ويضمــن متــايش أهــداف الصناديــق ق 
والبنــوك التنمويــة مــع أهــداف صنــدوق التنميــة 

ــي. الوطن
تبــن بأنــه ُيمكــن أن خيضــع الصنــدوق أو البنــك . 3

ــايب  ــدور الرق ــه ال ــامرس علي ــة لت ــن جه ــر م ألكث
ــع  ــرم م ــرايض امُل ــه اإلق ــد متويل ــى عق ــًا ع نظامي
ــرايض  ــل اإلق ــد التموي ــوع عق ــه، كخض عمالئ
مؤسســة  لرقابــة  االجتامعيــة  التنميــة  لبنــك 
بالرقابــة  –املعنيــة  الســعودي  العــريب  النقــد 
ــة  ــوك التجاري ــن البن ــة م ــات املالي ــى املؤسس ع
ورشكات التمويــل ورشكات التأمــن ورشكات 

ــة. الراف
ــدم . 4 ــة تق ــوك التنموي ــق والبن ــأن الصنادي ــن ب تب
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غــر  التمويــل  صــور  مــن  أخــرى  أشــكال 
اإلقــراض، تســهم للوصــول -وفــق خارطــة 
ــي،  ــة الوطن ــدوق التنمي ــداف صن ــق- أله الطري
ــكل  ــوي بش ــك تنم ــدوق وبن ــداف كل صن وأله

ــاص. خ
التمويــل . 5 عقــد  يف  اإلقــراض  مبلــغ  يعتــر 

بالتقــادم. يســقط  ال  ممتــاز  ديــن  اإلقــرايض 

ثانيًا: التوصيات
نظامــًا يف . 1 ورد  مــا  بمقارنــة  الباحــث  يــويص 

ــب  ــود يف كت ــو موج ــا ه ــام م ــرض ب ــف الق تعري
ــأن يراعــي املنظــم  الفقــه يف املذاهــب األربعــة، ب
الســعودي إعــادة تعريــف القــرض يف أنظمــة 
الصناديــق والبنــوك التنمويــة –وفقــًا للفقــه- 
ــي  ــات الت ــرض، وااللتزام ــس أركان الق ــام يعك ب
تقــع عــى أطــراف عقــد القــرض، بحيــث يكــون 
النظامــي وفــق واقعــه  العقــد منتجــًا ألثــره 

ــًة. ــًا ال هب ــون قرض ــأن يك ــه ب وتعريف
ــة . 2 يالحــظ مــن مجلــة الصناديــق والبنــوك التنموي

حمــل الدراســة وجــود بنــك التنميــة االجتامعيــة، 
ــق«.  ــمى »الصنادي ــل مس ــك، يف مقاب ــط كبن فق
العــريب  النقــد  مؤسســة  نظــام  وباســتعراض 
ــالع  ــوك، واالط ــة البن ــام مراقب ــعودي، ونظ الس
عــى مضمــون البنــك واملقصــود بــه، واالطــالع 
عــى أنشــطة وجمــاالت عمــل بنــك التنميــة 
االجتامعيــة، فــإن البنــك ال يعتــر بنــكًا ألنــه 

بحســب  البنــوك  اعــامل  بمامرســة  يقــوم  ال 
النظامــن املشــار إليهــام. لذلــك يــويص الباحــث 
بتعديــل مســمى بنــك التنميــة االجتامعيــة إىل 
ــة  ــل مــع بقي ــة، ليتامث ــة االجتامعي ــدوق التنمي صن
ــم  ــن ث ــوي، وم ــؤدي دور تنم ــي ت ــق الت الصنادي
ــة إىل  تعديــل مســمى الصناديــق والبنــوك التنموي
الصناديــق التنمويــة، إال إذا أوكل دور جتــاري 
يتامشــى مــع وظائــف البنــوك إىل الصنــدوق، 
وهــو مــا ليــس موجــود فيــام تــم مناقشــته يف حمــل 

ــة. الدراس
يــويص الباحــث بالنــص يف بعــض األنظمــة . 3

تفتقــر  التــي  التنمويــة  والبنــوك  للصناديــق 
ــى  ــة ع ــؤولية الرقابي ــد املس ــى حتدي ــك، ع لذل
ــالء؛  ــع العم ــرم م ــرايض امُل ــل اإلق ــد التموي عق
ملســامهته يف حتقيــق األهــداف املأمولــة لــكل مــن 
ــة،  ــن جه ــة م ــوك التنموي ــق والبن ــك الصنادي تل
ولصنــدوق التنميــة الوطنــي ومــن جهــة أخــرى، 
ــن  ــة م ــة التنموي ــة اململك ــق رؤي ــن حتقي ــام يضم ب

ــة. ــوك التنموي ــق والبن ــك الصنادي ــالل تل خ
ــة . 4 ــات الوطني ــراء املكتب ــى إث ــث ع ــويص الباح ي

باملراجــع »تأليفــا ودراســة« التــي تناقــش خمتلــف 
اإلشــكاليات القانونيــة لعقــد التمويــل اإلقــرايض 
ــا  ــي ترمه ــة، الت ــل عام ــود التموي ــة، وعق خاص
ــة مــع عمالئهــا، ممــا  ــوك التنموي ــق والبن الصنادي
ــكاليات  ــف اإلش ــول ملختل ــاد احلل ــاعد يف إجي يس
ــة اململكــة. ــة، لضــامن حتقيــق أمثــل لرؤي النظامي
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التحتيــة«  البنيــة  مرشوعــات  متويــل  يف  ومســامهته 
)دراســة حالــة: اململكــة العربيــة الســعودية(، جملــة 
اجلامعــة اإلســالمية للدراســات االقتصاديــة واإلداريــة، 

.100-66  ،)3(  28

الترشيعات واللوائح:
)أ( الترشيعات

بموجــب  الصــادر  الوطنــي،  التنميــة  صنــدوق  تنظيــم 
وتاريــخ:   ،)132( رقــم:  الــوزراء،  جملــس  قــرار 

1439هـــ. /3 /3
الصــادر  الســعودي،  الصناعيــة  التنميــة  صنــدوق  نظــام 
بموجــب املرســوم امللكــي، رقــم: )م/3(، وتاريــخ: 

1394/2/26هـــ.
الصــادر  واالدخــار،  للتســليف  الســعودي  البنــك  نظــام 
ــخ:  ــم: )م/34(، وتاري ــي، رق ــوم امللك ــب املرس بموج
ــة  ــك التنمي ــمه إىل بن ــه اس ــدل في 1427/6/1هـــ، املع
ــم:  ــوزراء، رق ــس ال ــرار جمل ــب بق ــة، بموج االجتامعي

1438/1/30هـــ(. وتاريــخ:   ،)75(
نظــام صنــدوق التنميــة العقــاري، الصــادر بموجــب املرســوم 
امللكــي، رقــم: )م/23(، وتاريــخ: 1394/6/11هـــ. 

نظــام صنــدوق التنميــة الزراعيــة، الصــادر بموجــب املرســوم 
امللكــي، رقــم: )م/9(، وتاريــخ: 1430/2/1هـــ.

ــب  ــادر بموج ــة، الص ــوارد البرشي ــة امل ــدوق تنمي ــم صن  تنظي
وتاريــخ:   ،)107( رقــم:  الــوزراء،  جملــس  قــرار 

1421/4/29هـــ.
الصــادر بموجــب  للتنميــة،  الســعودي  الصنــدوق  نظــام 
وتاريــخ:  )م/48(،  رقــم:  امللكــي،  املرســوم 

. 1هـــ 3 9 4 /8 /1 4
بموجــب  الصــادر  الســياحي،  التنميــة  صنــدوق  نظــام   
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وتاريــخ:  )م/147(،  رقــم:  امللكــي،  املرســوم 
. 1هـــ 4 4 1 /1 0 /2 6

ــوزراء،  ــس ال ــرار جمل ــادر بق ــكني، الص ــم الس ــم الدع تنظي
1435/3/5هـــ. وتاريــخ:   ،)82( رقــم: 

ــب  ــادر بموج ــعودي، الص ــريب الس ــد الع ــة النق ــام مؤسس نظ
وتاريــخ:  )م/23(،  رقــم:  امللكــي،  املرســوم 

1377هـــ. /5 /23
ــي،  ــوم امللك ــب املرس ــادر بموج ــوك، الص ــة البن ــام مراقب نظ

1386/2/22هـــ. ــخ:  ــم: )م/5(، وتاري رق
ــم:  ــي، رق ــوم امللك ــادر باملرس ــة، الص ــرادات الدول ــام إي نظ

1431/11/18هـــ. وتاريــخ:  )م/68(، 

ب( اللوائح
ــة للتمويــل االجتامعــي، الصــادرة مــن بنــك  الالئحــة التنفيذي

ــة. ــة االجتامعي التنمي
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تصور مقترح لشراكة مجتمعية فاعلة في اإلصالح المدرسي بُدَوِل َمْجِلِس التَـَّعاُوِن 
الخليجي ِفي ضوء نموذج أبستاين )Epstein’s Model( للشراكة المجتمعية.

)قدم للنشر يف 1442/1/26هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/5هـ(

ـــتاين  ـــوذج أبس ـــوء نم ـــي يِِف ض ـــاُوِن اخلليج َع ـــِس التَّ ِل ـــُدَوِل جََمْ ـــدريس ب ـــاح امل ـــة يِف اإلص ـــة فاعل ـــة جَمتمعي ـــرح لرشاك ـــور مق ـــع تص ـــة وض ـــتهدفت الدراس ـــة: اس ـــص الدراس ملخ
ـــف  ـــي، والكش ـــاون اخلليج ـــس التع ـــدول جَمل ـــدريس ب ـــاح امل ـــة يِف اإلص ـــة املجتمعي ـــة للرشاك ـــس الفكري ـــد األس ـــال حتدي ـــن خ ـــة، م ـــة املجتمعي )Epstein’s Model( للرشاك
ـــة  ـــة يِف: الرعاي ـــوذج واملتمثل ـــة يِف النم ـــك الرشاك ـــة لتل ـــارص الرئيس ـــل العن ـــر حتلي ـــة ع ـــة املجتمعي ـــتاين )Epstein’s Model( يِف الرشاك ـــوذج أبس ـــة لنم ـــر التنظريي ـــن األط ع
ـــي  ـــلوب دلف ـــاد أس ـــحي باعت ـــي املس ـــج الوصف ـــث املنه ـــع البح ـــع. واتب ـــع املجتم ـــاون م ـــدريس، والتع ـــرار امل ـــع الق ـــزل، وصن ـــم يِف املن ـــوع، والتعل ـــل، والتط ـــة، والتواص الوالدي
ـــم )27(  ـــغ عدده ـــة بل ـــراء الربي ـــن خ ـــة م ـــى عين ـــا ع ـــا وثباهت ـــن صدقه ـــد م ـــم التأك ـــة ت ـــة ومغلق ـــتبانة مفتوح ـــق اس ـــال تطبي ـــن خ ـــات م ـــع البيان Delphi Method، يِف مج
ـــدول  ـــدريس ب ـــاح امل ـــة يِف اإلص ـــة املجتمعي ـــغ الرشاك ـــع صي ـــول مجي ـــن حص ـــاث ع ـــي الث ـــوالت دلف ـــق ج ـــج تطبي ـــفرت نتائ ـــة، وأس ـــة القصدي ـــم بالطريق ـــم اختياره ـــرًيا ت خب
ـــطي  ـــن متوس ـــرق ب ـــن؛ إذ كان الف ـــراء الربوي ـــن اخل ـــاع ب ـــن اإلمج ـــة م ـــة عالي ـــى درج ـــت ع ـــا حصل ـــًدا. ك ـــة ج ـــة عالي ـــة أمهي ـــى درج ـــة ع ـــي املقرح ـــاون اخلليج ـــس التع جَمل
ـــه،  ـــة، وأهداف ـــه النظري ـــال منطلقات ـــن خ ـــرح م ـــور املق ـــة التص ـــت الدراس ـــن )16,6 %(. وطرح ـــل م ـــبة أق ـــن )0,5( وبنس ـــل م ـــة أق ـــة والثالث ـــن: الثاني ـــة يِف املرحلت ـــة األمهي درج

ـــا.  ـــب عليه ـــبل التغل ـــه وس ـــات حتقق ـــه، معوق ـــات تطبيق ـــات ومتطلب ـــه، وآلي ومكونات

كلامت مفتاحية: الرشاكة املجتمعية، اإلصاح املدريس، نموذج أبستاين، دول جَملس تعاون اخلليجي.

*****

A proposal of Active Community Partnerships in School Reform in Gulf 
Cooperation Council countries, in the light of Epstein’s Model
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Abstract: The aims of the study is to provide a proposal of active community partnerships in school reform in Gulf Cooperation Council countries, in the light of 
Epstein’s Model of community partnerships, through determining the conceptual bases for community partnerships in school reform, and explore the conceptional 
frameworks of the Epstein’s Model of community partnerships, through analysis the main elements of the Epstein’s Model which are: parenting, communicating, 
volunteering, learning at home, schools decision making, collaborating with community. The study employed a descriptive survey design based on Delphi methods for 
data collection. The open-ended questionnaire used. The validity and reliability were testing through providing the questionnaire to 27 educational experts which were 
chosen by purposive sample. The result of three rounds of Delphi methods applied in current study illustrated that all formulas proposed for community partnerships in 
school reform in Gulf Cooperation Council countries were obtaining a very high importing score. Also, all formulas proposed were obtaining a high consensus score 
between educational experts. The high score of the formulas proposed was seen in the difference between the second and three rounds which were less than (0.5), 
and less than in the percentage (16.6%). Finally, the study provides the proposal through its conceptional frameworks, purposes, its components, its requirement for 
applying it, its obstacles achieved and the way of overcomes them.

Keywords: Community Partnerships - School Reform - Epstein’s Model- Gulf Cooperation Council countries 
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مقدمة: 
تشــري غالبيــة التوجهــات العامليــة املعــارصة إىل أنــه قــد 
ــة  ــا التعليمي ــه القضاي انتهــي الوقــت الــذي كانــت في
جَمتمعيــة  أو  تربويــة  مؤسســة  ختــص  والربويــة 
بعينهــا. حيــث ازدادت رشاكــة التنظيــات املجتمعيــة 
ــو  ــة نح ــرك بفاعلي ــم والتح ــا التعلي ــم قضاي يِف تدعي
ــامل.  ــن دول الع ــري م ــدريس يِف كث ــاح امل ــة اإلص قضي
ــة  ــاالت الرشاك ــيع جَم ــه لتوس ــح التوج ــك أصب ولذل
املجتمعيــة مــن أهــم وســائل مواجهــة املعوقــات التــي 
ــوارد  ــة أن امل ــدريس، خاص ــاح امل ــف دون اإلص تق
ــا أن  ــتطيع بمفرده ــت ال تس ــا تضاعف ــة مه احلكومي
ــذا  ــول، ول ــدريس املأم ــاح امل ــة اإلص ــه قضي تواج
ــود  ــع اجله ــري م ــة للجاه ــود الذاتي ــر اجله ــد تضاف يع
الرســمية ذات أمهيــة كبــرية يِف إقامــة مرشوعــات 

ــه. ــم وإصاح التعلي
ــمي  ــي الرس ــام االتفاق ــى النظ ــة ع ــد الرشاك وتعتم
وشــبه الرســمي، كــا تتاشــى مــع مبــادئ املحاســبية 
بــن   Transparency والشــفافية   ،Accountability

ــال  ــن خ ــة، فم ــات التنمي ــاركن يِف عملي ــع املش مجي
الرشاكــة تتحــدد مســؤوليات كل رشيــك، وحياســب 

ــر. ــك اآلخ ــام الرشي ــؤولية أم ــذه املس ــى ه ع
ــي  ــن مفهوم ــارب ب ــود تق ــن وج ــم م ــى الرغ وع
 Community Partnership املجتمعيــة  الرشاكــة 
 ،Community Participation ــة ــاركة املجتمعي واملش
إال أن هنــاك بعــض الفــروق بــن الرشاكــة واملشــاركة 
ــة  ــورة منظم ــم بص ــا تت ــة غالًب ــة؛ فالرشاك املجتمعي

وتأخــذ أحياًنــا شــكًا إلزامًيــا، عــى عكــس املشــاركة 
املجتمعيــة التــي يِف الغالــب تعتمــد عــى اجلهــود 
التطوعيــة غــري امللزمــة أو املرشوطــة، كــا أن الرشاكــة 
تنطــوي عى عــدد مــن األبعــاد مثــل: االلتــزام، والثقة 
ــئولية،  ــل املس ــاون، وحتم ــفافية، والتع ــة، والش املتبادل
مــن خــال العمــل املشــرك وتوزيع املهــام التــي يقوم 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا، وع ــة وتكامله ــراف الرشاك ــا أط هب
هــذه الفروقــات بــن كا املفهومــن إال أهنــا يتفقــان 
يِف كوهنــا قائمــن عــى اإلســهامات واملبــادرات 

التطوعيــة )صموئيــل، 2016، ص: 135(. 
 (Kaplinsky,2014, وتؤكــد نتائــج دراســة كبلنســكي
التطويريــة  الربويــة  النشــاطات  أن  عــى   p. 17)

املعــارصة ومواجهــة املشــكات يِف جَمــال التعليــم 
تقــوم معظمهــا اآلن عــى الرشاكــة املجتمعيــة، والتــي 
ــتمر  ــل املس ــة والتواص ــاء الثق ــن بن ــا م ــب نوًع تتطل
والقيــادة املشــركة بــن قطــاع التعليــم والقطــاع 

املجتمعــي.
 (Birdsall, 2014, p.كا بينــت نتائج دراســة بريدســل
(84 أن ســبب نجــاح منظومات التعليــم يِف دول النمور 

اآلســيوية )ســنغافورة وتايــوان وكوريــا اجلنوبيــة 
وهونــج كونــج( يرجــع إىل تطبيــق هــذه الــدول نظــم 
ــط  ــاالت: التخطي ــة يِف جَم ــة الواقعي ــة املجتمعي الرشاك
للتطويــر والتمويــل واالســتثار يِف التعليــم، ويِف صنــع 

القــرارات يِف جَمــال التعليــم وحتقيــق جودتــه.
وعــى صعيــد آخــر، تتعــدد مداخــل حتقيــق اإلصــاح 
املــدريس والتــي مــن أمههــا: )مدخــل عــدم املركزيــة، 
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الرشاكــة  ومدخــل  اجلــودة،  معايــري  ومدخــل 
ــول  ــز ح ــي املتمرك ــل اإلصاح ــة، واملدخ املجتمعي
ــن  ــة م ــة املجتمعي ــل الرشاك ــد مدخ ــة(. ويع املدرس
املداخــل ذات األمهيــة يِف حتقيــق اإلصــاح املــدريس؛ 
ــع  ــاج املجتم ــى اندم ــل ع ــذا املدخ ــجع ه ــث يش حي
بشــكل حقيقــي يِف جهــود إصــاح وتطويــر املدرســة، 
مــن خــال أدوار ومســئوليات حمــددة تقــع عــى عاتق 
مؤّسســات  وباقــي  واألرسة  التعليــم،  مؤّسســات 
ــدريس  ــاح امل ــة باإلص ــي ذات العاق ــع املح املجتم

)العتيبــي، 2019(.
الربويــة  األدبيــات  مــن  العديــد  إىل  وبالتطــرق 
ــة  ــة يِف الرشاك ــرات العاملي ــض اخل ــت بع ــي تناول الت
مــن  العديــد  يِف  املــدريس  لإلصــاح  املجتمعيــة 
الــدول، نجــد أهنــا تؤكــد عــى أمهيــة تلــك الرشاكــة، 
ففــي ماليزيــا كان للقطــاع املــدين واملنظــات األهليــة 
الســبق يِف تطويــر املنظومــة التعليميــة بدايــة مــن عــام 
1957م، مــن خــال: املشــاركة يِف املرحلــة التكوينيــة 
ــاء  ــق بن ــن طري ــة ع ــة التعليمي ــاء املنظوم ــادة بن وإع
منهــٍج مشــرك للمــدارس وإعــادة بنــاء املناهــج 
ــن  ــب املعلم ــج تدري ــم برام ــادة تنظي ــا؛ إع وتعديله
ــام 1961م؛  ــم ع ــون التعلي ــة قان ــاركة يِف صياغ واملش
التأكيــد عــى أمهيــة ربــط التعليــم بالتكنولوجيــا 
والصناعــة مــن خــال إنشــاء مــدارس للعلــوم 
والتكنولوجيــا واملــدارس الفنيــة واملهنيــة بــا يســهم يِف 
إنتــاج قــوى عاملــة ماهــرة؛ باإلضافــة إىل املشــاركة يِف 
وضــع رؤيــة التعليــم يِف ماليزيــا حتــى عــام 2020م، 

وإعــادة النظــر يِف السياســات التعليميــة القائمــة، 
 Sande, (وإعــادة تنظيــم املراحــل التعليميــة واملناهــج

.  )2010
عــى  التعليميــة  السياســة  أكــدت  أســراليا  ويِف 
ــرار  ــع الق ــة يِف صن ــة املجتمعي ــذ بالرشاك ــة األخ أمهي
باملؤسســات التعليميــة املتعلقــة باإلصــاح املــدريس؛ 
مــن التخطيــط إىل التقويــم، كــا اهتمــت بجــودة 
ــا  ــل عليه ــي حيص ــة الت ــات التعليمي ــم واخلدم التعلي
(Department of Education in Aus- الطــاب 

.tralia, 2003, p. 1-2)

 كــا يوجــد يِف فرنســا مــا يقــرب مــن )65( مؤسســة 
وجَمموعــات  وبنــوك  رشكات  يِف  ممثلــة  جَمتمعيــة 
صناعيــة، تشــارك يِف جهــود التعليــم يِف فرنســا، وهــذه 
ــعى  ــح، وتس ــة للرب ــري هادف ــة غ ــة املجتمعي الرشاك
حلــل املشــكات التعليميــة يِف املجتمــع الفرنــي 

.)(Richard, 2012, p. 152

ــدريس  ــاح امل ــة يِف اإلص ــة املجتمعي ــا دور الرشاك أم
ــع  ــود املجتم ــال جه ــن خ ــح م ــن، فيتض يِف األرجنت
املــدين والقطــاع اخلــاص يِف منظومــة التعليــم، حيــث 
ــح  ــة واحلصــول عــى رب مل تقتــر اخلدمــات التعليمي
مقابــل ذلــك، وإنــا امتــدت هــذه املشــاركة إىل جهــود 
ــدة  ــر ع ــي ع ــع األرجنتين ــم يِف املجتم ــر التعلي تطوي

:)(Gustvo, 2001, p. 74 ــا ــن أمهه ــاور م حم
املشــاركة يِف تطويــر وتقديــم برامــج تعليميــة . 1

ــوي  ــط الرب ــاركة والتخطي ــة، واملش ــري مركزي غ
واالهتــام بتحديــث السياســة التعليميــة.
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مــن . 2 كثــري  يِف  املدرســية  اإلدارة  يِف  املشــاركة 
املناطــق، بحيــث أصبــح يِف البــاد إدارة مدرســية 
ــاركة  ــة إىل املش ــمية، باإلضاف ــرى رس ــة وأخ أهلي
ــة  ــع اإلدارات املحلي ــة م ــدارس الثانوي يِف إدارة امل
املراحــل  أهــم  مــن  باعتبارهــا  واإلقليميــة 

التعليميــة.
ــا . 3 ــم وتطويره ــن التعلي ــل قوان ــاركة يِف تعدي املش

باســتمرار بــا خيــدم تطــور املجتمــع األرجنتينــي، 
وتقديــم الدعــم املــايل وليــس جَمــرد اإلعانــات يِف 
ــة  ــة الديني ــس الربي ــام بتدري ــع االهت ــم، م التعلي

ــة.  ــداف املدرس ــن أه ــايس م ــدف أس كه
ويِف إنجلــرا تــم تطبيــق نظــام مســتندات الــرف 
ــاح  ــة يِف اإلص ــة املجتمعي ــاس للرشاك ــة كأس التعليمي
املــدريس، والتــي تقــوم عــى أســاس تلقــي أوليــاء 
ــم  ــم أبنائه ــة لتعلي ــة معين ــة مالي ــتندات بقيم ــور مس األم
ــون  ــك يقوم ــد ذل ــدين، وبع ــع امل ــات املجتم ــن مؤسس م
ــايل  ــم، وبالت ــا ألبنائه ــي خيتاروهن ــة الت ــا للمدرس بدفعه
ــتندات  ــق مس ــن طري ــا ع ــا أو جزئًي ــدارس كلًي ــول امل مت
ــية  ــوم دراس ــف أو رس ــة، وأي مصاري ــرف التعليمي ال
ــاء  ــا أولي ــرف يتحمله ــتندات ال ــة مس ــى قيم ــد ع تزي
ــادر  ــة املص ــة اإلنجليزي ــجعت احلكوم ــا ش ــور، ك األم
ــذه  ــن ه ــن ب ــدارس. م ــم وامل ــل التعلي ــرى لتموي األخ
املصــادر املبالــغ الناجتــة مــن اســتثارات األوقــاف التابعة 
ــدارس  ــوال امل ــن أم ــد ع ــاح والفوائ ــدارس، واألرب للم
ــن  ــح م ــات واملن ــات والترع ــب اهلب ــوك، بجان يِف البن
 (Michael, ــب ــي الرضائ الســلطات املحليــة ودافع

.  2011, p.15)

 كــا شــاركت العديــد مــن اجلهــات يِف خدمــة التعليــم 
واملــدارس بإنجلــرا، منهــا: وكالــة تدريــب املعلمــن 
)TTA) Teacher Training Agency والتــي تنفــق 
مــا يقــرب مــن )200( مليــون جنيــه إســرليني ســنوًيا 
عــى تدريــب املعلمــن، وجَملــس التعليــم واملهــارات 
The Learning and Skills Council (LSC( الــذي 

يقــدم مــا يقــرب مــن )700( مليــون جنيــه إســرليني 
املــدارس  الدراســية يِف  املقــررات  ســنوًيا لتطويــر 

.(Rhodes, 2004, p.14)

الرشاكــة  جَمــال  يِف  اليابانيــة  اخلــرة  وباســتعراض 
املجتمعيــة يِف اإلصــاح املــدريس، نجــد أن احلكومــة 
عــدة  اختــذت  الربيــة  وزارة  يِف  ممثلــة  اليابانيــة 
مــن  املــدريس  لإلصــاح  وإجــراءات  سياســات 
ــدين،  ــع امل ــات املجتم ــع مؤسس ــة م ــال الرشاك خ
ومنظاتــه مــن تلــك السياســات: توفــري معــدات 
وتطويــر  واملهنيــة.  العامــة  للمــدارس  وأجهــزة 
املناهــج الدراســية واملســامهة يِف تنفيذهــا، وتوفــري 
ــدارس  ــل امل ــاب داخ ــداين للط ــب املي ــرص التدري ف
ــن  ــن واملتميزي ــاب املتفوق ــاء الط ــا، وانتق وخارجه
بإنجازاهتــم يِف املــدارس الثانويــة وتشــغيلهم ممــا يوفــر 
(Ministry of Educa-  حافــًزا اقتصاديــا للطــاب

.tion in Japan, 2015, p.17)

أمــا فيــا يتعلــق باخلــرة األمريكيــة، فقــد قامــت بعض 
الواليــات باالشــراك مــع البنــوك بتطبيــق نظــام 
ــو  ــة وه ــرف التعليمي ــتندات ال ــام مس ــابه لنظ مش
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نظــام الصــك املــدريس (School Voucher) وهــو 
بمثابــة شــهادات أو وثائــق ماليــة تتيــح لآلبــاء إرســال 
ــا،  ــة خيتاروهن ــة أو خاص ــة عام ــة مدرس ــم ألي أبنائه
كــا تقــوم حكومــة الواليــة بدفــع الرســوم الدراســية 
بالكامــل أو جــزٍء منهــا حســب األحــوال، ممــا حقــق 
نجاًحــا ملموًســا يِف تطويــر العمليــة التعليميــة حيــث 
اســتفاد مــن هــذا النظــام مــا يقــرب مــن )70 %( مــن 
األطفــال املســتحقن للتعليــم يِف الواليــات التــي 

.)(Hadderman, 2002, p. 2 طبقــت فيهــا
وبالتطــرق إىل اخلــرة الصينيــة يِف جَمــال الرشاكــة 
ــوط  ــة »اخلط ــدار وثيق ــم إص ــه ت ــد أن ــة، نج املجتمعي
العريضــة للتنميــة واإلصــاح يِف نظام التعليــم الصيني 
(Guidelines for development and the Re-

فرايــر  يِف   form of China’s Education System)

1993، حيــث ركــزت تلــك الوثيقــة عــى معــامل 
ــى أن  ــد ع ــن، والتأكي ــم بالص ــاع التعلي ــر لقط التطوي
ــي يِف  ــن التناف ــع الص ــط بوض ــه مرتب ــم برمت التعلي

.(Henry, 2012,81) العــامل 
ــي  ــر اإلقليم ــد املؤمت ــد أك ــريب، فق ــاق الع ــى النط وع
ــة  ــيخ بجمهوري ــرشم الش ــد ب ــة املنعق ــدول العربي لل
مــر العربيــة 2015م، عــى أمهيــة الرشاكــة الربويــة 
ــم  ــة يِف دع ــري احلكومي ــة وغ ــراف احلكومي ــع األط م
ــة  ــة وغــري النظامي ــة النظامي ــري الرامــج التعليمي وتوف
ــكو  ــة )اليونس ــو األمي ــار وحم ــباب والكب ــم الش لتعلي

ووزارة الربيــة والتعليم-مــر،2015(
ــة يِف  ــة املجتمعي ــد الرشاك ــر، تعتم ــد آخ ــى صعي وع

ــا  ــة ب ــة: )األول( املدرس ــراف ثاث ــى أط ــم ع التعلي
تتضمنــه مــن إدارة ومعلمــن وأخصائيــن اجتاعيــن 
ونفســين وصعوبــات تعلــم وصحــة عامــة واملرشــد 
ــراس  ــن وح ــن إداري ــة م ــة املعاون ــايب، واهليئ الط
ومســئول املقصــف املــدريس. و)الثــاين( فهــو األرسة 
ــور،  ــاء أم ــات وأولي ــاء وأمه ــن آب ــه م ــن تتضمن بم
و)الثالــث( هــو املجتمــع بــا يتضمنــه مــن مؤسســات 
واالجتاعيــة  االقتصاديــة  كاملؤسســات  وأفــراد، 
األعــال  ورجــال  واألمنيــة  والصحيــة  والثقافيــة 

.(Lines, et al., 2011)

ــن  ــد م ــرح العدي ــم ط ــد ت ــبق، فق ــا س ــى م ــاء ع وبن
ــع  ــة واألرسة واملجتم ــن املدرس ــة ب ــات الرشاك نظري
املحــي مــن أبعــاد وزاويــا خمتلفــة، مــن أمههــا: نظريــة 
 (Bronfenbren- ــ ــة لرونفينرين ــم األيكولوجي رالنظ
(ner,1979 ونظريــة التعلــم االجتاعــي لفيجوتســكي  

 (Coleman, )؛(Vygotsky, 1978 ونظريــة كوملــان 
 (Gordon,1979 , جــوردن  ونظريــة   1987, 1988)

1997( ونظريــة هيــل (Hill,2001)ونظريــة أبســتاين 
لرشاكــة  الســتة  اجلوانــب  ذي   (Epstein, 1995)

ــي. ــع املح ــة واملجتم األرسة واملدرس
 (Epstein’s Model) أبســتاين  نمــوذج  ويعــد 
للرشاكــة املجتمعيــة مــن أشــهر النــاذج لكونــه حيــوي 
النمــوذج النظــري الــذي يبحــث يِف العاقــة مــا بــن 
ــل  ــوذج هي ــي يِف نم ــع املح ــة واملجتم األرسة واملدرس
(Hill,2001) مــن جهــة. حيــث يعتمــد هــذا النمــوذج 

ــذي  ــاالت( ال ــل للمج ــري املتداخ ــوم )التأث ــى مفه ع
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ينظــر إىل أن الطالــب ينشــأ ويتعلــم يِف ثــاث جَمــاالت 
واملجتمــع؛  واملدرســة،  املنــزل،  وهــي:  رئيســة: 
ــم  ــاب ه ــول: إن الط ــاث الق ــم األبح ــث تدع حي
ــاون  ــاك تع ــون هن ــا يك ــاح عندم ــة للنج ــر عرض أكث
مشــرك بــن املدرســة واألرسة واملجتمــع؛ مــن أجــل 
مســاعدة الطــاب عــى التقــدم يِف تعليمهــم. لذلــك 
فــإن الــرشاكات بــن املدرســة واألرسة واملجتمــع 
املتداخــل  التأثــري  تؤكــد  وثقافــة،  فلســفة  متثــل 
ــن  ــال م ــة يِف كل جَم ــاب املصلح ــه أصح ــذي يمتلك ال
ــال  ــة األطف ــم ورفاهي ــى تعلي ــاث ع ــاالت الث املج
 .(Dunn & Booth,  2013; Epstein,2001)

ويوضــح الشــكل التــايل التأثــري املتداخــل بــن تلــك 
ــاالت:  املج

شكل )1( يوضح التأثر املتداخل بن جماالت أصحاب املصلحة يف 

العملية التعليمية.

*املصدر: بترصف من الباحث

(Epstein’s Mod- ومــن جهــة أخــرى، يعــد نمــوذج
(el مــن النــاذج األكثــر فهــًا وعمًقــا لرشاكــة األرسة 

ــذا  ــوى ه ــث ح ــموليته، حي ــًرا لش ــة نظ ــع املدرس م

ــاذج  ــات والن ــاء يِف النظري ــا ج ــم م ــوذج معظ النم
ــم  ــك يت ــوع، لذل ــة يِف ذات املوض ــة املتخصص العاملي
الرجــوع إليــه يِف أمريــكا يِف العديــد مــن املشــاريع التي 
ــدارس  ــن امل ــوي وحتس ــاح الرب ــى اإلص ــل ع تعم
نظــرا   )Kimu, 2012; Kimu & Steyn, 2012(
ــة  ــال الرشاك ــوذج يِف جَم ــذا النم ــمولية ه ــة وش لفاعلي

ــدريس. ــاح امل ــة يِف اإلص املجتمعي

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
بالتطــرق إىل مســتوى الرشاكــة املجتمعيــة يِف اإلصاح 
ــدول جَملــس التعــاون اخلليجــي، نجــد أن  املــدريس ب
ــا  ــة تناولتهــا مــن زواي ــات الربوي ــد مــن األدبي العدي
خمتلفــة. حيــث بينــت نتائــج دراســة العتيــق )2016( 
التعليــم  إدارة  بــن  الرشاكــة  يِف  ضعًفــا  هنــاك  أن 
ومؤسســات املجتمــع يِف جَمــال تدريــب املعلمــن، 
واملتمثــل يِف: ضعــف قنــوات التواصــل، ومعايــري 
الرشاكــة بــن إدارة التعليــم ومؤسســات املجتمــع 
ــادرات مــن  يِف جَمــال تدريــب املعلمــن، وضعــف املب

ــن.  ــب املعلم ــع لتدري ــات املجتم مؤسس
ويِف ســلطنة عــان بينــت نتائــج دراســة عاشــور 
ــم  ــدارس التعلي ــة يِف م ــر املدرس )2011( أن دور مدي
األســايس بســلطنة عــان يعــاين ضعًفــا يِف تفعيــل 
الرشاكــة بــن املدرســة وبــن املجتمــع املحــي. وهــو 
ــاين  ــدة والبه ــة اجلراي ــج دراس ــه نتائ ــدت علي ــا أك م
)2014( مــن أّنــه ال يوجــد أنمــوذج لتفعيــل دور 
الرشاكــة املجتمعيــة يِف املؤسســات التعليميــة بســلطنة 
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عــان حتــى تارخيــه، وأن هنــاك حاجــة ماســة لتفعيــل 
الرشاكــة املجتمعيــة يِف املــدارس، وهــو مــا دفــع جَملس 
ــم  ــوين التعلي ــداد قان ــان إىل إع ــلطنة ع ــم بس التعلي
ــون يِف  ــد القان ــث أك ــايل. حي ــم الع ــدريس والتعلي امل
حمــور التقويــم الربــوي بمســودته احلاليــة عــى أمهيــة 
الرشاكــة بــن املدرســة والبيــت يِف بنــاء وتنفيــذ خطــط 
رفــع املســتوى التحصيــي للطالــب، وااللتــزام بتنفيــذ 

ــة. ــارات الوطني االختب
ويِف الكويــت بينــت نتائــج دراســة كل مــن احلمــدان 
يِف  املجتمعيــة  املشــاركة  أن   )2007( واألنصــاري 
متويــل املرشوعــات بجميــع أنواعهــا يِف املــدارس 
ــة  ــاءت بدرج ــا، ج ــتفادة منه ــدى االس ــة وم الثانوي
متوســطة، واقرحــت الدراســة عــددا من التســهيات 
ــة  ــا وزارة الربي ــوم هب ــن أن تق ــي يمك ــط الت والضواب

ــاركات. ــذه املش ــل ه لتفعي
ــريب )2018(  ــري احل ــة تيس ــج دراس ــت نتائ ــا بين ك
واملجتمــع يِف  املدرســة واألرسة  واقــع رشاكات  أن 
املــدارس الثانويــة احلكوميــة للبنــات بمدينــة الريــاض 
ــة  ــاءت بدرج ــتاين Epstein ج ــوذج أبس ــوء نم يِف ض
ــه  ــارت إلي ــا أش ــع م ــق م ــذا يتف ــل ه ــطة، ولع متوس
دراســة ابتســام العتيبــي )2019(  أن قائــدات مدارس 
التعليــم العــام بمدينــة جــدة يارســن بدرجة متوســطة 

ــة. ــة األرسي ــاالت الرشاك ــع جَم يِف مجي
اســراتيجيات  زالــت  ال  )أبوظبــي(  إمــارة  ويِف 
ــادرات  ــة قــارصة عــى مســتوى املب الرشاكــة املجتمعي
البســيطة، حيــث أطلــق جَملــس أبوظبــي للتعليــم 

ــن  ــن القطاع ــة ب ــًا للرشاك ــام 2006م مرشوع يِف ع
ــة  ــة حكومي ــاركة )30( مدرس ــاص بمش ــام واخل الع
ــار  ــب اإلط ــة، وبموج ــة واالبتدائي ــة احلضان يِف مرحل
ُيســند مســؤولية اإلرشاف  املــرشوع،  العــام هلــذا 
ــدارس  ــن م ــارة م ــة خمت ــى عين ــوي واإلداري ع الرب
ــارة  ــة يِف اإلم ــدارس االبتدائي ــال وامل ــاض األطف ري
ــاص يِف  ــاع اخل ــم بالقط ــاويل التعلي ــن مق ــدد م إىل ع
أبوظبــي وخارجهــا وفــق عقــود يوقعهــا جَملــس 
ــة  ــة حكوم ــنوات )بواب ــدة 3 س ــم مل ــي للتعلي أبوظب
ــدت وزارة  ــا اعتم ــة، 2017(. ك ــي اإللكروني أبوظب
الربيــة والتعليــم يِف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
ــة  ــة الربوي ــة يِف العملي ــة املجتمعي ــزام بالرشاك االلت
واملســاءلة ضمــن قيــم خطتهــا االســراتيجية للــوزارة 
)2017-2021( األساســية الســتة )وزارة الربيــة 

.)2017 والتعليــم، 
 وتأسيًســا عــى مــا ســبق، بينــت نتائــج دراســة كارك 
التعليــم  مشــكات  أن  إىل   (Clark, 2014, p. 6)

ــامل  ــة يِف دول الع ــرص التعليمي ــؤ الف ــال تكاف واخت
الثالــث -ومــن بينهــا دول جَملــس التعــاون اخلليجي- 
ــاملة  ــة ش ــة جَمتمعي ــن منظوم ــه م ــب أن تواج ــا جي إن
كــا  املجتمعــي.  والتعــاون  الرشاكــة  تقــوم عــى 
أن  إىل   (Kenneth, 2012, p. 142) كينــس  أشــار 
دول الــرشق األوســط تعــاين أنظمتهــا التعليميــة مــن 
ضعــف التنســيق مــع املجتمــع املــدين، وعــدم وجــود 
ــاالت  ــن يِف جَم ــن القطاع ــاون ب ــل التع ــة لتفعي هيكل
التشــييد والبنــاء للمؤسســات التعليميــة، وتقديــم 



190

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )8(، العدد )1(،ج )1( جامعة احلدود الشمالية )مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م(      

ــا. ــة وغريه ــج البحثي ــم الرام ــح ودع املن
 ويِف الســياق ذاتــه، يــرى حســن )2016، ص: 165( 
أن أكثــر العوامــل التــي كانــت ســبًبا يِف فشــل جهــود 
اإلصــاح املــدريس يِف الــدول العربيــة، االختافــات 
والبيئــة  املشــاركن،  بــن  والثقافيــة  االجتاعيــة 
ــة،  ــادرات املجتمعي ــل املب ــة لتقب ــري املرن ــية غ املدرس
مبــادرة  أي  بفشــل  املعلمــن  توقعــات  بجانــب 

ــدريس.  ــاح امل لإلص
ــا  ــام هب ــي ق ــة الت ــج الدراس ــاء يِف نتائ ــا ج ــل م ولع
ــر  ــول التطوي ــي )2004( ح ــاون اخلليج ــس التع جَمل
ــدول جَملــس التعــاون. مــن عــدم  ــم ب الشــامل للتعلي
وجــود تعــاون يــكاد يذكــر بــن مؤسســات املجتمــع 
ــدول، وأن  ــك ال ــم يِف تل ــات التعلي ــي ومؤسس املح
مــا هــو موجــود يعــد بدايــات أوليــة ال تصبــو 
إىل اهلــدف األســايس املنشــود مــن وراء املشــاركة 
املجتمعيــة بــن املجتمــع املحــي ومؤسســات املجتمع، 
ــذه  ــا ه ــت هب ــي خرج ــج الت ــرز النتائ ــت أب ــد متثل وق
ــن  ــة ب ــح يِف العاق ــور واض ــود قص ــة إىل وج الدراس
ــة  ــارص املجتمــع املحــي املتمثل تلــك املؤسســات وعن
أمهيــة  إدراك  وقلــة  اخلــاص،  والقطــاع  األرسة  يِف 
ــا  ــع هب ــي يضطل ــة الت ــؤولية املجتمعي ــورة املس وخط

ــم. ــة والتعلي الربي
ومــن خــال مــا ســبق يمكــن حتديــد أهــم مــررات 

ــة مــن خــال اآليت: إجــراء الدراســة احلالي
ــة إحــدى اآلليــات التــي  متثــل الرشاكــة املجتمعي  
ــن  ــات ب ــة العاق ــادة صياغ ــة إع ــس عملي تعك

ــل  ــا يمث ــدريس، ب ــاح امل ــن باإلص ــع املعني مجي
وزارات  بــن  األدوار  لتوزيــع  جديــدة  رؤيــة 
ــن  ــي وب ــاون اخلليج ــس التع ــدول جَمل ــم ب التعلي
ــري  ــات غ ــن املنظ ــا وب ــع، وبينه ــراد املجتم أف

احلكوميــة والقطــاع اخلــاص.
ــود  ــد اجله ــة يِف توحي ــة املجتمعي ــاعد الرشاك تس  
اإلصــاح  مشــكلة  حلــل  اخليــارات  وتعــدد 
املشــاركة  األطــراف  لزيــادة  نتيجــة  املــدريس 
ــول،  ــكار واحلل ــن األف ــد م ــى املزي ــول ع واحلص
ــد  ــر وتوح ــات النظ ــارب وجه ــول إىل تق والوص
ــل  ــة العم ــرشكاء نتيج ــن ال ــل ب ــات العم ثقاف

واجلهــد املشــرك.
تعــد الرشاكــة املجتمعيــة عمليــة اقتصاديــة يِف   
حــد ذاهتــا، حيــث تعمــل عــى تقليــل الفاقــد مــن 
ــادة  ــى زي ــل ع ــا تعم ــا أهن ــة، ك ــة التعليمي العملي
املــوارد ومســاندة وزارات التعليــم بــدول جَملــس 
التعــاون اخلليجــي مــن خــال توفــري أكــر عــدد 
ــهم يِف  ــكل يس ــة بش ــة واملادي ــوارد البرشي ــن امل م

ــامل. ــدريس الش ــاح امل ــق اإلص حتقي
تســهم الرشاكــة املجتمعيــة يِف زيــادة الوعــي   
ــراد  ــن أف ــاركن م ــدد املش ــادة ع ــة زي ــام نتيج الع
ــة  ــة واملصارح ــق العدال ــايل حتقي ــع، وبالت املجتم
ــاب  ــاندة واكتس ــن املس ــد م ــا يزي ــراد مم ــن األف ب
ــة يِف  ــة املجتمعي ــو الرشاك ــة نح ــات إجيابي اجتاه

اإلصــاح املــدريس.
ــرات  ــادل اخل ــة يِف تب ــة املجتمعي ــاعد الرشاك تس  
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واملعلومــات بــن اجلهــات املشــاركة، ممــا يعطــي 
ــق  ــة بتحقي ــكات املتعلق ــا للمش ــا حقيًقي انعكاًس
التعــاون  جَملــس  دول  يِف  املــدريس  اإلصــاح 
اخلليجــي، األمــر الــذي حيقــق إثــراء لــآلراء 
والقــرارات ويدعــم ويقــوي كل جهــة عــى 

ــدة.  ح
يعتمــد نمــوذج أبســتاين عــى مــا يســمى بنظريــة   
تداخــل مناطــق النفــوذ أو » تداخــل جَمــاالت 
ــز  ــي ترك ــري »”spheres of influence والت التأث
بــن  والــرشاكات  والتواصــل  التفاعــل  عــى 
األرسة واملدرســة واملجتمــع املحــي يِف التأثــري 
املدرســة واحليــاة وعــى  الطلبــة يِف  أداء  عــى 
ســلوكياهتم وحتصيلهــم الــدرايس، ممــا جيعلــه 
ــذي  ــة ال ــاذج املتخصص ــق الن ــمل وأعم ــن أش م
ــاذج  ــات والن ــاء يِف النظري ــا ج ــع م ــمل مجي ش
Ep-) ــدراس ــع امل ــة م ــتهدفت الرشاك ــي اس الت

.(stein, 2005

ــة  ــة بحثي ــاك حاج ــن أن هن ــبق، يتب ــا س ــوء م ويِف ض
ــة  ــة جَمتمعي ــق رشاك ــرح لتحقي ــور مق ــع تص يِف وض
ــاون  ــس التع ــدول جَمل ــدريس ب ــاح امل ــة لإلص فاعل
اخلليجــي، وأن هــذا التصــور يمكــن بنائــه مــن خــال 
تبنــي نمــوذج أبســتاين )Epstein’s Model( للرشاكــة 
املجتمعيــة لدعــم وتعزيــز أســس العاقــات اإلجيابيــة 

ــة واألرسة.  ــن املدرس ــل ب ــر التواص وتطوي
وتأسيًســا عــى مــا ســبق يمكــن بلورة أســئلة الدراســة 

ــا يي: ب

مــا األســس الفكريــة للرشاكــة املجتمعيــة يِف . 1
التعــاون  جَملــس  بــدول  املــدريس  اإلصــاح 

اخلليجــي؟
أبســتاين . 2 لنمــوذج  التنظرييــة  األطــر  مــا 

املجتمعيــة؟ الرشاكــة  يِف   (Epstein’s Model)

اإلصــاح . 3 يِف  املجتمعيــة  الرشاكــة  صيــغ  مــا 
الوالديــن  رعايــة  بمجــال  املتعلقــة  املــدريس 
لألبنــاء يِف دول جَملــس التعــاون يِف ضــوء نمــوذج 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــتاين (Epstein’s Model) م أبس

ــة؟ ــراء الربي خ
اإلصــاح . 4 يِف  املجتمعيــة  الرشاكــة  صيــغ  مــا 

بــن  التواصــل  بمجــال  املتعلقــة  املــدريس 
يِف  التعــاون  جَملــس  دول  يِف  واملدرســة  األرسة 
 (Epstein’s Model) أبســتاين  نمــوذج  ضــوء 

الربيــة؟ خــراء  نظــر  من وجهــة 
اإلصــاح . 5 يِف  املجتمعيــة  الرشاكــة  صيــغ  مــا 

دول  يِف  التطــوع  بمجــال  املتعلقــة  املــدريس 
(Ep-  جَملــس التعــاون يِف ضــوء نمــوذج أبســتاين
ــة؟ ــراء الربي ــر خ ــة نظ ــن وجه (stein’s Model م

اإلصــاح . 6 يِف  املجتمعيــة  الرشاكــة  صيــغ  مــا 
املــدريس املتعلقــة بمجــال التعلــم باملنــزل يِف دول 
(Ep-  جَملــس التعــاون يِف ضــوء نمــوذج أبســتاين
ــة؟ ــراء الربي ــر خ ــة نظ ــن وجه (stein’s Model م

اإلصــاح . 7 يِف  املجتمعيــة  الرشاكــة  صيــغ  مــا 
املــدريس املتعلقــة بمجــال صنــع القــرار املــدريس 
يِف دول جَملــس التعــاون يِف ضــوء نموذج أبســتاين 
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(Epstein’s Model) مــن وجهــة نظــر خــراء 

ــة؟ الربي
اإلصــاح . 8 يِف  املجتمعيــة  الرشاكــة  صيــغ  مــا 

املــدريس املتعلقــة بمجــال التعــاون مــع املجتمــع 
نمــوذج  ضــوء  يِف  التعــاون  جَملــس  يِف دول 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــتاين )Epstein’s Model( م أبس

خــراء الربيــة؟

أهداف الدراسة: 
هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية: 

املجتمعيــة . 1 للرشاكــة  الفكريــة  بيــان األســس 
ــاون  ــس التع ــدول جَمل ــدريس ب ــاح امل يِف اإلص

اخلليجــي.
الكشــف عــن األطــر التنظرييــة لنمــوذج أبســتاين . 2

(Epstein’s Model) يِف الرشاكــة املجتمعيــة.

ــة . 3 حتليــل ســتة عنــارص رئيســة للرشاكــة املجتمعي
الفاعلــة يِف اإلصــاح املــدريس يِف ضــوء نمــوذج 
أبســتاين مــن وجهــة نظــر خــراء الربيــة، هــي: 
ــم  ــوع، التعل ــل، التط ــة، التواص ــة الوالدي الرعاي
ــع القــرار املــدريس، التعــاون مــع  ــزل، صن يِف املن

ــع. املجتم
ــارص الســتة . 4 وضــع تصــور مقــرح يِف ضــوء العن

للرشاكــة املجتمعيــة الفاعلــة لإلصــاح املــدريس 
 (Epstein’s Model) ــتاين ــوذج أبس ــوء نم يِِف ض

مــن وجهــة نظــر خــراء الربيــة.

أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة احلالية يِف النقاط التالية:

ومعاجلــًة -  حديثــًة  ومفاهيــَم  لــرؤًى  طرحهــا 
سوســيولوجية لقضيــة تعليميــة وهــي قضيــة 
اإلصــاح املــدريس، مــن حيــث تنــاول العاقــة 
الرشاكــة  يِف  املتمثــل  االجتاعــي  البعــد  بــن 
وأطرافهــا  املتعــددة  بمكوناهتــا  املجتمعيــة 
يِف  املتمثــل  التعليمــي  البعــد  وبــن  املختلفــة 
اإلصــاح املــدريس يِف ضــوء االســتفادة يِف ضــوء 
نمــوذج أبســتاين  (Epstein’s Model)للرشاكــة 

املجتمعيــة.
تــأيت هــذه الدراســة متزامنــة مــع جهــود وزارات - 

التعليــم بــدول جَملــس التعــاون اخلليجــي، لتطبيق 
ــي  ــدارس والت ــي يِف امل ــاد األكاديم ــري االعت معاي
ــدريس  ــاح امل ــبل اإلص ــا س ــمل يِف مضموهن تش
املنشــود عــر الرشاكــة املجتمعيــة. - مــن املأمــول 
نتائــج الدراســة املســؤولون  أن يســتفيد مــن 
التعــاون  جَملــس  دول  يِف  التعليــم  بــوزارات 
اخلليجــي، فيــا يتعلــق بسياســات واســراتيجيات 
وبنــاء الرامــج، وتوفــري ســياق مؤســي مناســب 
ــة  ــة الفاعل ــة املجتمعي ــز الرشاك ــتهدف تعزي يس

ــدريس. ــاح امل لإلص
ــة -  ــج الدراس ــن نتائ ــتفيد م ــع أن يس ــن املتوق  م

قائــدو املــدارس واملعلمــون فيــا يتعلــق بــاألدوار 
ــاح  ــتهم لإلص ــم ممارس ــاء دع ــم أثن ــة هب املنوط
ــة  ــات الرشاك ــق آلي ــال تطبي ــن خ ــدريس م امل
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ــة. املجتمعي
مــن املأمــول أن يســتفيد من نتائــج الدراســة أولياء - 

األمــور ورجــال األعــال واألفــراد يِف املؤسســات 
االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة والصحيــة 
باملجــاالت  بتعريفهــم  يتعلــق  فيــا  واألمنيــة 
ــاركتهم يِف  ــل مش ــا تفعي ــن خاهل ــن م ــي يمك الت

ــدريس.  ــاح امل اإلص

حدود الدراسة: 
احلــد املوضوعــي: حتــددت الدراســة احلاليــة . 	

باملفاهيــم واملصطلحــات الــواردة فيهــا، واملتصلــة 
ــة  ــة فاعل ــة جَمتمعي ــرح لرشاك ــور مق ــع تص بوض
ــاُوِن  ــِس التََّع ــُدَوِل جََمِْل ــدريس ب ــاح امل يِف اإلص
Ep- أبســتاين  نمــوذج  ضــوء  يِِف  )اخلليجــي 
مــن  املجتمعيــة  للرشاكــة   stein’s Model)
خــال ســتة عنــارص رئيســة؛ هــي: الرعايــة 
الوالديــة، التواصــل، التطــوع، التعلــم يِف املنــزل، 

ــع. ــع املجتم ــاون م ــرار، التع ــع الق صن
احلــد البــرشي: اقتــرت الدراســة احلاليــة عــى . 2

جَمموعــة مــن اخلــراء الذيــن اعتمدهتــم الدراســة 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس املختصــن يِف أصــول 
الربيــة يِف بعــض جامعــات دول جَملــس التعــاون 

اخلليجــي.
ــات . 3 ــى كلي ــة ع ــرت الدراس ــكاين: اقت ــد امل احل

الربيــة يِف بعــض جامعــات دول جَملــس التعــاون 
جامعــة  ســعود،  امللــك  )جامعــة  اخلليجــي 

ــة  ــامية، جامع ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم اإلم
ــت،  ــة الكوي ــدة، جامع ــة املتح ــارات العربي اإلم
جامعــة قطــر، جامعــة صحــاري بالبحريــن( 
وذلــك حليــازة هــذه اجلامعــات عــى مراكــز 
ــة للجامعــات  متقدمــة ضمــن التصنيفــات العاملي
Times High- ــر إديوكيشــن)« )مثــل: »تايمــز هاي
ــف  ــو إس)«)QS( وتصني er Education(، و)«كي

ــام 2017 –  ــان)«  (The guardian)يِف ع »الغاردي
.2018

يِف . 4 الدراســـة  أجريـــت  الزمـــاين:  احلـــد 
ــي  ــام اجلامعـ ــن العـ ــين مـ ــن الدراسـ الفصلـ

. 1هـــــ 4 4 0 /1 4 3 9
مصطلحات الدراسة:

هـ-املصطلحات واملفاهيم اإلجرائية: 
ــرف  ــرح A Suggested Perception: يع ــور املق تص
إجرائًيــا عــى أنــه جَمموعــة اخلطــوات واملراحــل 
والعمليــات العامــة املرابطــة واملنظمــة الســتثار 
مؤسســات  لــدى  املتاحــة  والقــوى  اإلمكانــات 
املجتمــع املــدين لتحقيــق الرشاكــة املجتمعيــة مــع 
ــدريس  ــاح امل ــة اإلص ــع قضي ــل م ــدارس للتعام امل

بــدول جَملــس التعــاون اخلليجــي.
 :Community Partnership الرشاكـــة املجتمعيـــة 
يعرفهـــا الونســـو (Alonso, 2012, p. 8) عـــى أهنـــا 
ـــا  ـــارك فيه ـــا يش ـــن نوعه ـــدة م ـــة فري ـــة جَمتمعي »حال
ـــات أو  ـــراًدا أو مجاع ـــوا أف ـــواء أكان ـــدة س ـــراف ع أط
منظـــات أو مصالـــح خدميـــة أو مؤسســـات اقتصاديـــة 
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ـــات  ـــى اتفاق ـــة ع ـــة مبني ـــات تعاقدي ـــى عاق ـــاء ع بن
متبادلـــة اســـتجابة لألولويـــات املتعلقـــة بالتنميـــة)«. 
ــى  ــب )2010، ص: 104( عـ ــا الغريـ ــا يعرفهـ كـ
ـــراف  ـــن أط ـــرشكاء م ـــه ال ـــم في ـــة يتقاس ـــا » عملي أهن
ـــح  ـــؤوليات واملصال ـــه األدوار واملس ـــع وتنظيات املجتم
ــوة،  ــداف املرجـ ــق األهـ ــواًل لتحقيـ ــة؛ وصـ املتبادلـ
كـــا أهنـــا تعمـــل عـــى توثيـــق الروابـــط وتضافـــر 
ــة  ــات االجتاعيـ ــن التنظيـ ــيق بـ ــود والتنسـ اجلهـ
ـــا  ـــطة وتكامله ـــاج األنش ـــع، واندم ـــة يِف املجتم واملهني
ـــاركة  ـــق املش ـــة حتق ـــة فعال ـــات تعاوني ـــن عاق لتكوي
ــة  ــورة إجرائيـ ــا بصـ ــن تعريفهـ ــة)«. ويمكـ اإلجيابيـ
عـــى أهنـــا تضافـــر جهـــود وزارات التعليـــم يِف دول 
ـــع  ـــات املجتم ـــع مؤسس ـــي م ـــاون اخلليج ـــس التع جَمل
ـــي أو  ـــتوى القوم ـــى املس ـــاص ع ـــاع اخل ـــدين والقط امل
ـــال  ـــن خ ـــدريس م ـــاح امل ـــم اإلص ـــي لدع اإلقليم
ـــواء  ـــة س ـــهامات تطوعي ـــاون وإس ـــال وتع ـــال فع اتص
أكانـــت ماديـــة أم غـــري ماديـــة، وفـــق اشـــراطات 
ــرف  ــكل طـ ــؤوليات لـ ــة األدوار واملسـ ــدد كافـ حتـ
ــة  ــة برشاكـ ــم املتعلقـ ــن القيـ ــة مـ ــا بمجموعـ ملزًمـ
ـــراد  ـــعور أف ـــق ش ـــا حيق ـــمية، ب ـــمية أو رس ـــري رس غ
ــئولية  ــاته باملسـ ــى مؤسسـ ــن عـ ــع والقائمـ املجتمـ

االجتاعيـــة جتـــاه الوطـــن. 
 :School Reform املـــدريس  اإلصـــاح 
Yuhua & Ji-( تشـــنغ  وجيـــا  يوهـــو  يعرفـــه 
الرامـــج  كل  أنـــه)«  عـــى   )acheng, 2013
ـــج  ـــن املناه ـــدف إىل حتس ـــي هت ـــراتيجيات الت واالس

الدراســـية وأداء املعلمـــن والطـــاب يِف املـــدارس. 
ـــود  Gorey( » كل اجله ـــوري )2009 , ـــه غ ـــا يعرف ك
التـــي تبـــذل هبـــدف تطويـــر عمـــل املدرســـة مـــن 
خـــال تطويـــر كل مكونـــات العمـــل املـــدريس أو 
ــري  ــه الصغـ ــا يعرفـ ــات)«، كـ ــذه املكونـ ــض هـ بعـ
ــا  ــن خاهلـ ــم مـ ــة يتـ ــه »عمليـ ــى أنـ )2006( عـ
ــام،  ــكل عـ ــدريس بشـ ــم األداء املـ ــة وتقويـ مراجعـ
بحيـــث يؤخـــذ يِف االعتبـــار العوامـــل املؤثـــرة 
داخليـــة كانـــت أو خارجيـــة، وتشـــخيص جوانـــب 
ـــليمة،  ـــة س ـــرق علمي ـــف، بط ـــب الضع ـــوة وجوان الق
ـــب  ـــج جوان ـــدات، تعال ـــريات وجتدي ـــال تغي ـــم إدخ ث
ــن  ــن مـ ــوة، وحتسـ ــب القـ ــد جوانـ ــف وتعـ الضعـ
األداء املـــدريس)«. ويمكـــن تعريفـــه إجرائًيـــا عـــى 
أنـــه كافـــة اجلهـــود واخلطـــط واإلجـــراءات التـــي 
ــة  ــة التعليميـ ــر العمليـ ــل تطويـ ــن أجـ ــع مـ توضـ
بمـــدارس جَملـــس التعـــاون اخلليجـــي مـــن خـــال 

ــة. ــة الفاعلـ ــة املجتمعيـ ــات الرشاكـ آليـ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يِف  املجتمعيـــة  للـــرشاكة  الفكريـــة  -األســـس 
اإلصـــاح املـــدريس بـــدول جَملـــس التعـــاون 

اخلليجـــي:
 تتضمـــن األســـس الفكريـــة للرشاكـــة املجتمعيـــة 
والقضايـــا  املشـــكات  مواجهـــة  يِف  الفاعلـــة 
ـــة  ـــدريس، جَمموع ـــاح امل ـــة باإلص ـــة اخلاص التعليمي



عصام حمجوب و عبد اهلل السكران: تصور مقترح لشراكة جمتمعية فاعلة يف اإلصالح املدرسي بدول جملس التعاون اخلليجي يف ضوء منوذج أبستاين.... 235-183

195

ــة  ــمولية واملرونـ ــم بالشـ ــوات تتسـ ــات وخطـ آليـ
لقبـــول مبـــدأ املســـئولية والســـلطة واملـــوارد مـــع 
منظـــات وهيئـــات املجتمـــع املحـــي، كـــا متثـــل 
ـــس  ـــي تعك ـــات الت ـــد اآللي ـــة أح ـــة املجتمعي الرشاك
عمليـــة إعـــادة صياغـــة مجيـــع املعنيـــن بالتعليـــم، 
وهـــي رؤيـــة جديـــدة لـــألدوار بـــن مؤسســـات 
ـــا  ـــة، أو بينه ـــري احلكومي ـــات غ ـــن املنظ ـــم وب التعلي
ــرة  ــن أو ذوي اخلـ ــن األكاديميـ ــن املتخصصـ وبـ
وغريهـــم. إىل جانـــب هـــذا تنطـــوي الرشاكـــة 
ــادة  ــة إعـ ــى عمليـ ــا عـ ــة أيًضـ ــة الفاعلـ املجتمعيـ
ــة يِف  ــتويات اإلداريـ ــن املسـ ــة بـ ــة التنظيميـ اهليكلـ
ـــكال  ـــكار األش ـــدارس، وابت ـــة بامل ـــة التعليمي العملي
الربيـــة  وزارة  بـــن  تربـــط  التـــي  التنظيميـــة 
والتعليـــم مـــن جهـــة، وبـــن اجلهـــات احلكوميـــة 
األخـــرى املعنيـــة بشـــئون التعليـــم وقضايـــاه مـــن 

جهـــة أخـــرى.
اجلديـــر بالذكـــر أن مدخـــل اإلصـــاح املـــدريس 
 School Reform Comprehensiveness الشـــامل
ختتلـــف مســـمياته مـــن دولـــة ألخـــرى، فيطلـــق 
عليـــه يِف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة اســـم 
بينـــا يتســـاوى هـــذا   ،School Based Reform

املفهـــوم بمعنـــاه الســـابق مـــع مفهـــوم اإلدارة 
School Based Man-  املتمركـــزة عـــى املدرســـة
agement، ويِف إنجلـــرا يطلـــق عليـــه أحياًنـــا 

يعـــرف  بينـــا   ،Local Management of School

School Based Manage- باســـم أســـراليا   يِف 

)خاطـــر، 2012،   ment and Devolution

.)192 ص: 
ــات  ــن املقومـ ــد مـ ــدريس العديـ ــاح املـ  ولإلصـ
 Adamowycz, 2008, p.)  التـــي يذكرهـــا أدمويـــز

ـــي:  ـــا ي 10) في

تكـــون فعاليـــات اإلصـــاح املـــدريس ذات . 1
أهـــداف واضحـــة، وترتكـــز عـــى أولويـــات 

ــر. التطويـ
تركـــز أهـــداف اإلصـــاح املـــدريس عـــى . 2

األولويـــات التـــي حتتاجهـــا املـــدارس.
ـــا . 3 ـــام هب ـــوب القي ـــام املطل ـــف وامله ـــدد الوظائ حت

ـــة  ـــة وواضح ـــورة دقيق ـــاح بص ـــداث اإلص إلح
ـــا. ـــيقوم هب ـــن س مل

حتـــدد أوقـــات البـــدء واالنتهـــاء مـــن تنفيـــذ . 4
وأنشـــطة  لرامـــج  املوضوعـــة  األهـــداف 

اإلصـــاح املـــدريس.
ـــى . 5 ـــادرة ع ـــدريس ق ـــاح امل ـــط اإلص ـــون خط تك

ـــوب  ـــري املرغ ـــريات غ ـــتيعاب كل التغ ـــي واس تبن
هبـــا والتـــي قـــد تظهـــر أثنـــاء التنفيـــذ، مثـــل: 
ــات  ــص يِف الطاقـ ــذ، والنقـ ــري يِف التنفيـ التأخـ

ـــة. ـــات املادي ـــة واإلمكان البرشي
ــة  ــة الفاعلـ ــة املجتمعيـ ــر الرشاكـ ــد مظاهـ ولتحديـ
ــاون  ــس التعـ ــدريس يِف دول جَملـ ــاح املـ يِف اإلصـ
اخلليجـــي يِف ضـــوء اســـتعراض العديـــد مـــن 
األدبيـــات الربويـــة ذات الصلـــة، تـــورد الدراســـة 

الشـــكل التـــايل: 
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وأشــكال  مظاهــر  اختــاف  مــن  الرغــم  فعــى 
ــدريس  ــاح امل ــة يِف اإلص ــة الفاعل ــة املجتمعي الرشاك
ــدد  ــًة لتع ــة نتيج ــات التعليمي ــا واملرشوع يِف القضاي
اهليئــات واملنظــات التــي تقــوم هبــذه الرشاكــة يِف دول 
جَملــس التعــاون اخلليجــي، إال أن الدراســة حــرت 
هــذه املظاهــر فيــا يــي )شــافر،2004، ص: 23؛ 
 (North Central Region-2011، ص: 26؛ ،حســن

al Laboratory, 2013, p. 3:

عــى -  اآلخريــن  وحــث  التعبئــة  يِف  املشــاركة 
ــن  ــاركة م ــن املش ــوع م ــذا الن ــد ه ــاون: ويع التع
االجتاعــي  الفعــل  تكويــن  مراحــل  ضمــن 
املشــارك ســواء كان نســًقا أو ســلوًكا مجيًعــا، 
فالبعــض لديــه القــدرة عــى التأثــري يِف اآلخريــن، 
ودفعهــم إىل حضــور االجتاعــات أو املشــاركة يِف 
ــرأي. ــادة ال ــم ق ــق عليه ــا يطل ــو م ــذ وه التنفي

مــن -  يتــم  واملعلوماتيــة:  املشــاركة اإلعاميــة 
خــال هــذا النــوع مــن الرشاكــة املجتمعيــة 
ــادل  ــاركة تب ــدريس مش ــاح امل ــة يِف اإلص الفاعل
ــز  ــبل تعزي ــاح وس ــل اإلص ــة بدائ اآلراء ملناقش
ــن  ــذ األدوار ب ــل التنفي ــع تفاصي ــه ووض أولويات
املشــاركن، وبشــكل يقــوم عــى أســاس املعرفــة 
واملهــارة دون اعتبــار ألي اختافــات اجتاعيــة أو 

ــاركن. ــن املش ــة ب اقتصادي
املشــاركة املاديــة االقتصاديــة: يعتمــد هــذا النــوع - 

ــل  ــى حتوي ــة ع ــة الفاعل ــاركة املجتمعي ــن املش م
ــة،  ــة دائم ــة إىل ممارس ــريي للرشاك ــر التنظ الفك
حيــث يتــم اســتثار املــوارد واإلمكانــات لألفــراد 
املــدارس  إمــداد  يِف  املجتمعيــة  واملؤسســات 
ــة  ــة والازم ــزات املختلف ــات والتجهي باإلمكاني
اإلصــاح  متطلبــات  حتقيــق  يِف  للمســاعدة 

شكل)2( يوضح مظاهر الرشاكة املجتمعية الفاعلة يف اإلصالح املدريس يف دول جملس التعاون اخلليجي*.

*املصدر: بترصف من الباحث
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املــدريس املنشــود، ســواء متثلــت تلك املشــاركة يِف 
األعــال اإلنشــائية أو جتديــد املبــاين والتجهيــزات 
املدرســية، أو املعاونــة يِف إدارة املدرســة واملشــاركة 

ــخ. ــم فيها...إل ــج التعلي ــطة وبرام يِف أنش
ــذ -  ــن أن يأخ ــورة: يمك ــرأي أو املش ــاركة بال املش

ــة  ــة الفاعل ــة املجتمعي ــن الرشاك ــوع م ــذا الن ه
ــج  ــول النتائ ــرأي ح ــداء ال ــم وإب ــكل التقوي ش
ــدأ  ــي تب ــة والت ــود التعليمي ــن اجله ــة م املتحقق
مــن معرفــة النتائــج وحتليلهــا ملعرفــة نقــاط القــوة 
جَملــس  بــدول  املــدريس  األداء  يِف  والضعــف 
األســباب  إىل  للوصــول  اخلليجــي،  التعــاون 
والظــروف املحيطــة واملؤديــة هلــا، ثــم الســعي إىل 
مشــاركة ناقــدة توجيهيــة لتوضيــح كافــة القضايــا 
ــكات  ــة مش ــول أو مواجه ــول إىل حل أو الوص

ــدوث. ــة احل ــتقبلية أو حمتمل ــية مس مدرس
ــن -  ــوع م ــذا الن ــل: يِف ه ــد والعم ــاركة باجله املش

التعــاون  ببــذل  املشــاركون  يقــوم  املشــاركة 
بشــكل تعتمــد فيــه هــذه املشــاركة عــى مــا يــدور 
يِف الواقــع مــن مشــكات ومــا يتطلبــه مــن 
ــم  ــاركة يت ــك املش ــق تل ــن طري ــات. فع احتياج
التــي  حتديــد األولويــات ووضــع األهــداف 
تكتســب أمهيتهــا مــن كوهنــا املوجــه لعمليــة 
املشــاركة، والتعــاون القائــم عــى أســاس تقديــر 
جلميــع  والعينيــة  والبرشيــة  املاديــة  املــوارد 
األطــراف املشــاركة، وحتديــد املــدى الزمنــي 
املتــاح، ثــم مراقبــة ومتابعــة التقــدم يِف اخلطــة.

املشــاركة يِف حضــور االجتاعــات والنــدوات - 
ــاركة  ــن املش ــوع م ــذا الن ــد ه ــاءات: ويع واللق
األكثــر شــيوًعا يِف دول جَملــس التعــاون اخلليجــي 
يِف  الفاعلــة  املجتمعيــة  الرشاكــة  أنــواع  مــن 
اإلصــاح املــدريس، حيــث يتــم تلبيــة مؤسســات 
وهيئــات وأفــراد املجتمــع للدعــوة لاجتاعــات 
والنــدوات واللقــاءات، ممــا يعطــي الفرصــة 
ــد واقــع املشــكات  للحــوار والوصــول إىل حتدي
ــة،  ــن جه ــدريس م ــاح امل ــات لإلص واالحتياج
بــن  العاقــات  يعمــق  أخــرى  جهــة  ومــن 
األطــراف املشــاركة يِف املرشوعــات واجلهــود 
التعليميــة، ويزيــد مــن فــرص املشــاركة والتعاون 

ــم. ــا بينه ــل في يِف العم
يِف ضــوء مــا ســبق، يتضــح مــن املظاهــر التــي 
ــة  ــة الفاعل ــة املجتمعي ــر الرشاك ــا ملظاه ــم تصنيفه ت
التعــاون  جَملــس  دول  يِف  املــدريس  اإلصــاح  يِف 
اخلليجــي أهنــا تعتمــد عــى مــا يشــبه النظــام االتفاقــي 
ــاركن يِف  ــع املش ــن مجي ــمي ب ــبه الرس ــمي أو ش الرس
ــع  ــى م ــكل يتاش ــدريس بش ــاح امل ــات اإلص عملي
مبــادئ املحاســبية Accountability، والشــفافية 
ــئوليات  ــه مس ــدد في ــكل تتح Transparency وبش
ــام  ــئولية أم ــذه املس ــى ه ــب ع ــك، وحياس كل رشي

ــر. ــك اآلخ الرشي
)Ep� أبســتاين لنمــوذج  التنظرييــة  - األطــر 

املجتمعيــة: الرشاكــة  يِف   stein’s Model(

أبســتاين  جويــس  إىل  النمــوذج  هــذا  ُينســب 
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Joyce Epstein، والتــي قدمــت نموذًجــا عــن 
ــت  ــي قام ــام 1995م، والت ــة يِف ع ــة املجتمعي الرشاك
ــز  ــث يرك ــي 2002م، 2011م، حي ــره يِف عام بتطوي
هــذا النمــوذج عــى التفاعــل والتواصــل والــرشاكات 
بــن األرسة واملجتمــع املحــي يِف التأثــري عــى أداء 
ــاث  ــن ث ــل ب ــد التداخ ــال حتدي ــن خ ــاب، م الط
ــا  ــع( وم ــة، املجتم ــة )األرسة، املدرس ــوى متداخل ق
ــة،  ــص ثقافي ــلوكيات وخصائ ــم وس ــن قي ــه م حتمل
وهيــدف النمــوذج إىل تدعيــم التعــاون والروابــط بــن 
القــوى الثــاث لتعزيــز التنميــة االجتاعيــة والعاطفية 
والفكريــة للطــاب، وحتقيــق النجــاح األكاديمــي هلم 

.)Epstein, 1995( ــة ــة فعال ــال رشاك ــن خ م
ويتكــون نمــوذج أبســتاين مــن ســت جَمــاالت، وكل 
ــي  ــات الت ــات والتحدي ــاذج املارس ــن ن ــال يتضم جَم
يمكــن أن تواجهــه، وإعــادة التحديــد وتوضيــح 
املفاهيــم املرتبطــة بــكل جَمــال، والنتائــج املتوقعــة 
ــل  ــن مراح ــا يتضم ــن. ك ــاء واملعلم ــاب واآلب للط
ــا،  ــات نجاحه ــة، ومتطلب ــة املجتمعي ــق الرشاك تطبي
والعوامــل التــي تعــزز وحتســن نجــاح تلــك الرشاكــة، 

ــو اآليت: ــى النح ــي ع وه
يقصــد   :Parenting الوالديــة  األول:  املجــال 
ــاء  ــة الوالديــن لألبن بالوالديــة يِف هــذا النمــوذج رعاي
Sam- ــات ــن املارس ــة م ــر عين ــم ع ــام هب  واالهت
ple practices”)« التــي تقدمهــا املدرســة هلــم والتــي 
ــات  ــج وفاعلي ــدي كرام ــياقها التقلي ــن س ــرج ع خت
تقــام يِف املبنــى املــدريس يِف زمــن معــن؛ إىل تزويدهــم 

بمعلومــات ُتعــرض وُتســمع وُتقــرأ بأشــكال خمتلفــة 
يِف أي زمــان ومــكان، والتــي تســعى مــن خاهلــا 
إىل مســاعدة األرسة يِف تنميــة وتطويــر مهاراهتــم يِف 
رعايــة أبنائهــم مــن خــال هتيئــة بيئــة تدعــم وتعمــل 
عــى تنميــة وتطويــر األطفــال واملراهقــن، ومــن ثــم 
ــألرسة  ــاال ل ــيا وفع ــكا أساس ــة رشي ــح املدرس تصب
(Bridgemo- األبنــاء وتربيتهــم تنشــئة   يِف عمليــة 
Re-“ ــاب ــج للط ــق نتائ ــا حيق ــو م (han, 2002، وه

ــل  ــة يتمث ــذه الرشاك ــد هل sults for Students” كعائ
ــخصية  ــات الش ــة الصف ــن، وتنمي ــرام الوالدي يِف اح
ــم  ــا ُتعلَّ ــم ك ــدات والقي ــادات واملعتق ــة والع اإلجيابي
ــارض  ــبب تع ــكل ال يس ــل األرسة، وبش ــن قب ــم م هل
بــن األهــل واملدرســة يِف عمليــة التنشــئة االجتاعيــة 

 .(Demsey & Walker, 2002)

ــة يِف  ــه املدرس ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــل أه وتتمث
ــا كل  ــا يبينه ــة ك ــن الرشاك ــب م ــذا اجلان ــق ه حتقي
(Epstein & Sand- وســاندرز أبســتاين   مــن 
املتوفــرة لــدى  (ers, 2002، يِف املعلومــات غــري 
ــاء جلميــع أرس  ــة الوالديــن لألبن املدرســة حــول رعاي
ــتطيعون  ــن ال يس ــك الذي ــم أولئ ــن فيه ــاب بم الط
احلضــور إىل املبنــى املــدريس ممــا يتطلــب جهــًدا كبــرًيا 

ــتمرة. ــة مس ومتابع
املجــال الثــاين: التواصــل Communication: يقصــد 
ــال  ــائل اتص ــوات ووس ــم قن ــا تصمي ــل هن بالتواص
املجتمــع  وأعضــاء  واألرسة  املدرســة  بــن  فعالــة 
ــية  ــج املدرس ــول الرام ــنة ح ــدار الس ــى م ــي ع املح
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تقاريــر  إرســال  مثــل  الطــاب،  أداء  ومســتوى 
ــة إىل أرسهــم للتعقيــب عليهــا وإعادهتــا  ــم الطلب تقيي
للمدرســة مــع ماحظتهــم املفيــدة للمعلمــن، أو عــن 
ــائل  ــرات أو الرس ــة أو املذك ــات اهلاتفي ــق املكامل طري
أوليــاء  مقابلــة  إىل  املعلمــن  دعــوة  أو  اإلخباريــة 
أمــور الطلبــة مــرة واحــدة عــى األقــل خــال العــام 
الــدرايس، وهــو مــا يعــود بالنفــع عــى الطلبــة عندمــا 
يدركــون حتســنهم وتقدمهــم الــذايت، والتوقعــات 
ــة  ــا املدرس ــي تنتهجه ــات الت ــراءات والسياس واإلج
والتــي جيــب أن يتبعهــا، وأصبــح لدهيــم الفهــم 
لدورهــم يِف الرشاكــة مــع املدرســة واملجتمــع، وهــو 
مــا يتطلــب تكيــف املعلمــن مــع تلــك االتصــاالت 
الطلبــة  واحتياجــات  املهنيــة  احتياجاهتــم  لتلبيــة 

.Desroches, 1998; Epstein, 1987)) املتنوعــة 
ــة يِف  ــه املدرس ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــل أه وتتمث
حتقيــق هــذا اجلانــب مــن الرشاكــة كــا بينهــا كل مــن 
 (Epstein & Sheldon, 2005) أبســتاين وشــيلدون
يِف إنشــاء قنــوات اتصــال واضحــة وذات اجتاهــن مــن 
ــن  ــاه ب ــة االجت ــس، وثاثي ــة والعك ــت للمدرس البي
املدرســة واألرسة واملجتمــع بشــكل فعــال، واملراجعــة 

ــوات. املســتمرة لتلــك القن
ــد  ــوع Volunteering: ويقص ــث: التط ــال الثال املج
بــه أن املدرســة توفــر أنظمــة متكــن األرسة واملجتمــع 
مــن توظيــف جــزٍء مــن وقتهــم ومواهبهــم وقدراهتــم 
والطلبــة  املــدارس  وقائــدي  املعلمــن  ملســاعدة 
ــاعدة،  ــم ومس ــون لدع ــن حيتاج ــة الذي ــايل الطلب وأه

ــة  ــد للمدرس ــة ال ب ــاح وفاعلي ــك بنج ــق ذل ولتحقي
مــن عمــل دراســات مســحية لتحديــد عــدد األهــايل 
الذيــن يملكــون القــدرة واملوهبــة للعمــل التطوعــي، 
وماءمــة تلــك القــدرات واملواهــب مــع احتياجــات 
املــكان  توفــري  رضورة  إىل  باإلضافــة  املدرســة، 
ــكل ال  ــي بش ــل التطوع ــم العم ــي تدع ــوارد الت وامل
يؤثــر تأثــرًيا ســلبًيا عــى العمــل الرســمي للمدرســة، 
فاملتطــوع هــو مــن يصبــح أي شــخص يدعــم أهــداف 
املدرســة والطلبــة يِف التعلــم أو التطويــر يِف أي شــكل 
مــن األشــكال، ويِف أي مــكان ويِف أي وقــت مــن 
ــدرايس ويِف  ــوم ال ــال الي ــن خ ــس م ــات، ولي األوق
 . (Epstein & Patricia, 2007)مبنــى املدرســة فقــط
املجــال مــن جَمــاالت الرشاكــة يِف  ويســهم هــذا 
تنميــة مهــارات التواصــل لــدى الطلبــة مــع الكبــار، 
وتطويــر وعــي الطلبــة بالعديــد مــن املواهــب واملهــن 
ــم  ــزز لدهي ــاة، ويع ــة واحلي ــاح يِف املدرس ــة للنج املهم
قيــم االحــرام والتقديــر ألهــايل املتطوعــن ملســاعدة 
ــادي،  ــل م ــة دون مقاب ــم الطلب ــم وتعل ــم تعلي ودع
ــم يِف  ــاعدة للمعل ــه املس ــة أوج ــم كاف ــب تقدي بجان
وخارجــه  الصــف  داخــل  الربويــة  املســؤوليات 
(Dauber & Epstein, 1993; Epstein, 2011; Ep-

 stein & Patricia, 2007; Epstein & Van Voorhis,

2001)

ــة يِف  ــه املدرس ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــل أه وتتمث
ــذي  ــد ال ــة يِف اجله ــن الرشاك ــب م ــذا اجلان ــق ه حتقي
تبذلــه املدرســة يِف إقنــاع وضــم املتطوعــن مــن أهــايل 
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ــب  ــع، بجان ــاق واس ــى نط ــال وع ــكل فع األرس بش
ــل  ــد يِف عم ــت واجله ــن الوق ــد م ــذل مزي رضورة ب
(Ep-  جــداول مرنــة تتناســب مــع أوقــات تلــك األرس

.stein & Patricia, 2007; Epstein, 2011)

 Learning atالبيــت يف  التعلــم  الرابــع:  املجــال 
جوانــب  أهــم  مــن  املجــال  هــذا  يعــد   :Home

ــدريس،  ــاح امل ــة يِف اإلص ــة الفاعل ــة املجتمعي الرشاك
فاملدرســة تــزود األرسة باملعلومــات واألفــكار حــول 
ــى  ــم ع ــاعد أبناءه ــا تس ــن خاهل ــي م ــة الت الكيفي
ــة  ــف البيتي ــل الوظائ ــواًء يِف ح ــزل، س ــم يِف املن التعل
ــه  ــذي يتعلم ــاج ال ــق باملنه ــرى تتعل ــور أخ أو يِف أم
الطلبــة يِف املــدارس، أو مــن خــال األنشــطة املنهجيــة 
قبــل  تتطلــب تدخــًا مــن  والامنهجيــة والتــي 
ــل أهــم املارســات يِف هــذا  األهــل إلنجازهــا، وتتمث
ــول  ــل ح ــة لأله ــات الازم ــري املعلوم ــال توف املج
املهــارات املطلوبــة للطلبــة، وتنظيــم الوقــت للدراســة 
حــول  املعلومــات  وتوفــري  األخــرى،  واألعــال 
 السياســات املدرســية يِف إنجــاز الوظائــف البيتيــة)
للعمــل  األهــل  ومناقشــة  متابعتهــا،  وكيفيــة   )∗

تفاعليــة  بطريقــة  الطلبــة  أبنائهــم  مــع  املــدريس 
ــاح  ــتقالية ونج ــت باس ــم يِف البي ــن التعل ــوا م ليتمكن
إمتــام  يِف  املجــال  هــذا  ويســهم   .)Rich, 1988(
ــة  ــات إجيابي ــن اجتاه ــة وتكوي ــم البيتي ــة وظائفه الطلب
نحوهــا وربــط حتصيلهــم األكاديمــي بالوظائــف 
ــم  ــرون بيوهت ــم ي ــا أهن ــدريس، ك ــة واألداء امل البيتي
بيئــات تعليميــة كاملــدراس، ويســتطيعون الربــط 

تعلمهــم يِف املواقــف احلياتيــة والســياقات االجتاعيــة 
(Epstein, 1995). املختلفــة 

ــة يِف  ــه املدرس ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــل أه وتتمث
حتقيــق هــذا اجلانــب مــن الرشاكــة يِف تصميــم وتنظيــم 
املدرســة جــداول منتظمــة مــن الوظائــف البيتيــة 
التفاعليــة األســبوعية أو النصــف شــهرية بشــكل 
يمكــن الطلبــة مــن حتمــل املســؤولية ملناقشــة األمــور 
اهلامــة التــي يتعلموهنــا يِف املدرســة مــع أهلهــم، وهــو 
مــا يســتدعي مــن املدرســة الكثــري مــن التحضــريات 

ــل. ــط العم وخط
Decision mak� ــرا ــع الق ــس: صن ــال اخلام راملج
ing: وفــق هــذا النمــوذج، فــإن املدرســة تعمــل 
القــرارات املدرســية  عــى إرشاك األرسة يِف صنــع 
ــج  ــطة الرام ــذ أنش ــر وتنفي ــداف وتطوي ــع األه كوض
وتقييمهــا، وتوفــري خمصصــات التمويــل التــي تدعــم 
ــة  ــات املنهجي ــطة والفعالي ــية واألنش ــج املدرس الرام
والامنهجيــة، مــن خــال تطويــر قــادة وممثلــن منهــم 
ــام  ــة كالنظ ــة يِف املدرس ــاة الطلب ــق بحي ــي تتعل والت
ــن  ــا، م ــة وغريه ــاطات والامنهجي ــلوك والنش والس
ــة  ــان اخلاص ــن األرس كاللج ــان م ــل جل ــال عم خ
بالســامة،  خاصــة  وجلــان  الدراســية،  باملناهــج 
.)Ziegler, 2001(  واللجــان االستشــارية املختلفــة
ويســهم هــذا املجــال يِف وعــي الطلبــة بتمثيــل األهــل 
يِف القــرارات املدرســية، وأن حقوقهــم حمميــة فتصبــح 
انضباًطــا اللتزامهــم  إجيابيــة، وأكثــر  ســلوكياهتم 
ــة  ــل واملدرس ــن األه ــركة ب ــرارات املش ــذ الق بتنفي
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ويطــورون مــن مهاراهتــم للتعلــم ويتحســن أداؤهــم 
ــدريس. امل

ــة يِف  ــه املدرس ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــل أه وتتمث
ــادات  ــة، يِف أن القي ــن الرشاك ــب م ــذا اجلان ــق ه حتقي
املمثلــة عــن أفــراد األرسة مــن أوســاط اجتاعيــة 
ــؤدي  ــا ي ــة مم ــة خمتلف ــة واقتصادي ــة واجتاعي وعرقي
اســتناًدا  والعائــات  األشــخاص  تصنيفــات  إىل 
إىل فرضيــات حمــددة وأحــكام مســبقة مــن قبــل 
اآلخريــن، ممــا يســتدعي مــن املدرســة هتيئــة الظــروف 
ــداف  ــق أه ــل حتقي ــن أج ــة م ــذه الرشاك ــاح ه إلنج
مشــركة وليــس جَمــرد رصاع عــى الســلطة بــن 
.(Epstein & Sheldon, 2005) ــة ــكار املتعارض األف
Col� املجتمــع مــع  التعــاون  الســادس:   املجــال 
هــذا  وفــق   :laborating with community

ــج  ــد ودم ــى حتدي ــل ع ــة تعم ــإن املدرس ــوذج، ف النم
تعزيــز  يِف  املجتمــع  ومصــادر  وخدمــات  مــوارد 
ــل،  ــة لأله ــات الوالدي ــية، واملارس ــج املدرس الرام
ــن  ــل ع ــة واأله ــات للطلب ــري معلوم ــن توف ــك م وذل
والثقافيــة  املجتمعيــة  الصحــة  وخدمــات  برامــج 
مــن  وغريهــا  االجتاعــي  والدعــم  والرفيهيــة 
الرامــج، واخلدمــات املرتبطــة بمهــارات التعلــم 
ــة  ــة التعليمي ــة الربوي ــر العملي ــهم يِف تطوي ــي تس والت
ــات  ــم خدم ــة تقدي ــى املدرس ــل ع ــة، ويِف املقاب للطلب
تطوعيــة للمجتمــع مــن قبــل األهــل والطلبــة يِف 
 .(Epstein, 1995) واجتاعيــة  وطنيــة  مناســبات 
ويســهم هــذا املجــال يِف تطويــر مهــارات الطلبــة 

ومواهبهــم مــن خــال إثــراء املناهــج الدراســية 
واخلــرات الامنهجيــة التــي يكتســبوهنا مــن الرشاكــة 
املجتمعيــة، فيصبــح لدهيــم الوعــي باملهــن وخيــارات 

التعليــم والعمــل يِف املســتقبل.
ــة يِف  ــه املدرس ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــل أه وتتمث
حتقيــق هــذا اجلانــب مــن الرشاكــة مــن عمــل املدرســة 
عــى حــل املشــكات املتعلقــة باملســؤوليات واملــوارد 
املاليــة والطاقــم، ومواقــع األنشــطة التعاونيــة وإبــاغ 
ــدم  ــي خت ــة الت ــج املجتمعي ــن الرام ــل ع ــع األه مجي
الطلبــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى دور املدرســة 
ــة واألهــل  كوســيط اجتاعــي ومنســق مــا بــن الطلب
للرشاكــة املجتمعيــة يِف احلصــول عــى اخلدمــات 
واملســامهات مــن املؤسســات املجتمعيــة وربطهــا مــع 
ــة  ــج التعليمي ــا يِف الرام ــية ودجَمه ــداف املدرس األه

.(Epstein,2009)

الدراسات السابقة:
ــات  ــن الدراس ــد م ــة بالعدي ــات الربوي ــر األدبي تزخ
ــث  ــن حي ــة م ــة احلالي ــاد الدراس ــت أبع ــي تناول الت
املــدريس؛  واإلصــاح  املجتمعيــة؛  الرشاكــة 
ونمــوذج أبســتاين )Epstein’s Model( للرشاكــة 
املجتمعيــة، لــذا ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم 
ــاول بعــض هــذه األدبيــات والتــي تتصــل بشــكل  تن
مبــارش بــا تســعى إليــه الدراســة احلاليــة مــن تنــاول 
يِف املجــاالت البحثيــة املســتهدف حتقيقهــا، وهــي عــى 

ــايل:  ــو الت النح
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»دراســة  بعنــوان:   (Patte,2011) بــات  دراســة 
يِف  اخلدمــة  قبــل  املعلمــن  وكفايــات  معــارف 
حيــث  العائليــة)«.  املــدارس  بــن  رشاكات  إقامــة 
ــات  ــارف وكفاي ــاف مع ــة إىل استكش ــت الدراس هدف
ــن  ــة ب ــة رشاكات فعال ــة يِف إقام ــل اخلدم ــن قب املعلم
املدرســة واملجتمــع يِف بنســلفانيا يِف ضــوء نمــوذج 
ــة،  ــة املجتمعي ــتاين (Epstein’s Model) للرشاك أبس
ــحي،  ــي املس ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس واس
كــا اســتخدمت االســتبانات أداًة رئيســًة يِف مجــع 
املعلومــات والبيانــات وتــم تطبيقهــا عــى عينــة 
قوامهــا )200( مــن الطلبــة املعلمــن يِف جامعــة 
ــود  ــن وج ــة ع ــج الدراس ــفت نتائ ــلفانيا، وكش بنس
معــارف ومعلومــات عــن أمهيــة الرشاكــة لــدى 
الطلبــة املعلمــن مثــل: حتقيــق ســلوكيات واجتاهــات 
ــة  ــن الطلب ــات ب ــن العاق ــاب، وحتس ــة للط إجيابي
ــل  ــن التحصي ــى م ــتويات أع ــق مس ــاء، وحتقي واآلب
ــا  ــن رض ــى م ــتويات أع ــاب، ومس ــي للط األكاديم
الطلبــة ألداء  الوالديــن مــع املعلمــن، وجاهزيــة 
الواجبــات املنزليــة، والتصــورات اإلجيابيــة للطــاب 
ــن  ــة ع ــفت الدراس ــا كش ــة، ك ــن املدرس ــاء ع واآلب
التــي  التحديــات  عــن  لدهيــم  معــارف  وجــود 
ــاء،  تواجــه الرشاكــة مثــل: ضغــط الوقــت لــدى اآلب
ونقــص التنميــة املهنيــة للمعلمــن عــى أســاليب 
ــاء  ــة بــن اآلب تفعيــل الرشاكــة، واالختافــات الثقافي

واملعلمــن.
 )(Bower & griffin, 2011 ــاور وغريفــن دراســة ب

ــاركة  ــتاين للمش ــوذج أبس ــن لنم ــل يمك ــوان: »ه بعن
ذات  الكثــرية  األقليــات  يِف  يعمــل  أن  املجتمعيــة 
دراســة حالــة  الفقــر؟  مــن  املرتفعــة  املســتويات 
ــة  ــت الدراس ــث هدف ــة)«. حي ــة االبتدائي ــى املدرس ع
(Ep-  إىل التعــرف عــى فاعليــة نمــوذج أبســتاين
 (stein’s Modelللرشاكــة املجتمعيــة يِف املدارس التي 

ــن  ــة م ــتويات مرتفع ــرية ومس ــات كث ــا أقلي ــد هب يوج
ــة  الفقــر، واســتخدمت الدراســة منهــج دراســة احلال
يِف مدرســة هــاوك Hawk وهــي مدرســة صغــرية يِف 
منطقــة حرضيــة رشق الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
ــي  ــي والتين ــل أفريق ــن أص ــون م ــا أمريكي وطاهب
معــدالت  ارتفــاع  وينتــرش  وقوقــازي،  وإســباين 
الفقــر بــن الســكان، وانخفــاض التحصيــل العلمــي 
ــة  ــات كأداة رئيس ــتخدمت املقاب ــا اس ــاب، ك للط
ــى  ــا ع ــم تطبيقه ــات، وت ــات والبيان ــع املعلوم يِف مج
مخســة عــرش معلــًا، واثنــن مــن فريــق اإلدارة العليــا، 
وكشــفت نتائــج الدراســة عــن فعاليــة اســتخدام 
املعلمــن  بــن  التواصــل  زيــادة  مثــل  النمــوذج 
وأوليــاء األمــور مــن خــال التقاريــر األســبوعية عــن 
أداء الطلبــة التــي يرســلها املعلمــون لآلبــاء، وتنظيــم 
معــارض يِف املدرســة مــن قبــل أوليــاء األمــور لزيــادة 
ــزل  ــة يِف املن ــم الطلب ــام بتعلي ــة، واالهت ــل املدرس متوي
ومتابعــة أداء واجباهتــم املنزليــة، وأن أهــم التحديــات 
ــايِف  ــوع الثق ــدد والتن ــي التع ــة ه ــه الرشاك ــي تواج الت

ــور. ــاء األم ألولي
 (Goldspink & دراســة غولدزســبنك وفوســـر 
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 – املــدريس  (Foster, 2011 بعنــوان: »اإلصـــاح 

دراســة حالــة اســتطاعية ألثــر التعلــم املتمركــز 
عــى الطالــب يِف مدرســتن ابتدائيتــن”. واســتهدفت 
ــس  ــرق تدري ــاد ط ــر اعت ــاول أث ــة تن ــذه الدراس ه
ــوب  ــة جن ــي والي ــن فـ ــتن ابتدائيت ــة يِف مدرس بنائي
ــاة  ــع مراع ــتن م ــار املدرس ــم اختي ــد ت ــراليا، وق أس
التاثـــل فـي املوقـع اجلغرافـــي، واألوضاع االجتاعية 
واالقتصاديــة والديمغرافيــة للطلبة. إحدى املدرســتن 
ــاح  ــراليا إلص ــوب أس ــادرة جن ــة ملب ــت خاضع كان
ــم(،  ــة التعل ــم كيفي ــم )تعل ــة باس ــدارس املعروف امل
ــول يِف  ــك الدخ ــى وش ــت ع ــرى كان ــة األخ واملدرس
ــري  ــة التغي ــذ منهجي ــن مل تتخ ــاح ولك ــج اإلص برنام
وقــت الدراســة.ولقد بينــت النتائــج أن املدرســة التــي 
ــذت  ــري وأخـ ــايِف الكب ــول الثق ــذا التح ــت هب اضطلع
ــية  ــادئ األساس ــع املب ــة م ــة املتفق ــالتغريات الربوي بـ
يِف التعلــم قــد انعكــس ذلــك عــى فــروق يِف خــرات 
التعلــم لـــدى الطــاب، وكان املعلمــون أكثــر اهتامًا، 
كــا لوحــظ ارتفــاع يِف مهــارات التفكــري لدى الطلبـــة 
ــوق يِف األداء  ــكات والتف ــل املش ــى ح ــدرة ع والقـ
ــو  ــارات حم ــاب واختب ــة واحلس ــتوى الكتاب ــى مس ع

ــة.   األمي
ــوان:)« دراســة  دراســة هودجــز(Hodges,2013)  بعن
اســتطاعية لفاعليــة اســتخدام نمــوذج أبســتاين 
للرشاكــة األرسيــة مــع اآلبــاء ذوي االحتياجــات 
التعــرف  إىل  الدراســة  هدفــت  حيــث  اخلاصــة)«. 
(Ep-  عــى مــدى فاعليــة اســتخدام نمــوذج أبســتاين

االحتياجــات  ذوي  اآلبــاء  مــع   stein’s Model)

ــات باســتخدام املســح  ــم مجــع البيان اخلاصــة. وقــد ت
ــن )45(  ــة م ــة مكون ــى عين ــة ع ــع أداة الدراس وتوزي
مــن آبــاء األفــراد املعاقــن املســجلن يِف دورة األلعاب 
ــو  ــة أوهاي ــاور بوالي ــة دي ــة بمدين ــة اخلاص األوملبي
األمريكيــة. وأشــارت نتائــج الدراســة إىل أنــه يمكــن 
ــة  ــة اخلاص ــاركة األرسة يِف الربي ــة مش ــز وتقوي تعزي
ــى  ــب ع ــة للتغل ــراتيجيات معين ــتخدمت اس إذا اس
ــوط  ــل الضغ ــا مث ــم حتديده ــي ت ــز الت ــض احلواج بع
ــات. ــطة والفعالي ــت األنش ــة وتوقي ــة اخلارجي العائلي
»تصــور  بعنــوان:   )2016( إبراهيــم  دراســة 
املــدارس  يِف  األرسيــة  الرشاكــة  لتفعيــل  مقــرح 
أبســتاين  نمــوذج  ضــوء  يِف  املريــة  االبتدائيــة 
املجتمعيــة)«،  للرشاكــة   )Epstein’s Model(
ــس  ــى األس ــرف ع ــة إىل التع ــت الدراس ــث هدف حي
ــوف  ــدارس، والوق ــة يِف امل ــة األرسي ــة للرشاك الفكري
ــة لنمــوذج أبســتاين يِف الرشاكــة  عــى األطــر التنظريي
املجتمعيــة مــن خــال الكشــف عــن واقــع الرشاكــة 
األرسيــة يِف املــدارس االبتدائيــة املريــة يِف ضــوء 
ــع  ــم وض ــة، ث ــة املجتمعي ــتاين للرشاك ــوذج أبس نم
ــة  ــل الرشاك ــه تفعي ــن خال ــن م ــرح يمك ــور مق تص
األرسيــة يِف املــدارس االبتدائيــة املريــة يِف ضــوء 
ــتخدمت  ــة، واس ــة املجتمعي ــتاين للرشاك ــوذج أبس نم
الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي، وأشــارت نتائــج 
ــاء يِف عمليــة صنــع  الدراســة إىل أن قلــة مشــاركة اآلب
ــة  ــر املدرس ــف دور مدي ــدريس ضّع ــرار امل ــاذ الق واخت
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مواجهــة  يِف  املجتمعيــة  املشــاركة  دور  توســيع  يِف 
ــتثار  ــى اس ــه ع ــف قدرت ــة، وضع ــكات املدرس مش
إمكانــات ومــوارد املجتمــع املحــي يِف حتقيــق أهــداف 
املدرســة، باإلضافــة إىل تقلــص فــرص التعــاون بــن 
املدرســة واجلاعــات املتنوعــة خارجهــا وجتاهــل 
اجلامعــات للتعــاون خــارج املدرســة كأوليــاء األمور.
بعنــوان:   )2018( والُعريمــي  إبراهيــم  دراســة 
»درجــة توافــر أبعــاد الرشاكــة بــن املدرســة واألرسة 
ــة  ــايس يِف حمافظ ــم األس ــدارس التعلي ــع بم واملجتم
ــوذج  ــوء نم ــان يِف ض ــلطنة ع ــة بس ــوب الرشقي جن
أبيشــتاينEpstein’s Model)«، واســتهدفت الدراســة 
التعــرف عــى درجــة توافــر أبعــاد الرشاكــة بــن 
التعليــم  بمــدارس  واملجتمــع  واألرسة  املدرســة 
األســايس يِف حمافظــة جنــوب الرشقيــة بســلطنة ُعــان 
ــج  ــة املنه ــتخدمت الدراس ــتاين، واس ــوذج أبس يِف نم
الوصفــي املســحي، كــا اســتخدمت االســتبانة يِف 
مجــع البيانــات واملعلومــات وتــم تطبيقهــا عــى عينــة 
ــاء األمــور. وتوصلــت  ــة مــن )114( مــن أولي مكون
ــة  ــاد الرشاك ــر أبع ــة تواف ــة إىل أن درج ــج الدراس نتائ
ــم  ــدارس التعلي ــع بم ــة واألرسة واملجتم ــن املدرس ب
األســايس يِف حمافظــة جنــوب الرشقيــة بســلطنة ُعــان 
جــاءت بدرجــة متوســطة، كــا كشــفت النتائــج 
ــة يِف  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــن ع ع
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة تُعــزى إىل متغــريي 
املؤهــل العلمــي وعــدد األطفــال امللتحقن باملدرســة، 
ــي  ــوع االجتاع ــري الن ــروق يِف متغ ــدت ف ــا وج بين

لصالــح اإلنــاث، وطبيعــة الوظيفــة لصالــح الذيــن ال 
ــون. يعمل

بعنــوان: »واقــع  دراســة تيســر احلــريب )2018( 
املــدارس  املدرســة واألرسة واملجتمــع يِف  رشاكات 
الثانويــة احلكوميــة للبنــات يِف ضــوء نمــوذج أبســتاين 
Epstein)«، حيــث هدفــت الدراســة إىل تشــخيص 

يِف  واملجتمــع  واألرسة،  املدرســة،  رشاكات  واقــع 
املــدارس الثانويــة احلكوميــة للبنــات بمدينــة الريــاض 
يِف ضــوء نمــوذج أبســتاين )Epstein( مــن وجهــة نظر 
ــات  ــرز املارس ــى أب ــرف ع ــدارس، والتع ــدات امل قائ
التــي تقــوم هبــا املــدارس الثانويــة احلكوميــة، وأكثــر 
التحديــات التــي تواجههــا تلــك املــدارس. واعتمدت 
ــم  ــد ت ــحي، وق ــي املس ــج الوصف ــى املنه ــة ع الدراس
تطبيــق أداة االســتبانة عــى عينــة قوامهــا )146( 
أن  إىل  الدراســة  نتائــج  توصلــت  وقــد  قائــدة، 
ــة  ــدارس الثانوي ــا امل ــوم هب ــي تق ــات الت ــى املارس أع
احلكوميــة للبنــات إلرشاك املدرســة واألرسة واملجتمع 
يِف ضــوء نمــوذج أبســتاين هــي إرســال املدرســة 
ــام  ــدار الع ــى م ــألرس ع ــات ل ــات البن ــر بدرج تقاري
الــدرايس، وأقــل املارســات متثلــت يِف توفــري املدرســة 
لــألرس  املجتمعيــة  بالرامــج  املتعلقــة  املعلومــات 
والطالبــات، كــا بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق 
ــتجابات  ــطات اس ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ذات دالل
أفــراد الدراســة باختــاف متغــريات الدرجــة العلميــة 

ــرة. ــنوات اخل ــدد س وع
ــل  ــوان: » تفعي ــي )2019( بعن ــام العتيب ــة ابتس دراس
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الرشاكــة األرسيــة يِف مــدارس التعليــم العــام باململكــة 
العربيــة الســعودية يِف ضــوء نمــوذج أبســتاين للرشاكة 
املجتمعيــة)«. حيــث اســتهدفت الدراســة التعــرف عى 
درجــة تفعيــل قائــدات مــدارس التعليــم العــام بجــدة 
للرشاكــة األرسيــة يِف ضــوء نمــوذج أبســتاين للرشاكة 
املجتمعيــة ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم 
املنهــج الوصفــي املســحي، حيــث تــم تطبيــق اســتبانة 
ــل،  ــة، التواص ــاالت )الوالدي ــت جَم ــن س ــة م مكون
التطــوع، التعلــم يِف املنــزل، صناعــة القــرار، والتعــاون 
ــة مــن )144(  ــة مكون ــراد عين مــع املجتمــع( عــى أف
قائــدة يمثلــون عينــة طبقيــة عشــوائية. وقــد أســفرت 
ــام  ــم الع ــدارس التعلي ــدات م ــة أن قائ ــج الدراس نتائ
ــاالت  ــع جَم ــطة يِف مجي ــة متوس ــن بدرج ــدة يارس بج
الرشاكــة األرسيــة، كــا كشــفت نتائــج الدراســة 
ــة  ــن عين ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــن وج ع
االبتدائيــة  املــدارس  قائــدات  لصالــح  الدراســة 

ــا. ــن هب ــي يعمل ــة الت ــدارس الثانوي ــدات امل وقائ
دراســة نســيم الريــري ورائــدة العــويِف )2019( 
ــة اخلاصــة  ــاط الرشاكــة يِف برامــج الربي ــوان:)« أن بعن
 (Epstein’s Model) أبســتاين  نمــوذج  ضــوء  يِف 
ــة متعــددة)«، حيــث هدفــت الدراســة إىل  دراســة حال
الكشــف عــن مــدى توافــر أنــاط الرشاكــة يِف برامــج 
ــة اخلاصــة يِف ضــوء نمــوذج أبســتاين للرشاكــة  الربي
تفعيــل   Epstein’s Model of partnershipأثنــاء 

ــج  ــى املنه ــة ع ــدت الدراس ــاء∗1. واعتم ــادرة ارتق مب

1. * ارتقاء إحدى مبادرات التحول الوطني 2020

ــي  ــددة، والت ــة املتع ــة احلال ــتخدام دراس ــي باس النوع
شــاركت فيهــا ثــاث مــن املــدارس التــي يطبــق فيهــا 
ــورة،  ــة املن ــات يِف املدين ــة للبن ــة اخلاص ــج الربي برام
حيــث تــم اختيارهــا بطريقــة قصديــة. وقــد تــم مجــع 
ــة،  ــبه املقنن ــة ش ــلوب املقابل ــتخدام أس ــات باس البيان
وحتليــل الوثائــق. وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل 
أنــه عــى الرغــم مــن وجــود اجتاهــات إجيابيــة لــدى 
املــدارس حــول أمهيــة مشــاركة أرس الطالبــات ذوات 
اإلعاقــة إال أن هنــاك فهــا قليــا حــول كيفيــة تنفيــذ 
ــة  ــاء بطريق ــادرة ارتق ــل مب ــا أدى إىل تفعي ــة مم الرشاك
عشــوائية ال تســهم يِف حتقيــق اهلــدف املنشــود منهــا أو 
ــاب.  ــي للط ــل األكاديم ــن التحصي ــل يِف حتس املتمث
كــا أشــارت نتائــج الدراســة إىل بعــض املعوقــات التي 
تواجــه تطبيــق املبــادرة، ويقابلهــا وجود فــرص متاحة 
ــاء  ــبان أثن ــا يِف احلس ــم أخذه ــادرة؛ إذا ت ــاح املب لنج
إجــراء اخلطــة االســراتيجية، والتشــغيلية للمــدارس 

ــة اخلاصــة. التــي لدهيــا برامــج الربي

التعقيب عىل الدراسات السابقة:
مــن خــال عــرض الدراســات الســابقة العربيــة 
واألجنبيــة يتضــح أن العديــد مــن الدراســات أمجعــت 
عــى أمهيــة الرشاكــة املجتمعيــة يِف اإلصــاح املدريس، 
وأن املدرســة ال تســتطيع أن تعمــل بمفردهــا وأن 
تســتغني عــن دور األرسة واملجتمــع يِف دعــم وحتســن 
ــدت  ــا أك ــدارس. ك ــة بامل ــة التعليمي ــر العملي وتطوي
ــود  ــى وج ــة ع ــة واألجنبي ــات العربي ــض الدراس بع
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بعــض معوقــات الرشاكــة املجتمعيــة يِف املــدارس مثــل 
دراســة نســيم الريــري ورائــدة العــويِف )2019(، 
ــم  ــة إبراهي ــريب )2018(، ودراس ــري احل ــة تيس ودراس
ــة  ــات )Patte,2011(، ودراس ــة ب )2016(، ودراس

 )Bower & griffin, 2011( ــن ــاور وغريف ب
أمجعــت العديــد مــن الدراســات الســابقة عــى أمهيــة 
 )Epstein’s Model( أبســتاين  نمــوذج  اســتخدام 
للرشاكــة املجتمعيــة يِف تدعيــم الرشاكــة املجتمعيــة بن 
املدرســة واألرسة بوجــه خــاص، مثــل دراســة ابتســام 
الريــري  نســيم  ودراســة   ،)٢٠	٩( العتيبــي 
ــريب  ــري احل ــة تيس ــويِف )٩	٢٠(، ودراس ــدة الع ورائ
)2018(، ودراســة إبراهيــم والُعريمــي )2018(، 
هودجــز  ودراســة   ،)2016( إبراهيــم  ودراســة 
 ، (Patte,2011)ــات ــة ب )Hodges,2013(، ودراس
 .(Bower & griffin,2011) ودراســة بــاور وغريفــن
ــات  ــن الدراس ــد م ــاول العدي ــن تن ــم م ــى الرغ ع
العربيــة واألجنبيــة جوانــب الرشاكــة -أو املشــاركة- 
املجتمعيــة يِف اإلصــاح املــدريس، أو تنــاول أثــر 
 )Epstein’s Model( أبســتاين  نمــوذج  تطبيــق 
للرشاكــة املجتمعيــة يِف املــدارس، إال أهنــا مل جُتــَر 
ــا  ــث تناوهل ــن حي ــة م ــة احلالي ــل الدراس ــة مث دراس
ــدريس يِف  ــاح امل ــة لإلص ــة املجتمعي ــل الرشاك تفعي
ــق  ــق تطبي ــن طري ــي ع ــاون اخلليج ــس التع دول جَمل
ــة  ــتاين )Epstein’s Model( للرشاك ــوذج أبس نم
احلاليــة  الدراســة  اســتفادت  وأخــرًيا  املجتمعيــة. 
ــاء  ــري، يِف بن ــار النظ ــابقة واإلط ــات الس ــن الدراس م

ــئلة  ــاء أس ــك يِف بن ــا، وكذل ــة وأداهت ــة الدراس منهجي
الدراســة، ووضــع التفســريات املناســبة للنتائــج التــي 

ــة.  ــا الدراس ــت هب خرج

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهجية الدراسة

الوصفــي  املنهــج  منهجيتهــا  يِف  الدراســة  اتبعــت 
املســحي، نظــًرا ملناســبته ألهــداف الدراســة، حيث تم 
االســتعانة بأســلوب دلفــي Delphi Method، الــذي 
(Oculi & Paw- ييعرفــه كل مــن أوكي وباولســك
ــة  ــه جَمموع ــأ ب ــا يتنب ــه »م ــى أن (lowski,2004,23 ع

ــن  ــث، م ــال البح ــن بمج ــة املهتم ــراء الربي ــن خ م
ــن  ــررة م ــئلة املتك ــن األس ــة م ــه جَمموع ــال توجي خ
ــاء يِف  ــل إىل التق ــم التوص ــى يت ــتبانة حت ــال االس خ

اآلراء أو إمجــاع”.
جمتمع وعينة الدراسة

تكــون جَمتمــع الدراســة مــن خــراء الربيــة يِف كليــات 
الربيــة يِف بعــض جامعــات دول جَملــس التعــاون 
ــام  ــة اإلم ــعود، جامع ــك س ــة املل ــي: )جامع اخلليج
حممــد بــن ســعود اإلســامية، جامعــة اإلمــارات 
ــر،  ــة قط ــت، جامع ــة الكوي ــدة، جامع ــة املتح العربي
جامعــة صحــاري بالبحريــن(. حيــث تطبيــق اجلانــب 
امليــداين للبحــث عــى عينــة مكونــة مــن )26( خبــرًيا 
تربوًيــا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يِف األقســام 
ــات دول  ــض جامع ــة يِف بع ــات الربي ــة وكلي الربوي
ــة  ــم بالطريق ــم اختياره ــي، ت ــاون اخلليج ــس التع جَمل
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القصديــة، مــع مراعــاة بعــض املعايــري يِف ذلــك منهــا: 
ــرة  ــة، واخل ــول الربي ــي يِف أص ــص األكاديم التخص
ــاح  ــة، واإلص ــة املجتمعي ــال الرشاك ــة يِف جَم العلمي
املــدريس، وممــن لديــه االســتعداد للتعــاون مــع 

ــرح.  ــور املق ــع التص ــن يِف وض الباحث
إجراءات الدراسة

وفــق  املنهجيــة  واخلطــوات  اإلجــراءات  اتبعــت 
أســلوب دلفــي، التــي أشــارت إليهــا األدبيــات 
املتصلــة باألســلوب املذكــور، وهــي عــى النحــو 

التــايل:
حــددت أبعــاد املوضــوع ووضعــت األســئلة عى . 1

شــكل اســتبانة تضمنــت جَمموعــة من األســئلة.
ــئلة، . 2 ــن األس ــة ع ــري اإلجاب ــن كل خب ــب م طل

ــة  ــرى أهنــا ذات صل ــي ي ــة املعلومــات الت وإضاف
ــة. ــوع الدراس ــة بموض وثيق

بعــد كل جولــة تــم حتليــل النتائــج يِف ضــوء . 3
ــراء  ــم، وإج ــة وماحظاهت ــراء الربي ــات خ إجاب
التعديــات الازمــة، وطرحــت عليهــم مــرة 

ــرى. أخ
ــى . 4 ــوالت، حت ــاث ج ــة ث ــذه العملي ــررت ه تك

ــج. ــى النتائ ــاع ع ــّون إمج تك
أداة الدراسة

يِف ضــوء مــا أســفرت عنــه الدراســات الســابقة 
ــم وضــع  ــة بموضــوع الدراســة، ت ــات املتصل واألدبي
ــمت  ــي انقس ــي، والت ــتبانة دلف ــة الس ــورة املبدئي الص
ــه  ــا حتوي ــا مل ــق وفًق ــر مغل ــوح، وآخ ــن: مفت إىل نوع

ــتبانة  ــيم االس ــم تقس ــث ت ــا، حي ــتبانة يِف داخله االس
لصيــغ الرشاكــة املجتمعيــة يِف اإلصــاح املــدريس 
ــة  ــاالت: )رعاي ــي جَم ــة: وه ــاالت رئيس ــت جَم إىل س
ــة،  ــن األرسة واملدرس ــل ب ــاء، التواص ــن لألبن الوالدي
ــدريس،  ــرار امل ــع الق ــزل، صن ــم باملن ــوع، التعل التط

ــع(.  ــع املجتم ــاون م التع
صدق األداة

Construct Va-  ( ــاء ــدق البن ــان إىل ص ــأ الباحث جل
lidity( الــذي يعتمــد عــى مــدى حتقيق أداة الدراســة 
ــة يِف  ــة فاعل ــة جَمتمعي ــرح لرشاك ــور املق ــاء التص يِف بن
اإلصــاح املــدريس بــُدَوِل جََمِْلــِس التََّعــاُوِن اخلليجــي 
 )Epstein’s Model( ــوء نمــوذج أبســتاين يِِف ض
للرشاكــة املجتمعيــة، مــن خــال االســتعانة بــاألدب 
العربيــة  البيئــات  الدراســة، يِف  الربــوي يِف جَمــال 
واألجنبيــة، وذلــك للتأكــد مــن أن أداة الدراســة)« 
ــم  ــا ت ــاس. ك ــت لقي ــا وضع ــس م ــتبانة)« تقي االس
ــوء إىل  ــال اللج ــن خ ــدق األداة، م ــن ص ــق م التحق
صــدق املحكمــن )Trustees Validity(، حيــث 
ــن  ــة )Focus Group( م ــة البؤري ــت املجموع تكون
ــاص يِف  ــرة واالختص ــن ذوي اخل ــًا م ــرش حمك ــد ع أح
جَمــال الدراســات املســتقبلية، وطلــب منهــم احلكــم 
ــاًء  ــق، وبن ــا للتطبي ــدى صاحيته ــة وم ــى أداة الدراس ع
ــض  ــل بع ــرى تعدي ــم ج ــم ومقرحاهت ــى ماحظاهت ع
الفقــرات وحــذف بعضهــا اآلخــر، وتــم التوصــل 
ــت يِف  ــي قدم ــي الت ــتبانة دلف ــة الس ــورة النهائي إىل الص

اجلولــة األوىل. 
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ثبات االستبانة 
ــاخ  ــا كرونب ــل ألف ــتخدام معام ــات باس ــار الثب ــم اختب ت
وهــي   )0,89( بلــغ  والــذي   ،Cronbach Alpha
قيمــة تــدل عــى ثبــات االســتبانة وصاحيتهــا للتطبيــق 

املعاجلات
 اإلحصائية

اســتخرجت املعاجلــات اإلحصائيــة لبيانــات جــوالت 
دلفــي الثــاث، حيــث تــم حســاب املتوســطات 

 )Epstein , 2011( أبسـتاين  دراسـة  مـع  واتفاًقـا 
التـي تـراوح متوسـطها  أخـذت الدراسـة بالقيمـة 
احلسـايب بـن )2,5-3( لتمثل إمجاعا عاليـا عى أمهية 
املقـرح، ومترُكـزا متوسـطا إذا تراوحت املتوسـطات 
احلسـابية بـن )2-أقل مـن 2.5(، ومتركـزا منخفضا 

إذا كان املتوسـط احلسـايب )أقـل مـن 2(.
تطبيق جوالت دلفي ونتائجها ومناقشتها:

ثـاث  طبقـت  دلفـي:  جـوالت  تطبيـق  أواًل(   )
اآليت: النحـو  عـى  جـوالت 

الفـرة  يِف  األوىل  اجلولـة  طبقـت  األوىل:  اجلولـة   
الزمنية مـن )1439/8/11 إىل 1439/9/2هــ(، 
عينـة  األوىل عـى  اجلولـة  اسـتبانة  توزيـع  تـم  وقـد 
مكونـة مـن )26( خبـرًيا تربوًيـا مـن أعضـاء هيئـة 

خــراء  الســتجابات  املئويــة  والنســب  احلســابية 
ــد يِف  ــث اعتم ــتبانة. حي ــاالت االس ــن جَم ــة ع الربي
ــا  ــدر، بين ــة املص ــئلة مفتوح ــة األوىل أس ــق اجلول تطبي
ــاس  ــد مقي ــة اعتم ــة والثالث ــن الثاني ــق اجلولت يِف تطبي
متــدرج مــن ثاثــة مســتويات )مهــم جًدا-مهم-غــري 
مهــم(، وحســاب متوســط أمهيــة كل مقــرح باعتبــار 
القيمــة العدديــة للحقــول كالتــايل: )مهــم جــًدا=3(، 
)مهــم=2(، )غــري مهــم=1( مــن خــال معادلــة 

ــة: ــبي التالي ــوزن النس ال

التدريـس يِف األقسـام الربويـة وكليـات الربيـة يِف 
اخلليجـي،  التعـاون  جَملـس  دول  جامعـات  بعـض 
ومتثلـت أسـئلة االسـتبانة املفتوحـة يِف اجلولـة األوىل 

التاليـة: يِف األسـئلة 
املجتمعيـة  - الرشاكـة  صيـغ  مـا  األول:  املجـال 

املتعلقـة بمجـال رعايـة  يِف اإلصـاح املـدريس 
ضـوء  يِف  التعـاون  جَملـس  دول  يِف  الوالديـن 
)Epstein’s Model(؟ أبسـتاين  نمـوذج 

املجـال الثـاين: مـا صيـغ الرشاكـة املجتمعيـة يِف  -
اإلصـاح املـدريس املتعلقـة بمجـال التواصـل 
التعـاون  بـن األرسة واملدرسـة يِف دول جَملـس 
Epstein’s Mod- )يِف ضـوء نموذج أبسـتاين 

el(؟
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يِف  - املجتمعيـة  الرشاكـة  صيـغ  مـا  الثالـث:  املجـال 
التطـوع يِف دول  املتعلقـة بمجـال  املـدريس  اإلصـاح 
Ep- أبسـتاين  نمـوذج  ضـوء  يِف  التعـاون  )جَملـس 

stein’s(؟  Model

املجال الرابـع: ما صيغ الرشاكـة املجتمعية يِف اإلصاح  -
املـدريس املتعلقـة بمجـال التعلم باملنـزل يِف دول جَملس 
Epstein’s Mod- )التعـاون يِف ضوء نمـوذج أبسـتاين 

el(؟

يِف  - املجتمعيـة  الرشاكـة  صيـغ  مـا  اخلامـس:  املجـال 
القـرار  صنـع  بمجـال  املتعلقـة  املـدريس  اإلصـاح 
نمـوذج  ضـوء  يِف  التعـاون  جَملـس  دول  يِف  املـدريس 

)Epstein’s Model(؟ أبسـتاين 
يِف -  املجتمعيـة  الرشاكـة  صيـغ  مـا  السـادس:  املجـال 

مـع  التعـاون  بمجـال  املتعلقـة  املـدريس  اإلصـاح 
نمـوذج  ضـوء  يِف  التعـاون  جَملـس  دول  يِف  املجتمـع 

)Epstein’s Model(؟ أبسـتاين 
ألسـلوب -  األوىل  اجلولـة  نتائـج  وحتليـل  رصـد  وتـم 

دلفـي للوقـوف عـى آراء واجتاهات خـراء الربية نحو 
التصـور املقـرح لرشاكـة جَمتمعيـة فاعلـة يِف اإلصـاح 
ضـوء  يِِف  اخلليجـي  التََّعـاُوِن  جََمِْلـِس  بـُدَوِل  املـدريس 
للرشاكـة   )Epstein’s Model( أبسـتاين  نمـوذج 
خـال  مـن  إليـه  ما توصـل  إىل  إضافـة  املجتمعيـة. 
ويِف  الدراسـة،  بموضـوع  املتصلـة  الربويـة  األدبيـات 
ضـوء مـا سـبق، توصلـت الدراسـة إىل )30( مقرًحـا 

املقـرح.  للتصـور 
اجلولـة الثانية: بعـد حتليل إجابات اجلولـة األوىل وتصنيفها-

األسـئلة املفتوحة-، صممت اسـتبانة اجلولة الثانيـة بناًء عى 
توجيهـات خـراء الربيـة، ومـا أسـفرت عنـه نتائـج اجلولة 
األوىل ومضاًفـا إليهـا مـا تـم التوصـل إليـه مـن الدراسـات 
تـم اسـتفتاء  ثـم  الدراسـة.  املتصلـة بموضـوع  واألدبيـات 
خـراء الربية مـرة أخرى حول مـا طرحـوه يِف اجلولة األوىل 
مـن آراء حـول التصـور املقـرح، وذلـك بغيـة الوصـول إىل 
اتفـاق عـام، وحتـى تتـاح هلـم فرصـة االطـاع عـى اآلراء 
السـابقة،  السـتة  املجـاالت  بخصـوص  اقرحـت  التـي 
وقـد اسـتبدلت صيغـة األسـئلة املفتوحـة يِف اجلولـة الثانيـة 
بأسـئلة مغلقـة مكونـة مـن )34( مقرًحـا، وقـد بـدأ تطبيق 
اجلولـة الثانيـة يِف الفـرة الزمنيـة مـن )1439/10/15 إىل 

1439/11/1هـــ( عـى خـراء الربية أنفسـهم.
وقـد اتفقـت معظم آراء خـراء الربيـة يِف اجلولـة الثانية عى 
بعـض امللحوظـات. منهـا: إعـادة صياغـة بعـض الفقرات، 
وكذلـك إضافـة وحـذف بعـض املقرحـات)« العبـارات)«، 
فأصبحـت تتكـون االسـتبانة مـن )30( مقرًحـا للتصـور 
املقرح، وتم حسـاب املتوسـطات احلسـابية لدرجـات أمهية 

كل مقـرح.
اجلولـة الثالثـة: جـاءت اجلولة الثالثـة هبدف قياس مسـتوى 
إمجـاع خـراء الربيـة عـى متوسـط درجـات األمهيـة التـي 
حصـل عليهـا كل مقـرح مـن املقرحـات، والبالـغ عددها 
املجـاالت  عـى  موزعـة  املقـرح،  للتصـور  مقرًحـا   )30(
اجلديـدة  القيمـة  بـن  الفـروق  إجيـاد  ثـم  ومـن  السـتة، 
)اجلولـة الثالثـة( والقيمـة القديمـة )اجلولـة الثانيـة( باعتبار 
التـايل  النحـو  عـى  تكـون  اإلمجـاع  عـى  الفـرق  داللـة  أن 

:)191 )املريعـي،2008، 
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وقــد بــدأ تطبيــق اجلولــة الثالثــة يِف الفــرة الزمنيــة مــن 
)1439/12/26 إىل 1440/1/12هـــ( عــى خراء 
الربيــة أنفســهم، واجلــداول مــن )1( إىل )6( توضــح 

. لك ذ
)ثانًيا( نتائج الدراسة )جوالت دلفي( ومناقشتها

فيــا يــأيت عــرض للنتائــج التــي توصلــت إليهــا 
ــئلة  ــا ألس ــي(، تبًع ــوالت دلف ــة )ج ــة امليداني الدراس

الدراســة عــى النحــو اآليت: 
الثالــث ومناقشــته: ينــص الســؤال  نتائــج الســؤال 

الثالــث عــى)« مــا صيــغ الرشاكــة املجتمعيــة يِف اإلصــاح 
ــاء يِف  ــن لألبن ــة الوالدي ــال رعاي ــة بمج ــدريس املتعلق امل
Ep-( ــتاين ــوذج أبس ــوء نم ــاون يِف ض ــس التع دول جَمل
stein’s( مــن وجهــة نظــر خــراء الربيــة؟)«. Model
ــطات  ــتخرجت متوس ــؤال، اس ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
درجــات األمهيــة يِف املرحلتــن الثانيــة والثالثــة، والفــرق 
ــات  ــن املقرح ــرح م ــكل مق ــة ل ــة األمهي ــا، ودرج بينه
املرجــو حتقيقهــا يِف جَمــال رعايــة  بالصيــغ  املرتبطــة 

ــايل:  ــدول الت ــن باجل ــو مب ــا ه ــن ك الوالدي

صيغ المشاركة المقترحةم

متوسط درجة أهمية 
الصيغ المقترحة

ن 
 بي

رق
الف

طي
وس

مت
ين

حلت
مر

ال

جة
در

ال

المرحلة
الثانية

المرحلة 
الثالثة

1
ــأن  ــرة بش ــة لألس ــادات الالزم ــن اإلرش ــة م ــر جمل توفي
ــة  ــم الطلب ــي تدعــم تعل ــة الت الظــروف والشــروط المنزلي

ــية. ــوف الدراس ــتويات الصف ــن مس ــتوى م ــي كل مس ف
إجماع2,622,870,25

2
طــرح العديــد مــن برامــج الدعــم األســري لمســاعدة 
األســرة فيمــا يتعلــق برعايــة الطلبــة مــن حيــث الجوانــب 

ــات. ــن الخدم ــا م ــة وغيره ــة والغذائي الصحي
إجماع2,82,870,07

إجماع2,732,860,13عقد دورات تثقيفية للوالدين للتنوير األسري.3

جدول )1): 
متوسطات درجات األهمية في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل مقترح من المقترحات 

المرتبطة بصيغ الشراكة المجتمعية في مجال رعاية الوالدين.
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ــة  ــات املتعلق ــول املقرح ــدول )1( حص ــن اجل ــح م يتض
املــدريس  اإلصــاح  يِف  املجتمعيــة  الرشاكــة  بصيــغ 
املتعلقــة بمجــال رعايــة الوالديــن لألبنــاء يِف دول جَملــس 
ــى  ــت ع ــا حصل ــرية، ك ــة كب ــة أمهي ــى درج ــاون ع التع
ــث  ــراء، حي ــن اخل ــاع ب ــن اإلمج ــة م ــاع عالي ــة إمج درج
كان الفــرق بــن متوســطي درجــة األمهيــة يِف املرحلتــن: 
ــبته )3,3 %(2∗،  ــا نس ــن 0,10، م ــل م ــة أق ــة والثالث الثاني

ــراء. ــن اخل ــاٍل ب ــاع ع ــتوى إمج ــى مس ــدل ع ــذا ي وه
وتعــزو الدراســة هــذه النتيجــة إىل أمهيــة اعتــاد الرشاكــة 
رعايــة  جَمــال  يِف  املــدريس  إصاحهــا  يِف  املجتمعيــة 
ــة  ــة املدرس ــن جه ــاون م ــس التع ــدول جَمل ــن ب الوالدي

ــمة  ــال قس ــن خ ــة م ــبة املئوي ــى النس ــول ع ــم احلص 2. * ت
ــتجابة )3(. ــى اس ــى أع ــن ع ــطي املرحلت ــن متوس ــرق ب الف

ــة  ــادات الازم ــن اإلرش ــة م ــة مجل ــري املدرس ــى توف ع
لــألرسة بشــأن الظــروف والــرشوط املنزليــة التــي تدعــم 
تعلــم الطلبــة يِف كل مســتوى مــن مســتويات الصفــوف 
ــم  ــج الدع ــرح برام ــة إىل رضورة ط ــية، باإلضاف الدراس
األرسي للمســاعدة فيــا يتعلــق برعايــة الطلبــة مــن 
ــر  ــة للتنوي ــدورات التثقيفي ــد ال ــددة، وعق ــب املتع اجلوان
ــل  ــائل التواص ــف وس ــك بتوظي ــم ذل ــع تدعي األرسي م
ــايب  ــس ط ــكيل جَمل ــف، وتش ــك التثقي ــي يِف ذل االجتاع
وجلنــة استشــارية مــن األهــل للمشــاركة يِف صنع القــرارات 

ــة. ــة بالطلب ــية املتعلق املدرس
ــيم  ــة نس ــج دراس ــع نتائ ــة م ــغ املقرح ــك الصي ــق تل وتتف
ــى  ــدت ع ــي أك ــويِف )2019( الت ــدة الع ــري ورائ الري
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4
توظيــف وســائل التواصــل االجتماعــي فــي زيــادة الوعــي 
ــي كل  ــال ف ــة األطف ــة) وتربي ــوة واألموم ــة (األب بالوالدي

مرحلــة عمريــة وفــي كل صــف دراســي.
إجماع2,782,810,03

5
اســتقطاب قيــادات مــن األهــل للمشــاركة فــي إجــراء 
المــدارس،  فهــم  علــى  األســر  لمســاعدة  اجتماعــات 

ومســاعدة المــدارس علــى فهــم األســر.
إجماع2,792,870,08

ــع 6 ــاون م ــة بالتع ــراك الطلب ــي إلش ــس طالب ــكيل مجل تش
إجماع2,732,750,02األهــل فــي صنــع القــرارات المدرســية المتعلقــة بالطلبــة.

تكويــن لجــان استشــارية مــن األهــل للمشــاركة فــي صنــع 7
إجماع2,792,850,06القــرارات المدرســية المتعلقــة بالطلبة.

إجماع2,742,840,10الدرجة الكلية
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أمهيــة توافــر فهــم عــن أنــاط املشــاركة مــع املدرســة لــدى 
أرس الطالبــات لتحقيــق اهلــدف املنشــود مــن هذه املشــاركة، 
 )Bower & griffin ــن )2011, ــاور وغريف ــة ب ودراس
ــزل  ــة يِف املن ــم الطلب ــام بتعلي ــت رضورة االهت ــي أول والت
ــدر  ــة كري ــج دراس ــة، ونتائ ــم املنزلي ــة أداء واجباهت ومتابع
 )Epstein ,2011( ــتاين )Kreider, 2000(، ودراسة ابس
والتــي تبنــت بعــض صيــغ املشــاركة املجتمعيــة بشــكل 

ــن. ــة الوالدي يتوافــق يِف جَمــال رعاي

نتائــج الســؤال الرابــع ومناقشــته: ينــص الســؤال الرابــع 

املجتمعيــة يِف اإلصــاح  الرشاكــة  مــا صيــغ  عــى)« 
األرسة  بــن  التواصــل  بمجــال  املتعلقــة  املــدريس 
واملدرســة لألبنــاء يِف دول جَملــس التعــاون يِف ضــوء 
ــة  ــن وجه ــتاين )Epstein’s Model( م ــوذج أبس نم

ــة؟)«. ــراء الربي ــر خ نظ
ــطات  ــتخرجت متوس ــؤال، اس ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
درجــات األمهيــة يِف املرحلتــن الثانيــة والثالثــة، والفــرق 
ــات  ــن املقرح ــرح م ــكل مق ــة ل ــة األمهي ــا، ودرج بينه
املرتبطــة بالصيــغ املرجــو حتقيقهــا يِف جَمــال التواصــل بــن 

األرسة واملدرسة كا هو مبن باجلدول التايل:  
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1
عقــد مؤتمــرات مــع جميــع اآلبــاء - مــرة واحــدة 
فــي الســنة علــى األقــل- لتقديــم اإلرشــادات 

ــة. ــة التعليمي ــة العملي حــول طبيع
إجماع2,752,870,12

2

ــر إرســال  ــاه عب ــي االتج ــل التواصــل ثنائ تفعي
 - شــهرية  أو  أســبوعية   - تقاريــر  المدرســة 
األكاديميــة  الطلبــة  أوضــاع  تقيّــم  لألســرة 
والســلوكية مــن أجــل االطــالع والتعليــق عليها.

إجماع2,752,780.03

3
إرســال المدرســة كافــة المعلومــات لألســرة 
عــن طبيعــة البرامــج والــدورات واألنشــطة 

ــا. لديه
إجماع2,892,930.04

جدول )2):
 متوسطات درجات األهمية في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل مقترح من 

المقترحات المرتبطة بصيغ الشراكة المجتمعية في مجال التواصل بين األسرة والمدرسة.
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يتضــح مــن اجلــدول )2( حصــول املقرحــات املتعلقة 
بصيــغ الرشاكــة املجتمعيــة يِف اإلصــاح املــدريس 
ــة يِف  ــن األرسة واملدرس ــل ب ــال التواص ــة بمج املتعلق
ــا  ــرية، ك ــة كب ــة أمهي ــى درج ــاون ع ــس التع دول جَمل
حصلــت عــى درجــة إمجــاع عاليــة مــن اإلمجــاع بــن 
ــة  ــطي درج ــن متوس ــرق ب ــث كان الف ــراء، حي اخل
األمهيــة يِف املرحلتــن: الثانيــة والثالثــة أقــل مــن 0,07، 
مــا نســبته )2,3 %(، وهــذا يــدل عــى مســتوى إمجــاع 
ــة  ــذه النتيج ــة ه ــزو الدراس ــراء. وتع ــن اخل ــايل ب ع
ــا  ــة يِف إصاحه ــة املجتمعي ــاد الرشاك ــة اعت إىل أمهي
ــة  ــن األرسة واملدرس ــل ب ــال التواص ــدريس يِف جَم امل
بــدول جَملــس التعــاون عــى عقــد مؤمتــرات مــع مجيــع 
ــم  ــل لتقدي ــى األق ــنة ع ــدة يِف الس ــرة واح ــاء م اآلب

اإلرشــادات الازمــة واالطــاع عــى بطاقــات تقاريــر 
ــاركن  ــور املش ــاء األم ــة وأولي ــن الطلب ــكل م األداء ل
ــتويات  ــن املس ــمل حتس ــارية تش ــان االستش يِف اللج
والدرجــات لكليهــا، بجانــب إرســال معلومــات 
ــية  ــات املدرس ــع السياس ــن مجي ــألرسة ع ــة ل واضح
املدرســية  والتحــوالت  اإلصاحــات  وبرامــج 
والرامــج والــدورات واألنشــطة داخــل املدرســة 
وجــداول منتظمــة للواجبــات املنزلية للطلبــة مدعومة 
ــة  ــائل اإللكروني ــر الرس ــذا ع ــادات، كل ه باإلرش
واملكاملــات اهلاتفيــة، وتتفــق تلــك النتيجــة مــع نتائــج 
ــت  ــي تبن ــتاين )Epstein ,2002( والت ــة أبس دراس
ــغ  ــة تتفــق مــع الصي ــغ املشــاركة املجتمعي بعــض صي
املقرحــة الســابقة يِف جَمــال التواصــل بــن األرسة 
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4
إرســال المدرســة معلومــات وافية لألســرة حول 
واإلصالحــات  والبرامــج  السياســات  طبيعــة 

والتحــوالت المدرســية.
إجماع2,752,810.06

5
ــة  ــات المنزلي ــة للواجب ــداول منتظم ــال ج إرس
ــائل  ــر الرس ــادات عب ــة باإلرش ــة مدعوم للطلب

اإللكترونيــة والمكالمــات الهاتفيــة.
إجماع2,582,670.09

6
ــاء  ــب/ اآلب ــر أداء الطال ــات تقاري ــال بطاق إرس
فــي  االستشــارية  اللجــان  فــي  المشــاركين 

المؤتمــرات.
إجماع2,562,580.02

إجماع2,712,780,07الدرجة الكلية
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ــة. واملدرس
ــؤال  ــص الس ــته: ين ــس ومناقش ــؤال اخلام ــج الس نتائ
اخلامــس عــى)« مــا صيــغ الرشاكــة املجتمعيــة يِف 
التطــوع يِف  املتعلقــة بمجــال  املــدريس  اإلصــاح 
التعــاون يِف ضــوء نمــوذج أبســتاين  دول جَملــس 
)Epstein’s Model( مــن وجهــة نظــر خــراء 

الربيــة؟)«.
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال، اســتخرجت متوســطات 
والثالثــة،  الثانيــة  املرحلتــن  يِف  األمهيــة  درجــات 
ــن  ــرح م ــكل مق ــة ل ــة األمهي ــا، ودرج ــرق بينه والف
املقرحــات املرتبطــة بالصيــغ املرجــو حتقيقهــا يِف جَمــال 

التطوع كا هو مبن باجلدول التايل:  
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1

إجــراء دراســات مســحية بريديــة لتحديــد 
لعــدد  واألوقــات  والمواقــع  المهــارات 
التطــوع  يســتطيعون  الذيــن  األهالــي 

بالمدرســة.

إجماع2,512,570.06

2
تشــجيع األهــل علــى التطــوع فيهــا لتقديــم 
المســاعدات فــي مجــال الســالمة وتشــغيل 

ــية. البرامج المدرس
إجماع2,532,570.04

3
العمــل  لتنظيــم  خــاص  مــكان  توفيــر 
ــى  ــتملة عل ــات مش ــي واالجتماع التطوع
مــوارد مــن قبــل األســر المتطوعــة. 

إجماع2,572,620.05

والطــالب 4 لألهــل  المعلومــات  توفيــر 
إجماع2,552,560.01حــول البرامــج التطوعيــة المجتمعيــة.

5
عمــل  فــي  واألهــل  الطلبــة  مســاعدة 
ــالل  ــن خ ــع م ــة للمجتم ــات تطوعي خدم

منهجيــة. غيــر  نشــاطات 
إجماع2,802,930.13

إجماع2,592,720,13الدرجة الكلية

جدول )3):

 متوسطات درجات األهمية في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل مقترح من 

المقترحات المرتبطة بصيغ الشراكة المجتمعية في مجال التطوع.
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املتعلقـة  املقرحـات  حصـول   )3( اجلـدول  مـن  يتضـح 
بصيـغ الرشاكـة املجتمعيـة يِف اإلصـاح املـدريس املتعلقـة 
بمجـال التطـوع يِف دول جَملـس التعـاون عـى درجـة أمهيـة 
كبـرية، كـا حصلـت عـى درجـة إمجـاع عاليـة مـن اإلمجاع 
بـن اخلـراء، حيث كان الفـرق بن متوسـطي درجة األمهية 
يِف املرحلتـن: الثانيـة والثالثة أقل من 0,13، ما نسـبته )4,3 
%(، وهـذا يدل عى مسـتوى إمجاع عاٍل بن اخلـراء. وتعزو 
الدراسـة هذه النتيجـة إىل أمهية اعتاد الرشاكـة املجتمعية يِف 
إصاحهـا املـدريس يِف جَمـال التطوع بـدول جَملـس التعاون 
عى إجراء دراسـات مسـحية عن طريق الريـد )اإللكروين 
أو العـادي( لتحديـد املهـارات املطلوبـة للتطـوع واملواقـع 
التطـوع  يسـتطيعون  الذيـن  لألهـايل  املناسـبة  واألوقـات 
باملدرسـة من خـال النشـاطات الامنهجية، مع التشـجيع 
جَمـال  يِف  املسـاعدات  تقديـم  يِف  قبلهـم  مـن  والرغيـب 
السـامة وتشـغيل الرامـج املدرسـية التي تعـود بالنفع عى 
املعلمـن والطلبـة وأوليـاء األمـور؛ عـن طريق توفـري كافة 

املعلومـات حـول الرامـج املجتمعيـة، باإلضافـة إىل توفـري 
واالجتاعـات  التطوعـي  العمـل  لتنظيـم  خمصـص  مـكان 
األرس  قبـل  مـن  املـكان  هـذا  يِف  املتوفـرة  املاديـة  واملـوارد 
املتطوعـة. وتتفـق تلـك النتيجـة مـع نتائـج دراسـة إبراهيم 
املجتمعيـة  املشـاركة  تبنـت بعـض صيـغ  )2016( والتـي 

تتفـق مـع الصيـغ املقرحـة السـابقة يِف جَمـال التطوع.
نتائج السـؤال السـادس ومناقشـته: ينص السـؤال السادس 
عـى »مـا صيـغ الرشاكـة املجتمعيـة يِف اإلصـاح املـدريس 
املتعلقـة بمجـال التعلـم باملنـزل يِف دول جَملـس التعـاون يِف 
ضـوء نمـوذج أبسـتاين )Epstein’s Model( من وجهة 

نظـر خـراء الربية؟)«.
متوسـطات  اسـتخرجت  السـؤال،  هـذا  عـن  لإلجابـة 
والفـرق  والثالثـة،  الثانيـة  املرحلتـن  يِف  األمهيـة  درجـات 
بينهـا، ودرجـة األمهية لـكل مقرح من املقرحـات املرتبطة 
بالصيـغ املرجـو حتقيقها يِف جَمـال التعلم باملنـزل كا هو مبن 

باجلـدول التـايل: 

صيغ المشاركة المقترحةم

متوسط درجة أهمية 
الصيغ المقترحة
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المرحلة
الثانية

المرحلة 
الثالثة

1
تقديــم معلومــات لآلبــاء عــن المهــارات المطلوبــة 
للطــالب فــي جميــع المــواد الدراســية وفــي كل 

صــف.
إجماع2,672,740.07

جدول )4):
 متوسطات درجات األهمية في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل مقترح من 

المقترحات المرتبطة بصيغ الشراكة المجتمعية في مجال التعلم بالمنزل.
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يتضح من اجلدول )4( حصول املقرحات املتعلقة بصيغ 
بمجال  املتعلقة  املدريس  اإلصاح  يِف  املجتمعية  الرشاكة 
التعلم باملنزل يِف دول جَملس التعاون عى درجة أمهية كبرية، 
كا حصلت عى درجة إمجاع عالية من اإلمجاع بن اخلراء، 
حيث كان الفرق بن متوسطي درجة األمهية يِف املرحلتن: 
وهذا   ،)%  1,3( نسبته  ما   ،0,04 من  أقل  والثالثة  الثانية 
الدراسة  وتعزو  اخلراء.  بن  عاٍل  إمجاع  مستوى  عى  يدل 
هذه النتيجة إىل أمهية اعتاد الرشاكة املجتمعية يِف إصاحها 
عى  التعاون  جَملس  بدول  باملنزل  التعلم  جَمال  يِف  املدريس 
حرص املدرسة عى تقديم معلومات لآلباء عن املهارات 
املطلوبة للطاب يِف مجيع املواد الدراسية وقواعد املدرسة 
وتقديم  واملناقشة  املتابعة  وآليات  املنزلية  الواجبات  حول 
الفصول  يِف  الطلبة  مهارات  لتحسن  واملساعدة  الدعم 
الدراسيةا؛ باإلضافة إىل تصميم جداول لتنظيم الواجبات 

األنشطة  من  بقائمة  مدعومة  الطلبة  من  املطلوبة  املنزلية 
والرزم الصيفية. وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة باور 
تبنت  والتي   )Bower & griffin,2011( وغريفن 
املقرحة  الصيغ  مع  تتفق  املجتمعية  املشاركة  صيغ  بعض 
السابع  السؤال  باملنزل.نتائج  التعلم  جَمال  يِف  السابقة 
الرشاكة  صيغ  ما  عى”  السابع  السؤال  ينص  ومناقشته: 
املجتمعية يِف اإلصاح املدريس املتعلقة بمجال صنع القرار 
أبستاين  نموذج  ضوء  يِف  التعاون  جَملس  دول  يِف  املدريس 

)Epstein’s Model( من وجهة نظر خراء الربية؟”.
لإلجابة عن هذا السؤال، استخرجت متوسطات درجات 
األمهية يِف املرحلتن الثانية والثالثة، والفرق بينها، ودرجة 
األمهية لكل مقرح من املقرحات املرتبطة بالصيغ املرجو 
حتقيقها يِف جَمال صنع القرار املدريس كا هو مبن باجلدول 

التايل:  

صيغ المشاركة المقترحةم

متوسط درجة أهمية 
الصيغ المقترحة
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المرحلة
الثانية

المرحلة 
الثالثة

2
ــاء عــن القواعــد المدرســية  ــات لآلب ــر معلوم توفي
متابعــة  وكيفيــة  للطــالب،  المنزليــة  للواجبــات 
ومراقبــة ومناقشــة أعمالهــم المدرســية فــي المنزل.

إجماع2,532,560.03

3
مســاعدة  كيفيــة  عــن  لآلبــاء  معلومــات  توفيــر 
الطلبــة علــى تحســين مهاراتهــم فــي الفصــول 

المختلفــة. الدراســية 
إجماع2,62,620.02

4
تصميــم جــدول منظــم للواجبــات المنزليــة المطلوبة 
مــن الطلبــة لمناقشــتها والتفاعــل مــع أســرهم حــول 

مــا يتعلمونــه فــي الفصول الدراســية.
إجماع2,72,730.03

إجماع2.622,660,04الدرجة الكلية
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املقرحــات  حصــول   )5( اجلــدول  مــن  يتضــح 
املتعلقــة بصيــغ الرشاكــة املجتمعيــة يِف اإلصــاح 
ــدريس يِف  ــرار امل ــع الق ــال صن ــة بمج ــدريس املتعلق امل
ــا  ــرية، ك ــة كب ــة أمهي ــى درج ــاون ع ــس التع دول جَمل
حصلــت عــى درجــة إمجــاع عاليــة مــن اإلمجــاع بــن 
ــة  ــطي درج ــن متوس ــرق ب ــث كان الف ــراء، حي اخل
األمهيــة يِف املرحلتــن: الثانيــة والثالثــة أقــل مــن 0,04، 
مــا نســبته )1,3 %(، وهــذا يــدل عــى مســتوى إمجــاع 

ــراء. ــن اخل ــاٍل ب ع
وتعــزو الدراســة هــذه النتيجــة إىل أمهيــة اعتــاد 
ــال  ــدريس يِف جَم ــا امل ــة يِف إصاحه ــة املجتمعي الرشاك
ــى  ــاون ع ــس التع ــدول جَمل ــدريس ب ــرار امل ــع الق صن
ــاء وغريهــا  ــات جَمالــس اآلب املشــاركة الفاعلــة جلمعي

ــارية  ــس االستش ــة أو املجال ــات املجتمعي ــن التنظي م
أو اللجــان مثــل )املناهج-الســامة واألمن-األفــراد( 
لتدعيــم قيــادة اآلبــاء ومشــاركتهم مــن أجــل إصــاح 
وحتســن املدرســة، باإلضافــة إىل تشــكيل العديــد 
املناطــق  واملجالــس عــى مســتوى  اللجــان  مــن 
يِف  املحــي  واملجتمــع  األرسة  إلرشاك  التعليميــة 
اإلصــاح املــدريس، وتتفــق تلــك النتائــج مــع نتائــج 
دراســة ابتســام العتيبــي )٩	٢٠( ودراســة نســيم 
ودراســة   )٢٠	٩( العــويِف  ورائــدة  الريــري 
تيســري احلــريب )2018( ودراســة بــاور وغريفــن 
ــض  ــت بع ــي تبن )Bower & griffin,2011( والت
صيــغ املشــاركة املجتمعيــة تتفــق مــع الصيــغ املقرحــة 

ــدريس. ــرار امل ــع الق ــال صن ــابقة يِف جَم الس

صيغ المشاركة المقترحةم

متوسط درجة أهمية 
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الثانية

المرحلة 
الثالثة

المشاركة الفاعلة لمجالس اآلباء أو المجالس 1
إجماع2,512,560.05االستشارية لدعم قيادة اآلباء ومشاركتهم.

تكوين جماعات تأييد مستقلة للضغط والعمل من 2
إجماع2,582,60.02أجل إصالح وتحسين المدرسة.

3
تشكيل اللجان والمجالس على مستوى المناطق 
التعليمية إلشراك األسرة والمجتمع المحلي في 

اإلصالح المدرسي.
إجماع2,682,750.07

إجماع2,592,630,04الدرجة الكلية

جدول )5):
 متوسطات درجات األهمية في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل مقترح من 

المقترحات المرتبطة بصيغ الشراكة المجتمعية في مجال صنع القرار المدرسي.
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ــؤال  ــص الس ــته: ين ــن ومناقش ــؤال الثام ــج الس نتائ
يِف  املجتمعيــة  الرشاكــة  صيــغ  مــا  عــى)«  الثامــن 
ــع  ــاون م ــال التع ــة بمج ــدريس املتعلق ــاح امل اإلص
ــوذج  ــوء نم ــاون يِف ض ــس التع ــع يِف دول جَمل املجتم
ــر  ــة نظ ــن وجه ــتاين )Epstein’s Model( م أبس

خــراء الربيــة؟)«.

اســـتخرجت  الســـؤال،  هـــذا  عـــن  لإلجابـــة 
ـــة  ـــن الثاني ـــة يِف املرحلت ـــات األمهي ـــطات درج متوس
والثالثـــة، والفـــرق بينهـــا، ودرجـــة األمهيـــة لـــكل 
ـــو  ـــغ املرج ـــة بالصي ـــات املرتبط ـــن املقرح ـــرح م مق
ـــو  ـــا ه ـــع ك ـــع املجتم ـــاون م ـــال التع ـــا يِف جَم حتقيقه

مبـــن باجلـــدول التـــايل: 

صيغ المشاركة المقترحةم

متوسط درجة أهمية 
الصيغ المقترحة
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المرحلة
الثانية

المرحلة 
الثالثة

1
توفيــر معلومــات للطــالب واألســر عــن كافــة 
والترفيهيــة  والثقافيــة  الصحيــة  الخدمــات 

واالجتماعيــة.
إجماع2,542,60.06

2
ــة  ــطة المجتمعي ــن األنش ــات ع ــر معلوم توفي
تعلــم  ومواهــب  بمهــارات  ترتبــط  التــي 

الطــالب.
إجماع2,582,620.04

3

شــراكة  خــالل  مــن  الخدمــات  تكامــل 
المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  المدرســة 
ــات  ــارية والمؤسس ــات االستش ــل (المنظم مث
الصحيــة والترفيهيــة وغيرهــا مــن الــوكاالت 

والتجاريــة). الثقافيــة 

إجماع2,552,560.01

4

ــل الطــالب،  طــرح خدمــات للمجتمــع مــن قب
واألســر، والمــدارس مثــل إعــادة التدويــر، 
والمناســبات الوطنيــة، وغيرهــا مــن األنشــطة 

ــة المســنين...إلخ. ــار ورعاي الخاصــة بالكب

إجماع2,682,750.07

5
مشــاركة خريجــي الجامعــات فــي البرامــج 
المدرســية للطــالب فــي المرحلتين المتوســطة 

ــة. والثانوي
إجماع2,522,560.04

إجماع2,572,610.04الدرجة الكلية

جدول )6):
 متوسطات درجات األهمية في المرحلتين الثانية والثالثة، والفرق بينهما، ودرجة األهمية لكل مقترح من 

المقترحات المرتبطة بصيغ الشراكة المجتمعية في مجال التعاون مع المجتمع.
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يتضــح مــن اجلــدول )6( حصــول املقرحــات املتعلقة 
بصيــغ الرشاكــة املجتمعيــة يِف اإلصــاح املــدريس 
املتعلقــة بمجــال التعــاون مــع املجتمــع يِف دول جَملــس 
ــت  ــا حصل ــرية، ك ــة كب ــة أمهي ــى درج ــاون ع التع
عــى درجــة إمجــاع عاليــة مــن اإلمجــاع بــن اخلــراء، 
ــة يِف  ــة األمهي ــطي درج ــن متوس ــرق ب ــث كان الف حي
املرحلتــن: الثانيــة والثالثــة أقــل مــن 0,04، مــا نســبته 
)1,3 %(، وهــذا يــدل عــى مســتوى إمجــاع عــاٍل بــن 
ــة  ــة إىل أمهي ــذه النتيج ــة ه ــزو الدراس ــراء. وتع اخل
ــة يِف إصاحهــا املــدريس يِف  ــاد الرشاكــة املجتمعي اعت
ــاون  ــس التع ــدول جَمل ــع ب ــع املجتم ــاون م ــال التع جَم
ــة  ــن كاف ــاب واألرس ع ــات للط ــري معلوم ــى توف ع
اخلدمــات الصحيــة والثقافيــة والرفيهيــة واالجتاعيــة 
ــارات  ــع مه ــب م ــي تتناس ــع والت ــرة يِف املجتم املتوف
ومواهــب تعلــم الطــاب، باإلضافــة إىل أمهيــة تكامل 
ــات  ــة ومؤسس ــة املدرس ــال رشاك ــن خ ــات م اخلدم
االستشــارية  )املنظــات  مثــل  املــدين  املجتمــع 
مــن  وغريهــا  والرفيهيــة  الصحيــة  واملؤسســات 
ــات  ــم خدم ــة(، وتقدي ــة والتجاري ــوكاالت الثقافي ال
ــدارس  ــاب، واألرس، وامل ــل الط ــن قب ــع م للمجتم
مثــل إعــادة التدويــر، واملناســبات الوطنيــة، وغريهــا 
ــنن... ــة املس ــار ورعاي ــة بالكب ــطة اخلاص ــن األنش م
ــات يِف  ــي اجلامع ــاركة خرجي ــة إىل مش ــخ، باإلضاف إل
ــطة  ــن املتوس ــاب يِف املرحلت ــية للط ــج املدرس الرام
ــة  ــج دراس ــع نتائ ــج م ــك النتائ ــق تل ــة، وتتف والثانوي
إبراهيــم )2016( والتــي تبنــت بعــض صيغ املشــاركة 

ــابقة يِف  ــة الس ــغ املقرح ــع الصي ــق م ــة تتف املجتمعي
ــع. ــع املجتم ــاون م ــال التع جَم

التصور املقرح: 
النظــري  اإلطــار  تــم عرضــه يِف  مــا  إىل  اســتناًدا 
للدراســة عــن األســس الفكريــة للرشاكــة املجتمعيــة 
التعــاون  جَملــس  بــدول  املــدريس  اإلصــاح  يِف 
أبســتاين  لنمــوذج  التنظرييــة  واألطــر  اخلليجــي، 
)Epstein’s Model( يِف الرشاكــة املجتمعيــة، ومــا 
ــغ  ــرح صي ــن ط ــة م ــة امليداني ــه يِف الدراس ــم تناول ت
لرشاكــة جَمتمعيــة يِف اإلصــاح املــدريس يِف ضــوء 
نمــوذج أبســتاين )Epstein’s Model( مــن وجهــة 
نظــر خــراء الربيــة، يمكــن وضــع التصــور املقــرح 
لرشاكــة جَمتمعيــة فاعلــة يِف اإلصــاح املــدريس بــُدَوِل 
ــِس التََّعــاُوِن اخلليجــي يِِف ضــوء نمــوذج أبســتاين  جََمِْل
)Epstein’s Model( للرشاكــة املجتمعيــة وفًقــا 

ــة: ــوات التالي للخط
املنطلقات النظرية للتصور املقرح:

ــاح  ــق اإلص ــة حتقي ــرح لكيفي ــور املق ــق التص ينطل
التعــاون اخلليجــي مــن  املــدريس بــدول جَملــس 
خــال الرشاكــة املجتمعيــة الفاعلــة يِف ضــوء نمــوذج 
أبســتاين )Epstein’s Model( مــن عــدة مســلات 

ــي: كــا ي
ــدة  ــة واح ــود جه ــى جه ــاد ع ــن االعت ال يمك  •
ــا  ــة بمفرده ــة واحلكوم ــى الدول ــار ع أو االقتص
ــن أن  ــل يمك ــدريس، ب ــاح امل ــود اإلص يِف جه
تكــون معظــم اجلهــود ترتكــز عــى مشــاركة 
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املحــي. واملجتمــع  األرسة 
ــاون  ــس التع ــدول جَمل ــدريس ب ــاح امل إن اإلص  •
اخلليجــي أصبــح رضورة جَمتمعيــة، يتمثــل يِف 
حتقيــق الكفــاءة املردوديــة التــي ترمــي إىل وضــع 
مــؤرشات أكثــر وضوًحــا وأكثــر حتديــًدا لقيــاس 
القــدرات واالحتياجــات يِف مراحــل التعليــم 
ــات  ــد للمؤه ــى جدي ــد معن ــوالً إىل حتدي وص
ــات  ــريات ومتطلب ــم املتغ ــاءم وحج ــة يت العلمي
التنميــة ومعايــري اإلنجــاز التــي تســعى إليــه 
مجيــع خطــط التنميــة بــكل دول جَملــس التعــاون 

ــي. اخلليج
باتــت املواءمــة املجتمعيــة هــي األســاس يِف كافــة   •
عمليــات اإلصــاح املــدريس بــدول جَملــس 
ــون  ــدف إىل أن يك ــي هت ــي، والت ــاون اخلليج التع
التعليــم أكثــر اتصــااًل بطبيعــة وثقافة ومشــكات 

ــع. املجتم
أهداف التصور املقرح:

هيدف التصور املقرح إىل حتقيق ما يي:
جَملــس . 1 بــدول  التعليميــة  اجلهــات  مســاعدة 

اإلدارات  يِف  املمثلــة  اخلليجــي  التعــاون 
ــم  ــي والفه ــع الوع ــة يِف رف ــات التعليمي واملديري
بــه  تقــوم  أن  الــذي يمكــن  للــدور  العميــق 
ــدريس  ــاح امل ــم اإلص ــع يِف دع األرسة واملجتم
ــدارس،  ــادي للم ــم امل ــم الدع ــال تقدي ــن خ م
وتقديــم برامــج توجيهيــة وإرشــادية يِف تربيــة 
األبنــاء، وعقــد برامــج تدريبيــة قائمــة عــى تنفيــذ 

الرامــج املدرســية، ومــا يرتبــط هبــا مــن أنشــطة 
ــة  ــة املجتمعي ــل الرشاك ــزل لتفعي ــة يِف املن تعليمي
الرشاكــة  تلــك  مــن  حتــد  قيــود  أي  وإلغــاء 

الفاعلــة.
التعــاون . 2 جَملــس  بــدول  املــدارس  مســاعدة 

اخلليجــي يِف فهــم الــدور الــذي ينبغي أن تقــوم به 
لتفعيــل الرشاكــة املجتمعيــة لإلصــاح املــدريس 
يِف كافــة مياديــن واملجــاالت العمليــة والتعليميــة، 
ــي واألرسة يِف  ــع املح ــج املجتم ــال دم ــن خ م

ــطتها. ــا وأنش ــا ومرشوعاهت ــة براجَمه كاف
مســاعد املجتمــع املحــي يِف دول جَملــس التعــاون . 3

اخلليجــي بــا يتضمنــه مــن مؤسســات ومنظــات 
خدميــة وجتاريــة وصناعيــة؛ عــى إدراك واجباتــه 
يِف دعــم الرشاكــة الفاعلــة يِف اإلصــاح املــدريس، 
ــا  ــألرس في ــادي ل ــم امل ــال الدع ــن خ ــواء م س
يتعلــق باملروفــات املدرســية وأدوات ووســائل 
الوالديــة  الربيــة  برامــج  وتقديــم  التعليــم، 
ــليمة يِف  ــاليب الس ــم باألس ــادة وعيه ــاء لزي لآلب
تربيــة األبنــاء والعنايــة بصحتهــم وتغذيتهــم، 
ــاء العاملــن يِف  وذلــك عــر إتاحــة الفــرص لآلب
مؤسســات املجتمــع املحــي للذهــاب واملشــاركة 

ــدريس. ــاح امل ــطة اإلص ــج وأنش يِف برام
مســاعدة األرسة عــى إدراك الــدور الــذي ينبغــي . 4

ــة يِف  ــة الفاعل ــال الرشاك ــن خ ــه م ــوم ب أن تق
كافــة مياديــن وجَمــاالت العمليــة التعليميــة كأحــد 
ــاح  ــة اإلص ــا عملي ــد عليه ــي يعتم ــري الت املعاي
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املــدريس بصــورة أساســية قائمــة عــى الشــفافية 
ــة. ــك الرشاك ــبية يِف تل واملحاس

مكونات التصور املقرح:
ــدريس  ــاح امل ــة لإلص ــة فاعل ــة جَمتمعي ــاء رشاك إن بن
ــوذج  ــوء نم ــي يِف ض ــاون اخلليج ــس التع ــدول جَمل ب

ــة  ــى تنمي ــوم ع ــتاين )Epstein’s Model( يق أبس
ــات  ــات والتفاع ــات والعاق ــن املارس ــة م جَمموع
بــن أطــراف الرشاكــة، بــا يــؤدي إىل حتقيــق أهــداف 
هــذه األطــراف، ويســاعدهم يِف االلتــزام ببنــود هــذه 
ــور  ــات التص ــم مكون ــد أه ــن حتدي ــة، ويمك الرشاك

ــايل:  ــكل الت ــه الش ــا يوضح ــرح ك املق

شكل )3( يوضح جماالت التصور املقرح للرشاكة املجتمعية الفاعلة لإلصالح املدريس بدول جملس التعاون اخلليجي.

ــدريس  ــاح امل ــة يِف اإلص ــة الفاعل ــة املجتمعي ــات الرشاك ــم ممارس ــح أه ــايل يوض ــدول الت واجل
ــة: ــج املتوقع ــتاين والنتائ ــوذج أبس ــاالت نم ملج
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النتائج المتوقعة لكل من:أهم الممارساتمجال
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توفيــر جملــة مــن اإلرشــادات الالزمــة لألســرة  	•
بشــأن الظــروف والشــروط المنزليــة التــي تدعــم تعلــم 
الطلبــة فــي كل مســتوى مــن مســتويات الصفــوف 

الدراســية.
األســري  الدعــم  برامــج  مــن  العديــد  طــرح  	•
ــن  ــة م ــة الطلب ــق برعاي ــا يتعل ــرة فيم ــاعدة األس لمس
حيــث الجوانــب الصحيــة والغذائيــة وغيرهــا مــن 

الخدمــات.
عقد دورات تثقيفية للوالدين للتنوير األسري. 	•

فــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  توظيــف  	•
ــة  ــوة واألمومــة) وتربي ــة (األب ــادة الوعــي بالوالدي زي
األطفــال فــي كل مرحلــة عمريــة وفــي كل صــف 

دراســي.
ــي  ــاركة ف ــل للمش ــن األه ــادات م ــتقطاب قي اس 	•
فهــم  علــى  األســر  لمســاعدة  اجتماعــات  إجــراء 
ــر. ــم األس ــى فه ــدارس عل ــاعدة الم ــدارس، ومس الم
الطلبــة  إلشــراك  طالبــي  مجلــس  تشــكيل  	•
بالتعــاون مــع األهــل فــي صنــع القــرارات المدرســية 

بالطلبــة. المتعلقــة 
ــن لجــان استشــارية مــن األهــل للمشــاركة  تكوي 	•
فــي صنــع القــرارات المدرســية المتعلقــة بالطلبــة.

الب
لط

ا

تفعيل اإلشراف األسري وتدعيم احترام الوالدين. 	•
والقيــم  والمعتقــدات  والعــادات  بالصفــات  الوعــي  	•

األســرة. قبــل  مــن  تــدرس  كمــا  اإليجابيــة 
تحقيــق التــوازن بيــن الوقــت الــذي يقضــى فــي الواجبــات  	•

ــرى. ــطة األخ ــن األنش ــا م ــة وغيره ــة المنزلي التعليمي
تحسين المواظبة على الحضور إلى المدرسة. 	•

ين
علم

الم
فهــم الخلفيــة الثقافيــة لألســر واهتماماتهــم واألهــداف  	•

أبنائهــم. وآراء  لهــم،  الالزمــة  واالحتياجــات 
احتــرام إســهامات وجهــود اآلبــاء التعليميــة ألبنائهــم،  	•
التعليميــة. الجوانــب  فــي  لديهــم  القــوة  جوانــب  ومعرفــة 
الكشــف عــن طبيعــة الفــروق الفرديــة بيــن الطلبــة،  	•
وزيــادة الوعــي بالمهــارات الخاصــة بتبــادل المعلومــات حــول 

تنميتهــم.

ور
ألم

ء ا
ليا

أو

ــم  ــي تعلي ــاء ف ــي تواجــه اآلب ــات الت ــم التحدي الوعــي بأه 	•
أبنائهــم.

معرفــة نوعيــة الدعــم المدرســي المتوفــر لآلبــاء فــي  	•
أبنائهــم. تعليــم 

مواكبــة ظــروف الحيــاة األســرية لتتناســب مــع بيئــة تعلــم  	•
ــاء. األبن
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عقد مؤتمرات مع جميع اآلباء -مرة واحدة  	•
في السنة على األقل- لتقديم اإلرشادات حول طبيعة 

العملية التعليمية.
تفعيل التواصل ثنائي االتجاه عبر إرسال  	•

المدرسة تقارير -أسبوعية أو شهرية- لألسرة تقيّم 
أوضاع الطلبة األكاديمية والسلوكية من أجل االطالع 

والتعليق عليها.
إرسال المدرسة كافة المعلومات لألسرة عن  	•

طبيعة البرامج والدورات واألنشطة لديها.
إرسال المدرسة معلومات وافية لألسرة حول  	•

طبيعة السياسات والبرامج واإلصالحات والتحوالت 
المدرسية.

إرسال جداول منتظمة للواجبات المنزلية للطلبة  	•
مدعومة باإلرشادات عبر الرسائل اإللكترونية 

والمكالمات الهاتفية.
إرسال بطاقات تقارير أداء الطالب/ اآلباء المشاركين 

في اللجان االستشارية في المؤتمرات.
	•
	•

الب
لط

ا

ــي الشــراكات الخاصــة والمحافظــة  ــم ف الوعــي بدوره 	•
عليهــا.

ــاظ  ــة للحف الوعــي بتقدمهــم العلمــي واحتياجاتهــم العملي 	•
تحســينه. أو  تقدمهــم  مســتوى  علــى 

والحضــور  الســلوك  فــي  المدرســة  سياســات  فهــم  	•
بالطلبــة. تتعلــق  التــي  المجــاالت  مــن  وغيرهــا 

اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن البرامج واألنشطة المدرسية.

ين
علم

الم

فــي  باآلبــاء  االتصــال  معلومــات  شــبكة  اســتخدام  	•
معهــم. التواصــل 

القــدرة علــى اســتنباط وفهــم وجهــات نظــر  زيــادة  	•
للطلبــة. المقدمــة  المدرســية  البرامــج  فــي  األســرة 

	•

ور
ألم

ء ا
ليا

فهم سياسات وبرامج وأنشطة المدرسة.أو 	•
التفاعــل مــع المعلميــن وســهولة التواصــل معهــم ومــع  	•

المدرســية. اإلدارة 
االستجابة الفعالة لعالج مشكالت الطلبة. 	•

الوعي بتقدم الطلبة ومتابعتهم. 	•

جدول )7)
يوضح أهم ممارسات الشراكة المجتمعية الفاعلة في اإلصالح المدرسي لمجاالت نموذج أبستاين والنتائج المتوقعة له.
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إجراء دراسات مسحية بريدية لتحديد المهارات  	•
والمواقع واألوقات لعدد األهالي الذين يستطيعون 

التطوع بالمدرسة.
تشجيع األهل على التطوع فيها لتقديم  	•

المساعدات في مجال السالمة وتشغيل البرامج 
المدرسية.

توفير مكان خاص لتنظيم العمل التطوعي  	•
واالجتماعات مشتملة على موارد من قبل األسر 

المتطوعة.
توفير المعلومات لألهل والطالب حول البرامج  	•

التطوعية المجتمعية.
مساعدة الطلبة واألهل في عمل خدمات  	•

تطوعية للمجتمع من خالل نشاطات غير منهجية.
	•
	•

الب
لط

ا

ــن  ــابها م ــم اكتس ــي يت ــارات الت ــن المه ــم م ــادة التعل زي 	•
أنشــطة التطــوع أو االهتمامــات المســتهدفة مــن المتطوعيــن.

اكتساب مهارات التواصل مع البالغين. 	•
والمواهــب  والمهــن  المهــارات  مــن  الكثيــر  إدراك  	•
المتطوعيــن. مــن  وغيرهــم  الوالديــن  مــن  والمســاهمات 

ين
علم

الم

ــي  ــم وف ــي أبنائه ــم ف ــاء واهتماماته ــب اآلب إدراك مواه 	•
المدرســة.

زيــادة االهتمــام بالفــروق الفرديــة بيــن الطلبــة مــن  	•
المتطوعيــن. مــن  المســاعدة  توفيــر  خــالل 

ــاليب  ــق وأس ــرح طرائ ــي ط ــر ف ــراك األس ــة إلش القابلي 	•
جديــدة تســهم فــي تعلــم الطلبــة بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن ال 

يتطوعــون فــي المدرســة.

ور
ألم

ء ا
ليا

أو

ــة  ــارات الخاص ــي المه ــب ف ــن المكاس ــد م ــق مزي تحقي 	•
التطوعــي. العمــل  مــن 

فهــم وظيفــة المعلميــن وزيــادة مســتويات المســؤولية فــي  	•
ــاء. ــزل لألبن ــي المن ــة ف ــطة التعليمي ــن األنش ــد م ــل مزي تحم

فــي  العمــل  علــى  القــدرة  حــول  النفــس  فــي  الثقــة  	•
ــة أو اتخــاذ خطــوات لتحســين تعليمهــم. المدرســة ومــع الطلب
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تقديم معلومات لآلباء عن المهارات المطلوبة  	•
للطالب في جميع المواد الدراسية وفي كل صف.
توفير معلومات لآلباء عن القواعد المدرسية  	•

للواجبات المنزلية للطالب، وكيفية متابعة ومراقبة 
ومناقشة أعمالهم المدرسية في المنزل.

توفير معلومات لآلباء عن كيفية مساعدة الطلبة  	•
على تحسين مهاراتهم في الفصول الدراسية المختلفة.
تصميم جدول منظم للواجبات المنزلية المطلوبة  	•

من الطلبة لمناقشتها والتفاعل مع أسرهم حول ما 
يتعلمونه في الفصول الدراسية.

	•
	•

الب
لط

ا

إنجاز الواجبات المنزلية بكفاءة عالية. 	•
تكوين اتجاه إيجابي نحو التكليفات المدرسية. 	•

القدرة على فهم الذات كمتعلمين. 	•
اكتساب مهارات وبناء القدرات المرتبطة بالعمل  	•

الفصلي والواجبات المنزلية.

ين
علم

الم

تصميم الواجبات المنزلية بشكل يتناسب مع الفروق  	•
الفردية للطلبة.

االعتراف بجهود جميع األسر في تحفيز وتعزيز تعلم  	•
الطلبة.

الرضا عن مشاركة األسرة ودعمها في العملية التعليمية. 	•

ور
ألم

ء ا
ليا

فهم البرنامج التعليمي الخاص بأبنائهم.أو 	•
مناقشة األعمال المدرسية والفصلية والواجبات المنزلية  	•

للطالب.
معرفة كيفية تدعيم الطلبة وتشجيعهم ومساعدتهم. 	•
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g المشــاركة الفاعلــة لمجالــس اآلبــاء أو المجالــس 	•

االستشــارية لدعــم قيــادة اآلبــاء ومشــاركتهم.
للضغــط  مســتقلة  تأييــد  جماعــات  تكويــن  	•
المدرســة. وتحســين  إصــالح  أجــل  مــن  والعمــل 

تكوين اللجان والمجالس على مستوى المناطق  	•
التعليمية إلشراك األسرة والمجتمع المحلي في 

اإلصالح المدرسي.

الب
لط

الوعي بحقوق الطلبة وكيفية حمايتها.ا 	•
القــرارات  واتخــاذ  صنــع  فــي  اآلبــاء  تمثيــل  إدراك  	•

. رســية لمد ا
معرفة سياسات اآلباء وخبراتهم تجاه تعلمهم. 	•
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آليات تطبيق التصور املقرح:
املجتمعيـــة:  للرشاكـــة  فريـــق  تكويـــن  )أوالً( 
مـــن خـــال إعـــادة النظـــر يِف اهليـــكل التنظيمـــي 

ملجالـــس األمنـــاء واآلبـــاء واملعلمـــن باملـــدارس 
بحيـــث يكـــون هيكلـــه التنظيمـــي عـــى النحـــو 

التـــايل:
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ين
علم

الم

النظــرة القائمــة علــى المســاواة لممثلــي األســر وقادتهــم  	•
فــي اللجــان والتنظيمــات المدرســية األخــرى.

إدراك أهميــة رؤى وتصــورات اآلبــاء كعامــل مهــم فــي  	•
وضــع السياســات واتخــاذ القــرارات.

ور
ألم

ء ا
ليا

تبــادل الخبــرات والتواصــل مــع األســر والعائــالت أو 	•
األخــرى.

المركزيــة  للســلطات  التعليميــة  السياســات  إدراك  	•
والمدرســية. والمحليــة 

إدراك أهمية صوت اآلباء في القرارات المدرسية. 	•
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ــة  ــن كاف ــر ع ــالب واألس ــات للط ــر معلوم توفي 	•
الخدمــات الصحيــة والثقافيــة والترفيهيــة واالجتماعية.
توفيــر معلومــات عــن األنشــطة المجتمعيــة التــي  	•

ترتبــط بمهــارات ومواهــب تعلــم الطــالب.
ــة  ــراكة المدرس ــالل ش ــن خ ــات م ــل الخدم تكام 	•
(المنظمــات  مثــل  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 
والترفيهيــة  الصحيــة  والمؤسســات  االستشــارية 

والتجاريــة). الثقافيــة  الــوكاالت  مــن  وغيرهــا 
طــرح خدمــات للمجتمــع مــن قبــل الطــالب،  	•
واألســر، والمــدارس مثل إعــادة التدوير، والمناســبات 
ــار  ــة بالكب ــطة الخاص ــن األنش ــا م ــة، وغيره الوطني

ورعايــة المســنين ...الــخ.
البرامــج  الجامعــات فــي  مشــاركة خريجــي  	•
المتوســطة  المرحلتيــن  فــي  للطــالب  المدرســية 

لثانويــة. وا
	•
	•

الب
لط

ا

فــي  والعمــل  التعليــم  ومســارات  بالمهــن  الوعــي  	•
. لمســتقبل ا

زيــادة المهــارات والمواهــب مــن خــالل إثــراء الخبــرات  	•
المنهجيــة والالمنهجيــة.

الوعــي بنوعيــة البرامــج والخدمــات والمــوارد والفرص  	•
ــع. ــع المجتم ــة م ــط الطلب ــي ترب الت

ين
علم

الم

إدراك موارد المجتمع إلثراء طرائق التدريس. 	•
ــن  ــن والشــركاء التجاريي ــف الموجهي ــي توظي ــارة ف المه 	•
الطلبــة  لمســاعدة  المحلــي وغيرهــم  المجتمــع  ومتطوعــي 

التعليميــة. والخبــرات  الممارســات  وتحســين 
ــي  ــى مســاعدات ف ــاج إل ــي تحت ــة الت ــة أســر الطلب معرف 	•

أبنائهــم. تعليــم 

ور
ألم

ء ا
ليا

ومســاهمات أو المجتمــع  فــي  المدرســة  بــدور  الوعــي  	•
المدرســة. فــي  المجتمــع 

التفاعل مع األسر األخرى في األنشطة المجتمعية. 	•
معرفة واستخدام الموارد المحلية. 	•
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Cre-  حيــث يعــد بنــاء وتشــكيل فريــق العمــل
املناســبة  الوســيلة  هــو   ate an Action Team
واألرسة  املدرســة  بــن  وفعالــة  حقيقيــة  لرشاكــة 
ــم  ــس يِف تقوي ــذا املجل ــام ه ــن مه ــع، وتكم واملجتم
املارســات املدرســية احلاليــة، وتنظيــم اخليــارات 
للرشاكــة  الداعمــة  املارســات  لتطبيــق  املتاحــة 
ــذ  ــدريس، وتنفي ــاح امل ــتهدفة لإلص ــة املس املجتمعي
التاليــة،  اخلطــوات  وتقويــم  املحــددة،  األنشــطة 
يِف  املارســات  وتنســيق  حتســن  يِف  واالســتمرار 
املجــاالت الســتة للرشاكــة، وتقــرح الدراســة أن 
تكــون مــدة عمــل هــذا الفريــق مــن ســنتن إىل 
ثاثــة ســنوات، ويتــم جتديــد األعضــاء ســنوًيا لدفــع 

احليويــة يِف الفريــق. 
ويتحــدد دور الرئيــس ونائبــه يِف: تصميــم خطــة 
ــق  ــين وف ــن دراس ــكل عام ــق ل ــل الفري ــة عم لطريق
رؤيــة الفريــق وتطلعاتــه، وإضافــة خطــة الفريــق 

ــة. ــل املدرس ــة عم ــن خط ضم
بينــا يضطلــع دور فريــق توثيــق العاقــة بــن املدرســة 
الفرصــة  إتاحــة  يِف:  فيتحــدد  واملجتمــع  واألرسة 
يِف  الــرأي  إلبــداء  واألرسة  املجتمــع  ملؤسســات 
ــع  ــة، وتنوي ــل املدرس ــري عم ــط لس ــداد والتخطي اإلع
ــراف  ــن األط ــة ب ــورة دائم ــل بص ــاليب التواص أس
الثاثــة بشــكل ديناميكــي، واالســتفادة مــن آراء 
ــد  ــاته واألرسة عن ــا يِف مؤسس ــع ممث ــكار املجتم وأف
اختــاذ القــرارات املدرســية مــن خــال فريــق الرشاكــة 
لــألرس يِف  ميدانيــة  زيــارات  وتنظيــم  املجتمعيــة، 
املجتمــع املحــي هبــدف تنســيق اجلهــود وتوحيدهــا، 
باإلضافــة إىل دعــوة ذوي اخلــرات الربويــة واملعرفيــة 
ــة  ــات فريــق الرشاكــة املجتمعي ــراء برامــج وفاعلي إلث

ــدريس. ــاح امل لإلص
ــة  ــاالت الرشاك ــم جَم ــق دع ــدور فري ــق ب ــا يتعل وفي
املجتمعيــة والتــي تتكــون مــن ســت وحــدات موزعــة 

شكل )4( يوضح اهليكل التنظيمي ملجلس الرشاكة املجتمعية لإلصالح املدريس
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ــي:  ــا ي عــى جَمــاالت التصــور املقــرح فيتحــدد في
دور وحــدة الرعايــة الوالديــة: تزويــد اآلبــاء  )أ( 
بمعلومــات عــن طبيعــة وخصائــص املرحلــة العمريــة 
وأســاليب التغذيــة الســليمة وطــرق الوقايــة مــن 
األمــراض ألبنائهــم الطلبــة، ومســاعدة اآلبــاء يِف حــل 
ــاء،  ــا األبن ــرض هل ــي يتع ــلوكية الت ــكات الس املش
واحلصــول عــى معلومــات عــن جوانــب القــوة 
والضعــف يِف شــخصية األبنــاء، وتدريــب اآلبــاء عــى 
ــم. ــزة للتعل ــة وحمف ــة داعم ــة منزلي ــداد بيئ ــة إع كيفي

مؤمتــر  تنظيــم  التواصــل:  وحــدة  دور  )ب(  
)لقــاء( ســنوي جلميــع أرس الطلبــة لبحــث كافــة 
ــق  ــال وثائ ــم، وإرس ــم والتعل ــة التعلي ــب عملي جوان
ــي  ــدم العلم ــن التق ــة ع ــورة منتظم ــعارات بص أو إش
موقــع  تصميــم  إىل  باإلضافــة  الطلبــة،  ألبنائهــم 
ــت  ــبكة اإلنرن ــى ش ــة ع ــس الرشاك ــروين ملجل إليك
واســتخدامه للتواصــل مــع أوليــاء األمــور يِف أي أمــر 
ــوال  ــط ج ــري خ ــة، وتوف ــم الطلب ــة وتعلي ــق بربي يتعل
ــن  ــة يتمك ــات املنزلي ــص للواجب ــس آب( خمص )وات
اآلبــاء خالــه مــن تقديــم مقرحــات أو استفســارات 
بشــأن واجبــات الطلبــة، وتزويــد اآلبــاء بأرقــام 
ــية  ــإلدارة املدرس ــروين ل ــد االلك ــات أو الري تليفون
واملعلمــن واألخصائيــن حتــى يســهل االتصــال هبــم 
ــم  ــة وتعلي ــق بربي ــي تتعل ــور الت ــن األم ــر م يِف أي أم

ــة. ــم الطلب أبنائه
)جــــ( دور وحــدة التطــوع: دعــوة اآلبــاء للمســامهة 
الرحــات  وتنظيــم  املدرســية  الصيانــة  أعــال  يِف 

ــية  ــة املدرس ــابقات الرياضي ــم املس ــارض وتنظي واملع
واملحليــة  القوميــة  االحتفــاالت  يِف  واملشــاركة 
املدرســية، وتوفــري حجــرة مســتقلة جيتمــع فيهــا 
ــب  ــة، بجان ــال التطوعي ــًزا لألع ــون مرك ــاء وتك اآلب
أو حمــارضات عــن  تدريبــات  أو  لقــاءات  تنظيــم 
األعــال التطوعيــة املدرســية التــي يمكــن أن يشــارك 

ــاء. ــا اآلب فيه
ــاد  ــه وإرش ــزل: توجي ــم يِف املن ــدة التعل )د( دور وح
اآلبــاء عــن كيفيــة متابعــة ومناقشــة األعــال املدرســية 
ــارات  ــاء بامله ــة اآلب ــزل، وتوعي ــة باملن ــم الطلب ألبنائه
ــية،  ــواد الدراس ــف امل ــم يِف خمتل ــن أبنائه ــة م املطلوب
بجانــب مســاعدة اآلبــاء عــى فهــم املناهــج الدراســية 
وأســاليب تدريســها ملســاعدة أبنائهــم يِف املنــزل، 
وتوفــري جــدول منتظــم مــن الواجبــات املنزليــة 
للطــاب، وتزويدهــم بقائمــة مــن األنشــطة متكنهــم 
العلمــي،  الطلبــة  أبنائهــم  مســتوى  حتســن  مــن 
ــي  ــة الت ــت التعليمي ــع اإلنرن ــة بمواق ــال قائم وإرس
ــد  ــال مواعي ــة، وإرس ــم الطلب ــادر تعل ــن مص تتضم
االختبــارات الفصليــة والنهائيــة بصــورة منتظمــة 

ــا. ــم يِف أدائه ــاعدوا أبناءه ــى يس حت
ــدريس: إرشاك  ــرار امل ــع الق ــدة صن )هــــ( دور وح
ــا  ــة وتطويره ــالة املدرس ــة ورس ــع رؤي ــاء يِف وض اآلب
ــور  ــة حلض ــورة منتظم ــاء بص ــوة اآلب ــام، ودع كل ع
وإرســال  واملعلمــن،  لآلبــاء  العموميــة  اجلمعيــة 
ــاء  ــاء واآلب ــس األمن ــات جَمل ــد ورشوط انتخاب مواعي
ــذايت  ــم ال ــق التقوي ــاء يِف فري ــن، وإرشاك اآلب واملعلم
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ــر  ــن والتطوي ــاح والتحس ــق اإلص ــة أو فري للمدرس
ــدريس. امل

املحــي:  املجتمــع  مــع  التعــاون  وحــدة  دور  )و( 
ــة  ــات الصحي ــة اخلدم ــن كاف ــق تتضم ــال وثائ إرس
والثقافيــة والرفيهيــة واالجتاعيــة يِف املجتمــع املحيــط 
ــطة  ــو األنش ــاء نح ــه اآلب ــاء، وتوجي ــة لآلب باملدرس
ــم  ــب تعل ــارات ومواه ــط بمه ــي ترتب ــة الت املجتمعي
ــم  ــاء لتقدي ــة لآلب ــة الفرص ــة، وإتاح ــم الطلب أبنائه
خدمــات إرشــادية أو تعاونيــة للمســنن وبرامــج حمــو 
األميــة وتعليــم الكبــار والتشــجري، ومســاعدة اآلبــاء 
ــج  ــة وبرام ــة الوالدي ــج الربي ــى برام ــول ع يِف احلص
ــة  ــات املجتمعي ــم يِف املؤسس ــة لوظائفه ــة املهني التنمي
ــول  ــاء يِف احلص ــاعدة اآلب ــة، ومس ــة باملدرس املحيط
ــزي  ــة أو ال ــأن األدوات الكتابي ــات بش ــى ختفيض ع
ــع  ــاون م ــال التع ــن خ ــة م ــم الطلب ــدريس ألبنائه امل

ــي. ــع املح ــات املجتم مؤسس
)ثانًيــا( احلصــول عــىل األمــوال وغرهــا مــن مصــادر 
 :Obtain Funds and other Support الدعــم 
حيتــاج جَملــس الرشاكــة املجتمعيــة لإلصــاح املدريس 
ــى  ــاق ع ــة لإلنف ــة إىل ميزاني ــه الفرعي ــه ووحدات وفرق
برامــج وأنشــطة الرشاكــة، وهنــاك عــدد مــن مصــادر 
ــل يِف:  ــل تتمث ــوال للتموي ــذه األم ــى ه ــول ع احلص
األرس ورجــال األعــال والــرشكات واملرشوعــات 
مــن  الرســمي  التمويــل  إىل  باإلضافــة  املدرســية، 
ــم يِف  ــة والتعلي ــتوى وزارات الربي ــى مس ــة ع الدول
دول جَملــس التعــاون اخلليجــي أو اإلدارات املحليــة أو 

ــات. ــئون البلدي ش
Identify Start� ثالًثــا( حتديــد نقــاط البدايــة(
ing Point: تبــدأ فــرق عمــل جَملــس الرشاكــة 
املجتمعيــة لإلصــاح املــدريس ووحداتــه الفرعيــة يِف 
هــذه املرحلــة عــى مجــع املعلومــات حــول املارســات 
ــا  ــدريس جنًب ــاح امل ــب اإلص ــي تتطل ــرات الت واخل
ــات  ــرات ورغب ــر وخ ــات نظ ــع وجه ــب م إىل جن
املــدارس  وقائــدي  األمــور  وأوليــاء  املعلمــن 
الســابقة  التقييــات  إىل  باإلضافــة  والطــاب، 
ــودة  ــرق اجل ــن ف ــا م ــم إجراُؤه ــي ت ــة والت للمدرس
حــول الرشاكــة املجتمعيــة، مــع اســتخدام فــرق 
عمــل جَملــس الرشاكــة املجتمعيــة لإلصــاح املــدريس 
مثــل  األدوات  مــن  للعديــد  الفرعيــة  ووحداتــه 
ــارض  ــك حم ــخ، وكذل ــتبيانات واملقابات ... إل االس
ــات  ــن أو اجتاع ــاء واملعلم ــس اآلب ــات جَمال اجتاع
القيــادات املدرســية للكشــف عــن آراء الــرشكاء 
ــن  ــم م ــم وتطلعاهت ــم وآماهل ــى اهتاماهت ــرف ع والتع
مــردود تلــك الرشاكــة املجتمعيــة لإلصــاح املــدريس 
املنشــود، وحتديــد نقــاط القــوة احلاليــة اإلجيابيــة 
ــا  ــي هب ــب الت ــة يِف اجلوان ــريات الازم ــة والتغي الراهن
ــن  ــف ع ــة، والكش ــك الرشاك ــف لتل ــور وضع قص
التوقعــات املنشــودة للمعلمــن مــن األرسة والعكس. 
)رابًعــا( تطويــر خمطــط تفصيــي ملــدة ثــالث ســنوات 
Develop a Three- وخطــة عمــل ملــدة ســنة
Year  Outline  and  a  One-Year  Ac�
والبيانــات  املعلومــات  خــال  مــن   :tion Plan
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ــرق  ــن لف ــة، يمك ــة الثالث ــا يِف املرحل ــم مجعه ــي ت الت
عمــل جَملــس الرشاكــة املجتمعيــة لإلصــاح املــدريس 
ووحداتــه الفرعيــة وضــع خمطــط تفصيــي ملــدة ثــاث 
ــى  ــاعد ع ــي تس ــوات الت ــم اخلط ــمل أه ــنوات يش س
تقــدم املدرســة نحــو اإلصــاح املــدريس مــن خــال 
حتديــد نقــاط االنطــاق يِف كل نــوع مــن أنــواع 
ــل  ــرق عم ــمل ط ــك تش ــة، وكذل ــة املجتمعي الرشاك
كل وحــدة فرعيــة مــن وحــدات املجلــس آلليــة 
ــد  ــج واح ــع يِف برنام ــة واألرسة واملجتم ــج املدرس دم
ــن  ــداف حتس ــة بأه ــرشاكات املرتبط ــن ال ــك م متاس
ــم خمطــط تفصيــي خلطــة  املدرســة مــن خــال تصمي
ــداء  ــة إلب ــراف الرشاك ــى أط ــا ع ــم عرضه ــنوية يت س
ــذ  ــق أن يأخ ــى الفري ــا؛ وع ــم عليه ــم وتعليقاهت آرائه
بالتعديــات واآلراء واملقرحــات التــي جيمــع عليهــا 

ــرشكاء. ال
ــى  ــا ع ــز فيه ــم الركي ــة يت ــذه املرحل ــظ أن ه وياح
مجلــة مــن القضايــا مــن أمههــا: توزيــع مســئوليات كل 
مرحلــة مــن مراحــل الرشاكــة ومــن يقــوم بتنفيذهــا، 
للتدريــب  رضورة  هنــاك  كانــت  إذا  مــا  وحتديــد 
ــة  ــف الازم ــن التكالي ــف ع ــذ، والكش ــد التنفي عن
ــي  ــل الت ــادر التموي ــة، ومص ــطة املطلوب ــذ األنش لتنفي
ــري  ــاء املعاي ــطة، وبن ــك األنش ــا لتل ــتعانة هب ــم االس يت
ومــؤرشات التقويــم التــي يتــم االســتناد إليهــا لقيــاس 
األداء يِف عمليــة اإلصــاح املــدريس، ونوعيــة اآلثــار 
املرتبــة عــى الطلبــة واملعلمــن واآلبــاء لــكل مرحلــة 

ــة.  ــك الرشاك ــل تل ــن مراح م

Contin�  )خامًســا( مواصلــة التخطيــط والعمــل
ue Planning and Working

تعتمــد تلــك املرحلــة عــى إبــراز مــا تــم عملــه 
ــة  ــة املجتمعي ــود الرشاك ــدم يِف جه ــازات تق ــن إنج م
ــال  ــن خ ــك م ــدريس، وذل ــاح امل ــة لإلص الفاعل
ــة  ــة وزارات الربي ــت رعاي ــنوي حت ــر س ــد مؤمت عق
ــع  ــي جلمي ــاون اخلليج ــس التع ــدول جَمل ــم ب والتعلي
املــدارس، تــرز فيــه كل مدرســة إنجازاهتــا يِف كل 
مرحلــة مــن مراحــل الرشاكــة املجتمعيــة، ويتــم فيــه 
ــدارس واألرس  ــن امل ــات ب ــرات واملقرح ــادل اخل تب
وأعضــاء املجتمــع املحــي، ممــا يــؤدي إىل تطويــر أداء 
فــرق العمــل بــكل مدرســة وحتديــد ســبل التحســن 

ــة. ــنة التالي يِف الس

متطلبات تطبيق التصور املقرح:
تتحــدد أهــم متطلبــات نجــاح التصــور املقــرح فيــا 

يــي:
ـــة  ـــة املجتمعي ـــاق الرشاك ـــي يِف نط ـــدم التدرجي )أ( التق
Progress  in  communi ty  par tner-
ship is incremental: حيـــث جيـــب توســـيع 
ــة يِف  ــة الفاعلـ ــة املجتمعيـ ــل الرشاكـ ــاق مراحـ نطـ
جَمـــال اإلصـــاح املـــدريس بـــن أطـــراف الرشاكـــة 
الثـــاث )املدرســـة واألرسة واملجتمـــع املحـــي( كل 
عـــام، بـــا يعـــود بالنفـــع عـــى مزيـــد مـــن الطلبـــة 
يِف العمليـــة التعليميـــة، حيـــث تعـــد مـــدة الثـــاث 
ــة  ــة املجتمعيـ ــذ الرشاكـ ــط لتنفيـ ــنوات للتخطيـ سـ
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بجوانبهـــا املتكاملـــة هـــي احلـــد األدنـــى مـــن 
ـــة  ـــة املجتمعي ـــس الرشاك ـــرق جَمل ـــازم لف ـــت ال الوق
ــاالت  ــن جَمـ ــال مـ ــدريس يِف كل جَمـ ــاح املـ لإلصـ
ـــبان  ـــع يِف احلس ـــب أن يوض ـــه جي ـــث إن ـــة، حي الرشاك
ـــاركون يِف  ـــة ال يش ـــن والطلب ـــع األرس واملعلم أن مجي
ـــرط  ـــطة ال يش ـــع األنش ـــا أن مجي ـــطة، ك ـــع األنش مجي
ــط  ــع التخطيـ ــه مـ ــل، وأنـ ــاح الكامـ ــا النجـ فيهـ
اجليـــد والتنفيـــذ املـــدروس واألنشـــطة املصممـــة 
ـــتكال  ـــتمرة الس ـــينات املس ـــًدا والتحس ـــًا جي تصمي
ـــق  ـــة، يتحق ـــة بالرشاك ـــة خاص ـــاكل تنظيمي ـــاء هي بن
ـــات  ـــق النجاح ـــتقبل وحتقي ـــل باملس ـــادة يِف العم الري

املنشـــودة. 
ــية  ــج الدراسـ ــاح املناهـ ــى إصـ ــز عـ )ب( الركيـ
Focus on Curricular and in-  والتعليميـــة
ــز  ــب أن يركـ ــث جيـ structional reform: حيـ
ـــدريس  ـــاح امل ـــة يِف اإلص ـــة املجتمعي ـــج الرشاك برنام
ــوازن،  ــكل متـ ــب بشـ ــة الطالـ ــم وتنميـ ــى تعلـ عـ
ويمكـــن حتقيـــق دعـــم جوانـــب الـــرشاكات التـــي 
تســـتهدف مســـاعدة الطلبـــة عـــى النجـــاح يِف 
ـــزي  ـــل املرك ـــق التموي ـــال صنادي ـــن خ ـــة م املدرس
ـــاح  ـــتهدف إص ـــي تس ـــي والت ـــي أو املح أو اإلقليم
ــة  ــا أن متابعـ ــة، كـ ــية والتعليميـ ــج الدراسـ املناهـ
التعليميـــة  املنزليـــة  للواجبـــات  األرسة  وفهـــم 
مـــع الطلبـــة يكـــون لـــه األثـــر يِف دعـــم وتعميـــق 
ــا  ــم، كـ ــم ومواهبهـ ــة واهتاماهتـ ــارات الطلبـ مهـ
ـــي  ـــنوية الت ـــرات الس ـــال املؤمت ـــن خ ـــن م ـــه يمك أن

يشـــارك فيهـــا الطلبـــة واملعلمـــون واألرس حتســـن 
مســـتوى املناهـــج الدراســـية والتعليميـــة، كأحـــد 

أهـــم خطـــوات اإلصـــاح املـــدريس املنشـــود.
Rede-  )ج( إعـــادة تعريـــف تنميـــة العاملـــن
عامـــل  يعـــد   :fining Staff Development
النجـــاح يِف هـــذا التصـــور املقـــرح فريـــق العمـــل 
ـــة يِف  ـــة الفاعل ـــة املجتمعي ـــق الرشاك ـــارك يِف حتقي املش
ـــؤولن  ـــن املس ـــب م ـــا يتطل ـــدريس، مم ـــاح امل اإلص
إعـــادة هيكلـــة نظـــم العمـــل وبنـــاء قـــدرات 
ومواهـــب كافـــة املشـــاركن مـــن األرس والطلبـــة 
واملعلمـــن وأفـــراد املجتمـــع املحـــي، وذلـــك 
عـــن طريـــق تنفيـــذ العديـــد مـــن برامـــج التنميـــة 
املهنيـــة ألطـــراف الرشاكـــة داخـــل املدرســـة، كـــا 
أن هنـــاك حاجـــة ملحـــة إىل توفـــري العديـــد مـــن 
الرامـــج أو الـــدورات أو الفصـــول التدريبيـــة 
ـــة  ـــاء اخلدم ـــل وأثن ـــدارس قب ـــدي امل ـــن وقائ للمعلم
ــن  ــي مـ ــم املهنـ ــد عملهـ ــى حتديـ ــاعدهتم عـ ملسـ
ـــل  ـــة العم ـــن دافعي ـــد م ـــا يزي ـــرشاكات، مم ـــث ال حي
ـــذ  ـــة يِف تنفي ـــات املحلي ـــع األرس واملجتمع ـــز م املنج

بنـــود الرشاكـــة. 
ـــبل  ـــرح وس ـــور املق ـــق التص ـــق تطبي ـــات حتق معوق

ـــا: ـــب عليه التغل
ــد مـــن املعوقـــات التـــي يمكـــن أن  ــاك العديـ هنـ
حتـــول دون تطبيـــق التصـــور املقـــرح بكفـــاءة 
ـــب  ـــبل التغل ـــات وس ـــذه املعوق ـــل ه ـــة، وتتمث وفاعلي

ــدول اآليت: ــا يِف اجلـ عليهـ
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سبل التغلب على المعوقالمعوق
قلــة الوعــي الكامــل لــدى قائــدي المــدارس والمعلميــن بالــدور 
واألســرة  الفــرد  تجــاه  المدرســة  بــه  تقــوم  الــذي  االجتماعــي 

والمجتمــع.

ــراكة  ــة الش ــي واإلدراك لطبيع ــادة الوع ــتهدف زي ــة تس ــة دورات تدريبي إقام
ــد التــي يمكــن  ــة بيــن األســرة والمدرســة والمجتمــع المحلــي والفوائ المجتمعي

ــك الشــراكة.  تحقيقهــا مــن تل
قلــة دافعيــة عمــل األخصائــي االجتماعــي والنفســي فــي تقديــم 
ــاليب  ــاء بأس ــة اآلب ــتهدف توعي ــي تس ــرات الت ــدوات والمحاض الن

ــن. ــة الموهوبي ــم الطلب ــع أبنائه ــل م التعام

زيــادة فاعليــة عمــل األخصائــي االجتماعــي والنفســي مــن خــالل عقــد دورات 
توعيــة بأهميــة أدوارهــم فــي تحقيــق نجــاح أهــداف الشــراكة المجتمعيــة 

ــي اإلصــالح المدرســي. المنشــودة ف

ــة  ــة المخصص ــادات المالي ــة االعتم ــة وقل ــوارد المالي ــف الم ضع
للشــراكة المجتمعيــة.

إتاحــة الصالحيــة اإلداريــة الكاملــة للمدرســة فــي تدبيــر مواردهــا الماليــة مــن 
المجتمــع المحلــي المحيــط بهــا بصــورة قانونيــة ســليمة، باإلضافــة إلــى زيــادة 

االعتمــادات الماليــة الحكوميــة المخصصــة للمــدارس. 

قلــة توافــر المعلومــات والبيانــات المطلوبــة بيــن أطــراف الشــراكة 
. لمجتمعية ا

عقــد شــراكة مــع بعــض الشــركات الخاصــة للمســاهمة فــي بنــاء قواعــد 
معلومــات وبيانــات تربــط المدرســة بالمجتمــع المحلــي وأوليــاء األمــور. 

ارتبــاط عمليــات الشــراكة بالقيــادات السياســية والتعليميــة ممــا 
ــتقرة. ــر مس ــا غي يجعله

بنــاء مرتكــزات الخطــط االســتراتيجية للشــراكة المجتمعيــة علــى أســس كونهــا 
ــاون  ــس التع ــي دول مجل ــتقبلية ف ــة المس ــط التنمي ــط بخط ــة ترتب ــة قومي رؤي

الخليجــي ممــا يجعلهــا أكثــر اســتقراراً فيمــا يتعلــق بآليــات التنفيــذ. 

ــة  ــاء األمــور بطبيعــة الشــراكة المجتمعي ــدى أولي نقــص الوعــي ل
ممــا يــؤدي إلــى إحجــام بعضهــم عــن المشــاركة بفاعليــة فــي 

ــم. ــدارس أبنائه ــة بم ــور الخاص األم

إقامــة العديــد مــن برامــج التوعيــة والتوجيــه واإلرشــاد ألوليــاء األمــور لزيــادة 
وعيهــم بطبيعــة الشــراكة المجتمعيــة ومتطلبــات نجــاح أهدافهــا، علــى أن تقــام 
تلــك البرامــج فــي المدرســة أو فــي وزارات التربيــة والتعليــم أو أي مؤسســة 

مــن مؤسســات المجتمــع المحلــي.

ــذي تعمــل  ــكل اإلداري ال ــاء التنظيمــي والهي ــر البن ــة توفي محدودي
ــن  ــط بي ــل مشــترك للرب ــدارس إلطــار عم ــه معظــم الم ــن خالل م

ــة. ــات المجتمعي ــدارس والمؤسس الم

زيــادة اســتقاللية اإلدارات التعليميــة والمــدارس، وتطبيــق أســلوب اإلدارة 
الذاتيــة، وزيــادة صالحيــات مديــري المــدارس بشــكل يوفــر إطــار عمــل 

مشــترك للربــط بيــن المــدارس والمؤسســات المجتمعيــة. 

قلــة اقتنــاع بعــض القيــادات التعليميــة بأهميــة الشــراكة المجتمعيــة 
ممــا يــؤدي إلــى فقــدان الثقــة بيــن المدرســة والمجتمــع الخارجــي.

نشــر الوعــي بأهميــة الشــراكة المجتمعيــة فــي عمليــة اإلصــالح المدرســي مــن 
خــالل وســائل اإلعــالم الرســمية وغيــر الرســمية.

ــاء األمــور  ــرة استفســارات أولي ــن مــن كث انزعــاج بعــض المعلمي
عــن األوضــاع التعليميــة ألبنائهــم، وغيــاب المســاهمة الفعالــة بيــن 

المعلميــن وأوليــاء األمــور فــي حــل مشــكالت الطلبــة.

توعيــة المعلميــن بــأن أســس اإلصــالح المدرســي قائمــة علــى المكاشــفة 
قائمــة علــى  فاعلــة  قبلهــم بصــورة  مــن  المســاهمات  والشــفافية وزيــادة 

التواصــل مــع أوليــاء األمــور.
 تحــد القوانيــن والقــرارات التــي تتبناهــا بعــض الــوزارات بــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي مــن طبيعــة التفاعــل اإليجابــي بيــن 
ــن المدرســة  ــة وبي ــي وأفــراده مــن ناحي مؤسســات المجتمــع المحل

ــة أخــرى. مــن ناحي

الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  والتعليــم  التربيــة  وزارات  إصــدار 
التشــريعات والقوانيــن التــي تيســر التفاعــل اإليجابــي بيــن مؤسســات المجتمــع 

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــة م ــن المدرس ــة وبي ــن ناحي ــراده م ــي وأف المحل

العالقــات  يدعــم  فعــال  اتصــال  نظــام  إلــى  المــدارس  افتقــار 
المدرســي. المجتمــع  أفــراد  بيــن  اإليجابيــة 

تصميــم نظــام اتصــال تفاعلــي يعتمــد علــى توظيــف وســائل التواصــل 
ــراد المجتمــع المدرســي. ــن أف ــة بي ــات اإليجابي ــم العالق ــي تدعي االجتماعــي ف

ضعــف مشــاركة أوليــاء األمــور لضيــق الوقــت لديهــم وانشــغالهم 
بأعبــاء الحيــاة اليوميــة للمشــاركة فــي فــرق مجلــس الشــراكة 

المجتمعيــة.

تنويــع المدرســة لبرامــج وأنشــطة وأوقــات اجتمــاع فــرق المشــاركة المجتمعيــة 
ــق مــع  ــام األجــازات بشــكل يتواف ــة أو المســائية وأي ــرة الصباحي ــن الفت ــا بي م

ارتباطــات أوليــاء األمــور.

قلــة وجــود أماكــن بالمــدارس كمقــر لفــرق مجلــس الشــراكة 
لمجتمعيــة. ا

ــة، أو  ــي المدرس ــة ف ــراكة المجتمعي ــس الش ــرق مجل ــر لف ــر مق ــة توفي محاول
أن تكــون فــي أي مؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع المحلــي (جمعيــة أهليــة، 

ــة.  ــن المدرس ــة م ــون قريب ــث تك ــخ) بحي مكتبة ... إل

جدول )8)
يوضح أهم المعوقات التي يمكن أن تحول دون تطبيق التصور المقترح وسبل التغلب عليها.
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مدى فهم وتطبيق المعلمين لالختبارات اإللكترونية في المرحلة الثانوية 
عبداهلل بن محمد العقاب)*(

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
)قدم للنشر يف 1441/12/3هـ، وقبل للنشر يف 1442/4/17هـ(

ـــم  ـــة ت راس ـــداف الدِّ ـــق أه ـــة؛ ولتحقي ـــة الثانوي ـــة يف املرحل ـــارات اإللكرتوني ـــن لالختب ـــق املعلم ـــم وتطبي ـــدى فه ـــن م ـــف ع ـــة إىل الكش راس ـــت الدِّ ـــة: هدف راس ـــص الدِّ ملخ
ـــة يف:  راس ـــت أدوات الدِّ ـــة. ومتّثل ـــة الثانوي ـــًا باملرحل ـــملت )243( معل ـــوائية ش ـــة عش ـــن عين ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــي. وتكون ـــج النوع ـــي واملنه ـــج الكم ـــن املنه ـــتخدام كل م اس
ـــتوى  ـــة، وأن مس ـــارات اإللكرتوني ـــن االختب ـــة ع ـــة الثانوي ـــن يف املرحل ـــدى املعلم ـــاٍل ل ـــم ع ـــتوى فه ـــاك مس ـــة إىل أن هن راس ـــت الدِّ ـــد توصل ـــخصية. وق ـــة الش ـــتبانة، واملقابل االس
ـــرت  ـــا أظه ـــًا. ك ـــة؛ كان عالي ـــارات اإللكرتوني ـــاء االختب ـــم وبن ـــم تصمي ـــك فه ـــة، وكذل ـــب التقني ـــة واجلوان ـــب الرتبوي ـــم اجلوان ـــة، وفه ـــارات اإللكرتوني ـــام لالختب ـــم الع الفه
ـــج  ـــوء نتائ ـــة. ويف ض ـــارات اإللكرتوني ـــتخدام االختب ـــة يف اس ـــة متنوع ـــاك ممارس ـــدة، وأن هن ـــة جي ـــة الثانوي ـــة يف املرحل ـــارات اإللكرتوني ـــن لالختب ـــق املعلم ـــة تطبي ـــج أن درج النتائ

ـــات. ـــن التوصي ـــة م ـــث بمجموع ـــة أوىص الباح الدراس

كلامت مفتاحية: االختبارات اإللكرتونية، فهم، تطبيق، التعليم اإللكرتوين، املهارات التقنية. 
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Abstract: The study aimed to explore the extent to which teachers understand and Implement Electronic Tests at High School. To achieve the objectives of the study, 
both the quantitative and qualitative methods were used. The study sample consisted of a random sample that included (243) teachers at High School. The study 
tools were the questionnaire and the personal interview. The study found that there is a high level of understanding among teachers at High School about electronic 
tests, and that the level of general understanding of electronic tests and an understanding of educational and technical aspects as well as understanding the design and 
construction of electronic tests was high. The results also showed that the degree of teachers’ implementation of electronic tests at High School is good and that there 
is a varied practice in using electronic tests. Considering the study results, the researcher recommended a set of recommendations.
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مقدمة:   
مــن  جمموعــة  عــى  اإللكــرتوين  التعليــم  يعتمــد 
الدعائــم واملقومــات األساســية، ويقــوم عــى فلســفة 
ــة،  ــة تكاملي ــارصه يف منظوم ــم عن ــة، تنظ بيداغوجي
ــول  ــة واحلل ــن األدوات التفاعلي ــة م ــدم جمموع ويق
الرتبويــة للمؤسســات التعليميــة واهليئــات احلكوميــة 
ــفته،  ــرتوين – بفلس ــم اإللك ــهم التعلي ــراد. وُيس واألف
وأدواتــه املتنوعــة التــي مجعت بــن التكلفــة املنخفضة، 
واملرونــة العاليــة، وإمكانيــة الوصــول، وكفــاءة األداء 
- يف تطويــر عمليــة التعلــم، وســّد الفجــوة التعليميــة، 
حتــى أصبــح التعليــم اإللكــرتوين قــوة تعليــم عامليــة 
ــه  ســائدة يف القــرن احلــادي والعرشيــن، تتنافــس علي

ــة.     ــات التعليمي املؤسس
حتــول  أن   (Crandall, 2017) كرانــدال  ويذكــر 
ــرتوين  ــم اإللك ــاه التعلي ــام جت ــم الع ــات التعلي مؤسس
ــام  ــام 2016 وع ــن ع ــو ب ــبة النم ــاد، وأن نس يف ازدي
2017 بلغــت 12.9٪؛ مقارنــة بنســبة 7.9٪ للنمو يف 
الدراســة وجهــًا لوجــه يف العــام نفســه. كــا أظهــرت 
اإلحصــاءات أن التســجيل يف التعليــم اإللكــرتوين 
مــن عــام 2012 إىل عــام 2016 اســتمر يف االرتفــاع 

. (Lederman, 2018)بشــكل مطــرد
التعليــم  برامــج  يف  املســجلن  الطــالب  وعــدد 
  (Diez, 2017; Allenــتمر ــد مس ــرتوين يف تزاي اإللك
ــة،  ــر املرون ــه توف ــرا ألن بيئت (Seaman, 2016 &؛ نظ

 (Cheng & Chau, ــة ــم املختلف ــاط التعل ــم أن وتدع
(2016. ومــع انخفــاض التســجيل يف مؤسســات 

ــاق  ــزداد التح ــدة؛ ي ــات املتح ــايل بالوالي ــم الع التعلي
الطــالب بالتعليــم اإللكــرتوين، كــا أن الطــالب 
ــجلون  ــي يس ــرم اجلامع ــل احل ــون داخ ــن يدرس الذي
ــدة  ــات املتح ــي الوالي ــن(، فف ــواد )أونالي ــض امل بع
ــجلوا -  ــن س ــالب الذي ــدد الط ــغ ع ــام 2017 بل ع
عــى األقــل - مــادة واحــدة )أوناليــن( 82.6 ٪ 

  .(Seaman, Allen, & Seaman, 2018)

ــى  ــم ع ــرتوين، واحلك ــم اإللك ــاح التعلي ــد نج ويعتم
جودتــه؛ عــى مســتوى التنفيــذ والتطبيــق، وآليــة 
القيــاس والتقويــم وفــق معايــر عمليــة؛ حيــث تتعــدد 
أنــواع التقويــم وقيــاس نواتــج التعلــم، ويرجــع ذلــك 
- إىل حــد كبــر - إىل الكفــاءة يف األمتتــة، وقابليــة 
التوســع، والقــدرة عــى االســتيعاب؛ إضافــة إىل 
ــور  ــم. فالتط ــة التقوي ــاق مصداقي ــاع نط ــق واتس عم
املؤسســات  يف  واعتادهــا  الرقميــة،  التقنيــات  يف 
التــي  الرئيســة  العوامــل  مــن  كانــت  التعليميــة؛ 
ــق  ــرتوين، وتطبي ــم اإللك ــاد التقوي ــهمت يف اعت أس
 (JISC, 2018; املعلمــن لالختبــارات اإللكرتونيــة
(O’Shea &Fawns 2014، وأيضــًا لزيــادة توافقــه 

  (Boud &ــدى ــة امل ــة الطويل ــداف التعليمي ــع األه م
.Soler 2016)

ــن  ــن يف حتس ــاعد املعلم ــرتوين يس ــم اإللك  إن التقوي
ــد مســتوى تقــدم  ــة، وحتدي ــة التعليمي ــر العملي وتطوي
الطالــب يف التعلــم، وحتقيــق النجــاح األكاديمــي 
الــذي يمكــن أن يقــاس مــن خــالل ســتة مكونــات: 
واكتســاب  والرضــا،  األكاديمــي،  التحصيــل 
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التعلــم،  أهــداف  وحتقيــق  واملثابــرة،  املهــارات، 
ــل  ــن العوام ــددًا م ــاك ع ــي. إن هن ــاح الوظيف والنج
يمكــن أن تؤثــر يف تقــدم الطالــب العلمــي ومســتوى 
إنجــازه األكاديمــي، منهــا - عــى ســبيل املثــال 
ــم  ــي، ويت ــدل الرتاكم ــط املع ــات، ومتوس – الدرج
ــه  ــة نجاح ــب وإمكاني ــاس أداء الطال ــتخدامها لقي اس
 (York, Gibson, & Rankin, يف الربامــج األكاديميــة
(2015. وتبقــى االختبــارات بوصفهــا أدواٍت شــائعًة 

ــم تعلــم الطــالب، وتعيــن الدرجــات، ولكــن  لتقوي
(Prisacari & Dan-  طــرق إجرائهــا يف تطــور مســتمر

.ielson, 2017)

ويــرى ميلــو (Mello, 2016) أن نجــاح الطــالب 
ــم اإللكــرتوين يعتمــد عــى  ــة التعلي األكاديمــي يف بيئ
ــة التنظيــم، وإرشاك الطــالب  قــدرة املدرســة يف عملي
ــى  ــد ع ــا يعتم ــط، ك ــكل نش ــم بش ــة التعل يف عملي
مســتوى اســتخدام الطــالب ملهــارات التنظيــم الذايت. 
ويــرى كل مــن أود ويلكنســتون فليكــر وكريســتوفش 

ــق ــق وزان ــون ووان وراثب
(Aud, Wilkinson-Flicker, Kristapovich, Rath- 
(bun, Wang, & Zhang, 2013 أن فعاليــة أي برنامج 

تعليمــي يعتمــد يف قدرتــه عــى اســتيعاب املتعلمــن، 
ومشــاركتهم، وحتفيزهــم، والتطويــر املعــريف واألدائي 

لقدراهتــم.
 Cavanaugh ويؤكــد كل مــن كافانــو وجاكيمــن 
((Jacquemin, 2015 & أن أداء الطــالب املتميزيــن 

واحلاصلــن عــى معــدل درجــات عــاٍل كان األفضــَل 

التعليــم  برامــج  يف  العلمــي  للتحصيــل  بالنســبة 
ــالب يف  ــج الط ــر نتائ ــد تتأث ــه ق ــا أن ــرتوين. ك اإللك
ــكل  ــم بش ــى التعل ــم ع ــرتوين بقدرهت ــم اإللك التعل
املبــارشة  والتعليــات  املطلــوب  وفهــم  مســتقل، 
  (Driscoll, Jicha, Hunt,ــال ــاز األع ــة إلنج الالزم
(Tichavsky, & Thompson, 2012  . كــا توصــل 

 (Miron, وديفيدســون  وشــانك  مــرون  مــن  كل 
معــدالت  أن  إىل   Shank, & Davidson, 2018)

ــة  ــدارس االفرتاضي ــدد يف امل ــت املح ــرج يف الوق التخ
ــي. ــط الوطن ــن املتوس ــل م أق

وتعــرف االختبــارات اإللكرتونيــة بأهنــا اســتخدام 
ــم  ــة يف تقيي ــة الدق ــات العالي ــة والربجمي ــات الرقمي التقني
أو وقــت  املتعلمــن، وغالبــا مــا حتــدث يف مــكان 
ــل  ــت، ويف ظ ــتخدام اإلنرتن ــارشة أو باس ــن، مب حمددي
ظــروف آمنــة، مثــل: املراقبــة، والقيــود املفروضــة عــى 
ــة  ــة املرئي ــة، واملالحظ ــئلة اإللكرتوني ــول إىل األس الوص
جمموعــة  وتســتخدم     (Allan, 2019) واملســموعة.. 
ــارات  ــف االختب ــات لوص ــات يف األدبي ــن املصطلح م
الرقميــة«  ذلــك »االختبــارات  بــا يف  اإللكرتونيــة، 
ــى  ــة ع ــارات القائم ــرتوين« و »االختب ــم اإللك و«التقيي

.(Allan, 2019) الكمبيوتــر« 
 وتــربز األمهيــة مــن خــالل حتديــد املعايــر التــي 
ــم  ــات والتصمي ــى املارس ــم ع ــا احلك ــن خالهل ــم م يت
ــارات  ــة االختب ــي (Gillespie, 2010). وأن فعالي التقن
اإللكرتونيــة تعتمــد عــى اإلعــداد والتخطيــط املناســب، 

.(Fletcher, 2011( واســتخدام التقنيــة املناســبة
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وتعــد االختبــارات اإللكرتونيــة مــن أدوات التقويــم 
العاليــة يف حتقيــق  الكفــاءة والدقــة  احلديثــة ذات 
ــة  ــع طريق ــر م ــكل كب ــق بش ــي تتواف ــداف، فه األه
التدريــس احلديثــة التــي تعتمــد عــى التقنيــة، وتــؤدي 
التــي واجهــت  دورًا مهــًا يف جتــاوز الصعوبــات 
االختبــارات التقليديــة )العمري وعيــادات، 2016(. 
ــة مــن خــالل  ــارات اإللكرتوني ــق االختب كــا أن تطبي
ــادة  ــدة لزي ــة واع ــم )LMS( طريق ــة إدارة التعل أنظم
 (Russell 2010; & Maier, كفــاءة عمليــات التقييــم
ــاس  ــى القي ــا ع (Wolf, & Randler. 2016. وقدرهت

املقنــن، وأن حتليــل بيانــات االختبــارات اإللكرتونيــة 
ذو قيمــة عاليــة، وُيعــزز رؤيــة معياريــة حمــددة للغايــة 
مــن الناحيــة اإلداريــة (O’Keeffe, 2016(؛ لــذا فــإن 
ــة  ــم املفتوح ــوارد التعل ــار، وم ــوك االختب ــر بن تواف
ــة  ــع بيئ ــل م ــن التعام ــى املعلم ــهلت ع ــدر؛ س املص

.(Bristol, 2018) التعليــم اإللكــرتوين
وحتقــق االختبــارات اإللكرتونيــة فوائــد متعــددة، 
حجــم  وزيــادة  االختبــار،  أمــان  زيــادة  أمههــا 
االســتيعاب (Schaffhauser, 2011). كــا أهنــا تقلــل 
ــم  ــن التعل ــالب م ــن الط ــار، ومتّك ــق االختب ــن قل م
مــن أخطائهــم يف االختبــار، وهــذا قــد يعــزز التعلــم 
 (Stowell & Bennett, التعلــم  موضــوع  وإتقــان 
(2010. ومــع خاصيــة تعــدد املحــاوالت لنفــس 

 Wolkowitz,( االختبــار تتحســن نتائــج الطــالب
ــكل  ــة بش ــى دراي ــالب ع ــا كان الط ــه مل (2011. وأن

ــاء  ــل أثن ــق أق ــعرون بقل ــم يش ــار؛ فإهن ــة االختب وآلي

 .(Terry, 2015) إجــراء حماولــة االختبــار مــرة أخــرى
إضافــة إىل ذلــك، فــإن االختبــارات اإللكرتونيــة 
عنــر  تصميــم  يف  املرونــة  مــن  املزيــد  تضمــن 
ــول  ــة، والوص ــئلة التفاعلي ــن األس ــار، وتضم االختب
إىل بنــك األســئلة، ورسعــة اســتالم التغذيــة الراجعــة 

.)(Pearson, 2018 واحلصــول عــى الدرجــات 
ــت و  ــان وكوزبل ــون وهوف ــن أريكس ــر كل م ويذك
 (Ericsson, Hoffman, Kozbelt, & Wil- مويليــ
(liams, 2018 عــددًا مــن املميــزات لالختبــارات 

الشــخصية اإللكرتونيــة، وهــي: اختصــار وقــت 
تطبيــق االختبــار، يزيــد مســتوى األمــن، يمكــن 
ــراء  ــن إج ــور، يمك ــى الف ــار ع ــج االختب ــم نتائ تقيي
ــتخدام  ــار اس ــي االختب ــت، يلغ ــار يف أي وق االختب
ــوب  ــر املرغ ــئلة غ ــة األس ــهل إزال ــن الس ــورق، م ال
ــة  ــن خاصي ــع م ــئلة، يوس ــة األس ــن جمموع ــا م فيه
توحيــد االختبــار، يقلــل مــن وقــت االختبــار، يزيــد 
مــن املرونــة يف اختيــار الســؤال. وقــد خلصــت 
 (Laurila, An- يدراســة لوريــال واندرســن ونيمــ
(derson, & Niemi, 2017 إىل أن الطــالب يفضلــون 

ــد،  ــن بع ــة ع ــارات اإللكرتوني ــام االختب ــكل ع بش
وأهنــم عــى اســتعداد لتجربــة ذلــك حســب جاهزيــة 
املعلــم يف تســهيل املهمــة، وعــى حســب نوع األســئلة 

ــة.   املطروح
 (Daw- وجيمــ داوســون  مــن  كل  سويضيــف 
االختبــارات  يف  أنــه   son 2016; James, 2016)

ــو  ــع فيدي ــالب بمقط ــد الط ــن تزوي ــة يمك اإللكرتوني
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أو ملــف صــويت الختبــارات اللغــة، ويمكنهــم الــرد 
عليهــا. كــا أهنــا تلبــي احتيــاج الطــالب اجلــدد 
ــن  ــر م ــورد( أكث ــى )الكيب ــة ع ــادوا الكتاب ــن اعت الذي
االختبــارات  عــى  ويفضلوهنــا  اليدويــة،  الكتابــة 
 (Dawson 2016, & Wibowo, Grandhi, الورقيــة
(Chugh, & Sawir, 2016. وبغــض النظــر عــن نــوع 

أســئلة االختبــار فإنــه يمكــن متييزهــا تلقائيًّــا بواســطة 
ــد  ــر يف اجله ــي توف ــاءة، فه ــر بكف ــزة الكمبيوت أجه
 (Boitshwarelo, Reedy & Billa- التكلفــ ةويف 
ــة للطالــب  ــة راجعــة فوري (ny, 2017، وإعطــاء تغذي

ــات  ــد الدرج ــل رص ــا جتع ــا أهن (James, 2016). ك

  (Frankl & Bitterــة ــر دقــة وموضوعي أســهل، وأكث
.2012)

ــن  ــة م ــارات اإللكرتوني ــم االختب ــاء وتصمي ــد بن ويع
األمهيــة بمــكان يف حتديــد املواصفــات الرتبويــة، 
ــق  ــا وف ــي، وإخراجه ــم التفصي ــة، والتصمي والتقني
معايــر حمــددة، ولــه دور يف حتقــق الكفــاءة والفاعليــة 
ــم  ــاب التصمي ــه، وغي ــت لقياس ــا ُصمم ــاس م وقي
ــه  ــون ل ــد يك ــة ق ــارات اإللكرتوني ــي لالختب العلم
  (Cramp, Medlin,ــالب ــى أداء الط ــلبي ع ــر س تأث
املعلمــن  فهــم  وأن   .Lake, &   Sharp, 2019)

ــب  ــن جوان ــة م ــارات اإللكرتوني ــات االختب ملواصف
خمتلفــة لــه أمهيــة قصــوى يف حتقيــق األهــداف العليــا 
للتعليــم، وفــق منهجيــة علميــة ترتكــز عــى املقومــات 
ــا يف  ــال هل ــق الفع ــودة يف التطبي ــق اجل ــة يف حتقي املعرفي

ــوي.  ــدان الرتب املي

ومتثــل املواصفــات الرتبويــة لالختبــارات اإللكرتونيــة 
خارطــة طريــق لبنائهــا؛ حيــث جيــب تصميــم االختبار 
التعليميــة،  للمرحلــة  الرتبويــة  األهــداف  وفــق 
ــلوك  ــالف س ــن، واخت ــص املتعلم ــاة خصائ ومراع
ــار  ــاء االختب ــزة أثن ــتخدام األجه ــد اس ــالب عن الط
كــا   .(Fitzpatrick, Tiemann, & Perie, 2017)

جيــب أن ُيراعــى يف تصميــم االختبــارات اإللكرتونيــة 
(Ja-  تقليــل العــبء املعــريف واإلدراكــي عــى الطالــب
 rodzka, Janssen, Kirschner, & Erkens., 2015

 (Schmeck, Opfermann, van Gog, Paas, F &

   Leutner, 2015; &

لالختبــارات  التقنيــة  املواصفــات  تؤثــر  وقــد 
اإللكرتونيــة يف بنــاء واســتخدام االختبــار، ومــن ثــم 
ــار، وضبــط  ــة االختب ــة بيئ يف نتائــج الطــالب. إن هتيئ
املتغــرات املحيطــة، ومراعــاة اختــالف الربامــج 
ــر يف  ــار، وتأث ــة االختب ــا دور يف نمذج ــزة؛ هل واألجه
ــتيدل  ــد س ــد وج ــه (Lazendic, 2017). وق منهجيت
 Steedle, McBride,  ومكربيــد وجونســون وكنــق
((Johnson, & Keng, 2016 أن تفــاوت األجهــزة 

ــر يف  ــه أث ــة ل ــارات اإللكرتوني ــتخدمة يف االختب املس
اختــالف أداء الطــالب. كــا توصــل ديفيس وســرتين 
  (Davis, Strain-Seymour, & Gay, ــي ــيمور وق س
ذات  األجهــزة  يفضلــون  الطــالب  أن  إىل   2013)

ــار؛ حيــث وجــدوا  ــرة يف أداء االختب الشاشــات الكب
القــراءة، خصوصــا يف االختبــارات  أهنــا أرسع يف 
الزمنيــة. وأن تنــوع أجهــزة االختبــار اإللكــرتوين 
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 (Way, Davis, ــم ــة التقوي ــًا يف عملي ــدث فرق ــد حي ق
 Keng, & Strain-Seymour, 2016).

وبيــرت  فرانــكل  مــن  دراســة كل  توصلــت  وقــد 
ــي  ــم التقن ــة الدع (Frankl & Bitter, 2012) إىل أمهي

ــار  ــر لالختب ــاء التحض ــس أثن ــة التدري ــاء هيئ ألعض
ــاء إجرائــه، وجيــب أن يــأيت الدعــم  اإللكــرتوين، وأثن
برامــج  اســتخدام  اخلــربة يف  املوظفــن ذوي  مــن 
احلاســب اآليل. كــا حيتــاج الطــالب إىل تأهيــل تقنــي 
ــذ  ــان تنفي ــة؛ لض ــارات اإللكرتوني ــب لالختب مناس
االختبــار، وعــدم حرمــان الطــالب ألســباب ثانويــة 
 .((Boitshwarelo, Reedy & Billany, 2017

ــة  ــاء تأدي ــي أثن ــم التقن ــة إىل الدع ــم يف حاج ــا أهن ك
ــار. ــق االختب ــن قل ــل م ــار للتقلي االختب

 ، (Lazendic, 2017)وقــد توصلــت دراســة الزنــدك
ــن  ــب ب ــار املحوس ــروف أداء االختب ــة ظ ــد مقارن بع
الكمبيوتــر الشــخيص واألجهــزة اللوحيــة، إىل أن 
ــم  ــة للطــالب الذيــن خيضعــون للتقوي النتائــج األولي
عــى جهــاز الكمبيوتــر الشــخيص هــي نفــس النتيجــة 
األوليــة للطــالب الذيــن جيــرون االختبــار عــى 
ال  األداء  أن  إىل  يشــر  وهــذا  اللوحيــة.  األجهــزة 
ــد أجــرى  ــة. وق ــًا عــرب األجهــزة املعني خيتلــف عموم
 (Da- نكل ديفيــس وكونــغ ومكربايــد وموريســو
 vis, Kong, McBride, & Morrison, 2017)

دراســة لفحــص أداء مــا يقــرب مــن 950 مــن 
طــالب املــدارس الثانويــة يف تقويــم إلكــرتوين متعــدد 
ــع  ــات، وخض ــوم والرياضي ــراءة والعل ــام للق األقس

ــم إمــا عــى جهــاز احلاســب  هــؤالء الطــالب للتقوي
ــح(.  ــات مفاتي ــدون لوح ــي )ب ــاز لوح اآليل أو جه
وتوصلــوا إىل أنــه ال توجــد اختالفــات كبــرة يف 

ــالب. ــات الط درج
ويعتمــد تصميــم االختبــارات اإللكرتونيــة عــى 
وأن  واأللــوان،  املشــتتات  والبعــد عــن  البســاطة 
حتتــوي صفحــة البدايــة عــى التعليــات واإلرشــادات 
الكافيــة، وأن تكــون واجهــة املســتخدم متوافقــة 
مــع كل األجهــزة املختلفــة؛ أي أن تكــون طريقــة 
عــرض األســئلة، واحلجــم، واألســلوب، والشــكل؛ 
ــة  ــات الوظيفي ــع املكون ــة إىل موض ــًة، باإلضاف متطابق
الرئيســة لواجهــة املســتخدم، وكيفيــة تفاعــل الطــالب 

.(Way et al., 2016) معهــا 
ــدة،  ــات ع ــة حتدي ــارات اإللكرتوني ــه االختب وتواج
ــة  ــت يف بيئ ــد أصبح ــة، وق ــة األكاديمي ــا النزاه أمهه
 (Alt- ــ دالتعليــم اإللكــرتوين اآلن مصــدر قلــق متزاي
(bach, 2015. وأن هنــاك بعــض املخــاوف مــن دقــة 

وأصالــة عمــل الطــالب، ممــا جيعــل املعلمــن مرتددين 
  (Hart & Morgan,ــة ــار اإللكرتوني ــق االختب يف تطبي
 2016; Vivolo, 2016; Means, Raines, Ellis,

ســواء   - فالطــالب   .Pazos, & Spencer, 2016)

ــم  ــة التعلي ــة أو يف بيئ ــية التقليدي ــول الدراس يف الفص
اإللكــرتوين - يمكــن أن يقعــوا يف هــذه األنــواع مــن 
ــم  ــة التعلي ــن يف بيئ ــن املتعلم ــلوك، ولك ــوء الس س
ــة  ــش خاص ــرب للغ ــات أك ــم إمكان ــرتوين لدهي اإللك
 (Bloemers, Oud, & Dam, عنــد غيــاب املراقبــة
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 2016; Brallier & Palm, 2015; Stack, 2015a;

(Griffin, Bolkan, & Goodboy, 2015.. وبســبب 

ــم  ــة التعلي ــي تتيحهــا بيئ ــة الت ــات الغــش العالي إمكان
ــة يف  ــر متكافئ ــرب غ ــزال تعت ــا ال ت ــرتوين؛ فإهن اإللك
 .(Brown, 2016) ــة ــم التقليدي ــة التعلي ذلــك مــع بيئ
  (Bain, 2015; Burke & Bristor,ويــرى كل مــن
أن   2017; Fask, Englander, & Wang, 2014)

مســتوى الغــش يف الفصــول الدراســية التقليديــة هــو 
نفســه تقريًبــا يف فصــول التعليــم اإللكــرتوين. ووفًقــا 
لبــورك وبريســتور (Burke & Bristor, 2017)؛ فــإن 
ــة  ــات تعليمي ــدث يف بيئ ــة حي ــة األكاديمي ــدم األمان ع
ــا  ــرتوين. وهن ــم اإللك ــط يف التعلي ــس فق ــة، لي خمتلف
تــأيت أمهيــة محايــة مصداقيــة االختبــارات اإللكرتونية، 

ــة. ــة األكاديمي ــز النزاه وتعزي
 وقــد تــم اســتخدام العديــد مــن األســاليب واألدوات 
لتأمــن بيئــة االختبــارات اإللكرتونية، مثل: اســتخدام 
ــتخدم،  ــة املس ــن هوي ــق م ــفر، والتحق ــوز التش رم
اختبــارات  الزمنيــة، واســتخدام  القيــود  وتطبيــق 
 (Meloy, Mohandie, Knoll, متعــددة للمجموعــة
 & Hoffmann, 2015; Tatum & Schwartz,

(2017. إال أن هــذه اآلليــات األمنيــة أقــل فعاليــة 

يف منــع الغــش؛ حيــث يمكــن للطــالب ببســاطة 
ــة املبــارشة هــي الطريقــة  ــة التقني جتاهلهــا، وأن املراقب
 (Atoum, Chen, ــة ــة للمراقب ــيوًعا وفعالي ــر ش األكث
Liu, Hsu, & Liu, 2017; Bain, 2015; & Pitt-

ــم  ــة التعلي ــة يف بيئ ــتخدام املراقب (man, 2015. إن اس

 (Weiner & ــة ــة األكاديمي ــزز النزاه ــرتوين يع اإللك
ــم  ــى الرغ (Hurtz, 2017; Atoum et al., 2017، ع

 (Atoum مــن أن تقنيــة املراقبــة اآلليــة عاليــة التكلفــة
.)et al., 2017; Mitra & Gofman, 2016

(D’Souza & Sieg-  وتظهــر الدراســات الســابقة
 feldt 2017; Milone et al. 2017; Ullah, Ziao, &

(Barker 2019 الرتكيــز عــى كيفيــة إدارة االختبارات 

اإللكرتونيــة بكفــاءة وأمــان أكــرب، ودراســة املخــاوف 
التشــغيلية أو التقنيــة، مثــل: كيفيــة منــع الغــش، 
ــل  ــة عم ــة. وكيفي ــة األكاديمي ــى النزاه ــاظ ع واحلف
 (Karim & ــة ــر فاعلي ــكل أكث ــان بش ــج االمتح برنام
Shukur 2016). رــكذيو Berggren, Fili, & Nord-

((berg, 2015 أن هنــاك بعــض القلــق مــن كيفيــة 

إدراك املعلمــن والطــالب لالختبــارات اإللكرتونيــة، 
وأن هنــاك محاســًا واضحــًا ألداء االختبــارات بالطريقة 
  (& Cramp etالتقليديــة، بينــا يــرى البعــض اآلخــر
ــالب  ــن الط ــق ب  (al., 2019 ; James 2016أن القل

بشــأن اســتخدام التقنيــات الرقميــة يف االختبــار عــاٍل. 

راَسة: مشكلة الدِّ
 (Elliott, الدراســات  مــن  عــدد  نتائــج  أشــارت 
 Rhoades, Jackson, & Mandernach, 2015;

 Straumsheim, Jaschik, & Lederman, 2015;

Harrison, Hutt, Thomas-Varcoe, Mot-

 teram, Else, Rawlings, & Gemmell, 2017)

إىل أن التطــور التقنــي الرسيــع أســهم يف توســيع 
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ــّم  ــن َث ــم، وم ــتخدامها يف التعلي ــا واس ــاق توطينه نط
أحدثــت تغيــرات جذريــة يف املنظومــة التعلميــة، 
ــرة  ــوط كب ــرض لضغ ــة تتع ــات التعليمي وأن املؤسس
لتطويــر منظومتهــا بمســتوى عــاٍل مــن الكفــاءة 
احلاليــة  اإللكــرتوين  التعليــم  بيئــة  مــع  للتعامــل 

وأدواهتــا املتنوعــة. 
  (Seaman, Allen,كــا تنــاول عــدد مــن الدراســات
 & Seaman, 2018; Venkatesh, Rabah, Fusaro,

Couture, Varela, , & Alexander, 2016; Aster-

 han & Rosenberg, 2015; Cakir, Yukselturk, &

 Top, 2015; Gloria & Oluwadara, 2015; Green,

Chang, Tanford, & Moll, 2015; Nguyen, Bar-

ــن  ــرتوين م ــم اإللك ton & Nguyen, 2015( التعلي
ــن  ــًدا م ــاًل ج ــددًا قلي ــاك ع ــدة، إال أن هن ــب ع جوان
 (Daf- ــة  ــارات اإللكرتوني ــاول االختب  الدراســات تن
 fin & Jones, 2018; Henderson & Phillips,

 2015; Vincelette & Bostic, 2013)

ــرتوين  ــم اإللك ــج التعلي ــذ برام ــتمرار تنفي ــع اس وم
عــى مســتوى املــدارس الثانويــة؛ فــإن هــذه املــدارس 
 (Miron, مل تقــم بخدمــة الطــالب بالشــكل املطلــوب
ــتوى  ــاوت مس (Shank, & Davidson, 2018، ويتف

املــدارس  بــن  اإللكرتونيــة  التعليميــة  اخلدمــات 
وفــق عــدد مــن املتغــرات؛ كمســتوى الدعــم املــادي 
البنيــة  وجاهزيــة  املعلمــن،  وكفــاءة  واملعنــوي، 
التحتيــة. ومــن ثــم فــإن منظومــة التعليــم اإللكــرتوين 
يف املــدارس الثانويــة مل حتقــق كامــل متطلبــات اجلــودة 

املنشــودة، وهــي حمــل دراســة مســتمرة يف هــذه الفــرتة 
خاصــة؛ لتقويــم النواحــي املختلفــة ملكونــات التعليــم 

ــرتوين.  اإللك
ــن  ــد م ــة العدي ــات التعليمي ــت املؤسس ــد واجه  لق
 (Covid-19 كورونــا  جائحــة  خــالل  التحديــات 
التــي يمــر هبــا العــامل اليــوم، وأثــرت بشــكل مبــارش 
عــى قطــاع التعليــم، وهــذا أجلــأ النظــام التعلمــي إىل 
االســتعانة بأنظمــة التعليــم اإللكــرتوين ملواجهــة هــذا 
التحــدي، وبالفعــل تــم اســتخدام العديــد مــن أنظمــة 
ومنصــات التعلــم اإللكــرتوين يف التعليــم، وبــث 
ــم العــام، إال  الــدروس عــى مســتوى مــدارس التعلي
ــذه  ــام ه ــرب أم ــدي األك ــت التح ــارات مثل أن االختب
االختبــارات،  املؤسســات، ممــا اضطرهــا إللغــاء 
واالعتــاد عــى نتائــج الفصــل الســابق يف تقويــم 

ــم.   التعلي
يف  اإللكرتونيــة  لالختبــارات  املعلمــن  تطبيــق  إن 
العمليــة التعليميــة يعتمــد عــى مســتوى فهمهــم 
اإللكرتونيــة،  لالختبــارات  املختلفــة  للجوانــب 
التحليــل  خــالل  مــن  فقــط  يتضــح  ال  الــذي 
ــد مــن  ــل يتطلــب املــي إىل أبع ــات، ب الكمــي للبيان
ــن  ــة ع ــالل املقابل ــن خ ــن م ــؤال املعلم ــك وس ذل
ــن  ــم املعلم ــل فه ــة. ويمث ــم امليداني ــم وخرباهت جتارهب
ــوة  ــاس واخلط ــدأ األس ــة املب ــارات اإللكرتوني لالختب
األوىل لتطبيقهــا واالســتفادة مــن اخلدمــات املتوافــرة 
لتفعيلهــا،  اإللكرتونيــة؛  التعلــم  إدارة  أنظمــة  يف 

وتدريــب الطــالب عليهــا.    
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ويتضــح ممــا ســبق مــدى احلاجــة إىل إجــراء مثــل هــذه 
ــق  ــم وتطبي ــدى فه ــة م ــاول معرف ــي حت ــة، الت الدراس
املعلمــن لالختبــارات اإللكرتونيــة يف املرحلــة الثانوية 
بمدينــة بريــدة، خاصــة يف ظــل قلــة الدراســات التــي 
تناولــت هــذا املوضــوع املهــم؛ وســتحاول الدراســة – 

حتديــدًا - أن جتيــب عــن األســئلة التاليــة:

أسئلة الدراسة:
لالختبــارات . 1 املعلمــن  فهــم  مســتوى  مــا 

اإللكرتونيــة يف املرحلــة الثانويــة بمدينــة بريــدة؟ 
ويتفــرع عــن هــذا الســؤال األســئلة التاليــة:
ــام  ــن العـ ــم املعلمـ ــتوى فهـ ــا مسـ مـ  )1

اإللكرتونيـــة؟ لالختبـــارات 
ـــب  ـــن للجوان ـــم املعلم ـــتوى فه ـــا مس م  )2

ـــة؟  ـــارات اإللكرتوني ـــة لالختب الرتبوي
ـــب  ـــن للجوان ـــم املعلم ـــتوى فه ـــا مس م  )3

ـــة؟ ـــارات اإللكرتوني ـــة لالختب التقني
ـــم  ـــن لتصمي ـــم املعلم ـــتوى فه ـــا مس م  )4

وبنـــاء االختبـــارات اإللكرتونيـــة؟  
لالختبــارات  املعلمــن  تطبيــق  درجــة  مــا   .2
اإللكرتونيــة يف املرحلــة الثانويــة بمدينــة بريــدة؟

أهداف الدراسة: 
سعت الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

املعلمــن . 1 فهــم  مســتوى  عــى  التعــرف 
لالختبــارات اإللكرتونيــة يف املرحلــة الثانويــة 

بريــدة؟ بمدينــة 
املعلمــن . 2 تطبيــق  عــى درجــة  التعــرف 

لالختبــارات اإللكرتونيــة يف املرحلــة الثانويــة 
بريــدة؟ بمدينــة 

أمهية الدراسة:
ــة يف كوهنــا تتنــاول عنــرًا  راس  تكمــن أمهيــة الدِّ
وأداة  اإللكــرتوين،  التعليــم  عنــارص  مــن  ــا  حيويًّ
ــم القائمــة عــى التطبيقــات  ــة مــن أدوات التقيي حديث
اإللكرتونيــة، وهــذا سيســهم يف تطويــر أســاليب 
التقييــم يف العمليــة التعليميــة، كــا تظهــر أمهيــة 
الدراســة يف أهنــا ستســاعد عــى الوقــوف عى مســتوى 
ــة  ــارات اإللكرتوني ــة لالختب ــب املختلف ــم اجلوان فه
وتعزيزهــا، والكشــف عــن الصعوبــات التــي تواجــه 
تطبيقهــا يف البيئــة التعليميــة وتطويرهــا، كــا قــد 
ــه  ــا يف توجي ــة وتوصياهُت ــذه الدراس ــج ه ــد نتائ تفي
ــن  ــجيع املعلم ــم وتش ــو دع ــؤولن نح ــام املس اهت
ــة يف  ــارات اإللكرتوني ــتخدام االختب ــل اس ــى تفعي ع
ــه  ــي تواج ــات الت ــل العقب ــة، وتذلي ــة التعليمي املنظوم
ــم.   ــات التقيي ــر كفاي ــا، وتطوي ــد تطبيقه ــن عن املعلم

راسة: حدود الدِّ
ــة -  ــة بمدين ــة العام ــدارس الثانوي ــكاين: م ــد امل احل

ــدة. بري
ــام -  ــاين للع ــدرايس الث ــل ال ــاين: الفص ــد الزم احل

1441هـــ. الــدرايس 
احلد البرشي: املعلمن.- 
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ــارات -  ــق االختب ــم وتطبي ــي: فه ــد املوضوع احل
اإللكرتونيــة.  

راسة:  منهج الدِّ
لتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام ما يي:

 (Quantitative Research): الكمــي  املنهــج   •
الــذي يعتمــد عــى دراســة الواقــع أو الظاهــرة كا 
هــي يف الواقــع، ويصفهــا وصًفــا دقيًقــا وشــاماًل، 
ــذا  ــم ه ــهم يف فه ــتنتاجات تس ــول إىل اس والوص
الواقــع وتطويــره مــن خــالل حتليــل النتائــج 

وتفســرها )عبيــدات وآخــرون، 2020(.
 : (Qualitative Research)النوعــي املنهــج   •
دراســة  إىل  الظاهــرة  وصــف  يتعــدى  الــذي 
التجربــة الشــخصية لألفــراد، وهــو أســلوب 
ــة  ــارب معين ــربات وجت ــه خ ــث في ــف الباح يص
ــهم  ــراد أنفس ــا األف ــا يصفه ــاس ك ــاة الن يف حي

 .)2018 )كريســيول، 
راسة وعّينته: جمتمع الدِّ

ــة  ــن يف املرحل ــع املعلم ــة مجي راس ــع الدِّ ــل جمتم  يمث
الــدرايس  الفصــل  يف  بريــدة،  مدينــة  يف  الثانويــة 
والبالــغ  1441هـــ،  رايس  الــدِّ العــام  مــن  الثــاين 
عينــة  اختيــار  تــم  معلــم.   )1300( عددهــم 
ــة  ــتخدام معادل ــة باس راس ــع الدِّ ــن جمتم ــوائية م عش
ثامبســون؛ (Thompson, 2012) لتكــون عينــة 
ــتبانة  ــع االس ــم توزي ــد ت ــًا، وق ــة )231( معل الدراس
ــة الدراســة، يف الفصــل الــدرايس  ــًا عــى عين إلكرتوني
الثــاين مــن العــام الــدرايس 1441هـــ. كــا تــم اختيار 

ــؤال األول  ــى الس ــوا ع ــن أجاب ــًا مم ــرش معل ــي ع اثن
بطريقــة عشــوائية للمقابلــة.

راسة: أدوات الدِّ
 لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء األدوات التالية: 

أوالً- االســتبانة: تــم إعــداد االســتبانة أداًة لقيــاس 
ــة يف  ــارات اإللكرتوني ــن لالختب ــم املعلم ــتوى فه مس
املرحلــة الثانويــة؛ ألهنــا أكثــر مالءمــة جلمــع البيانــات 
الالزمــة لإلجابــة عــى أســئلة الدراســة. وقــد تضمنــت 
ــة  ــس أربع ــرة، تقي ــة )47( فق ــا النهائي األداة بصورهت
أجــزاء رئيســة؛ اجلــزء األول، مســتوى فهــم املعلمــن 
ــن )12(  ــون م ــة، ويتك ــارات اإللكرتوني ــام لالختب الع
فقــرة. ويتضمــن اجلــزء الثــاين مــن األداة مســتوى 
ــة،  ــارات اإللكرتوني ــة لالختب ــب الرتبوي ــم اجلوان فه
ــن  ــرة. ويتضم ــى )12( فق ــزء ع ــذا اجل ــوى ه واحت
التقنيــة  اجلوانــب  فهــم  مســتوى  الثالــث  اجلــزء 
ــرة.  ــن )11( فق ــون م ــرتوين، ويتك ــارات اإللك لالختب
ويتضمــن اجلــزء الرابــع مســتوى فهــم تصميــم وبنــاء 
االختبــارات اإللكرتونيــة، واشــتمل عــى )12( فقــرة.
وقــد تــم اســــتخدام مقيــــاس ليكــــرت اخلاســــي 
ــط،  ــاٍل، متوس ــدًا، ع ــاٍل ج ــبي )ع ــج النس ذي التدري
ــراد  ــتجابات أفــ ــاس اســ ــدم( لقيــ ــض، منع منخف
العينــــة، وإطــالق األحــكام عــى األوســاط احلســابية 
ــالل  ــن خ ــك م ــة، وذل ــرات أداة الدراس ــة بفق اخلاص
ــدرج  ــق الت ــات وف ــع الفئ ــايل لتوزي ــار الت ــد املعي حتدي
املســتخدم يف أداة الدراســة، كــا يوضحــه جــدول رقــم 

:)2(
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ثانيــًا- املقابلــة الشــخصية: تــم اســتخدام أداة املقابلــة 
املعلمــن  تطبيــق  درجــة  عــى  التعــرف  ملحاولــة 
فقــد ذكــر كريســيول  اإللكرتونيــة،  لالختبــارات 
)2018( أن املقابلــة هــي إحــدى ُســُبل مجــع البيانات، 
ــد  ــف، وق ــالل اهلات ــن خ ــارشة، أو م ــُدث مب ــد حت وق
تكــون فرديــة أو مقابلــة جمموعــة مــن املشــاركن 
يف مقابلــة مجاعيــة؛ الســتخراج معلومــات خمتلفــة 
عــن املقاييــس واألدوات األخــرى )العبدالكريــم، 
ــخصية،  ــة الش ــل املقابل ــاء دلي ــم بن ــد ت 2020(. وق
الــذي تكــون مــن أســئلة مفتوحــة النهايــة، واحتــوى 
ــارك:  ــات املش ــى بيان ــوي ع ــن؛ األول حيت ــى جزئ ع
ــخ  ــوم وتاري ــه، والي ــزه، وختصص ــم، ورم ــم املعل اس
ــة.  ــراء املقابل ــكان إج ــا، وم ــة، ومدهت ــراء املقابل إج
ــة،  ــئلة املقابل ــل أس ــن الدلي ــاين م ــزء الث ــن اجل وتضّم
وعددهــا )30( ســؤااًل مفتوًحــا، تتعّلــق بتطبيــق 

املعلمــن لالختبــارات اإللكرتونيــة.

راسة:  صدق أدوات الدِّ
أوالً- صدق االستبانة:

1. صـــدق املحكمـــن: للتحقـــق مـــن صـــدق 
األداة الظاهـــري؛ تـــم عـــرض األداة عـــى )8( 

مـــن املحكمـــن مـــن ذوي االختصـــاص يف جمـــال 
تقنيـــات التعليـــم والتعليـــم اإللكـــرتوين؛ إلبـــداء 
آرائهـــم يف مـــدى مناســـبة الفقـــرات ملوضـــوع 
ـــة  ـــوح الصياغ ـــن وض ـــد م ـــك للتأك ـــة، وكذل الدراس
ـــا  ـــتبانة يف صورهت ـــرات االس ـــدد فق ـــة، وكان ع اللغوي
ـــرات  ـــض فق ـــل بع ـــم تعدي ـــرة. وت ـــة )51( فق األولي
ـــا  ـــي أبداه ـــة الت ـــات العلمي ـــوء املالحظ األداة يف ض
ـــة  ـــة متضمن ـــا النهائي ـــح يف صورهت ـــون؛ لتصب املحكم

ــرة.   )47( فقـ
تطبيـــق  تـــم  الداخـــي:  االتســـاق  2.صـــدق 
ــن  ــوائية مـ ــة عشـ ــى عينـ ــًا عـ ــتبانة ميدانيـ اإلسـ
ـــة  ـــًا مـــن خـــارج عين املعلمـــن، وعددهـــم )35( معل
ـــاق  ـــدق االتس ـــن ص ـــد م ـــم التأك ـــه ت ـــة، وعلي الدراس
الداخـــي بحســـاب معامـــالت ارتبـــاط برســـون 
)Pearson( بـــن عبـــارات االســـتبانة والدرجـــة 
ـــح أن  ـــه، واتض ـــي إلي ـــذي تنتم ـــور ال ـــة للمح الكلي
ـــتوى  ـــد مس ـــا عن ـــٌة إحصائيًّ ـــاط دال ـــالت االرتب معام
)0.05(. وهـــذا يشـــر إىل درجـــة اتســـاق عاليـــة 
ـــع  ـــتبانة تتمت ـــم فاالس ـــن ث ـــتبانة، وم ـــارات االس لعب
بدرجـــة عاليـــة مـــن الصـــدق، كـــا هـــو موّضـــح 

ــدول )3(. باجلـ

منعدممنخفضمتوسطعاٍل عاٍل جداًمستوى الفهم
1 - 1.811.80 - 2.612.60 - 3.413.40 - 4.214.20 – 5مدى المتوسط الحسابي

جدول )2):
 توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة
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ثانيــًا- صــدق املقابلــة الشــخصية: للتحقــق مــن 
ــة  ــم مراجعــة الدراســات النوعي ــة؛ ت ــة املقابل مصداقي

ــة: ــوات التالي ــاع اخلط ــال، واتب ــابقة يف املج الس
تــم عــرض دليــل املقابلــة بصورتــه األوليــة . 1

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــوًا م ــى )11( عض ع
ــرق  ــج وط ــم واملناه ــات التعلي املختصــن يف تقني

التدريــس؛ إلبــداء الــرأي يف صــدق حمتــوى 
األســئلة، وكذلــك للتأكــد مــن وضــوح الصياغــة 
اللغويــة، والتأكــد مــن مناســبتها لتحقيــق أهداف 
ــا  ــي أبداه ــات الت ــوء املالحظ ــة. ويف ض الدراس
لتوجيهاهتــم  ووفًقــا  األداة،  عــى  املحكمــون 
يف  لتصبــح  األداة  تعديــل  تــم  ومقرتحاهتــم؛ 

الفهم العام 
فهم جوانب التصميمفهم الجوانب التقنيةفهم الجوانب التربويةلالختبارات

معامل م
معامل ماالرتباط

معامل ماالرتباط
معامل ماالرتباط

االرتباط
1**0.86091**0.80751**0.84251**0.5343
2**0.46222**0.78292**0.79672**0.8098
3**0.90713**0.60403**0.92383**0.7187
4**0.84534**0.86834**0.87354**0.8304
5**0.79695**0.64675**0.45705**0.6129
6**0.86296**0.63616**0.88706**0.8198
7**0.86867**0.80157**0.63057**0.6909
8**0.83448**0.78698**0.87628**0.6260
9**0.77069**0.72419**0.59059**0.8200
10**0.764010**0.864210**0.838510**0.8724
11**0.862811**0.859011**0.871211**0.6742
12**0.527312**0.8532 12**0.8282

معامالت ارتباط محاور االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة
**0.9364**0.9739**0.9647**0.9600

جدول رقم )3) 
معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه

)العينة االستطالعية: ن=35)

دالة عند مستوى 0.01 **  
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ــًا.    ــؤاالً مفتوح ــةً )30( س ــة متضمن ــا النهائي صورهت
ــة 2.  ــن بطريق ــن املعلم ــاركن م ــار املش ــم اختي  ت

ــارشة،  ــث مب ــن الباح ــل م ــدون تدّخ ــوائية ب عش
ثــم تــم التعــرف عــى املشــاركن وعــى مســتواهم 
ــاركة  ــة للمش ــم املكتوب ــذ موافقاهت ــايف، وأخ الثق
يف  احلــق  لدهيــم  أن  وإعالمهــم  الدراســة،  يف 
ــعرون  ــوا يش ــة إذا كان ــة يف أي حلظ ــف املقابل وق
بعــدم االرتيــاح، وحماولــة طــرح بعــض األســئلة 
التــي تكشــف مــا قــد يكــون لــدى املشــارك مــن 
تناقــض أو عــدم دقــة. كــا تــم تســجيل املقابالت 
كلــات  بنفــس  لفظيــا  وتفريغهــا  صوتيًّــا، 
املشــاركن، وتــم تزويــد كل مشــارك بنســخة 
ــد  ــل؛ للتأك ــة التحلي ــة عملي ــل بداي ــا قب ملراجعته
مــن مطابقــة البيانــات، وإلعطــاء فرصــة التعديــل 
للمشــارك بــا يــراه مناســًبا، وقــد أجريــت بعــض 
ــاركن.  ــل املش ــن قب ــات م ــى اإلجاب ــالت ع التعدي

ــن . 3 ــن م ــن املعلم ــة م ــى ثالث ــة األداة ع ــم جترب ت
خــارج عينــة الدراســة، وقــام الباحــث بمالحظــة 
ــة،  ــالزم للمقابل ــت ال ــة والوق ــتجابة املجموع اس
وبنــاء عــى ذلــك تــم إعــادة صياغــة بعــض 
ــؤال.      ــكل س ــبي ل ــت النس ــع الوق ــئلة، وتوزي األس

راسة: ثبات أدوات الدِّ
ــا  ــل ألف ــتخدام معام ــم اس ــتبانة: ت ــات االس أوالً- ثب
معامــل  لقيــاس   )(Cronbach Alpha كرونبــاخ 
ثبــات االســتبانة، وقــد بلغــْت قيمــة معامــل الثبــات 
للمحــور األول )0.94(، وللمحــور الثــاين )0.94(، 
الرابــع  وللمحــور   ،)0.93( الثالــث  وللمحــور 
)0.92(، ودرجــة الثبــات الــكي لالســتبانة )0.98(. 
ــق  ــا لتحقي ــد عليه ــة يعتم ــاٍت عالي ــة ثب ــد درج وتع
ــم  ــدول رق ــح باجل ــو موّض ــا ه ــة، ك راس ــداف الدِّ أه

.)4(

جدول رقم )4)
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة )العينة االستطالعية: ن=35)

عدد المحور
البنود

معامل ثبات ألفا 
كرونباخ

120.94الفهم العام لالختبارات اإللكترونية

120.94فهم الجوانب التربوية لالختبارات اإللكترونية

110.93فهم الجوانب التقنية لالختبارات اإللكترونية

120.92فهم تصميم وبناء االختبارات اإللكترونية

470.98الثبات الكلي لالستبانة
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ثانيــًا- ثبــات املقابلــة الشــخصية: تــم اســتخدام مبــدأ 
ــالء  ــن الزم ــن م ــتعانة باثن ــالل االس ــن خ ــق م التطاب
وخطــوات  إجــراءات  لنقــد  مشــارَكْنِ  باحَثــْنِ 
ومجــع  بنــاء  خطــوات  ذلــك  ويشــمل  البحــث، 
ــداء  ــج، وإب ــول إىل النتائ ــات، والوص ــل البيان وحتلي
ــة  ــان، أو إضاف ــا يري ــق م ــل وف ــات للتعدي امللحوظ
ــا  ــت إليه ــي توصل ــج الت ــد النتائ ــات وتأكي املقرتح

الدراســة.
ــا  ــات ومعاجلته ــل البيان ــم حتلي ــات: ت ــل البيان حتلي
ــول  ــي (SPSS) للوص ــج اإلحصائ ــتخدام الربنام باس
عينــة  أفــراد  اســتجابات  ولتقديــر  النتائــج؛  إىل 
 ( برســون  معامــالت  اســتخدام  الدراســة تــمَّ 
Pearson Coefficient) حلســاب صــدق االتســاق 
الداخــي ألداة الدراســة. واســُتخدم معامــل ألفــا 
ــاخ  (Cronbach Alpha)لقيــاس ثبــات األداة،  كرونب

والتكــرارات (Frequency)؛ لوصــف عينــة الدراســة 
وفــق البيانــات األوليــة، واملتوســطات احلســابية، 
واالنحرافــات املعياريــة؛ ملعرفــة الفــروق ذات الداللــة 

اإلحصائيــة ملتغــرات الدراســة.
نتائج الدراسة: 

فهــم  مســتوى  مــا  األول:  الســؤال  نتائــج  أوال- 
املرحلــة  يف  اإللكرتونيــة  لالختبــارات  املعلمــن 
الثانويــة بمدينــة بريــدة؟ ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال 
فقــد متــت اإلجابــة عــى األســئلة الفرعيــة ملســتويات 

ــايل: ــي كالت ــم، وه الفه
ــة،  ــارات اإللكرتوني ــام لالختب ــم الع ــتوى الفه 1.مس
وتــم اســتخراج املتوســطات احلســابية، واالنحرافــات 
املعياريــة، كــا تــم حتديــد الرتتيــب ومســتوى الفهــم؛ 
لتقديــر اســتجابات عينــة الدراســة، كــا هــو موضــح 

يف اجلــدول رقــم )5(.

العبارةم
مستوى الفهم

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
يبالمعياري

رت
الت

عاٍل 
منعدممنخفضمتوسطعاٍلجداً

5
قدرة االختبـارات اإللكترونية 
على إسـراع تصحيح األسـئلة 
ألعـداد كبيرة مـن المتعلمين.

153541653ت
4.510.821

%66.223.46.92.21.3

تقـدم االختبـارات اإللكترونية 10
تصحيحـاً تلقائيّـاً للمعلم.

124871253ت
4.400.802

%53.737.75.22.21.3

جدول رقم )5)
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً

    إلجابات عينة الدراسة عن مستوى فهمهم العام لالختبارات اإللكترونية
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يوضــح اجلــدول رقــم )5( قيــم املتوســطات احلســابية 
إلجابــة عينــــــة الدراســة عــن مســتوى الفهــم العــام 
ــة  ــدى املعلمــن يف املرحل ــة ل ــارات اإللكرتوني لالختب
ــن )2.19-4.51(؛ أي  ــا ب ــت م ــة، وتراوح الثانوي
ــة  ــدًا« ودرج ــاٍل ج ــة »ع ــن درج ــا ب ــرتاوح م ــا ت أهن
»منخفــض«، وفقــًا ملقيــاس ليكــرت اخلــايس املعتمــد 

عليــه يف هــذه الدراســة؛ حيــث جــاءت العبــارة 
ــارات  ــدرة االختب ــى: »ق ــص ع ــي تن ــم )5(، الت رق
ــداد  ــئلة ألع ــح األس ــى إرساع تصحي ــة ع اإللكرتوني
كبــرة مــن املتعلمــن« يف املرتبــة األوىل بمتوســط 
إىل  ُيعــزى  ذلــك  ولعــل   ،)4.51( بلــغ  حســايب 
االختبــارات  توفرهــا  التــي  اهلائلــة  اإلمكانيــات 

* المتوسط الحسابي من 5 درجات.

العبارةم
مستوى الفهم

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
يبالمعياري

رت
الت

عاٍل 
منعدممنخفضمتوسطعاٍلجداً

11
توفر االختبـارات اإللكترونية 
المعلـم  علـى  والجهـد  الوقـت 

والمتعلـم.

120882003ت
4.390.763

%51.938.18.70.01.3

6
تقاريـر  علـى  الحصـول 
عـن  متعـددة  وإحصـاءات 
مسـتوى تحصيـل المتعلميـن.

921052842ت
4.220.794

%39.845.512.11.70.9

3

االختبـارات  تمكـن 
تحديـد  مـن  اإللكترونيـة 
وإعـالن  مسـبقًا  االختبـار 

إجرائـه. موعـد 

741054453ت

4.050.855
%32.045.519.02.21.3

تقـدم االختبـارات اإللكترونية 9
تغذيـة راجعـة للمتعلم.

519569124ت
3.770.916

%22.141.129.95.21.7

2
تقلـل االختبـارات اإللكترونية 
والقلـق  الخـوف  عامـل  مـن 

المتعلميـن. لـدى 

63678993ت
3.770.946

%27.329.038.53.91.3

8
بنتائـج  يثقـون  المتعلمـون 
االختبـارات اإللكترونية أكثر 

العاديـة. االختبـارات  مـن 

528863226ت
3.681.018

%22.538.127.39.52.6

تزيد االختبـارات اإللكترونية 7
من درجة اسـتعداد المتعلمين.

558559257ت
3.681.058

%23.836.825.510.83.0

4
االختبـارات  تنفيـذ  يمكـن 
اإللكترونيـة فـي جميـع المواد 

الدراسـية.

4310057283ت
3.660.9610

%18.643.324.712.11.3

1
االختبـارات  تقيـس 
أنـواع  جميـع  اإللكترونيـة 

التعلـم. مخرجـات 

2054122296ت
3.230.8711

%8.723.452.812.62.6

علـــى 12 تدريبـــاً  تلقيـــت 
اإللكترونيـــة. االختبـــارات 

2915839104ت
2.191.3512

%12.60.425.116.945.0
3.800.63المتوسط* العام للمحور
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اإللكرتونيــة يف رسعــة اإلنجــاز، ودقــة تصحيــح 
األســئلة، واملوضوعيــة يف إخــراج النتائــج. وهــذا 
يمثــل خدمــة جليلــة لــكل مــن املعلــم الــذي يقــى 
وقتــًا أطــول يف عمليــة التصحيــح واملراجعــة والرصد، 
ــن  ــتتمكن م ــي س ــة الت ــة التعليمي ــك للمؤسس وكذل
عــى  واحلصــول  الطلبــة،  نتائــج  إظهــار  رسعــة 
التقاريــر اإللكرتونيــة التــي مــن خالهلــا تســتطيع 
ــة  ــالب يف العملي ــدم الط ــتوى تق ــم ومس ــم املعل تقوي

ــة.  التعليمي
ــا:  ــم )12(، ونصه ــارة رق ــاءت العب ــن ج        يف ح
ــة« يف  ــارات اإللكرتوني ــى االختب ــًا ع ــت تدريب » تلقي
املرتبــة األخــرة بمتوســط حســايب بلــغ )2.19(، 
ولعــل ذلــك ُيعــزى إىل قلــة الــدورات التــي يتلقاهــا 
املعلــم وهــو عــى رأس العمــل يف هــذا املجــال؛ نظــرًا 
ألنــه إىل اآلن مل يتــم تطبيــق التقويــم اإللكــرتوين 
رســمّيًا يف املؤسســات التعليميــة واالعتــاد عليــه 
ــباب،  ــدة أس ــع إىل ع ــك يرج ــة. وذل ــم الطلب يف تقوي
مــن أمههــا عــدم اعتــاد التنظيــم املؤســي عــى 
النتائــج اإللكرتونيــة، وعــدم جاهزيــة املســتفيدين 
مــن الطــالب واملعلمــن، وعــدم توافــر اإلمكانيــات 

ــة. ــارات اإللكرتوني ــذ االختب ــة لتنفي الكافي
ــور )3.80(،  ــام للمح ــايب الع ــط احلس ــغ املتوس وبل
واالنحــراف املعيــاري )0.63(. وهــذا يشــر إىل 
ــة  ــارات اإللكرتوني مســتوى فهــم عــام عــاٍل لالختب
عامــًة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة، وهــو يعنــي أن 
ــة  ــارات اإللكرتوني ــة االختب ــون أمهي ــن يدرك املعلم

فهــًا  لدهيــم  وأن  التعليــم،  وجتويــد  خدمــة  يف 
ــارات  ــه االختب ــذي تقدم ــدور ال ــًا لل ــورًا عام وتص
اإللكرتونيــة لــكل مــن املعلــم واملتعلــم وفوائــد 
تبنيهــا يف مناهجهــم التعليميــة. وتعــد هــذه النتيجــة 
مشــجعة؛ وذلــك ألن عمليــة اســتخدام االختبــارات 
ــة يعتمــد  ــة التعليمي ــة وتفعيلهــا يف العملي اإللكرتوني
اعتــادًا كلّيــًا عــى مســتوى فهــم املعلمــن وقناعتهــم 
بأمهيتهــا، ومــن ثــم تبنيهــا وتطبيقهــا ضمن أســاليبهم 

ــة.  التعلمي
  (Bristol,وهــذه النتيجــة تتفق مــع دراســة بريســتول
ــار،  ــوك االختب ــر بن ــار إىل أن تواف ــذي أش (2018 ال

ــى  ــهلت ع ــدر؛ س ــة املص ــم املفتوح ــوارد التعل وم
ــرتوين.  ــم اإللك ــة التعلي ــع بيئ ــل م ــن التعام املعلم
  (Schaffhauser,وتتفــق كذلــك مع دراســة ســكفرش
(2011 الــذي توصــل إىل أن االختبــارات اإللكرتونية 

ــار  ــادة أمــان االختب حتقــق فوائــد متعــددة، أمههــا زي
ــا  ــة إىل اتفاقه ــتيعاب. باإلضاف ــم االس ــادة حج وزي
ــذي  O’Keeffe((، ال ــف 2016 , ــة اوكي ــع دراس م
أشــار إىل أن حتليــل بيانــات االختبــارات اإللكرتونيــة 
ــددة  ــة حم ــة معياري ــزز رؤي ــة، وتع ــة عالي ذات قيم

ــة.   ــة اإلداري ــة مــن الناحي للغاي
ــارات  ــة لالختب ــب الرتبوي ــم اجلوان ــتوى فه 2.مس
ــابية،  ــطات احلس ــتخراج املتوس ــم اس ــة، ت اإللكرتوني
ــب  ــد الرتتي ــم حتدي ــا ت ــة، ك ــات املعياري واالنحراف
عينــة  اســتجابات  لتقديــر  الفهــم؛  ومســتوى 
ــم )6(. ــدول رق ــح يف اجل ــو موض ــا ه ــة، ك الدراس
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املتوســطات  قيــم   )6( رقــم  اجلــدول  يوضــح 
ــتوى  ــى مس ــة ع ــة الدراس ــة عينــــ ــابية إلجاب احلس

ــة  ــارات اإللكرتوني ــة لالختب ــب الرتبوي ــم اجلوان فه
وتراوحــت  الثانويــة،  املرحلــة  املعلمــن يف  لــدى 

المتوسط مستوى الفهمالعبارةم
الحسابي

االنحراف 
يبالمعياري

رت
الت

منعدممنخفضمتوسطعاٍلعاٍل جداً

6
تمكــن االختبــارات اإللكترونية 
ــة نتيجــة  ــن معرف ــن م المتعلمي

االختبــار.

1011052230ت
4.320.701

%43.745.59.51.30.0

9
ــة  ــب اســتخدام جمــل طويل تجن
أكثــر مــن الــالزم فــي االختبــار 

اإللكترونــي.

821182524ت
4.180.792

%35.551.110.80.91.7

بأهــداف 1 األســئلة  ترتبــط  أن 
المقــرر.

701114703ت
4.060.793

%30.348.120.30.01.3

فــي 7 العلميــة  الدقــة  مراعــاة 
أســئلة االختبــار اإللكترونــي.

687866163ت
3.830.974

%29.433.828.66.91.3

االختبــار 2 أســئلة  تتســم  أن 
. ح ضــو لو با

481057053ت
3.820.835

%20.845.530.32.21.3

أن يقيــس الســؤال مــا وضــع 3
ــه. ــل قياس ــن أج م

47928633ت
3.770.836

%20.339.837.21.31.3

12
علــى  الســؤال  يحتــوي  أال 
ــة  ــى اإلجاب ــؤدي إل تلميحــات ت

. لصحيحــة ا

311167428ت
3.690.847

%13.450.232.00.93.5

ــي 8 ــة ف مراعــاة الســالمة اللغوي
ــي. ــار اإللكترون ــئلة االختب أس

527979183ت
3.690.957

%22.534.234.27.81.3

4
ــد أوزان درجــات  ــم تحدي أن يت
االختبــار  فــي  الســؤال 

. نــي و لكتر إل ا

4874891010ت
3.611.009

%20.832.038.54.34.3

11

النســبي  الــوزن  يحــدد  أن 
علــى  االختبــار  لتوزيــع 
والمفاهيــم  المواضيــع 

. ت ا ر لمهــا ا و

337911036ت

3.560.8510
%14.334.247.61.32.6

5
محــاوالت  عــدد  يحــدد  أن 
االختبــار  علــى  اإلجابــة 

. نــي و لكتر إل ا

584199303ت
3.521.0511

%25.117.742.913.01.3

10
معامــل  تحديــد  يتــم  أن 
لــكل  والســهولة  الصعوبــة 

. ل ا ســؤ

4548114213ت
3.480.9512

%19.520.849.49.11.3

3.790.60المتوسط* العام للمحور

جدول رقم )6)
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات
عينة الدراسة عن مستوى فهمهم للجوانب التربوية لالختبارات اإللكترونية

* المتوسط الحسابي من 5 درجات.
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ــن  ــا ب ــرتاوح م ــا ت ــن )4.32-3.48(؛ أي أهن ــا ب م
درجــة »عــاٍل جــدًا« ودرجــة »عــاٍل »، وفقــًا ملقيــاس 
ــة؛  ــذه الدراس ــه يف ه ــد علي ــايس املعتم ــرت اخل ليك
حيــث جــاءت العبــارة رقــم )6(، التــي تنــص عــى: 
مــن  املتعلمــن  اإللكرتونيــة  االختبــارات  »متكــن 
ــط  ــة األوىل بمتوس ــار« يف املرتب ــة االختب ــة نتيج معرف
حســايب بلــغ )4.32(، ولعــل ذلــك ُيعــزى إىل أن 
ــزات  ــن املمي ــد م ــه العدي ــرتوين لدي ــار اإللك االختب
ــب  ــل الطال ــث حيص ــن؛ حي ــا للمتعلم ــي يقدمه الت
ــار،  ــام االختب ــد إمت ــارشة بع ــة مب ــة راجع ــى تغذي ع
حتتــوى يف أغلــب األحيــان عــى الدرجــات التفصيليــة 
ــى  ــب ع ــل الطال ــك حيص ــى ذل ــالوة ع ــة، ع والكلي
معلومــات عــن األســئلة التــي مل يتــم اإلجابــة عليهــا 
بشــكل صحيــح. وهــذا يقــّوم لــدى الطالــب مكامــن 
الضعــف، ويعــزز لديــه مكامــن القــوة. وهــذا قــد ال 

ــة.    ــارات التقليدي ــًا يف االختب ــون متاح يك
ونصهــا:   ،)10( رقــم  العبــارة  جــاءت  حــن  يف 
ــكل  ــهولة ل ــة والس ــل الصعوب ــد معام ــم حتدي »أن يت
ــغ  ــايب بل ــط حس ــرة بمتوس ــة األخ ــؤال« يف املرتب س
ــة  ــاءت يف املرتب ــا ج ــن أهن ــم م ــى الرغ )3.48(، وع
األخــرة؛ فإهنــا متثــل مســتوى فهــم عــاٍل للمعلمــن. 
ــة  ــارات اإللكرتوني ــزى إىل أن االختب ــك ُيع ــل ذل ولع
تتطلــب مــن املعلمــن بعــض اخلــربة واملارســة وفــق 
ــئلة  ــاء األس ــة بن ــق آللي ــم عمي ــة وفه ــة علمي منهجي
ــارب  ــك أن جت ــباب ذل ــن أس ــون م ــد يك ــًا، وق عموم
املعلمــن يف بيئــة التعليــم اإللكــرتوين قــد تكــون 

حمــدودة وخرباهتــم قــد حتتــاج إىل مزيــد مــن التطويــر.  
كــا بلــغ املتوســط احلســايب العــام للمحــور )3.79(، 
إىل  يشــر  وهــذا   .)0.60( املعيــاري  واالنحــراف 
الرتبويــة  اجلوانــب  جلميــع  عــاٍل  فهــم  مســتوى 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــًة م ــة عام ــارات اإللكرتوني لالختب
أفــراد العينــة، وهــذ يــدل عــى أن املعلمــن يدركــون 
ــارات  ــة لالختب ــب الرتبوي ــم اجلوان ــة فه ــدى أمهي م
اإللكرتونيــة، وأهنــم عــى درايــة عاليــة هبــذه اجلوانب، 
وأنــه مــن األمهيــة بمــكان أخذهــا بعــن االعتبــار عند 
بنــاء وتصميــم االختبــارات اإللكرتونيــة لتحقيــق 

ــة.   ــداف الرتبوي األه
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة كل مــن فيتزبيرتيــك 
 (Fitzpatrick, Tiemann, & Perie, ــري ــان وب وتي
االختبــار  تصميــم  أن  إىل  أشــاروا  الذيــن   ،2017)

ــة  ــة للمرحل ــداف الرتبوي ــق األه ــون وف ــب أن يك جي
التعليميــة، ومراعــاة خصائــص املتعلمــن، واختــالف 
ســلوك الطــالب عنــد اســتخدام األجهــزة أثنــاء 
االختبــار. وتتفــق كذلــك مــع دراســة باونــد وســولر 
ــة  (Boud and Soler 2016) اللذيــن توصــال إىل أمهي

تطبيــق االختبــار اإللكــرتوين لزيــادة توافقــه مــع 
ــة  ــع دراس ــدى. وم ــة امل ــة الطويل ــداف التعليمي األه
ســتيول وبينت (Stowell & Bennett, 2010) اللذين 
أكــدا أن االختبــارات اإللكرتونيــة متكــن الطــالب من 
التعلــم مــن أخطائهــم يف االختبــار، وهــذا قــد يعــزز 
التعلــم وإتقــان موضــوع التعلــم. ومــع دراســة 
  (James,ودراســة جيــم (Pearson, 2018)، برســون
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(2016 اللذيــن ذكــرا أن الطالــب حيصــل عــى تغذيــة 

راجعــة فوريــة، وحيصــل عــى الدرجــات. ومــع 
  (Frankl & Bitter 2012)دراســة فرانــكل وبيــرت
اللذيــن يؤكــدان أهنــا جتعــل رصــد الدرجــات أســهل 

ــة. ــة وموضوعي ــر دق وأكث

لالختبــارات  التقنيــة  اجلوانــب  فهــم  3.مســتوى 
ــابية،  ــطات احلس ــتخراج املتوس ــم اس ــة، ت اإللكرتوني
ــب  ــد الرتتي ــم حتدي ــا ت ــة، ك ــات املعياري واالنحراف
ومســتوى الفهــم؛ لتقديــر اســتجابات عينــة الدراســة، 

ــم )7(. ــدول رق ــح يف اجل ــو موض ــا ه ك

المتوسط مستوى الفهمالعبارةم
الحسابي

االنحراف 
يبالمعياري

رت
الت

منعدممنخفضمتوسطعاٍلعاٍل جداً 

9
تصديــر  إمكانيــة 
ــى  ــار إل درجــات االختب

خارجــي. ملــف 

78806544ت
3.970.921

%33.834.628.11.71.7

4
نافــذة  ازدحــام  عــدم 
بتفاصيــل  االختبــار 
غيــر مرتبطة بالســؤال.

75875946ت
3.960.942

%32.537.725.51.72.6

3
حجــم  بيــن  التناســب 
نافــذة  وحجــم  الخــط 

. ر الختبــا ا

541056624ت
3.880.843

%23.445.528.60.91.7

1
يعمــل االختبــار علــى 
التشــغيل  أنظمــة 

. لمختلفــة ا

62956176ت
3.870.934

%26.841.126.43.02.6

مراعــاة اســتخدام تعــدد 5
ــوان. األل

68806599ت
3.821.035

%29.434.628.13.93.9

10
المتطلبــات  تحديــد 
التقنيــة الالزمة لتشــغيل 
االختبــار اإللكترونــي.

619154196ت
3.791.016

%26.439.423.48.22.6

8

إمكانيــة إرســال رســالة 
ــد  ــن موع ــن ع للمتعلمي
بمجــرد  االختبــار 

نشــره.

3112363113ت

3.730.807
%13.453.227.34.81.3

2
الوســائط  تســتخدم 
حســب  المتعــددة 

. جــة لحا ا

479366196ت
3.680.988

%20.340.328.68.22.6

11

االختبــار  تجريــب 
اإللكترونــي علــى أكثــر 
مــن نظــام لقيــاس قابليــة 

اســتخدامه.

4864106103ت

3.620.909
%20.827.745.94.31.3

جدول رقم )7)
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات
عينة الدراسة عن مستوى فهمهم للجوانب التقنية لالختبارات اإللكترونية
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يوضــح اجلــدول رقــم )7( قيــم املتوســطات احلســابية 
فهــم  مســتوى  عــى  الدراســة  عينــــــة  إلجابــة 
اجلوانــب التقنيــة لالختبــارات اإللكرتونيــة لــدى 
ــن  ــا ب ــت م ــة، وتراوح ــة الثانوي ــن يف املرحل املعلم
)3.97-3.46(؛ أي أهنــا تقــع يف درجــة »عــاٍل »، 
وفقــًا ملقيــاس ليكــرت اخلــايس املعتمــد عليــه يف هــذه 
ــي  ــم )9(، الت ــارة رق ــاءت العب ــث ج ــة؛ حي الدراس
ــار  ــات االختب ــر درج ــة تصدي ــى: »إمكاني ــص ع تن
بمتوســط  األوىل  املرتبــة  يف  خارجــي«  ملــف  إىل 
حســايب بلــغ )3.97(، ولعــل ذلــك ُيعــزى إىل قــدرت 
ــة عــى تنظيــم عمــل املعلــم،  ــارات اإللكرتوني االختب
ــح  ــاء وتصحي ــط ببن ــد املرتب ــت واجله ــر الوق وتوف
ــار  ــر درجــات االختب ــارات مــن خــالل تصدي االختب
ــى  ــول ع ــاس األداء، واحلص ــي لقي ــف خارج إىل مل
مفــردات  الالزمــة عــن  والبيانــات  اإلحصــاءات 
االختبــار ونوعيــة األســئلة واإلجابــات، وعمــل 

ــرر.      ــالب يف املق ــن أداء الط ــر ع التقاري
       يف حــن جــاءت العبــارة رقــم )7(، ونصهــا: 

ــدة« يف  ــذة واح ــؤال يف ناف ــن س ــر م ــع أكث ــدم مج »ع
املرتبــة األخــرة بمتوســط حســايب بلــغ )3.46(، 
ــرة؛  ــة األخ ــاءت يف املرتب ــا ج ــن أهن ــم م ــى الرغ وع
فــإن درجــة فهــم املعلمــن هلــا عاليــة، وهــذا يعنــي أن 
املعلمــن يدركــون أنــه مــن غــر املناســب مجــع أكثــر 
مــن ســؤال يف نافــذة واحــدة. ولعــل ذلــك ُيعــزى إىل 
ــدم  ــالب وع ــاه الط ــتيت انتب ــبب يف تش ــد يتس ــه ق أن
ــى  ــئلة ع ــد األس ــة أح ــون إجاب ــد تك ــا ق ــز، ك الرتكي

ــر.  ــؤال اآلخ ــة الس ــاب إجاب حس
     وبلــغ املتوســط احلســايب العــام للمحــور )3.76(، 
يشــر  وهــذا   .)0.67( املعيــاري  واالنحــراف 
إىل مســتوى فهــم عــاٍل جلميــع اجلوانــب التقنيــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــًة م ــة عام ــارات اإللكرتوني لالختب
أفــراد العينــة، ويعنــي أن لــدى املعلمــن القــدر الكايف 
مــن املعلومــات التقنيــة التــي تؤهلهــم للتعامــل 
مــع بيئــة االختبــارات اإللكرتونيــة. وتعــد هــذه 
ــي تتحــول فيهــا  ــة الت ــة يف هــذه املرحل النتيجــة إجيابي
ــات  ــف تطبيق ــاه توظي ــام جت ــم الع ــات التعلي مؤسس

* المتوسط الحسابي من 5 درجات.

المتوسط مستوى الفهمالعبارةم
الحسابي

االنحراف 
يبالمعياري

رت
الت

منعدممنخفضمتوسطعاٍلعاٍل جداً 

6

ــم الصــور  ــاة حج مراع
والملفــات كــي ال تســبب 
تحميــل  فــي  بطئــاً 

الموقــع.

455712333ت

3.600.8610
%19.524.753.21.31.3

7
أكثــر  جمــع  عــدم 
مــن ســؤال فــي نافــذة 

. ة حــد وا

368370366ت
3.461.0211

%15.635.930.315.62.6

3.760.67المتوسط* العام للمحور
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ــي  ــة، والت ــة التعليمي ــرتوين يف املنظوم ــم اإللك التعلي
ــن،  ــاءة املعلم ــا كف ــات، أمهه ــدة مكون ــى ع ــوم ع تق
ــة.   ــة والتقني ــارات املعرفي ــن امله ــم م ــتوى متكنه ومس
ــة  ــن دراس ــة كل م ــع دراس ــق م ــة تتف ــذه النتيج وه
الــذي ذكــر أن فعاليــة   Fletcher, 2011)) فلتــرش 
االختبــارات اإللكرتونيــة تعتمــد عــى اســتخدام 
(Lazen-  التقنيــة املناســبة. ومــع دراســة الزنــدك
ــالف  ــاة اخت ــل إىل أن مراع ــذي توص  (dic, 2017ال

الربامــج واألجهــزة لــه دور يف نمذجــة االختبــار، 
ــتيدل  ــن س ــة كل م ــع دراس ــه. وم ــر يف منهجيت وتأث
ــدوا  ــن وج ــن ((Steedle et al., 2016 الذي وآخري
أن تفــاوت األجهــزة املســتخدمة يف االختبــارات 
اإللكرتونيــة لــه أثــر يف اختــالف أداء الطــالب. 

 (Davis et ــن ومــع دراســة كل مــن ديفيــس وآخري
(al., 2013 الذيــن توصلــوا إىل أن الطــالب يفضلون 

األجهــزة ذات الشاشــات الكبــرة يف أداء االختبــار. 
ــرتين  ــق وس ــز وكن ــن وي وديف ــة كل م ــع دراس وم
 (Way, Davis, Keng, & Strain-Sey- رســيمو
أجهــزة  تنــوع  أن  ذكــروا   (mour, 2016الذيــن 

ــة  ــًا يف عملي ــدث فرق ــد حي ــرتوين ق ــار اإللك االختب
ــم. التقوي

االختبــارات  وبنــاء  تصميــم  فهــم  4.مســتوى 
اإللكرتونيــة، تــم اســتخراج املتوســطات احلســابية، 
ــب  ــد الرتتي ــم حتدي ــا ت ــة، ك ــات املعياري واالنحراف
عينــة  اســتجابات  لتقديــر  الفهــم؛  ومســتوى 
ــم )8(. ــدول رق ــح يف اجل ــو موض ــا ه ــة، ك الدراس

العبارةم
المتوسط مستوى الفهم

الحسابي
االنحراف 
يبالمعياري

رت
الت

منعدممنخفضمتوسطعاٍلعاٍل جداً 

الســهولة 3 مراعــاة 
االســتخدام. فــي 

0 6599625ت
3.970.801

%28.142.926.82.2 0.0

2

عــن  البعــد 
عنــد  المشــتتات 
االختبــار  تصميــم 

. نــي و لكتر إل ا

0 6594693ت

3.960.802
%28.140.729.91.3 0.0

4
خلفيــات  توحيــد 
ــار  ــات االختب صفح

اإللكترونــي.

73885578ت
3.910.993

%31.638.123.83.03.5

جدول رقم )8) 
لتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً

إلجابات عينة الدراسة عن مستوى فهمهم لتصميم وبناء االختبارات اإللكترونية
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يوضــح اجلــدول رقــم )8( قيــم املتوســطات احلســابية 
إلجابــة عينــــــة الدراســة عــى مســتوى فهــم تصميم 

املعلمــن  لــدى  اإللكرتونيــة  االختبــارات  وبنــاء 
ــن )3.97- ــا ب ــت م ــة، وتراوح ــة الثانوي يف املرحل

11

أســلوب  اتبــاع 
فــي  موحــد 
العناويــن  كتابــة 
ــة  ــة والفرعي الرئيس

. ر ختبــا لال

76815879ت

3.901.024
%32.935.125.13.03.9

6

ــاة خصوصية  مراع
فــي  المتعلميــن 
ت  ا ر ختبــا ال ا

. نيــة و لكتر إل ا

551056137ت

3.860.905
%23.845.526.41.33.0

1
واجهــة  تصميــم 
بطريقــة  االختبــار 

. بســيطة

795661296ت
3.751.136

%34.224.226.412.62.6

7
ازدحــام  عــدم 
االختبــار بالصــور 

. ت ما ســو لر ا و

617072253ت
3.701.027

%26.430.331.210.81.3

9
اســتخدام  عــدم 
ــوان والخطــوط  األل

. فــة خر لمز ا

6367612713ت
3.611.178

%27.329.026.411.75.6

8

عنصــر  مراعــاة 
بنــاء  الوقــت عنــد 
ت  ا ر ختبــا ال ا

. نيــة و لكتر إل ا

616561377ت

3.591.139
%26.428.126.416.03.0

10

الفــروق  مراعــاة 
بيــن  الفرديــة 
عنــد  المتعلميــن 
االختبــار  تصميــم 

. نــي و لكتر إل ا

6346822713ت

3.521.1710
%27.319.935.511.75.6

12

ــارات  ــس االختب تقي
نيــة  و لكتر إل ا
المتعلميــن  قــدرات 

. لحقيقيــة ا

353896548ت

3.161.0611
%15.216.541.623.43.5

5

تتطلــب  ال 
ت  ا ر ختبــا ال ا
نيــة  و لكتر إل ا
تدريــب المتعلميــن 
اســتخدامها. علــى 

2917807134ت

2.721.1812
%12.67.434.630.714.7

3.640.68المتوسط* العام للمحور

* المتوسط الحسابي من 5 درجات.
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ــاٍل »  ــة »ع ــن درج ــا ب ــرتاوح م ــا ت 2.72(؛ أي أهن
ودرجــة »متوســط«، وفقــًا ملقيــاس ليكــرت اخلــايس 
املعتمــد عليــه يف هــذه الدراســة؛ حيــث جــاءت 
»مراعــاة  تنــص عــى:  التــي   ،)3( رقــم  العبــارة 
ــط  ــة األوىل بمتوس ــتخدام« يف املرتب ــهولة يف االس الس
حســايب بلــغ )3.97(، ولعــل ذلــك ُيعــزى إىل أن 
ــة  ــم اإللكــرتوين يعتمــد عــى نوعي ــة التعلي نجــاح بيئ
التصميــم، وأن التصميــم اجليــد ينطلــق مــن البســاطة 
يف بنــاء االختبــارات، وســهولة اســتخدامها مــن 
ــرتاض  ــدم االف ــن(، وع ــن واملتعلم ــع )املعلم اجلمي
بــأن املســتخدمن لدهيــم مهــارات عاليــة، وإنــا يكون 
التصميــم عــى حســب  األقل مســتوًى؛ حتى يســتطيع 
ــارات،  ــوع مــن االختب ــع التعامــل مــع هــذا الن اجلمي
خيفــف  االســتخدام  يف  الســهولة  مراعــاة  أن  كــا 
ــالب  ــاركة الط ــد مش ــن، ويؤك ــى املعلم ــبء ع الع

دون مواجهــة أي عوائــق.   
ــا: » ال  ــم )5(، ونصه ــارة رق ــاءت العب ــن ج     يف ح
تتطلــب االختبــارات اإللكرتونيــة تدريــب املتعلمــن 
بمتوســط  األخــرة  املرتبــة  يف  اســتخدامها«  عــى 
حســايب بلــغ )2.72(، ورغــم أهنــا يف املرتبــة األخرة؛ 
فإهنــا عبــارة عكســية، وهــو مــا يعنــي أن هنــاك حاجــة 
االختبــارات  اســتخدام  عــى  الطــالب  لتدريــب 
ــزال  ــه ال ي ــزى إىل أن ــك ُيع ــل ذل ــة. ولع اإللكرتوني
ــدرة  ــدم ق ــن ع ــن م ــل املعلم ــن قب ــوف م ــاك خت هن
ــم  ــتخدام التقوي ــى اس ــة ع ــة واملعرفي ــالب املهاري الط
أنواعــًا  يتطلــب  الطلبــة  اإللكــرتوين، وأن تقويــم 

متعــددة مــن املهــارات لــدى املتعلمــن. وذلــك 
ــارات  يرجــع إىل عــدة أســباب، مــن أمههــا أن االختب
اإللكرتونيــة قــد تكــون جديــدة نســبّيًا يف امليــدان 
ــدارس  ــة يف امل ــل التقني ــج التأهي ــوي، وأن برام الرتب
ــالب  ــة الط ــع جاهزي ــذي يرف ــتوى ال ــن املس ــل م أق

ــة. ــارات اإللكرتوني ــع االختب ــل م للتعام
ــور )3.64(،  ــام للمح ــايب الع ــط احلس ــغ املتوس وبل
إىل  يشــر  وهــذا   .)0.68( املعيــاري  واالنحــراف 
ــاء  ــم وبن ــب تصمي ــع جوان ــاٍل جلمي ــم ع ــتوى فه مس
ــر  ــة نظ ــن وجه ــًة م ــة عام ــارات اإللكرتوني االختب
أفــراد العينــة، وهــذا يعنــي أن املعلمــن حميطــون 
االختبــارات  لبنــاء  الالزمــة  التصميــم  بجوانــب 
اإللكرتونيــة، ويــرون أمهيتهــا يف نجــاح االختبــار 
ــذه  ــد ه ــودة. وتع ــة املنش ــداف الرتبوي ــق األه وحتقي
ــي  ــابقة الت ــرى الس ــب األخ ــة للجوان ــة مكمل النتيج
يمثــل كل منهــا لبنــة أساســية يف إخــراج االختبــارات 
ــود.  ــم املنش ــق التقوي ــة حتق ــودة عالي ــة بج اإللكرتوني
وهـــذه النتيجـــة تتفـــق مـــع دراســـة كل مـــن واي 
وآخريـــن (Way et al., 2016) الذيـــن يؤكـــدون 
ـــئلة،  ـــرض األس ـــة ع ـــم يف طريق ـــة التصمي ـــى أمهي ع
واحلجـــم، واألســـلوب، والشـــكل باإلضافـــة إىل 
ــة  ــة لواجهـ ــة الرئيسـ ــات الوظيفيـ ــع املكونـ موضـ
ـــع  ـــا. وم ـــالب معه ـــل الط ـــة تفاع ـــتخدم، وكيفي املس
  (Dawsonـــس ــون وجيم ـــن داوسـ ــة كل م دراسـ
 (James 2016 ;2016اللذيـــن ذكـــرا أن تصميـــم 

حيتـــوي  أن  يمكـــن  اإللكرتونيـــة  االختبـــارات 
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عـــى مقاطـــع فيديـــو أو ملـــف صـــويت. ومـــع 
ـــاروزك  ـــن وج ـــكمك وآخري ـــن س ـــة كل م دراس
 (Jarodzka et al., 2015 (Schmeck وآخريـــن
   & ;et al., 2015الذيـــن يؤكـــدون عـــى أنـــه 

جيـــب أن يراعـــى يف تصميـــم االختبـــارات 
ـــي  ـــريف واإلدراك ـــبء املع ـــل الع ـــة تقلي اإللكرتوني
ـــن  ـــب وآخري ـــة كرام ـــع دراس ـــب. وم ـــى الطال ع
إىل   (Cramp et al., 2019)الذيـــن توصلـــوا 

أن غيـــاب التصميـــم العلمـــي لالختبـــارات 
ـــى  ـــلبي ع ـــر س ـــه تأث ـــون ل ـــد يك ـــة ق اإللكرتوني

ــالب.  أداء الطـ
ـــن  ـــم املعلم ـــتوى فه ـــب مس ـــإن ترتي ـــرًا، ف وأخ
لالختبـــارات اإللكرتونيـــة يف املرحلـــة الثانويـــة 
ـــم  ـــتوى الفه ـــايل: مس ـــاء كالت ـــدة ج ـــة بري بمدين
ـــم  ـــتوى فه ـــة، مس ـــارات اإللكرتوني ـــام لالختب الع
اجلوانـــب الرتبويـــة لالختبـــارات اإللكرتونيـــة، 
مســـتوى فهـــم اجلوانـــب التقنيـــة لالختبـــارات 
ــاء  ــم وبنـ ــم تصميـ ــتوى فهـ ــة، مسـ اإللكرتونيـ
ـــح يف  ـــو موض ـــا ه ـــة، ك ـــارات اإللكرتوني االختب

ـــم )9(. ـــدول رق اجل

المتوسط* المحاور
الحسابي

االنحراف 
المعياري

مستوى 
الفهم

عاٍل 3.800.631مستوى الفهم العام لالختبارات اإللكترونية

ــارات  ــة لالختب ــب التربوي مســتوى فهــم الجوان
ــة عاٍل 3.790.602اإللكتروني

مســتوى فهــم الجوانــب التقنيــة لالختبــارات 
عاٍل 3.760.673اإللكترونــية

االختبــارات  وبنــاء  تصميــم  فهــم  مســتوى 
عاٍل 3.640.684اإللكترونــية

الدرجــة الكليــة لمســتوى فهــم االختبــارات 
عاٍل 3.750.60اإللكترونيــة  

جدول رقم )9)
 المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لمستوى

فهم المعلمين لالختبارات اإللكترونية في المرحلة الثانوية

* المتوسط من 5 درجات.
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املتوســطات  قيــم   )9( رقــم  اجلــدول  يوضــح 
احلســابية العامــة إلجابــة عينــــــة الدراســة عــن 
ــة  ــة يف املرحل ــارات اإللكرتوني ــن لالختب ــم املعلم فه
ــن )3.80-3.64(؛ أي  ــا ب ــت م ــة، وتراوح الثانوي
ــرت  ــاس ليك ــًا ملقي ــاٍل »، وفق ــة »ع ــع يف درج ــا تق أهن
اخلــايس املعتمــد عليــه يف هــذه الدراســة؛ فقــد جــاء 
ــة يف  ــارات اإللكرتوني ــام لالختب ــم الع ــتوى الفه مس
ــة األوىل بمتوســط حســايب )3.80(، وانحــراف  املرتب
ــتوى  ــة مس ــة الثاني ــل يف املرتب ــاري )0.63(. وح معي
ــة  ــارات اإللكرتوني ــة لالختب ــب الرتبوي ــم اجلوان فه
معيــاري  وانحــراف   ،)3.79( حســايب  بمتوســط 
ــب  ــة مســتوى فهــم اجلوان ــة الثالث )0.60(. ويف املرتب
ــايب  ــط حس ــة بمتوس ــارات اإللكرتوني ــة لالختب التقني
)3.76(، وانحــراف معيــاري )0.67(. ويف املرتبــة 
ــارات  ــاء االختب ــم وبن ــم تصمي ــتوى فه ــة مس الرابع
ــراف  ــايب )3.64(، وانح ــط حس ــة بمتوس اإللكرتوني

معيــاري )0.68(. كــا بلــغ املتوســط احلســايب العــام 
ــاري )0.60(.  ــراف املعي ــاور )3.75(، واالنح للمح
وهــذا يشــر إىل درجــة فهــم عــاٍل عــى مجيــع املحــاور 
مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة، وهــذه النتيجــة تــدل 
ــتوى  ــة مس ــة الثانوي ــن يف املرحل ــدى املعلم ــى أن ل ع

ــة.   ــارات اإللكرتوني ــم لالختب ــن الفه ــًا م عالي
ثانيــا- نتائــج الســؤال الثــاين: مــا درجــة تطبيــق 
املعلمــن لالختبــارات اإللكرتونيــة يف املرحلــة الثانوية 
ــّم  ــؤال، ت ــذا الس ــن ه ــة ع ــدة؟ ولإلجاب ــة بري بمدين
ــوا عــى الســؤال  مقابلــة اثنــي عــرش معلــًا ممــن أجاب
ــم  ــة تطبيقه ــن درج ــؤاال ع ــرح )22( س األول، وط
لالختبــارات اإللكرتونيــة، وتــم عــرض البيانــات 
التــي ُحــِرت عــرب )أداة املقابلــة(، باإلضافــة إىل 
ــق املعلمــن  ــة درجــة تطبي حتليلهــا، وتفســرها؛ ملعرف
ــا  ــة، ك ــة الثانوي ــة يف املرحل ــارات اإللكرتوني لالختب

ــم )10(. ــدول رق ــح يف اجل ــو موض ه

التكراراألسئلةالترتيب
والنسبة

درجة التطبيق
النعم

هل تشعر بأهمية االختبارات اإللكترونية؟1
-12ت
%1000

هل استمرار تنمية المعلمين مهم لتطبيق االختبارات اإللكترونية؟2
120ت
%1000

هــل هنــاك فئــة مــن المتعلميــن كانــت أكثــر اســتفادة مــن االختبــارات 3
اإللكترونيــة؟ ولمــاذا؟

111ت
%92 8

   جدول رقم )10) 
التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة حول درجة تطبيق المعلمين لالختبارات اإللكترونية
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ــات  ــل بيان ــج حتلي ــم )10( نتائ ــدول رق ــح اجل يوض
ــة  ــث إلجاب ــا الباح ــي أجراه ــة الت ــالت النوعي املقاب
عينــــــة الدراســة عــن درجــة تطبيــق املعلمــن 

لالختبــارات اإللكرتونيــة يف املرحلــة الثانويــة.

ــاذا  ــن: م ــاركن ع ــؤال املش ــم س ــة ت ــة املقابل ويف بداي
تعــرف عــن االختبــارات اإللكرتونيــة؟ وكانــت 
ــًا وفهــًا  ــاك مســتوًى معرفّي ــات توضــح أن هن اإلجاب
عاليــًا لــدى املشــاركن عــن االختبــارات اإللكرتونية، 

التكراراألسئلةالترتيب
والنسبة

درجة التطبيق
النعم

هــل تتوقــع أن يكــون أداء الطــالب فــي االختبــارات اإللكترونيــة 4
ــة؟ ــارات العادي ــي االختب ــه ف ــل من أفض

84ت
%67 33

هل قمت بإعداد االختبارات اإللكترونية بنفسك؟ 5
84ت
%6733

هــل تــرى جاهزيــة الطــالب لتنفيــذ االختبــارات اإللكترونيــة؟ ولمــاذا؟ 6
وضــح. أعــط أمثلــة؟

84ت
%6733

ــن 7 ــة م ــارات معين ــة مه ــارات اإللكتروني ــق االختب ــب تطبي ــل يتطل ه
ــن؟  المتعلمي

75ت
% 5842

هــل تؤثــر مهــارات المتعلميــن فــي تطبيــق االختبــارات اإللكترونيــة 8
علــى أدائهــم؟

75ت
%5842

هــل يتطلــب تنفيــذ االختبــارات اإللكترونيــة مهــارات معينــة مــن 9
المعلميــن؟

75ت
%5842

هــل واجهــت صعوبــة فــي بنــاء وتطبيــق االختبــارات اإللكترونيــة؟ 10
حددهــا؟

75ت
%5842

ــارات 11 ــة أســهل مــن إعــداد االختب ــارات اإللكتروني هــل إعــداد االختب
ــة؟ ولمــاذا؟ العادي

66ت
%5050

هل توفر المدرسة التقنية الالزمة لتنفيذ االختبارات اإللكترونية؟12
66ت
%5050

هل استخدمت بنك األسئلة اإللكتروني؟  13
57ت
%42 58

هــل يحصــل المعلمــون علــى الدعــم الــالزم لتنفيــذ االختبــارات 14
اإللكترونيــة؟

111ت
% 892
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وأن هنــاك اتفاقــًا كبــرًا بــن مــا ذكــرة املشــاركون يف 
تعريفهــم لالختبــارات اإللكرتونيــة؛ حيــث يــرون أهنا 
ــزة  ــب واألجه ــق احلاس ــن طري ــرى ع ــارات جُت اختب
اإللكرتونيــة احلديثــة كاجلــوال و)اآليبــاد( هبــدف 
ــد،  ــن بع ــارش أو ع ــكل مب ــن بش ــم أداء املتعلم تقيي
وتقيــس مــدى فهــم ومعرفــة وإحاطــة الطالــب 
باملــادة العلميــة املقدمــة لــه خــالل الفصــل الــدرايس. 
ــة  ويضيــف )إبراهيــم( »باختصــار هــي وســيلة حديث

ــي«.  ــار الورق ــن االختب ــي ع تغن
  وقــد اتفــق املشــاركون يف إجابتهــم عى هذا الســؤال: 
هــل تشــعر بأمهيــة االختبــارات اإللكرتونيــة؟ بنســبة 
٪100، وأقــروا بأمهيــة االختبــارات اإللكرتونيــة؛ 
حيــث ذكــر املشــاركون أهنــا عمليــة أكثــر، وأن التطور 
التقنــي الرسيــع حيتــم علينــا اســتخدام وســائل أخــرى 
يف التقييــم، ومنهــا االختبــار اإللكــرتوين الــذي يســهم 
يف تقديــم االختبــار وفــق ظــروف معينــة، واالســتفادة 
ــه يف الظــروف اخلاصــة واالســتثنائية، كــا حصــل  من
اإللكرتونيــة  فاالختبــارات  كورونــا.  جائحــة  يف 
فتحــت جمــاالً جديــدًا للتقويــم يف املــدارس، وأن 
بعــض األبــواب واملواضيــع حتتــاج مثــل هــذا النــوع 
ــوع  ــذا الن ــق ه ــة تطبي ــك إلمكاني ــئلة؛ وذل ــن األس م
ويــرى  املواضيــع.  هــذه  عــى  االختبــارات  مــن 
ــة،  ــة مهم ــارات اإللكرتوني ــز( »أن االختب )عبدالعزي
ــا  ــت لتطبيقه ــض الوق ــون بع ــن حيتاج ــن املعلم ولك
بشــكل مقبــول، ويف الواقــع أن ثقافــة املجتمــع - حتى 
اآلن - مل تصــل إىل الشــكل املأمــول جتــاه االختبــارات 

ــة«.  اإللكرتوني
ــالب  ــع أن أداء الط ــل تتوق ــاركن: ه ــؤال املش وبس
منــه  أفضــل  يكــون  اإللكرتونيــة  االختبــارات  يف 
 67٪ حــوايل  أجــاب  العاديــة؟  االختبــارات  يف 
ــأن  ــم ب ــاركون موافقته ــربر املش ــة. وي ــم باملوافق منه
االختبــارات اإللكرتونيــة أكثــر مرونــة ومالءمــة 
ــروف  ــم يف ظ ــن التحك ــية، ويمك ــررات الدراس للمق
املتعلــم  االختبــار املصاحبــة؛ فهــي تســهل عــى 
ــي  ــم فه ــن ث ــى األداء. وم ــب ع ــز الطال ــل، وحتف احل
أفضــل للطــالب يف قيــاس املهــارات، ومعرفــة نقــاط 
ــددة،  ــائط املتع ــتخدام الوس ــوة، واس ــف والق الضع
فالطالــب لديــه مســاحة كبــرة مــن احلريــة يف اختيــار 
الزمــن والكيفيــة أثنــاء أداء االختبــار. كــا أهنا مناســبة 
للطــالب الذيــن لدهيــم ُرهــاب مــن االختبــارات. يف 
ــالف  ــاركن خ ــن املش ــوايل 33 ٪ م ــرى ح ــن ي ح
متثــل  ال  اإللكرتونيــة  االختبــارات  وأن  ذلــك، 
احلقيقــة، فمســتوى الثقــة هبــا قليــل، فمــن املمكــن أن 
حيصــل الطالــب عــى املســاعدة مــن أي شــخص، كــا 

ــر. ــارات أكث ــون إىل مه ــالب حيتاج أن الط
وقــد أجــاب املشــاركون عــى ســؤاهلم عــن: مــا دور 
ــرون  ــم ي ــة؟ بأهن ــارات اإللكرتوني ــم يف االختب املعل
ــئلة،  ــداد األس ــا إع ــة، أمهه ــم أدوارًا خمتلف أن للمعل
ومتابعــة دقــة األســئلة ووضوحهــا، ومقارنــة النتائــج، 
وتدريــب الطــالب عليهــا، واإلرشاف عــى تنفيذهــا. 
ــك  ــم؛ وذل ــق املعل ــى عات ــع ع ــرب يق ــدور األك وأن ال
بتحليــل املــادة العلميــة، ومــن ثــم تكويــن بنــك 
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ــراد  ــئلة امل ــذه األس ــس ه ــث تقي ــم، بحي ــئلة ضخ أس
قياســه بدقــة، ومــن ثــم االختيــار بــن هــذه األســئلة؛ 
ــدق.  ــات والص ــة والثب ــار باملوضوعي ــم االختب ليتس
ــم  ــن املعل ــة م ــارات اإللكرتوني ــب االختب ــا تتطل ك
ــي  ــث يراع ــالب، بحي ــتويات الط ــع مس ــاة مجي مراع
ــد  ــاز أيضــًا، فالب الطالــب الضعيــف، والطالــب املمت
ــار  مــن مراعــاة هذيــن الطرفــن لكــي يضبــط االختب
ــد  ــد( »ال يوج ــول )فه ــن يق ــس. يف ح ــق املقايي وف
دور للمعلــم يف االختبــارات اإللكرتونيــة؛ حيــث إهنــا 

ــبقًا«. ــزة مس جمه
ــداد  ــل إع ــؤال: ه ــى س ــاركون ع ــاب املش ــد أج وق
إعــداد  مــن  أســهل  اإللكرتونيــة  االختبــارات 
االختبــارات العاديــة؟ وملــاذا؟ حيــث ذكــر 50٪ 
مــن املشــاركن أهنــا أســهل، وعلــل ذلــك بــأن 
كل يشء يتــم بشــكل إلكــرتوين خصوصــًا إذا كان 
املعلــم ملــًا باملهــارات التقنيــة، وأنــه يمكــن حفظهــا 
وإعــادة اســتخدامها كبنــوك األســئلة عــى اإلنرتنــت 
واملواقــع املتخصصــة كموقــع عــن وغــره، كــا 
يمكــن االســتفادة مــن الرســومات الثالثيــة األبعــاد، 
وكذلــك اســتخدام اخلطــوط امللونــة. ويف املقابــل 
ــك؛  ــالف ذل ــرون خ ــاركن ي ــن املش ــد أن ٪50 م نج
ــة  ــارات اإللكرتوني ــداد االختب ــة إع ــون احلقيق فيقول
ــد  ــن اجله ــر م ــب الكث ــث تتطل ــة؛ حي ــر صعوب أكث
تصمــم  التــي  والتطبيقــات  بالربامــج  واإلملــام 
ــك  ــر بن ــة إىل توف ــة، واحلاج ــارات اإللكرتوني االختب
ــر مــن األســئلة(، وكذلــك رضورة  أســئلة )عــدد كب

أن تكــون الصياغــة دقيقــة جــدًا وواضحــة، كــا 
أننــا نحتــاج أن ندمــج بعــض التجــارب أو الوســائط 
الصوتيــة أو املرئيــة لقيــاس أهــداف معرفيــة أو مهارية 
أعــى، ومــن ثــم البــد مــن اإلملــام حاســوبيًا ببعــض 

الربامــج والتطبيقــات املســاعدة.   
ــتخدمت  ــل اس ــؤال: ه ــى س ــاركون ع ــاب املش وأج
تقريبــًا   ٪  42 بــأن  اإللكــرتوين؟  األســئلة  بنــك 
ــوايل  ــا ح ــرتوين، بين ــئلة اإللك ــك األس ــتخدموا بن اس
قــال  وقــد  يســتخدموه.  مل  املشــاركن  مــن   ٪ 58
ــداهلل(  ــا )عب ــًا. أم ــتخدمه قريب ــا أس ــر(: ال، ورب )عم
ــر  ــق. ويذك ــاق ضي ــى نط ــن ع ــم، ولك ــول: نع فيق
)عبدالرمحــن( أنــه مل يســبق لــه االســتخدام. وكذلــك 
ــن مل  ــئلة، ولك ــك األس ــرف بن ــول: أع ــلطان( يق )س
ــبق  ــه: مل يس ــز( قول ــف )عبدالعزي ــتخدمه. ويضي أس
ــيء  ــرف ال ــول: أع ــد( يق ــك )حمم ــه. وكذل يل جتربت
ــد(:  ــف )أمح ــدًا. ويضي ــتخدمه أب ــه، ومل أس ــل عن القي
بطريقــة  إملامــي  عــدم  والســبب  يل،  يســبق  مل  ال 
ــتخدام  ــت باس ــم قم ــليان(: نع ــول )س ــذه. ويق تنفي
موقــع عــن )بوابــة التعليــم الوطنيــة(، ويوجــد 
ــبق،  ــداد مس ــاج إىل إع ــزة، وال حتت ــب جاه ــا قوال فيه
ــد(:  ــول )ولي ــة. ويق ــئلة متنوع ــد أس ــك توج وكذل
نعــم، ويمكــن للمعلــم اســتخدام مــا يناســب طالبــه. 
وأجــاب )خالــد(: نعــم يف علــوم املرحلــة املتوســطة، 
وهــو حيتــاج جلهــد كبــر، وقــد يتعــاون جمموعــة مــن 
ــية،  ــة دراس ــكل مرحل ــئلة ل ــداد األس ــن يف إع املعلم
تصويبهــا  يف   - أيضــًا   - يتشــاركون  ثــم  ومــن 
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ــه مل  ــر أن ــم( فيذك ــا )إبراهي ــا. أم ــا وإقراره وحتكيمه
ــرى  ــق الوقــت. وأخــرًا ي ــه اســتخدامه لضي يســبق ل
)فهــد( أنــه مل يســتخدمه عــى الرغــم مــن قراءتــه عنه.
االختبــارات  تطبــق  كيــف  املشــاركن:  وبســؤال 
ــة  ــارات اإللكرتوني ــوا أن االختب ــة؟ أجاب اإللكرتوني
يمكــن تطبيقهــا عــن طريــق التطبيقــات املتوافــرة وفق 
ــه  نمــوذج إلكــرتوين يف الوقــت املحــدد، واملتفــق علي
مســبًقا بحســب مــا يــراه معلــم املــادة، إمــا يف معامــل 
احلاســب اآليل يف املدرســة، أو عــن طريــق بوابــة 
ــن  ــب. يف ح ــل الطال ــاله إىل إيمي ــتقبل، أو بإرس املس
ــرب  ــم ع ــك يت ــز(: »أن ذل ــد( و )عبدالعزي ــرى )أمح ي
ــد  ــالب، وحتدي ــط للط ــال راب ــل بإرس ــات قوق تطبيق

ــار«. ــي لالختب ــت زمن وق
ــارات  ــق االختب ــى تطب ــاركون: مت ــئل املش ــد س وق
اإللكرتونيــة؟ فأجابــوا بــأن االختبــارات اإللكرتونيــة 
وأعــال  الفصليــة،  االختبــارات  مجيــع  يف  تطبــق 
كل  هنايــة  ويف  القصــرة،  واالختبــارات  الســنة، 
ــة العــام  ــدرس، ويمكــن تطبيقهــا بداي وحــدة مــن ال
لكشــف مســتوى الطالــب العلمــي، أو يف اختبــارات 
ــض  ــرى بع ــام. وي ــة الع ــارات هناي ــرتة، أو يف اختب الف
ــون عــدد  ــا يك ــق فقــط حين ــا تطب ــاركن، أهن املش
ــي  ــروف الت ــل الظ ــرًا، ويف ظ ــة كب ــالب يف القاع الط
ال تســمح للطــالب باحلضــور؛ أي أهنــا تســتخدم 
ــق يف  ــا تطبي ــد(: »أهن ــد )ولي ــرورة. ويعتق ــد ال عن

ــط«. ــات فق األزم
وســئل املشــاركون: هــل يتطلــب تطبيــق االختبــارات 

ــل  ــن؟ وه ــن املتعلم ــة م ــارات معين ــة مه اإللكرتوني
يؤثــر ذلــك عــى أداء الطــالب؟ فأجــاب حــوايل 58٪ 
ــارات  ــق االختب ــرون أن تطبي ــث ي ــم؛ حي ــم بنع منه
ــى  ــدرة ع ــة، وق ــارات تقني ــب مه ــة يتطل اإللكرتوني
عــدم  وأن  االختبــار،  وإعــداد  األدوات  جتهيــز 
كفايتهــا تؤثــر عــى األداء، وأنــه مــن األمهيــة تدريــب 
ــددة  ــة متع ــارات جتريبي ــم اختب ــالب، وإعطاؤه الط
قبــل تنفيذهــا.  بينــا يــرى تقريبــا 42 ٪ من املشــاركن 
ال  اإللكرتونيــة  االختبــارات  وأن  ذلــك،  خــالف 
تتطلــب مهــارات؛ نظــرًا لســهولة اســتخدام الربامــج 
ــل  ــة، وأن اجلي ــارات اإللكرتوني ــى باالختب ــي ُتعن الت
ــذ  ــة لتنفي ــم اجلاهزي ــى أت ــن ع ــن املتعلم ــايل م احل
ــر  ــاك أي تأث ــس هن ــة، ولي ــارات اإللكرتوني االختب
يف أداء الطالــب طاملــا كانــت التعليــات واضحــة 
ــى  ــلبًا ع ــر س ــه يؤث ــليان(: »أن ــرى )س ــهلة. وي وس
الطالــب غــر املهتــم والضعيــف، ويؤثــر إجيابــا عــى 

ــص«. ــد واحلري ــب اجلي الطال
تنفيــذ  تتطلــب  هــل  املشــاركون:  ســئل  وقــد 
مــن  معينــة  مهــارات  اإللكرتونيــة  االختبــارات 
ــرون  املعلمــن؟ فأجــاب ٪58 منهــم بنعــم؛ حيــث ي
أن تنفيــذ االختبــارات اإللكرتونيــة يتطلــب مهــارات 
معينــة مــن املعلمــن؛ كمهــارة التصميــم، والتصحيــح 
اإللكــرتوين، واإلملــام التــام بطريقــة التنفيــذ واملتابعــة 
واملراقبــة عــن بعــد، وتقديــم الوســائط والرســومات 
والرمــوز الرياضيــة واخلرائــط املعرفيــة. كــا حيتــاج إىل 
مهــارات تقنيــة ومعرفيــة يف كيفيــة ترتيــب االختبــار، 
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ورســم واجهــة االختبــار، وكيفيــة اختيــار نــوع 
الســؤال، ونــوع اإلجابــات، وتوزيــع الدرجــات، 
والتصحيــح التلقائــي. يف املقابــل يــرى ٪42 مــن 
اإللكرتونيــة  االختبــارات  تنفيــذ  أن  املشــاركن 
ال يتطلــب مهــارات خاصــة مــن املعلمــن؛ ألنــه 
سيســتخدم نــاذج جاهــزة، فقــط حيتــاج املعلــم اإلملــام 
باملبــادئ األساســية للحاســب اآليل، وأن اجلميــع - أو 
األغلــب - ليــس لديــه مشــكلة أو صعوبــة يف ذلــك. 
ــتخدم  ــل املس ــدار دلي ــليان(: »أن إص ــف )س ويضي

للمعلمــن كاٍف«.
ــة الطــالب  ــرى جاهزي كــا ســئل املشــاركون: هــل ت
ــح.  ــاذا؟ وض ــة؟ ومل ــارات اإللكرتوني ــذ االختب لتنفي
أعــط أمثلــة؟ فأجــاب ٪67 منهــم بنعــم؛ حيــث 
االختبــارات  لتنفيــذ  الطــالب  جاهزيــة  يــرون 
ــك  ــى ذل ــودوا ع ــد تع ــالب ق ــة، وأن الط اإللكرتوني
ــي  ــدرات والتحصي ــبة يف الق ــارات املحوس يف االختب
أداء  وأن  اإللكرتونيــة.  واإلســتبانات  واملوهبــة 
ــب  ــب ال يتطل ــل الطال ــن قب ــرتوين م ــار اإللك االختب
ــده اإللكــرتوين،  ــح بري ــة )فت ــرة أو صعب مهــارات كث
ــل  ــة، حتمي ــظ اإلجاب ــق، حف ــع أو تطبي ــول ملوق الدخ
امللــف، اإلرســال(. ومــن األمثلــة أن معظــم مــدارس 
التعليــم العــام مفعلــة لبوابــة املســتقبل، وقــد أجــرى 
ــة يف  ــى البواب ــارات ع ــن االختب ــد م ــالب العدي الط
خمتلــف املــواد. بينــا يــرى ٪33 مــن املشــاركن عــدم 
ــة،  ــارات اإللكرتوني ــذ االختب ــالب لتنفي ــة الط جاهزي
ــر عــى حتصيلهــم، وأن الطــالب ال يزالــون  وقــد تؤث

حيتاجــون إىل تدريــب، فهنــاك صعوبــات، خاصــة 
ــف  ــة. ويضي ــادالت الرياضي ــوز واملع ــة الرم يف كتاب
ــتوعب  ــة تس ــزة متاح ــد أجه ــه ال توج ــر(: »بأن )عم

ــة«. ــالب يف املدرس ــع الط مجي
يف   100٪ بنســبة  املشــاركون  اتفــق  وقــد   
إجابتهــم عــى الســؤال: هــل اســتمرار تنميــة املعلمــن 
حيــث  اإللكرتونيــة؟  االختبــارات  لتطبيــق  مهــم 
يؤكــدون أن املعلــم حمــور مهــم يف عمليــة االختبــارات 
اإللكرتونيــة؛ لــذا مــن املهــم اســتمرار تطويــر قدراتــه 
وخرباتــه يف كل اجلوانــب املهاريــة واملعرفيــة. فاملعلــم 
بحاجــة للتدريــب عــرب الــدورات وورش العمــل 
املكثفــة عــى اســتخدام الربجميــات اخلاصــة يف إنشــاء 
ــد  ــرتوين. والب ــح اإللك ــرتوين والتصحي ــار إلك اختب
مــن وضــع دورات مهاريــة للمعلمــن بحيــث متــارس 
أنــواع أخــرى غــر املوجــودة يف بوابــة املســتقبل، ألن 
قوالــب االختبــارات فيهــا جاهــزة، وال حتتــاج إىل 
ــرب  ــة األك ــاركون أن احلاج ــف املش ــا يضي ــد. ك جه
هــي حتفيــز ودعــم وإلــزام املعلمــن بمثــل هــذه 
ــم، وأن  ــم لطالهب ــم أوالً، ث ــا هل ــارات ألمهيته االختب
التوقــف عنــد التنميــة غــر جمــٍد، وجيــب أن نتجاوزهــا 

ــا.  ــا بعده مل
وقــد أجــاب املشــاركون عــى ســؤال: هــل هنــاك فئــة 
مــن املتعلمــن كانــت أكثــر اســتفادة مــن االختبــارات 
ــاركن  ــن املش ــبة ٪92 م ــاذا؟  بنس ــة؟ ومل اإللكرتوني
ــت  ــن كان ــن املتعلم ــة م ــرون أن فئ ــث ي ــم؛ حي بنع
أكثــر اســتفادة مــن االختبــارات اإللكرتونيــة، فبعــض 
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أكــرب  اســتفادهتم  اخلاصــة  املــدارس  يف  الطــالب 
ألن البيئــة خمتلفــة ومناســبة لتطبيــق االختبــارات 
اإللكرتونيــة، كــا اســتفاد – كذلــك - الطــالب الذين 
ــم  ــن لدهي ــالب الذي ــال، والط ــذوا دورات يف املج أخ
ــا  ــة(، بين ــة )الورقي ــارات العادي ــن االختب ــاب م ُره
ــة.  ــارات اإللكرتوني ــم يف االختب ــاب لدهي ــل الُره يق
كذلــك اســتفاد أصحــاب التخصصــات النظريــة؛ 
ألهنــا ال حتتــاج إىل صيــغ ورمــوز خاصــة. وقــال 
ــد، بعــض الطــالب لدهيــم  )حممــد(: نعــم بــكل تأكي
ُرهــاب مــن االختبــارات العاديــة )الورقيــة(، بينــا يف 
ــم. ويف  ــاب لدهي ــل الُره ــة يق ــارات اإللكرتوني االختب
املقابــل يــرى نســبة 8 ٪ مــن املشــاركن بــأن اجلميــع 
مســتفيد؛ لســهولة ومرونــة أداء االختبــار اإللكــرتوين، 
ــه  ــده وإتقان ــة يف جتوي ــق واجلدي ــرار التطبي ــع تك وم
ــد(: »يف  ــف )حمم ــرًا. ويضي ــالب كث ــتفيد الط سيس
ــر الطــالب  الوقــت احلــايل ال أظــن، والســبب أن أكث
ــري أو  ــدي الورقــي التحري ــار التقلي ــون االختب يفضل
الشــفوي، بســبب الرغبــة يف وجــود شــواهد للمتابعة، 

ــاف«. ــة الضع ــًا للطلب خصوص
ــل  ــل حيص ــؤال: ه ــى س ــاركون ع ــاب املش ــد أج وق
ــارات  ــذ االختب ــالزم لتنفي ــم ال ــى الدع ــون ع املتعلم
اإللكرتونيــة؟  بنعــم بنســبة ٪8؛ حيــث يذكــرون 
أن الدعــم موجــود ولكنــه حمــدود، وأنــه خيتلــف 
ــة  ــه املدرس ــب توج ــة بحس ــة إىل مدرس ــن مدرس م
ــم  ــة لدهي ــة الثانوي ــالب يف املرحل ــا، وأن الط وقائده
الــيء الكثــر مــن القــدرات اإللكرتونيــة. بينــا 

ــوا  ــن مل حيصل ــاركن أن املتعلم ــن املش ــرى ٪92 م ي
عــى الدعــم الــالزم لتنفيــذ االختبــارات اإللكرتونيــة، 
وأنــه ال يوجــد دعــم هلــذا املجــال بســبب عــدم وجود 
ــة  ــود خط ــدم وج ــة، وع ــة للمدرس ــج واضح برام
شــاملة لتنفيذهــا مــن قبــل املعلــم، وعــدم ثقــة بعــض 
ــا  ــب إدراجه ــه جي ــد( »أن ــرى )أمح ــا. وي ــن هب املعلم
ــول«. ــم والقب ــب الدع ــى تكتس ــي حت ــكل تدرجي بش
ــة  ــة التقني ــر املدرس ــل توف ــاركون: ه ــئل املش ــد س وق
ــاب  ــة؟ فأج ــارات اإللكرتوني ــذ االختب ــة لتنفي الالزم
ــر  ــة توف ــرون أن املدرس ــث ي ــم؛ حي ــم بنع 50 ٪ منه
ــة،  ــارات اإللكرتوني ــذ االختب ــة لتنفي ــة الالزم التقني
ــب  ــل للحاس ــا معام ــر هب ــدارس يتواف ــة امل وأن غالبي
اآليل بعــدد يناســب، ويكفــي لــكل فصــل درايس 
إلقامــة االختبــار، ولكــن بشــكل حمــدود جــدًا. بينــا 
يــرى 50 ٪ مــن املشــاركن أنــه ال يــزال هنــاك قصــور 
يف هــذا اجلانــب، وأن املدرســة ال توفــر التقنيــة الالزمة 
ــن  ــى م ــد األدن ــد احل ــه ال يوج ــج. وأن ــذ الربام لتنفي
املعامــل  تتوفــر  ال  حيــث  الرئيســة؛  املســتلزمات 
املهيئــة، وال الربامــج اجلاهــزة، وال التدريــب الــكايف، 

ــوب. ــزة املطل وال األجه
ــدد  ــم ع ــؤال: ك ــى الس ــاركون ع ــاب املش ــد أج وق
املــرات التــي طبقــت فيهــا االختبــارات اإللكرتونيــة؟ 
حيــث يقــول )عمــر(: مــرة واحــدة. ويذكــر )عبداهلل( 
مرتــن. ويضيــف )عبدالرمحــن(: قليــل جــدًا. ويؤكــد 
)ســلطان( أنــه مل يطبقهــا. ويقــول )عبدالعزيــز(: 
تقريبــًا ثــالث مــرات.  وجييــب )حممــد(: مــرة واحدة. 
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ويذكــر )أمحــد(: كثــرًا جــدًا، قــد تتجــاوز ٥٠ مــرة، 
ولكــن يتــم تطبيقهــا عــى هنايــة الوحــدات، وليــس يف 
اختبــارات الفــرتة للرغبــة يف وجود شــواهد حمسوســة. 
ويؤكــد )ســليان( بقولــه: مرتــن.  ويضيــف )وليــد(: 
ــة،  ــارات اإللكرتوني ــق االختب ــام درايس نطب يف كل ع
ــط.  ــدة فق ــرة واح ــد(: م ــول )خال ــد. ويق وهلل احلم
ــدة.  ــة جي ــت جترب ــن، وكان ــم(: مرت ــر )إبراهي وذك

ويقــول )فهــد(: قليــل.
وأجــاب املشــاركون عــى ســؤال: مــا املقــررات 
ــة؟  ــارات اإللكرتوني ــا االختب ــتخدمت فيه ــي اس الت
ويذكــر  الرياضيــات.  )عمــر(:  يقــول  حيــث 
)عبدالرمحــن(:  ويضيــف  رياضيــات.  )عبــداهلل(: 
الفيزيــاء. ويؤكــد )ســلطان(: أهنــا الكيميــاء. ويقــول 
ــادة  ــد(: م ــب )حمم ــات.  وجيي ــز(: الرياضي )عبدالعزي
احلديــث، والتفســر، والفقــه، أمــا التوحيــد فيصعــب 
ــط  ــًا فق ــون مقالّي ــرتوين إال أن يك ــار إلك ــل اختب عم
بســبب حساســية العبــارات يف التوحيــد ودقتهــا. 
ــاء  ويذكــر )أمحــد(: العلــوم. ويؤكــد )ســليان(: فيزي
املرحلــة الثانويــة. ويضيــف )وليــد(: رياضيــات. 
ــم(:  ــر )إبراهي ــة. وذك ــة العربي ــد(: اللغ ــول )خال ويق

ــات. ــد(: الرياضي ــول )فه ــوم. ويق العل
ــرت  ــي أث ــل الت ــا العوام ــاركون: م ــئل املش ــد س وق
اإللكرتونيــة؟  االختبــارات  تطبيــق  عنــد  عليــك 
ــدم  ــل: ع ــل، مث ــددًا مــن العوام ــاك ع ــوا أن هن فأجاب
ــج  ــة الربام ــة، قل ــب يف املدرس ــزة حاس ــود أجه وج
املناســبة، عــدم القــدرة عــى إدراج الوســائط، متابعــة 

الطــالب، جــودة اتصــال، عــدم وجــود أجهــزة، 
ــالب ال  ــود ط ــق، وج ــالب بالتطبي ــة الط ــدم معرف ع
ــواالت  ــون ج ــم أو ال يمك ــزة يف بيوهت ــون أجه يملك
ــي هلــا  ــرون أن مــن أهــم العوامــل الت ــة. أيضــا ي ذكي
ــكل  ــددة ل ــة املح ــرتة الزمني ــون الف ــو أن تك ــر ه أث
ســؤال حمســوبة بدقــة عاليــة جــدًا؛ لكــي يكــون زمــن 
ــث ال  ــئلة، بحي ــدد األس ــبًا لع ــكي مناس ــار ال االختب
يكــون هنــاك جمــال إال ألداء االختبــار فقــط. ويؤكــد 
)ســليان(: »يف البدايــة مل تكــن الطريقــة واضحــة 
ــح  ــة أصب ــد املارس ــد، وبع ــوع جدي ــم أن املوض بحك

ــًا«. ــرًا مألوف أم
وقــد أجــاب املشــاركون عــى ســؤال: مــا أنــواع 
االختبــارات اإللكرتونيــة التــي طبقتهــا؟ وُوِجــَد 
ــة  ــق، فالغالبي ــار املطب ــوع االختب ــل ن ــق ع ــبه تواف ش
اســتخدموا   ،٪  86 حــوايل  تقريبــا  العظمــى، 
االختبــارات املوضوعيــة )اختيــار متعــدد، الصــح 
اســتخدم  والقليــل  فراغــات(.  وصــل،  واخلطــأ، 
اختبــارات مقاليــة. وذكــر )إبراهيــم(: »أنــه اســتخدم 

واملوضوعيــة«.   املقاليــة  االختبــارات 
بإعــداد  قمــت  هــل  املشــاركون:  ســئل  وقــد 
ــم  ــاب بنع ــك؟ فأج ــة بنفس ــارات اإللكرتوني االختب
ــاركن  ــن املش ــبة ٪33 م ــا نس ــم، بين ــبة 67 ٪ منه نس
ــا  ــهم، وإن ــة بأنفس ــارات اإللكرتوني ــدوا االختب مل يع
طبقــوا نــاذج جاهــزة، أو اســتعانوا بخبــر يف ذلــك؛ 
حيــث يقــول )عبدالعزيــز(: »مل أصمــم االختبــار 

ــي«. ــدم معرفت لع
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ــاء  ــة يف بن ــت صعوب ــل واجه ــاركن: ه ــؤال املش وبس
كان  حــدد؟  اإللكرتونيــة؟  االختبــارات  وتطبيــق 
اجلــواب )نعــم( بنســبة 58 ٪؛ حيــث يرى املشــاركون 
أن أهــم الصعوبــات التــي واجهتهــم هــي: اســتخدام 
عــدم  الوقــت،  ضبــط  الرياضيــات،  يف  الرمــوز 
ــابقة  ــة س ــود خلفي ــدم وج ــزة، ع ــج جاه ــر برام توف
ــة  ــادة العلمي ــل امل ــة إىل حتلي ــالب، احلاج ــدى الط ل
بدقــة، الصياغــة الدقيقــة جــدًا للســؤال، حتديــد 
ــس  ــي تقي ــئلة الت ــرة، األس ــكل فق ــب ل ــن املناس الزم
ــم(  ــق والتقوي ــل والتطبي ــل التحلي ــا )مث مهــارات علي
حتتــاج جلهــد وبحــث أكثــر، وكذلــك إجــراء اختبــار 
ــاج  ــث حيت ــم حي ــم يف بيوهت ــالب وه ــرتوين للط إلك
إىل: حتديــد الوقــت، وحضــور الطــالب يف نفــس 
اللحظــة )متزامــن(. يف املقابــل يــرى حــوايل ٪42 مــن 
املشــاركن أهنــم مل يواجهــوا صعوبــة يف بنــاء وتطبيــق 

ــة.   ــارات اإللكرتوني االختب
وقــد أجــاب املشــاركون عــى الســؤال: هــل هنــاك أي 
ــة  ــاركون أمهي ــرى املش ــث ي ــه؟ حي ــد إضافت يشء تري
تدريــب كل مــن املعلــم والطالــب عــى االختبــارات 
اإللكرتونيــة. ويؤكــدون عــى أن حتــوي موضوعــات 
ــارات  ــن االختب ــًا ع ــًا خاص ــب اآليل موضوع احلاس
تكــون  وأن  وأمهيتهــا(،  )مفهومهــا،  اإللكرتونيــة 
فقــط؛  إلكرتونيــة  احلاســب  مــادة  تقييــم  أدوات 
حيــث يكــون الــرشح والواجبــات واالختبــارات 
مجيعهــا إلكرتونّيــًا، حتــى خيــرج لنــا جيــل قــادر عــى 
ــة.  ــارات اإللكرتوني ــوم االختب ــتيعاب مفه ــم واس فه

ويؤكــد )إبراهيــم( بــأن االختبــارات اإللكرتونيــة 
ــم،  ــد التعلي ــم لتجوي ــرة األه ــرشوع أو الفك ــي امل ه
بــرشط أن تكــون هــذه االختبــارات حمكمــة ومتقنــة، 
ــا  ــن ليعتادوه ــى املتعلم ــتمرار ع ــا باس ــم تطبيقه ويت
ويألفوهــا، ومــن ثــم جيــدون فائدهتــا يف قيــاس 
ــة التــي حتصلــوا عليهــا خــالل  وتثبيــت املــادة العلمي

ــدرايس.   ــام ال الع
املعلمــن  تطبيــق  درجــة  أن  ســبق  ممــا  ويتضــح 
لالختبــارات اإللكرتونيــة يف املرحلــة الثانويــة جيــدة؛ 
ــوايل 63٪.  ــاركن ح ــق للمش ــبة التطبي ــت نس إذ بلغ
ــي  ــم ووع ــة فه ــاك درج ــك إىل أن هن ــزى ذل ــد ُيع وق
عــاٍل لــدى املعلمــن، وأن هنــاك حاجــة ملحــة 
ــام،  ــم الع ــات التعلي ــرتوين يف مؤسس ــم اإللك للتقوي
ــة  ــق األهــداف الرتبوي وأهنــا ستســاعد املعلــم يف حتقي
مــن خــالل توظيــف التطبيقــات التقنيــة. كــا أن 
الطــالب يف هــذه املرحلــة الزمنيــة، ومــع توافــر 
األجهــزة والتطبيقــات التقنيــة بــن أيدهيــم، أصبحــوا 
أكثــر جاهزيــة للتعامــل مــع البيئــة اإللكرتونيــة. 
ــا  ــي ذكره ــق الت ــات التطبي ــن صعوب ــم م ــى الرغ وع
ــدو أن  ــاهتم يب ــالل ممارس ــن خ ــه م ــاركون؛ فإن املش
لدهيــم رغبــة مؤكــدة يف تطويــر أســاليبهم التقويميــة، 
ــة بــا حيقــق  واملــي ُقُدمــًا يف تطويــر مهاراهتــم الذاتي
التطبيــق الفعــال لالختبــارات اإللكرتونيــة يف العمليــة 

ــة.  التعليمي
وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مع دراســة كل مــن اويش 
  (JISC,ودراســة (O’Shea & Fawns 2014) وفونــز
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(2018 الذيــن توصلــوا إىل أن التطــور يف التقنيــات 

الرقميــة، واعتادهــا يف املؤسســات التعليميــة؛ كانــت 
مــن العوامــل الرئيســة التــي أســهمت يف اعتــاد 
التقويــم اإللكــرتوين، وتطبيــق املعلمــن لالختبــارات 
ــرن  ــن برق ــة كل م ــع دراس ــف م ــة. وختتل اإللكرتوني
 Berggren, Fili, & Nordberg, 2015)) وآخــرون
الذيــن توصلــوا إىل أن هنــاك بعــض القلــق مــن كيفيــة 
إدراك املعلمــن والطــالب لالختبــارات اإللكرتونيــة، 
االختبــارات  ألداء  واضحــًا  محاســًا  هنــاك  وأن 

ــة. ــة التقليدي بالطريق
توصيات الدراسة:

ــة،  ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت ــوء النتائ يف ض
ــي:  ــا ي ــث ب ــويص الباح ي

منهجيــة . 1 يف  اإللكرتونيــة  االختبــارات  دمــج 
التقويــم  منظومــة  وجعلهــا ضمــن  التعليــم، 

املــدريس.
التطويــر املســتمر للمهــارات التقنيــة للمعلمــن، . 2

والتدريــب عــى تطبيقــات التقويــم اإللكــرتوين.
وبنــاء . 3 لتصميــم  الالزمــة  الربامــج  توفــر 

اإللكرتونيــة. االختبــارات 
تدريــب الطــالب عــى مهــارات أداء االختبــارات . 4

اإللكرتونية.
تطبيــق . 5 يتطلبــه  بــا  التعلميــة  البيئــة  هتيئــة 

اإللكرتونيــة. االختبــارات 
االختبــارات . 6 عــن  مماثلــة  دراســات  إجــراء 

خمتلفــة.  ومناطــق  مراحــل  يف  اإللكرتونيــة 

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ــي يف  ــث النوع ــن. )2020(. البح ــد حس ــم، راش العبدالكري
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)قدم للنشر يف 1441/6/4هـ، وقبل للنشر يف 1442/4/17هـ(

ـــم  ـــس، وت ـــة التدري ـــاء هيئ ـــر أعض ـــة نظ ـــن وجه ـــت م ـــر اإلنرتن ـــة ع ـــررات اإللكرتوني ـــر املق ـــي لتطوي ـــول الرقم ـــر التح ـــاء معاي ـــث بن ـــذا البح ـــتهدف ه ـــث: اس ـــص البح ملخ
ـــي  ـــج الوصف ـــتخدام املنه ـــم اس ـــد ت ـــالية ، وق ـــدود الش ـــة احل ـــس بجامع ـــة التدري ـــوات هيئ ـــاء وعض ـــن أعض ـــدد )270( م ـــن ع ـــة م ـــة مكون ـــى عين ـــة ع ـــق أدوات الدراس تطبي
ـــج إىل  ـــت النتائ ـــا توصل ـــرة، ك ـــر اخل ـــوع، ومتغ ـــر الن ـــع ملتغ ـــة ترج ـــتجابات العين ـــن اس ـــا ب ـــة إحصائًي ـــروق دال ـــود ف ـــدم وج ـــث إىل ع ـــج البح ـــت نتائ ـــث، وتوصل يف البح
ـــم  ـــات التعلي ـــص تقني ـــح ختص ـــص لصال ـــر التخص ـــع ملتغ ـــث ترج ـــة البح ـــتجابات عين ـــب اس ـــطي رت ـــن متوس ـــتوى )0.05( ب ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف وج
ـــت ويف  ـــر اإلنرتن ـــة ع ـــررات اإللكرتوني ـــر املق ـــي لتطوي ـــول الرقم ـــر التح ـــة بمعاي ـــث إىل قائم ـــج البح ـــت نتائ ـــم توصل ـــرى، ث ـــات األخ ـــن التخصص ـــات ع ـــبات واملعلوم واحلاس

ـــات. ـــات واملقرتح ـــن التوصي ـــة م ـــث جمموع ـــدم الباح ـــة ق ـــام الدراس خت

كلامت مفتاحية: التحول الرقمي - املقررات اإللكرتونية - التعليم اإللكرتوين.
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مقدمة:
شـهدت األعـوام املاضيـة قـدًرا كبـًرا من التغـرات يف 
جمـاالت احلصـول عـى املعلومـات، وكيفيـة الوصـول 
اليهـا مـن خـال انتشـار مصـادر املعلومـات الرقميـة، 
فضـًا عـن التطـورات يف جمـال تكنولوجيـا املعلومات 
واالتصـاالت، والتـي كان مـن غـر املمكـن الوصـول 
اليهـا هبـذا الكـم والكيـف احلـادث اليـوم، فأصبحـت 
الرقميـة  التقنيـة  بفضـل  اجلميـع  متنـاول  يف  اآلن 

اإللكرتونيـة.
لقـد أصبـح التوجـه اليـوم يف نظامنـا التعليمـي نحـو 
التغيـر إىل التحـول الرقمـي؛ رضورة ملحـة تفرضهـا 
حتديـات العوملـة، وليسـت اجلامعـات بعيدة عـن ذلك؛ 
فيجب عـى اجلامعات بصفة عامـة أن تتحول إىل النظام 
الرقمـي أوالً؛ كـي حتـول املجتمع كله بعـد ذلك؛ حيث 
ُينظـر إىل اجلامعـة عى أهنا قاطـرة التقـدم وأداة املجتمع 
للتحديـث بـا جد عى العـر من تغرات تقنيـة عالية، 
باإلضافـة إىل كوهنـا ناقلة للثقافة املجتمعيـة، والتنظيمية 
املوجـودة، كـا أهنا مصـدر اإلبـداع للمعـارف اجلديدة 

.(Philip, 2011, p:6)

أهـم  مـن  واالتصـاالت  املعلومـات  تقنيـات  وُتعـدُّ 
أحدثـت  والتـي  اجلامعـات،  تواجـه  التـي  التحديـات 
تغيـرات شـتى يف مراكزهـا، وأوضاعهـا، وعاقاهتـا، 
األمـر الـذي يـؤدي إىل رضورة سـد الفجـوة الرقميـة 
يف جمـال اسـتخدام التكنولوجيـا، وحتميـة التحـول إىل 
نمـوذج تنظيمـي رقمـي للجامعـات )عـي، 2011م، 

.)269 ص:

ومـن املاحـظ أن التوجهات العاملية املعـارصة يف الفرتة 
احلاليـة قـد اهتمـت باإلشـارة إىل التنـوع يف التقنيـات 
الرقميـة؛ حيـث إهنـا تتنـوع لتشـمل التطبيقـات التـي 
االفـرتايض،  والتعلـم  الفـردي،  التعلـم  عـى  تسـاعد 
والتعلـم عن ُبعـد، وكذلـك اجلوانب املختلفـة للفروق 
الفرديـة بـن املتعلمـن وكيفيـة التغلب عليهـا، وتعمل 
التقنيـات الرقميـة عـى حـل معظـم املشـاكل التعليمية 
اجلامعيـة،  املرحلـة  يف  سـواء  أنواعهـا،  باختـاف 
 (Edwards, 2016)، اجلامعيـة  قبـل  املرحلـة  أو 
 (Chenowith & Ferdig, 2017)، (Bastiaens, &

 .Marks, 2018)

 وقـد اهتمـت بعـض البحوث والدراسـات السـابقة يف 
الفـرتة األخـرة بتوظيـف التقنيـات الرقميـة يف العملية 
التعليميـة؛ حيـث تنوعـت تلـك البحـوث فمنهـا اهتمَّ 
بتوظيـف التقنيـات الرقميـة يف تدريب املعلمـن، ومنها 
مـا اهتـمَّ باألثر اإلجيـايب لتلـك التقنيات عـى الطاب، 
ومنهـا ما اهتـمَّ أيًضا بتناول التقنيـات احلديثة يف املناهج 

(Liu & Gibson, 2017). واملحتويـات العلميـة
ومـن هـذه الدراسـات التـي اهتمـت بدراسـة التحول 
2010م(،  )اخلثعمـي،  دراسـة  اجلامعـات  يف  الرقمـي 
 ،(Muhammad and others, 2010) ودراسـة 
ودراسـة  2011م(،  )فايقـة،  دراسـة  إىل  باإلضافـة 
2016م(،  )رضـوان،  ودراسـة   ،)Patricia , 2014(
فقـد اسـتهدفت هـذه الدراسـات أثـر التحـول الرقمي 
يف العمليـة التعليميـة دون التطـرق لبنـاء معايـر هلـذا 
عـر  اإللكرتونيـة  املقـررات  يف  وخاصـة  التحـول، 
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اإلنرتنـت.
اإللكرتونيـة  املقـررات  تؤدهيـا  التـي  املميـزات  مـن 
عنـد  احلديثـة  الرقميـة  التقنيـات  إحـدى  باعتبارهـا 
التفكـر  جوانـب  تنميـة  ميـزة  التعليـم؛  يف  توظيفهـا 
الطـاب،  لـدى  الرقمـي  التفكـر  املختلفـة، وخاصـة 
وتنميـة قـدرات الطـاب عـى التعلـم القائـم عى حل 
. (Labusch & Eickelmannm, 2018)املشـكات
العامـل  هـم  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  أن  وباعتبـار 
ال يف االسـتخدام، والتوظيف،  الرئيـِس، والعنـر الفعَّ
للمقـررات اإللكرتونيـة عـر اإلنرتنـت؛ فيجـب أخـذ 
وجهـة نظرهـم يف بناء معايـر التحول الرقمـي لتصميم 
وإنتـاج املقـررات اإللكرتونية عر اإلنرتنت؛ مما يسـهم 
يف زيـادة فاعليـة تلـك املعايـر وحتقيـق اهلدف املنشـود 

. منها
باعتبارهـا  متعـددة  فوائـد  اإلنرتنـت  لشـبكة  أنَّ  كـا 
مصـدًرا ثرًيـا للمعلومـات، حيـث توفـر كميـة كبـرة 
املعرفـة،  جمـاالت  مجيـع  يف  الثريـة  املعلومـات  مـن 
وبالتـايل يسـتطيع الطـاب االسـتفادة منهـا يف البحـث 
ل مـن اتصـال الطاب  عـن املعلومـات، كـا أهنـا ُتسـهِّ
فيـا بينهـم، باإلضافـة إىل تسـهل التواصـل بـن املعلـم 
واملتعلمـن واسـتخدامهم أسـلوب التعلم عـن ُبعد من 
خـال إنشـاء مقـررات إلكرتونيـة وجعلهـا يف متنـاول 
ومبـارز،  )سـويدان  يريـدون  وقـت  أي  يف  الدارسـن 
جـاء  فقـد  هنـا  ومـن   .)231  -230 ص:   ،2017
االهتـام ببيئـة التعلم من خـال املقـررات اإللكرتونية 
عر اإلنرتنت، لذلك يشـر )أبو اليزيـد، 2012م، ص: 

17( إىل رضورة اسـتخدام املقـررات اإللكرتونيـة عـر 
اإلنرتنـت بوصفها وسـيلة ُتعـرض للطاب بالوسـائط 
املتعـددة، وُتعـد وسـيلة مهمـة لتدعيـم الطـاب عـى 

االسـتفادة القصـوى مـن العمليـة التعليميـة.
مشكلة البحث والتساؤالت:

تتبلور مشكلة البحث فيا يي:
نـدرة الدراسـات والبحـوث الرتبويـة التي اسـتهدفت 
بنـاء معايـر التحول الرقمـي لتصميم وإنتـاج املقررات 
التطـورات  بالرغـم مـن  اإللكرتونيـة عـر اإلنرتنـت؛ 
الرسيعـة واملتاحقـة يف جمال التحـول الرقمـي، والنمو 
اهلائـل يف التطبيقـات التعليميـة احلديثـة التـي أصبحت 

سـمة هلـذا العر.
ومـا أوصـت بـه نتائـج الدراسـات والبحـوث الرتبوية 
الرقمـي  التحـول  معايـر  بنـاء  بـرورة  السـابقة 
لتصميـم وإنتـاج املقـررات اإللكرتونية عـر اإلنرتنت، 
واملقـررات  عـام،  بوجـه  التعليـم  يف  منـه  واالسـتفادة 
اإللكرتونيـة عـر اإلنرتنـت بوجـه خـاص، ومـن هذه 
 (Muhammad And Others, دراسـة  الدراسـات 
(Patri- ودراسـة ،)(2010 دراسـة )اخلثعمي، 2010م

2016م(. )رضـوان،  ودراسـة   cia, 2014)،

قيـام الباحـث بمقابلة غر مقننـة لعدد من أعضـاء هيئة 
العلـوم  التدريـس بكليـات )الرتبيـة واآلداب، وكليـة 
واآلداب يف طريـف ورفحـاء، وكليـة احلاسـبات وتقنية 
الطبيـة،  العلـوم  وكليـة  اهلندسـة،  وكليـة  املعلومـات، 
ـح  إدارة األعـال(؛ واجلـدول رقـم )1(؛ يوضِّ وكليـة 

نتائـج املقابلـة غـر املقننـة التـي قـام هبـا الباحث.
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أسئلة البحث: 
ــة  ــال اإلجاب ــن خ ــث م ــكلة البح ــورة مش ــن بل يمك

ــايل: ــس الت ــؤال الرئي ــن الس ع
الرقمــي  التحــول  معايــر  مــا   •
لتطويــر املقــررات اإللكرتونيــة عــر 
اإلنرتنــت مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

التدريــس؟ هيئــة 
ويتفــرع مــن الســؤال الرئيــس األســئلة الفرعيــة 

التاليــة:
الرقمــي  التحــول  معايــر  مــا   •
لتطويــر املقــررات اإللكرتونيــة عــر 
اإلنرتنــت مــن وجهــة نظــر عضــو هيئــة 

التدريــس؟
مــا الفــروق بــن أعضــاء هيئــة   •

التدريــس جتــاه معايــر التحــول الرقمــي 
لتطويــر املقــررات اإللكرتونيــة عــر 

اإلنرتنــت وفًقــا للخــرة اجلامعيــة؟
مــا الفــروق بــن أعضــاء هيئــة   •
التدريــس جتــاه معايــر التحــول الرقمــي 
لتطويــر املقــررات اإللكرتونيــة عــر 

اإلنرتنــت وفًقــا للنــوع؟
مــا الفــروق بــن أعضــاء هيئــة   •
التدريــس جتــاه معايــر التحــول الرقمــي 
لتطويــر املقــررات اإللكرتونيــة عــر 

للتخصــص؟ وفًقــا  اإلنرتنــت 
أهداف البحث: 

اســتهدف البحــث بنــاء معايــر التحــول الرقمــي 
ــة مــن وجهــة  ــاج املقــررات اإللكرتوني ــم وإنت لتصمي

النسبة نتائج المقابلة غير المقننةم
المئوية

ضرورة بناء معايير التحول الرقمي لتصميم وإنتاج المقررات اإللكترونية 1
100%عبر اإلنترنت

عدم ضرورة بناء معايير للتحول الرقمي لتصميم وإنتاج المقررات 2
صفر%اإللكترونية عبر اإلنترنت

99%ضرورة دمج مفهوم التحول الرقمي في العملية التعليمية.3

بناء معايير التحول الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية عبر اإلنترنت 5
98.5%من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

جدول رقم )1) 

ح نتائج المقابلة غير المقننة في الدراسة االستطالعية لهذا البحث. يوضِّ
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ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض نظ
أمهية البحث: 

قد يسهم هذا البحث يف حتقيق ما يي:
ــوى  ــتفادة القص ــول إىل االس الوص  •
املقــررات  مــن  الطــاب  لتعلــم 
اإللكرتونيــة عــر اإلنرتنــت؛ هبــدف 

العــر. هــذا  تطــورات  ماحقــة 
ــة  ــة اململك ــق رؤي ــامهة يف حتقي املس  •
العربيــة الســعودية )2030(، كان الزًمــا 
ــاء  ــي، وبن ــول الرقم ــوم التح ــي مفه تبن
ــاج  ــم وإنت ــاهم يف تصمي ــه تس ــر ل معاي
ــت. ــر اإلنرتن ــة ع ــررات اإللكرتوني املق
والتوجهــات  التطــورات  مواكبــة   •
التحــول  نحــو  املعــارصة  العامليــة 

. قمــي لر ا
نحــو  املبذولــة  اجلهــود  مســايرة   •
تطويــر نظــم تكنولوجيــا املعلومــات 
ــعودية،  ــات الس ــاالت باجلامع واالتص
ــول  ــو التح ــود نح ــك اجله ــه تل وتوجي

الرقمــي. 
حدود البحث:

أداة  تطبيــق  تــم  زمانيــة:  حــدود   •
األول  الــدرايس  الفصــل  يف  البحــث 
2020م. 2019م/  اجلامعــي  للعــام 
حــدود مكانيــة: تــم تطبيــق أداة   •
مــن  عشــوائية  عينــة  عــى  البحــث 

أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــات )إدارة 
األعــال، االقتصــاد املنــزيل، الرتبيــة 
ــة  ــبات وتقني ــة، احلاس واآلداب، اهلندس
يف  املجتمــع(  الصيدلــة،  املعلومــات، 
باململكــة  الشــالية  احلــدود  جامعــة 

الســعودية. العربيــة 
حــدود علميــة وموضوعيــة: تــم تطبيــق   •
لتطويــر  الرقمــي  التحــول  )معايــر  اســتبانة 
املقــررات اإللكرتونيــة عــر اإلنرتنــت(، واملتضمنة 

يف هــذا البحــث )مــن إعــداد الباحــث(.
مصطلحات البحث:

 Digital التحــول الرقمــي: ُيعــرف التحــول الرقمــي
ــر  ــر، وتغي ــتثار يف الفك ــه االس Transformation بأن

الســلوك إلحــداث حتــول جــذري يف طريقــة العمــل، 
ــر  ــي الكب ــور التقن ــن التط ــتفادة م ــق االس ــن طري ع
ــل  ــكل أرسع وأفض ــتفيدين بش ــة املس ــل خلدم احلاص

)قاســم، 2018م (.
ويمكــن تعريــف التحــول الرقمــي بأنــه عمليــة انتقال 
نمــوذج  إىل  الــركات  أو  احلكوميــة،  القطاعــات 
عمــل يعتمــد عــى التقنيــات الرقميــة يف ابتــكار 
ــن  ــدة م ــوات جدي ــر قن ــات، وتوف ــات واخلدم املنتج
ــار  ــا )الب ــة منتجاهت ــن قيم ــد م ــي تزي ــدات الت العائ
2018  Digital Skills Tool-  ، 2018م  ،واملرحيــي

.)kit

ويمكــن تعريــف التحــول الرقمــي إجرائًيــا بأنــه: بنــاء 
معايــر مقننــة تتناســب مــع التطــورات التكنولوجيــة 
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التــي أحدثهــا عــر التحــول الرقمــي؛ لتتناســب مــع 
متطلبــات الطالــب الرقمــي وتفكــره يف ظــل العــر 

الــذي يعيشــه.
التطويــر: ويقصــد بــه إجرائًيــا: تصميــم وإنتــاج 
ــت. ــر اإلنرتن ــة ع ــررات اإللكرتوني ــاء املق ــر بن معاي

املقررات اإللكرتونية: 
ص:  2013م،  ويونــس،  الدهــب،  )أبــو  يعرفهــا  
متعــددة  إلكرتونيــة  تعليميــة  مــادة  بأهنــا:   )156
ــبكة  ــوب أو ش ــال احلاس ــن خ ــدم م ــائط، تق الوس
اإلنرتنــت ويتفاعــل فيهــا املتعلمــن مــع بعضهــم 
البعــض، باســتخدام أدوات التفاعــل عــر اإلنرتنــت.
ــة  ــررات تعليمي ــا: مق ــًا بأهن ــا إجرائي ــن تعريفه يمك
ــت  ــر اإلنرتن ــاب ع ــايت للط ــا املعلوم ــدم حمتواه ُيق
بالطريقــة التزامنيــة، أو غــر التزامنيــة، تتيــح للطــاب 
املعلومــات  بعــض  وإكســاهبم  معهــا،  التفاعــل 

واملعــارف التعليميــة.
التعليم اإللكرتوين: 

ص:459(  والعنــزي)2014م،  النومــس،  يعرفــه 
طريقــة إبداعيــة لتقديــم بيئــة تفاعليــة متمركــزة حــول 
املتعلمــن، ومصممــة مســبًقا بشــكل جيــد، وميــرسة 
ألي فــرد، ويف أي مــكان وزمــن، باســتعال خصائص 
ومصــادر اإلنرتنــت والتقنيــات الرقميــة بالتطابــق مــع 
ــم  ــة التعل ــبة لبيئ ــي املناس ــم التعليم ــادئ التصمي مب

ــة. املفتوح
إجرائًيــا  اإللكــرتوين  التعليــم  تعريــف  ويمكــن 
ــم  ــة يف التعلي ــا احلديث ــه: هــو توظيــف التكنولوجي بأن

ــال  ــائل االتص ــتخدام وس ــق اس ــن طري ــم ع والتعل
احلديثــة وتقنيــة املعلومــات مــن حاســبات وشــبكات 
ــومات،  ــورة، ورس ــوت وص ــددة )ص ــائط متع ووس
ــات  ــة(، واملنص ــات إلكرتوني ــث، ومكتب ــات بح وآلي
اإللكرتونيــة واإلنرتنــت ســواَء كان عــن بعــد )تزامني 
او غــر تزامنــي( واملعلــم يف هــذه احلالــة ليــس 
ــن  ــم أوع ــكان املتعل ــس م ــون يف نف ــرورة ان يك بالظ
ــدرايس. ــل ال ــل الفص ــة داخ ــتخدام التقني ــق اس طري

اإلطار النظري للبحث 
يتمثل اإلطار النظري هلذا البحث يف املحورين التالين:

أوال: التحول الرقمي يف العملية التعليمية.
ثانًيــا: رقمنــة املقــررات اإللكرتونيــة عــر اإلنرتنــت يف 

ــول الرقمي. ــوء التح ض
أوال: التحــول الرقمــي يف العملية التعليميــة: فالتحول 
ــي  ــوى تعليم ــم حمت ــي تقدي ــم يعن ــي يف التعلي الرقم
ــوب  ــى احلاس ــدة ع ــائط املعتم ــر الوس ــرتوين ع إلك
وشــبكاته إىل املتعلــم، بشــكل يتيــح لــه إمكانيــة 
ــم  ــع املعل ــوى، وم ــذا املحت ــع ه ــط م ــل النش التفاع
وأقرانــه، فهــو هيــدف إذن إىل إجيــاد بيئــة تفاعليــة 
ــب  ــات احلاس ــى تقني ــدة ع ــات املعتم ــة بالتطبيق غني
اآليل واإلنرتنــت، ومتكــن الطالــب مــن الوصــول إىل 
ــايل،  ــرس )اإلقب ــهولة وي ــكل س ــات ب ــادر املعلوم مص

ص:415(. 2019م، 
ــي  ــول الرقم ــد التح ــي: يعتم ــول الرقم ــة التح ماهي
ــا  ــع لتكنولوجي ــتخدام الواس ــى االس ــه ع يف مرتكزات
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املعلومــات واالتصــاالت يف البيئــة التعليميــة، والتــي 
ــة  ــة التعليمي ــات املنظوم ــة مكون ــى كاف ــس ع تنعك
ــة  ــو هيئ ــدة لعض ــث األدوار اجلدي ــن حي ــة م باجلامع
واســرتاتيجيات  الرقمــي،  العــر  يف  التدريــس 
املحتــوى  عــرض  وطــرق  والتعلــم،  التعليــم 
للدارســن، وطــرق تقييمهــم يف ضــوء اســتخدام 
ص:11(. 2018م،  )حممــود،  الرقميــة  التقنيــات 

وممــا ســبق يمكننــا القول بــأن التحــول الرقمــي يعني: 
انتقــال نظــام العمل يف املؤسســات التعليميــة، وخاصة 
اجلامعــات مــن النظــام التقليــدي الورقــي؛ إىل النظــام 
ــن  ــث م ــم ويبح ــب أن يتعل ــكان الطال ــي، فبإم الرقم
خــال هاتفــه اجلــوال املــزود باإلنرتنــت، كــا يمكنــه 
تصفــح مجيــع املكتبــات وهــو جالــس يف منزلــه، 
وبإمكانــه أيًضــا أن يتعلــم يف أي وقــت يريــد، ويف أي 
زمــان يفضــل مــن خــال أنظمــة التعليــم اإللكــرتوين 

التــي تتيحهــا اجلامعــات.
ــعى إىل  ــي تس ــات الت ــك أن اجلامع ــن ذل ــتنتج م ونس
التحــول الرقمــي هلــا أن تعتمــد بالدرجــة األوىل عــى 
التكنولوجيــا احلديثــة، ومــن ثــمَّ ينبغــي عليهــا تلبيــة 
متطلباهتــا التكنولوجيــة واملعلوماتيــة بصــورة مســتمرة 
حتــى يمكنهــا البقــاء، والتواجــد، واملنافســة بــن بقيــة 

جامعــات العــامل )عــي، 2011م، ص:281(.
خصائــص التحــول الرقمــي للمقــررات اإللكرتونيــة 

عــر اإلنرتنــت.
ــد  ــد نج ــن ُبع ــم م ــي للتعلي ــاد األمريك ــب االحت حس

ــي: ــا ي ــي م ــول الرقم ــص التح ــن خصائ م

وتوفــر -  الفــرد  تكويــن  عمليــة  تدعيــم 
املتبــادل. والتفاعــل  االتصــال 

االنتقــال مــن نمــوذج نقــل املعرفــة إىل - 
املوجــه. التعليــم  النمــوذج 

ــة -  ــة واحليوي ــاركة الديناميكي ــجيع املش تش
ــم. للمتعل

ــوص يف -  ــارات وباخلص ــى امله ــاد ع االعت
ــايل. ــر الع ــقيها التفك ش

ــل -  ــن التفاع ــددة م ــتويات متع ــر مس توف
)رفيقــة،  النشــط.  التعليــم  وتشــجيع 

ص:176(. 2019م، 
الرقمــي  التحــول  بــأن  القــول  يمكــن  ولذلــك 
يرتبــط بزيــادة اإلنتاجيــة والقــدرة عــى املنافســة 
ــح  ــك أصب ــة، لذل ــة والعاملي ــن اجلامعــات املحلي ب
ــوم  ــارش بمفه ــاط املب ــات رضورة االرتب ــى اجلامع ع
ــة  ــررات اإللكرتوني ــه يف املق ــي، ودجم ــول الرقم التح
ــم،  ــاالت التعلي ــم جم ــا أه ــت باعتباره ــر اإلنرتن ع
بحيــث تتغــر نظــرة الطالــب، وطــرق تفكــره، التــي 
ــك إال  ــأيت ذل ــن ي ــا، ول ــة أيًض ــون رقمي ــب أن تك جي
مــن خــال وعــي أمهيــة وقيمــة التحــول الرقمــي يف 

ــة. ــا التعليمي حياتن
ــد  ــي فوائ ــول الرقم ــي: للتح ــول الرقم ــد التح  فوائ
متنوعــة ليــس فقــط للعمــاء، ولكــن للمؤسســات، 
القــول  ويمكــن  أيًضــا،  والطــاب  والــركات، 
ــة،  ــر التكلف ــي توف ــول الرقم ــد التح ــن فوائ ــأن م ب
ــاءة التشــغيلية،  ــر، وحتســن الكف واجلهــد بشــكل كب
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ــيط  ــودة، وتبس ــن اجل ــى حتس ــل ع ــا، والعم وتنظيمه
املقدمــة  اخلدمــات  عــى  للحصــول  اإلجــراءات 
ــات  ــم خدم ــرص لتقدي ــق ف ــا خيل ــتفيدين، ك للمس
ــة يف  ــرق التقليدي ــن الط ــًدا ع ــة بعي ــرة وإبداعي مبتك
تقديــم اخلدمــات التعليميــة أو غرهــا، ويســاعد 
التحــول الرقمــي املؤسســات احلكوميــة، والــركات 
عــى التوســع واالنتشــار يف نطــاق أوســع، والوصــول 
إىل رشحيــة أكــر مــن العمــاء واجلمهــور، والطــاب  

)البــار واملرحــي، 2018م(.
ــي  ــول الرقم ــر التح ــم يف ع ــفة التعلي ــز فلس وترك
بصــورة  التعليــم  ىف  املعلــم  تدخــل  تقليــل  عــى 
ــارشة، وبذلــك تركــز عــى تفاعــل املتعلــم داخــل  مب
عــى  التفاعــل  هــذا  ويعتمــد  التعليميــة،  البيئــة 
مهــارات أساســية لــدى الطالــب ليصبــح قــادًرا 
عــى التفاعــل مــع الوســائط التعليميــة احلديثــة، كــا 
ــارش ىف تلقــن  ــدور املب أن دور املعلــم مل يعــد ذلــك ال
ــكان  ــان وم ــن ىف زم ــا للمتعلم ــات وإعطائه املعلوم
ــية  ــات أساس ــى كفاي ــد ع ــح يعتم ــل أصب ــن ب حمددي
ــورة  ــم بص ــة التعل ــة إدارة عملي ــل بكيفي ــرى تتص أخ
جديــدة غــر تقليديــة، وإعــداد املــواد التعليميــة عــى 
ــدرة  ــم، والق ــد للتعلي ــط اجلدي ــع النم ــق م ــو يتف نح
ــن أن  ــد م ــة والتأك ــائط التعليمي ــتخدام الوس ــى اس ع
املتعلمــن يتقدمــون نحــو حتقيــق األهــداف املوضوعة 

ص:16(. 2018م،  )حممــود، 
لذلــك فيجــب عــى اجلامعــات أن تســتوعب مفهــوم 
ــه،  ــق متطلبات ــو حتقي ــعي نح ــي، والس ــول الرقم التح

ــرد رشاء أو  ــن جم ــة م ــو الرقمن ــا نح ــر مفهومه وتغي
نقــل التقنيــة؛ إىل مفهــوم إدارة التقنيــة؛ حيــث يتطلــب 
ذلــك بعــض العمليــات املهمــة واملكملــة واألساســية 

ــداع.  التــي تتمثــل يف االبتــكار، واالب
هــذا وقــد اســتهدفت عــدة دراســات وبحــوث تربوية 
واقــع التحــول الرقمــي يف العمليــة التعليميــة بشــكل 
عــام، واملقــررات اإللكرتونيــة بشــكل خــاص، ومــن 
ــي  ــي، 2010م( الت ــة )اخلثعم ــات دراس ــذه الدراس ه
ــة  ــاء هيئ ــتخدام أعض ــدى اس ــرف م ــتهدفت تع اس
ــة  ــات بجامع ــب واملعلوم ــة احلاس ــس يف كلي التدري
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية بالريــاض ملصادر 
املعلومــات الرقميــة، وتوصلــت نتائــج تلــك الدراســة 
إىل أن مجيــع أعضــاء هيئــة التدريــس يســتخدمون 
مصــادر املعلومــات الرقميــة بنســبة بلغــت )100%(.
التــي    (Muhammad & Others, 2010)ودراســة
ــة التدريــس  ــم اســتخدام أعضــاء هيئ اســتهدفت تقيي
املتخصصــن يف العلــوم اإلنســانية ملصــادر املعلومــات 
ــتان،  ــور وباكس ــاب واله ــة البنج ــة يف جامع الرقمي
وقــد توصلــت نتائــج تلــك الدراســة بــأن املتخصصن 
يســتخدمون  ال  األغلــب  يف  اإلنســانية  العلــوم  يف 
ــج  ــت نتائ ــا أوص ــة، ك ــات الرقمي ــادر املعلوم مص
ــات  ــن التقني ــتفادة م ــرورة االس ــة ب ــك الدراس تل

ــم.  ــة يف التعلي احلديث
التــي  2011م(  )فايقــة،  دراســة  إىل  باإلضافــة 
اســتهدفت الكشــف عــن مقــدار إفــادة طــاب 
مصــادر  مــن  اآلداب  بكليــة  الُعليــا  الدراســات 
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املعلومــات الرقميــة مــن خــال احتــاد مكتبــات 
اجلامعــات املريــة، وقــد توصلــت نتائــج تلــك 
ــا  ــات الُعلي ــاب الدراس ــاد ط ــات إىل أن اعت الدراس
ــا. ــا زال ضعيًف ــة م ــات الرقمي ــادر املعلوم ــى مص ع
أمــا دراســة (Patricia, 2014) وقــد توصلــت نتائجها 
ــال  ــب إدخ ــات يتطل ــي للمنظ ــول الرقم إىل أن التح
تكنولوجيــا املعلومــات احلديثــة، كــا توصلــت نتائــج 
تلــك الدراســة إىل أن التحــول الرقمــي يتطلــب التغير 
ــل،  ــة بالفع ــا القائم ــاب بالتكنولوجي ــة الط يف عاق
ودورهــا يف إنجــاز املهــام واألعــال التعليميــة بكفــاءة 

وفعاليــة.
التــي  2016م(  )رضــوان،  دراســة  عــن  فضــًا 
توصلــت نتائجهــا إىل أنــه توجــد فــروق بــن اجتاهات 
أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة اآلداب يف جامعــة قنــا 
بمــر نحــو التحــول الرقمــي وانتشــار االعتــاد عــى 

ــص. ــوع، والتخص ــن، والن ــا للس ــت وفًق اإلنرتني
ثانًيا: رقمنة املقررات اإللكرتونية عر اإلنرتنت يف 

ضوء التحول الرقمي.
املقــررات  اهلــدف األســايس مــن توظيــف  ٌيعــد 
اإللكرتونيــة عــر اإلنرتنــت يف العمليــة التعليميــة 
اجلامعيــة؛ هــو حتســن تعلــم الطــاب، واالنتقــال من 
ــة  ــرتوين، وهتيئ ــم اإللك ــدي إىل التعلي ــم التقلي التعلي
ــن  ــك م ــه، وذل ــن خال ــل م ــوق العم ــاب لس الط
خــال املميــزات التــي تقدمهــا املقــررات اإللكرتونيــة 

ــة. ــة خاص ــت بصف ــر اإلنرتن ع
والتــي  باملرونــة،  اإللكرتونيــة  املقــررات  وتتميــز 

جتعــل مــن املمكــن أن يلتحــق الطــاب باملقــرر 
ــض  ــم، فبع ــم وارتباطاهت ــم ومواعيده ــا جلدوهل وفًق
ــض  ــا البع ــار، بين ــرر يف النه ــرون املق ــاب حي الط
ــر  ــرون غ ــى آخ ــًا، ويبق ــرر لي ــق باملق ــر يلتح اآلخ
ــط،  ــبوعية فق ــات األس ــام العط ــن إال يف أي متفرغ
وهــذه الفكــرة ينبغــي أخذهــا يف االعتبــار يف كل 
املقــررات املقدمــة عــر التعليــم اإللكــرتوين )عزمــي، 

.)255 ص:  2008م، 
ــة  ــد مــن اجلامعــات إىل مواكب ويف ضــوء توجــه العدي
ــة  ــوء مكان ــعيها إىل تب ــة، وس ــورات التكنولوجي التط
عامليــة ضمــن التصنيــف العلمــي للجامعــات، لذلــك 
ــة اعتبــار  أشــار )Pace & Dipace, 2014( إىل أمهي
ــا يف  ــة، ودجمه ــم التعليمي ــة املفاهي ــى رقمن ــز ع الرتكي
ــل  ــف األمث ــان التوظي ــة؛ لض ــررات اإللكرتوني املق
ــر  ــل ع ــة يف ظ ــة التعليمي ــا يف العميل ــال هل والفعَّ

ــي. ــول الرقم التح
ُيعــرف ســانوفا،  اإللكرتونيــة:  املقــررات  ماهيــة 
ــررات  ــوي  (Smirnova & Malloy, 2018)املق ومال
ــة  ــات التعليمي ــم التطبيق ــد أه ــا أح ــة بأهن اإللكرتوني
الرقميــة ســوف تســهم يف إحــداث تغيــر شــامل 
الرقمــي  التحــول  ظــل  يف  التعليميــة،  للجوانــب 
التدريــب  الرقمــي،  )التعلــم  اجلديــدة  بمفاهيمــه 

الرقمــي، التقويــم الرقمــي(.
املقــرر  اســتخدام  بــأن  القــول  يمكــن  ولذلــك 
ــتغناء  ــاه االس ــس معن ــت لي ــر اإلنرتن ــرتوين ع اإللك
عــن دور عضــو هيئــة التدريــس، بــل إن دوره يف هــذا 
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ــو  ــارض، وحش ــلوب املح ــن أس ــر م ــد تغ ــام ق النظ
ــي  ــاد؛ لك ــه واإلرش ــاب، إيل التوجي ــات للط املعلوم
ــح رضورة  ــك تتض ــا؛ لذل ــًا ذاتًي ــب تعل ــم الطال يتعل
بنــاء معايــر التحــول الرقمــي لتصميــم وإنتــاج 
ــة  ــن وجه ــت م ــر اإلنرتن ــة ع ــررات اإللكرتوني املق

ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض نظ
للمقــررات  معايــر  وإنتــاج  تصميــم  فوائــد 
مقننــة  معايــر  وإنتــاج  تصميــم  إن  اإللكرتونيــة: 
ــن  ــد م ــن الفوائ ــد م ــا العدي ــة هل ــررات اإللكرتوني ملق

أمههــا:
ــتخدام  ــادة اس ــن إع ــتخدام: يمك ــادة االس إع  o
إعــداده  تــم  الــذي  اإللكــرتوين  املحتــوى 
ســابًقا، أو اســتخدام أجــزاء منــه إلنتــاج حمتوى 

ــن. ــت ممك ــر وق ــرس، ويف أق ــهولة وي بس
ســهولة الوصــول: يف حالــة وجــود قاعــدة   o
بيانــات تعليميــة؛ يمكــن احلصــول عــى املــادة 

ــرس. ــهولة وي ــة بس ــة املطلوب العلمي
ــي  ــوى التعليم ــر املحت ــد ن ــتمرارية: عن االس  o
ــت،  ــر اإلنرتن ــرتوين ع ــرر اإللك ــي باملق الرقم
فإنــه يكــون يف حالــة اســتمرارية، ويمكــن 
التعديــل فيــه مــن خــال املرونــة التــي يتيحهــا 

املحتــوى الرقمــي.
ــات  ــادل املعلوم ــن تب ــات: يمك ــادل املعلوم تب  o
املقــررات  إدارة  أنظمــة  مــن  العديــد  بــن 
اإللكرتونيــة دون احلاجــة إىل برجمــة ذات مهــارة 

2016م(. )فضــل،  عاليــة 

هــذا وقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات والبحوث 
الرتبويــة الســابقة واقــع معايــر املقــررات اإللكرتونيــة 
عــر اإلنرتنــت، ومــن هــذه الدراســات دراســة 
)Ruffini, 2000( التــي توصلــت إىل عــدد مــن 
ــة التصميــم التعليمــي، والتــي  ــة لعملي املعايــر املكون
ــة  جيــب أن تتضمنهــا صفحــات املقــررات اإللكرتوني

ــت. ــر اإلنرتن ع
حــددت  فقــد   )Powell, 2001( دراســة  أمــا 
مخســة وعريــن معيــاًرا جيــب توافرهــا عنــد تصميــم 
ومنهــا:  اإلنرتنــت،  عــر  اإللكرتونيــة  املقــررات 
املســاعدة،  اإلشــارة،  التحيــز،  وعــدم  املرجعيــة، 
والرســوم، الروابــط، التصفــح واإلبحــار، والطباعــة، 

والنــص، والوســائط املتعــددة، الروابــط. 
ودراســة )أبــو اليزيــد، 2012م( التــي اســتهدفت بناء 
معايــر تصميــم للمقــرر اإللكــرتوين عــر اإلنرتنــت، 
ــررات  ــم املق ــروة تصمي ــا ب ــت نتائجه ــد أوص وق

ــات العــر. ــة يف ضــوء متطلب اإللكرتوني
طريقة وإجراءات البحث.

منهج البحث: 
اســتخدام هــذا البحــث منهــج الدراســات الوصفيــة؛ 
والدراســات  البحــوث  وحتليــل  وصــف  هبــدف 
الســابقة للتعــرف عــى واقــع التحــول الرقمــي، وبنــاء 
ــاج  ــم وإنت ــي لتصمي ــول الرقم ــة للتح ــر مقنن معاي

ــت. ــر اإلنرتن ــة ع ــررات اإللكرتوني املق
جمتمع وعينة البحث :

اشــتمل جمتمــع البحــث عــى أعضــاء هيئــة التدريــس 
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املنــزيل،  واالقتصــاد  األعــال،  )إدارة  بكليــات 
والعلــوم  والعلــوم،  والطــب،  واآلداب،  والرتبيــة 
ــات،  ــة املعلوم ــبات وتقني ــة، واحلاس ــة واهلندس الطبي
والصيدلــة، واملجتمــع( مــن جامعــة احلــدود الشــالية 
وفروعهــا، الذيــن بلغ عددهــم )1070( ألًفا وســبعن 
ضــوء  يف  وذلــك  التدريــس،  هيئــة  مــن  عضــًوا 
ــة يف  ــؤون األكاديمي ــة للش ــة اجلامع ــاءات وكال إحص
ــدرايس  ــل ال ــال الفص ــالية خ ــدود الش ــة احل جامع

األول لعــام 1440هـــ - 1441هـــ. 

عينة البحث؛ حيث تم تقسيمها إىل:
:واملكونــة  االســتطاعية  الدراســة  عينــة   o
مــن )30( ثاثــن عضــًوا مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس، وهــم مــن نفــس كليــات جمتمــع 
البحــث ومــن خــارج عينــة البحــث األساســية.
ــا )270(  ــية: وعدده ــث األساس ــة البح o عين
ــة  ــاء هيئ ــن أعض ــًوا م ــبعون عض ــان وس مائت
التدريــس ، مــن كليــات جمتمــع البحــث يف 
جامعــة احلــدود الشــالية وفروعهــا  ؛ تــم 
هيئــة  عضــو   )100( مــع  مقابلــة  إجــراء 
ــق  ــن طري ــتجاب ع ــا اس ــم، ك ــس منه تدري
هيئــة  عضــو   )170( اإللكرتونيــة  املراســلة 
تدريــس آخريــن، مــع مراعــاة متثيــل كافــة 
ــتاذ  ــاعد، أس ــتاذ مس ــة )أس ــات العلمي الدرج
مشــارك، أســتاذ(، وعامــل اجلنــس )ذكــر، 
وأنثــى(، والتخصــص يف عينــة هــذا البحــث.

متغريات البحث: 
املســتقل:  املتغــر  عــى:  البحــث  هــذا  يشــتمل 
بنــاء معايــر التحــول الرقمــي لتطويــر املقــررات 
التابــع:  واملتغــر  اإلنرتنــت،  عــر  اإللكرتونيــة 
اســتجابة عينــة البحــث عــى عبــارات االســتبانة 

عبــارة.  )73(
أداة البحــث: تتمثــل أداة هــذا البحــث يف اســتبانة 
- مــن إعــداد الباحــث - لبنــاء معايــر التحــول 
الرقمــي لتصميــم وإنتــاج املقــررات اإللكرتونيــة عــر 
اإلنرتنــت مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس.

إجراءات البحث: 
بــاع اإلجــراءات العامــة التاليــة أثنــاء  قــام الباحــث بإتِّ

إعــداد هــذا البحــث:
ــال -  ــن خ ــث م ــري للبح ــار النظ ــد اإلط حتدي

االطــاع عــى األدبيــات، والبحوث والدراســات 
هــذا  بموضــوع  املرتبطــة  الســابقة  الرتبويــة 

ــث. البح
بنــاء قائمــة أوليــة بمعايــر التحــول الرقمــي - 

املقــررات اإللكرتونيــة عــر اإلنرتنــت. لتطويــر 
عــرض قائمــة املعايــر عــى الســادة اخلــراء - 

مقرتحاهتــم. ضــوء  يف  والتعديــل  واملحكمــن، 
ــي -  ــول الرقم ــر التح ــة بمعاي ــة هنائي ــداد قائم إع

ــت،  ــر اإلنرتن ــة ع ــررات اإللكرتوني ــر املق لتطوي
ــا. ــا وثباهت ــن صدقه ــد م والتأك

ــر -  عــرض قائمــة معايــر التحــول الرقمــي لتطوي
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املقــررات اإللكرتونيــة عــر اإلنرتنــت، عــى 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــث )أعض ــة البح ــراد عين أف

ــالية(. ــدود الش ــة احل ــات جامع ــض كلي ببع
والتوصــل -  للبيانــات  اإلحصائيــة  املعاجلــة 

التوصيــات  وتقديــم  وتفســرها،  النتائــج  إىل 
واملقرتحــات.

ــوات  ــه باخلُط ــث يف إجراءات ــذا البح ــذ ه ــم تنفي  وت
ــة: التالي

ـــداد  ـــث بإع ـــام الباح ـــث: ق ـــداد أداة البح إع  .1
أداة البحـــث )اســـتبانة( وفًقـــا للُخطـــوات 

ــة: التاليـ
ــم  ــتبانة: ت ــن االس ــدف م ــد اهل حتدي  0-1-
ــاء  ــتبانة يف بن ــذه االس ــن ه ــدف م ــد اهل حتدي
ــاج  ــم وإنت ــي لتصمي ــول الرقم ــر التح معاي
ــن  ــت م ــر اإلنرتن ــة ع ــررات اإللكرتوني املق
التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــة 
ــر  ــاء معاي ــم بن ــدف ت ــذا اهل ــوء ه ويف ض

االســتبانة. 
مصــادر اشــتقاق معايــري االســتبانة:   0-2-
قــام الباحــث باشــتقاق معايــر التحــول 
الرقمــي لتطويــر املقــررات اإللكرتونيــة عــر 
ــد  ــوع إىل العدي ــال الرج ــن خ ــت م اإلنرتن
ــة ذات  ــات الرتبوي ــات والدراس ــن األدبي م
الصلــة بموضــوع البحــث، باإلضافــة إىل 
املتخصصــن  اخلــراء  الســادة  آراء  أخــذ 
التحــول  ومفاهيــم  املعلومــات  تقنيــة  يف 

توصيــات  عــى  واالطــاع  الرقمــي، 
خصائــص  وحتليــل  العلميــة،  املؤمتــرات 

الطــاب.
بنــاء االســتبانة يف صورهتــا األوليــة:   0-3-
قــام الباحــث بإعــداد االســتبانة يف صورهتــا 
ــا،  ــاًرا عاًم ــال )13( معي ــن خ ــة م األولي
ــدد )71(  ــة ع ــر العام ــت املعاي ــدرج حت وين

ــا. ــوًرا فرعًي حم
حســاب صــدق االســتبانة: للتأكــد   0-4-
ــث  ــتخدم الباح ــتبانة؛ اس ــدق االس ــن ص م

ــن. ــدق التالي ــي الص نوع
الصدق الظاهري:   .0-4-1

مناســـبة  مـــدى  بـــه؛  ويقصـــد 
للغـــرض  ظاهرًيـــا  االســـتبانة 
ــن  ــه، مـ ــن أجلـ ــت مـ ــي وضعـ التـ
خـــال الفحـــص املبدئـــي ملحتـــوى 
ــث:  ــى الباحـ ــد راعـ ــتبانة، وقـ االسـ
االســـتبانة،  تعليـــات  وضـــوح 
وصاحيـــة العبـــارات التـــي هتـــدف 
ـــع  ـــة طب ـــها، وإمكاني ـــتبانة لقياس االس
ـــا،  ـــا، وتصحيحه ـــتبانة، وتطبيقه االس
وتفســـر نتائجهـــا بســـهولة ويـــرس.  
ــام  ــن: ق ــدق املحكم ص  .0-4-2
عــى  االســتبانة  بعــرض  الباحــث 
عــدد مــن املحكمــن يف جمــال تقنيــات 
التعليــم، واحلاســبات واملعلومــات، 
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واحلاســب اآليل، بلــغ )15( خبــًرا 
وحمكــًا؛ هبــدف التأكــد مــن صدقهــا، 
إىل  املحكمــن  الســادة  أشــار  وقــد 
بعــض املاحظــات والتــي قــد تــم 
ــي كان  ــم والت ــوء آرائه ــا يف ض تعديله
مــن أمههــا تعديــل بعــض الصياغــات، 
ــة  ــارات، وإضاف ــض العب ــذف بع وح
بعــض العبــارات األخــرى، هــذا وقــد 
اتفــق املحكمــون عــى أن عبــارات 
االســتبانة مناســبة لقيــاس مــا وضعت 
لقياســه، وأصبحــت معايــر االســتبانة 
عاًمــا،  معيــاًرا   )13( مــن  مكونــة 
وعــدد )71( معيــاًرا فردًيــا، هــذا وقــد 
ــي  ــارات الت ــى العب ــث ع ــى الباح أبق
اتفــق املحكمــون عــى صاحيتهــا 
فأكثــر، ويعنــي ذلــك   80% بنســبة 
ــن  ــة م ــة عالي ــتبانة بدرج ــع االس متت

ــدق. الص
أبداهــا  التــي  املاحظــات  عــى  وبنــاء 
املحكمــون فقــد تــم الوصــول جلميــع 
العبــارات الــواردة باالســتبيانة، مــن خال 
ــبة  ــاب نس ــر حلس ــة كوب ــتخدام معادل اس
ــبة  ــت نس ــن، وبلغ ــن املحكم ــاق ب االتف
االتفــاق عــى االســتبانة ككل )91.98%(، 
وبذلــك فقــد أصبحــت االســتبانة مكونــة 
 )13( عــى  موزعــة  عبــارة   )71( مــن 

ــًيا. ــوًرا رئيس حم
ــد  ــتبانة: يع ــات االس ــاب ثب حس  0-5-
الثبــات مــن الــروط الســيكومرتية اهلامــة 
التــي تعــر عــن الدقــة يف قيــاس مــا يدعى 
قياســه، وقــد تم حســاب ثبــات االســتبانة 
بعــدة طــرق وهــي معامــل ألفــا كرونبــاخ، 

ــة النصفيــة، وذلــك كــا يــي: والتجزئ
معامــل ألفــا كرونبــاخ:   .0-5-1
الطريقــة  هــذه  الباحــث  اســتخدم 
ــك  ــتبانة وذل ــات االس ــاب ثب يف حس
 )30( قوامهــا  عينــة  عــى  بتطبيقــه 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــو م عض
ــن  ــة، وم ــع الدراس ــس جمتم ــن نف م
الدراســة األساســية،  خــارج عينــة 
ألفــا  معامــل  قيمــة  بلغــت  وقــد 
.0.850 ككل  لاســتبانة  كرونبــاخ 
النصفيـــة:  التجزئـــة   .0-5-2
ــات  ــل ثبـ ــاب معامـ ــم حسـ ــا تـ كـ
التجزئـــة  بطريقـــة  االســـتبانة 
النصفيـــة مـــن خـــال حســـاب 
ـــات  ـــن درج ـــاط ب ـــات االرتب معام
ـــن  ـــردي م ـــف الف ـــى النص ـــراد ع األف
ـــف  ـــى النص ـــم ع ـــتبانة، ودرجاهت االس
اســـتخدام  تـــم  ثـــم  الزوجـــي، 
معادلـــة جومتـــان، واجلـــدول التـــايل 
)2( يوضـــح معامـــات الثبـــات:
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وتــدل هــذه القيــم عــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة 
مناســبة مــن الثبــات لقيــاس معايــر التحــول الرقمــي 
ــن  ــت م ــر اإلنرتن ــة ع ــررات اإللكرتوني ــر املق لتطوي
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، ومــن ثــم ثبــات 
االســتبانة ككل، ويتضــح مــن اجلــدول أن القيــم 
ــة  ــى صاحي ــدل ع ــا وت ــوق هب ــن الوث ــبة يمك مناس

ــق. ــتبانة للتطبي االس
ــاء  ــد االنته ــث: بع ــق أداة البح تطبي  0-6-
وضبطهــا،  البحــث  أداة  إعــداد  مــن 
ــم  ــد ت ــة؛ فق ــا النهائي ــت يف صورهت وأصبح
البحــث األساســية  تطبيقهــا عــى عينــة 
تدريــس  هيئــة  )270( عضــو  وعددهــم 
بطريقــة )ورقيــة، وإلكرتونيــة(، بكليــات 
ــة  ــزيل، الرتبي ــاد املن ــال، االقتص )إدارة األع
وتقنيــة  احلاســبات  اهلندســة،  واآلداب، 
ــة  ــع(، بجامع ــة، املجتم ــات، الصيدل املعلوم
احلــدود الشــالية؛ حيــث تــم إجــراء مقابلــة 

مــع )100( عضــو هيئــة تدريــس، كــا 
اســتجاب عــن طريــق املراســلة اإللكرتونيــة 
وتــم  تدريــس،   هيئــة  عضــو   )170(
ورصدهــا  اســتجاباهتم  عــى  احلصــول 
ــول  ــا للوص ــا إحصائًي ــا، ومعاجلته إلكرتونًي

إىل نتائــج وتفســرها.
نتائج البحث وتفسريها:

عــن  اإلجابــة  البحــث:  نتائــج  عــرض   •
ــى:  ــص ع ــذي ين ــث وال ــؤال األول للبح الس
ــررات  ــر املق ــي لتطوي ــول الرقم ــري التح ــا معاي م
ــر  ــة نظ ــن وجه ــت م ــر اإلنرتن ــة ع اإللكرتوني

عضــو هيئــة التدريــس؟
وقــد تضمنــت اإلجابــة عــن الســؤال األول 
مــن  للنتائــج  عرًضــا  خــال  مــن  للبحــث 
خــال حمــاور االســتبيان كا عــى حــدة، وذلــك 

ــايل: كالت
معايري املحور األول: أمن املعلومات.

معامل التجزئة النصفيةاالستبانة
قبل التصحيح

معامل التجزئة النصفية
)سبيرمان- براون(

معامل 
جوتمان

معايير التحول الرقمي لتطوير 
المقررات اإللكترونية عبر 
اإلنترنت من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس.

0.7670.8680.780

جدول )2( 

قيم معامل الثبات الستبانة معايير التحول الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية عبر اإلنترنت من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس.
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ــور  ــر املح ــة معاي ــؤرشات اإلحصائي ــن امل ــح م يتض
ــول  ــر التح ــتبانة معاي ــات( الس ــن املعلوم األول )أم
عــر  اإللكرتونيــة  املقــررات  لتطويــر  الرقمــي 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــت م اإلنرتن

أن:
 )3.86( بلــغ  العــام:  املتوســط   •
)4.049(؛  قــدره  معيــاري  بانحــراف 
االســتبيان  عينــة  موافقــة  يؤكــد  وهــذا 
ــار أمــن  ــة التدريــس( عــى معي )أعضــاء هيئ
ــؤرشات  ــن م ــه م ــا يتضمن ــات، وم املعلوم

وعبــارات؛ وذلــك لكــون املتوســط املرجــح 
ــاس )3.41  ــة املقي ــن فئ ــع ضم ــور يق للمح
ــة  ــود موافق ــر إىل وج ــذا يش إىل 4.20( وه
عــى مــؤرشات املعيــار، وأن وجهــة نظــر 
العينــة متيــل إىل االجتــاه اإلجيــايب هلــذا املعيــار.
وفيــا يــي اســتعراض ألول عبــارة، وآخــر عبــارة 

وفًقــا للمتوســط:
ــم )5( يف  ــارة رق ــأيت العب ــة األويل: ت يف املرتب
ــا  ــو م ــط )3.99( وه ــة األويل بمتوس املرتب
ــة  ــايس املوافق ــرت اخل ــزان ليك ــل يف مي يمث

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير موافق 
موافق تماماًموافقمحايدغير موافقتماماً

التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار

%%%%%

أمن المعلومات

1. يجــب أن تكــون بيانــات المقــررات 
ــة  ــت محمي ــر اإلنترن ــة عب اإللكتروني

بنظــام أمنــي معلوماتــي

33161276133
الموافقة3.961.3713

12.25.94.428.149.3

فــي  مرونــة  توجــد  أن  يجــب   .2
ــررات  ــي للمق ــن المعلومات ــام األم نظ

اإلنترنــت. عبــر  اإللكترونيــة 

5537177100
الموافقة3.481.5805

20.413.70.428.537.0

أمـن  مديـر  يوجـد  أن  يجـب   .3
اإللكترونيـة  للمقـررات  معلوماتـي 

عبر اإلنترنت. 

3221772138
الموافقة3.971.3862

11.97.82.626.751.1

4. يجـــب أن توجـــد بيانـــات خاصـــة 
تتيـــح  المعلومـــات  أمـــن  بمســـئول 

االتصال به.. 

3322770138
الموافقة3.961.4034

12.28.12.625.951.1

5. يجــب أن توجــد إحصائيــات دقيقــة 
تؤكــد عــدم اختــراق المحتــوى العلمــي 
اإللكترونيــة  بالمقــررات  الخــاص 

ــت. ــر اإلنترن عب

3121771140
الموافقة3.991.3771

11.57.82.626.351.9

الموافقة3.864.049المتوسط المرجح للمعيار األول

جدول )3(

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لعينة البحث حول المعيار األول الستبانة معايير التحول 

الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. )ن = 270)
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لوقوعــه ضمــن فئــة املقيــاس )3.41 إىل 
.)4.20

ــارة  ــأيت العب ــرة: ت ــة األخ يف املرتب  •
بمتوســط  األخــرة  املرتبــة  يف   )2( رقــم 
ــرت  ــزان ليك ــل يف مي ــا يمث ــو م )3.48( وه

فئــة  ضمــن  لوقوعــه  املوافقــة  اخلــايس 
.)4.20 إىل   3.41( املقيــاس 

معاير املحور الثاين: البنية التحية 
والتكنولوجية.

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير موافق 
تماماً

غير 
موافق موافقمحايدموافق

تماماً
التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار

%%%%%

البنية التحية والتكنولوجية

6. يجب أن 
يوجد عدد كاٍف 
ألجهزة الحاسب 

اآللي بالمعامل 
اإللكترونية. 

3121971138

موافقة3.981.3777
11.57.83.326.351.1

7. يجب أن تكون 
جميع أجهزة 

الحاسب اآللي 
تعمل بكفاءة عالية.

3121872138

موافقة3.981.3758
11.57.83.026.751.1

8. يجب أن يتم 
تشغيل المقررات 
اإللكترونية عبر 

اإلنترنت على 
جميع أجهزة 

الحاسب اآللي.

3121772139

موافقة3.991.3761
11.57.82.626.751.5

9. يجب أن 
يوجد بالمقررات 
اإللكترونية عبر 
اإلنترنت قاعدة 

بيانات ُمحدَّثة.

3121772139

موافقة3.991.3762
11.57.82.626.751.5

10. يجب أن 
يوجد نظام 

إلدارة البيانات 
داخل المقررات 
اإللكترونية عبر 

اإلنترنت.

3222871137

موافقة3.961.39110
11.98.13.026.350.7

جدول )4)

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لعينة البحث حول المعيار الثاني الستبانة معايير 

التحول الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )ن = 270)
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ــاين  ــار الث ــة للمعي ــؤرشات اإلحصائي ــن امل ــح م يتض
)البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــة( الســتبانة معايــر 
التحــول الرقمــي لتطويــر املقــررات اإللكرتونيــة عــر 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــت م اإلنرتن

أن: 
ــاري  ــراف معي ــغ )3.98( بانح ــام: بل ــط الع املتوس
ــة  ــة عين ــى موافق ــد ع ــو يؤك ــدره )9.419(؛ وه ق
ــار  ــى معي ــس( ع ــة التدري ــاء هيئ ــتبيان )أعض االس

البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــة ومــا يتضمنــه مــن 
املتوســط  لكــون  وذلــك  وعبــارات؛  مــؤرشات 
ــاس )3.41  ــة املقي ــن فئ ــع ضم ــور يق ــح للمح املرج
4.20( وهــذا يشــر إىل وجــود موافقــة عــى  إىل 
ــل إىل  ــة متي ــر العين ــة نظ ــار، وأن وجه ــؤرشات املعي م

ــار. ــذا املعي ــايب هل ــاه اإلجي االجت
وفيــا يــي اســتعراض ألول عبــارة، وآخــر عبــارة 

وفًقــا للمتوســط:

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير موافق 
تماماً

غير 
موافق موافقمحايدموافق

تماماً
التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار

%%%%%

البنية التحية والتكنولوجية

11. يجب أن يوجد 
تدفق للمعلومات 

(إتاحة المعلومات 
بشكل دائم).

3121772139

موافقة3.991.3753
11.57.82.626.751.5

12. يجب أال 
تحتاج المقررات 
اإللكترونية عبر 

اإلنترنت إلى 
مهارات عالية عند 

تشغيلها.

3121973136

موافقة3.971.3749
11.57.83.327.050.4

13. يجب أن 
يستطيع الطالب 

البرمجة من 
خالل المقررات 
اإللكترونية عبر 

اإلنترنت.

3121773138

موافقة3.991.3744
11.57.82.627.051.1

14. يجب أن 
يستطيع الطالب 

القيام بأنشطة 
معينة بسهولة 

ويسر.

3121771140

موافقة3.991.3775
11.57.82.626.351.9

15. يجب أن 
يستطيع الطالب 
إرسال واستقبال 

المعلومات بسهولة 
ويسر.

3121772139

موافقة3.991.3766
11.57.82.626.751.5

موافقة3.989.419المتوسط المرجح للمعيار الثاني



292

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )8(، العدد )1(،ج )1( جامعة احلدود الشمالية )مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م(      

ــم )8( يف  ــارة رق ــأيت العب ــة األوىل: ت يف املرتب  •
املرتبــة األويل بمتوســط )3.99( وهــو مــا يمثــل 
ــه  ــة لوقوع ــايس املوافق ــرت اخل ــزان ليك يف مي

ــاس )3.41 إىل 4.20(. ــة املقي ــن فئ ضم
يف املرتبــة األخــرة: تــأيت العبــارة رقــم )10(   •

ـــث  ـــار الثال ـــة للمعي ـــؤرشات اإلحصائي ـــن امل ـــح م يتض
ـــتبانة  ـــع ككل( الس ـــة واملجتم ـــة املحيط ـــة البيئ )خدم
معايـــر التحـــول الرقمـــي لتطويـــر املقـــررات 
ــر  ــة نظـ ــن وجهـ ــت مـ ــر اإلنرتنـ ــة عـ اإللكرتونيـ

ــس أن: ــة التدريـ ــاء هيئـ أعضـ
املتوســـط العـــام: بلـــغ )3.96(   •
ـــو  ـــدره )3.063(؛ وه ـــاري ق ـــراف معي بانح
يؤكـــد موافقـــة عينـــة االســـتبيان )أعضـــاء 

املرتبــة األخــرة بمتوســط )3.96( وهــو  يف 
ــة  ــايس املوافق ــرت اخل ــزان ليك ــل يف مي ــا يمث م
لوقوعــه ضمــن فئــة املقيــاس )3.41 إىل 4.20(.

ــة  ــة املحيط ــة البيئ ــث: خدم ــور الثال ــري املح معاي
ــع ككل. واملجتم

ـــة  ـــة البيئ ـــار خدم ـــى معي ـــس( ع ـــة التدري هيئ
ــه  ــا يتضمنـ ــع ككل ومـ ــة واملجتمـ املحيطـ
ـــون  ـــك لك ـــارات؛ وذل ـــؤرشات وعب ـــن م م
املتوســـط املرجـــح للمحـــور يقـــع ضمـــن 
ـــر إىل  ـــاس )3.41 إىل 4.20( ويش ـــة املقي فئ
وجـــود موافقـــة عـــى مـــؤرشات املعيـــار، 
وأن وجهـــة نظـــر العينـــة متيـــل إىل االجتـــاه 

ــار. اإلجيـــايب للمعيـ

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير موافق 
تماماً

غير 
موافق موافقمحايدموافق

تماماً
التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار

%%%%%

خدمة البيئة المحيطة والمجتمع ككل

المقــررات  تخــدم  أن  بــد  ال   .16
البيئــة  اإلنترنــت  عبــر  اإللكترونيــة 
المحيطــة مــن خــالل تقديــم الحلــول 

بالفعــل. القائمــة  للمشــاكل 

3122873136

موافقة3.971.3782
11.58.13.027.050.4

17. ال بــد أن تكــون األنشــطة التربويــة 
مشــتقة مــن واقــع بيئــة الطــالب.

3422869137
موافقة3.941.4143

12.68.13.025.650.7
18. يجــب أن توجــد إســهامات مــن 
أفــراد المجتمــع فــي تطويــر المقــررات 

ــت. ــر اإلنترن ــة عب اإللكتروني

3121772139
موافقة3.991.3761

11.57.82.626.751.5

موافقة3.963.063المتوسط المرجح للمعيار الثالث

جدول )5) 

لتكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لعينة البحث حول المعيار الثالث الستبانة معايير التحول 

الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )ن = 270)
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وفيــا يــي اســتعراض ألول عبــارة، وآخــر عبــارة 
وفًقــا للمتوســط:

• يف املرتبـة األوىل: تأيت العبـارة رقم )18( يف 
املرتبـة األويل بمتوسـط )3.99( وهو ما يمثل 
يف ميـزان ليكـرت اخلـايس املوافقـة لوقوعـه 

ضمن فئـة املقيـاس )3.41 إىل 4.20(.

يتضـح مـن املـؤرشات اإلحصائيـة للمعيـار الرابـع )رقمنة 
الرقمـي  التحـول  معايـر  السـتبانة  التعليميـة(  املؤسسـة 
لتطويـر املقـررات اإللكرتونيـة عـر اإلنرتنـت مـن وجهـة 

نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس أن:
بانحـراف   )4.11( بلـغ  العـام:  املتوسـط   •
معيـاري قـدره )2.969(؛ وهو يؤكـد عى موافقة 
التدريـس( عـى  عينـة االسـتبيان )أعضـاء هيئـة 

• يف املرتبــة األخــرة: تــأيت العبــارة رقــم 
ــط )3.94(  ــرة بمتوس ــة األخ )17( يف املرتب
ــايس  ــرت اخل ــزان ليك ــل يف مي ــا يمث ــو م وه
املوافقــة لوقوعــه ضمــن فئــة املقيــاس )3.41 

.)4.20 إىل 
معايري املحور الرابع: رقمنة املؤسسةالتعليمية.

يتضمنـه  ومـا  التعليميـة  املؤسسـة  رقمنـة  معيـار 
مـن مـؤرشات وعبـارات؛ وذلك لكون املتوسـط 
املرجـح للمحـور يقع ضمـن فئة املقيـاس )3.41 
4.20( وهـذا يشـر إىل وجـود موافقـة عـى  إىل 
مـؤرشات املعيـار، وأن وجهـة نظر العينـة متيل إىل 
االجتـاه اإلجيـايب هلذا املعيـار. وفيا يي اسـتعراض 

ألول عبـارة، وآخـر عبـارة وفًقـا للمتوسـط:

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير 
موافق 
تماماً

غير 
موافق موافقمحايدموافق

تماماً

التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار
%%%%%

رقمنة المؤسسة التعليمية

المقــررات  تســاهم  أن  يجــب   .19
فــي  اإلنترنــت  عبــر  اإللكترونيــة 
زيــادة العائــد، وقلــة التكلفــة لــدى 

التعليميــة. المؤسســة 

3121771140

موافقة3.991.3772
11.57.82.626.351.9

المقــررات  تعالــج  أن  يجــب   .20
اإلنترنــت  عبــر  اإللكترونيــة 
ــة  ــة التعليمي ــدى المؤسس القصــور ل

تقدمهــا. التــي 

3121772139
موافقة3.991.3763

.117.82.626.751.5

المقــررات  تقــدم  أن  يجــب   .21
اإللكترونيــة برامــج تعليميــة جديــدة، 

ومســتحدثة. 

1216377161
الموافقة 4.341.0711

تماما 4.45.91.128.559.6

موافقة4.112.969المتوسط المرجح للمعيار الرابع

جدول )6) 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لعينة البحث حول المعيار الرابع الستبانة معايير التحول 

الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )ن = 270)
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• يف املرتبــة األوىل: تــأيت العبــارة رقــم )21( 
يف املرتبــة األويل بمتوســط )4.34( وهــو مــا 
ــة  ــايس املوافق ــرت اخل ــزان ليك ــل يف مي يمث
ــاس )4.21  ــة املقي ــن فئ ــه ضم ــا لوقوع متام

.)5.00 إىل 
• يف املرتبــة األخــرة: تــأيت العبــارة رقــم 

)20( التــي يف املرتبــة األخــرة بمتوســط 
ــرت  ــزان ليك ــل يف مي ــا يمث ــو م )3.99( وه
فئــة  ضمــن  لوقوعــه  املوافقــة  اخلــايس 

.)4.20 إىل   3.41( املقيــاس 
ــات  ــة عملي ــس: رقمن ــور اخلام ــري املح معاي

ــم. ــم والتعل التعلي

جدول )7) 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لعينة البحث حول المعيار الخامس الستبانة معايير التحول 

الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )ن = 270)

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير 
موافق 
تماماً

غير 
موافق موافقمحايدموافق

تماماً

التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار
%%%%%

رقمنة عمليات التعليم والتعلم

22. يجــب أن تُحســن المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت خبــرة الطالــب.

1216375164
موافقة 4.341.0681

تماما 4.45.91.127.860.7

23. يجــب أن تســاعد المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت علــى تنميــة مواهــب الطــالب.

1216377162
موافقة 4.341.0685

تماما 4.45.91.128.560.0

24. يجــب أن تســاعد المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت علــى التعلــم الذكــي.

1216378161
موافقة 2.341.0676

تماما 4.45.91.128.959.6

25. يجــب أن تســاعد المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت علــى التعلــم االستكشــافي.

1216376163
موافقة 4.331.06711

تماما 4.45.91.128.160.4

26. يجــب أن تســاعد المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت علــى التعلــم العميــق.

1216377162
موافقة 4.341.0682

تماما 4.45.91.128.560.0

27. يجــب أن تســاعد المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت علــى ارتفــاع معــدالت التحصيــل المعرفــي.

1216377162
موافقة 3.341.0677

تماما 4.45.91.128.560.0

28. يجــب أن تســاعد المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت علــى زيــادة معــدالت األداء المهــاري.

1216377162
موافقة 4.341.0678

تماما 4.45.91.128.560.0
29. يجــب أن تســاعد المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
المعرفيــة  التحتيــة  البنيــة  زيــادة  علــى  اإلنترنــت 

للطــالب.

1216377162
موافقة 4.341.0679

تماما 4.45.91.128.560.0

30. يجــب أن تســاعد المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت علــى تطويــر مهــارات التفكيــر الرقمــي.

1216377162
موافقة 4.341.06710

تماما 4.45.91.128.560.0
31. يجــب أن تســاعد المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت علــى تنميــة قــدرات الطــالب علــى االتصــال 

ــال. الفعَّ

1216376163
موافقة 4.341.0684

تماما 4.45.91.128.160.4

32. يجــب أن تســاعد المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
ــام  ــن أداء المه ــه م ــدى تمكن ــى إدراك م ــت عل اإلنترن

التعليميــة والبحثيــة بكفــاءة.

1216376163
موافقة 4.341.0683

تماما 4.45.91.128.160.4

الموافقة تماما4.348.352المتوسط المرجح للمعيار الخامس
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اخلامـس  للمعيـار  اإلحصائيـة  املـؤرشات  مـن  يتضـح 
معايـر  السـتبانة  والتعلـم(  التعليـم  عمليـات  )رقمنـة 
عـر  اإللكرتونيـة  املقـررات  لتطويـر  الرقمـي  التحـول 
اإلنرتنـت مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس أن:
املتوسـط العام: بلـغ )4.34( بانحراف معياري   •
قـدره )8.352(؛ وهـو يؤكـد عـى املوافقـة التامة 
لعينـة االسـتبيان )أعضـاء هيئـة التدريـس( عـى 
ومـا  والتعلـم  التعليـم  عمليـات  رقمنـة  معيـار 
يتضمنـه مـن مـؤرشات وعبـارات؛ وذلـك لكون 
املتوسـط املرجح للمحـور يقع ضمن فئـة املقياس 
)4.21 إىل 5.00( وهـذا يشـر إىل وجـود موافقة 
العينـة  املعيـار، وأن وجهـة نظـر  عـى مـؤرشات 

متيـل إىل االجتـاه اإلجيـايب للمعيـار.
وفيا يـي اسـتعراض ألول عبارة، وآخر عبـارة وفًقا 

للمتوسط:
رقـم  العبـارة  تـأيت  األوىل:  املرتبـة  يف   •
)22( يف املرتبـة األويل بمتوسـط )4.34( وهـو 
مـا يمثـل يف ميـزان ليكـرت اخلـايس املوافقـة 
متامـا لوقوعـه ضمـن فئـة املقيـاس )4.21 إىل 

.)5.00
يف املرتبـة األخـرة: تـأيت العبـارة رقم   •
 )4.33( بمتوسـط  األخـرة  املرتبـة  يف   )25(
اخلـايس  ليكـرت  ميـزان  يف  يمثـل  مـا  وهـو 
املوافقـة لوقوعه ضمـن فئة املقيـاس )4.21 إىل 

.)5.00

معايري املحور السادس: العائد عىل الطالب من 
رقمنة املقررات اإللكرتونية.

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير موافق 
موافق موافقمحايدغير موافقتماماً

تماماً
التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار

%%%%%

العائد على الطالب من رقمنة المقررات 
االلكترونية

المقــررات  تســاعد  أن  يجــب   .33
اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت علــى المعرفــة 

للطــالب. الذاتيــة 

1216376163
موافقة 4.341.0681

تماما 4.45.91.128.160.4

34. يجــب أن تنمــي المقــررات اإللكترونية 
عبــر اإلنترنــت قــدرة المالحظــة والنقــد 

ــدى الطــالب. ل

1216376163
موافقة 4.341.0682

تماما 4.45.91.128.160.4

المقــررات  تســاعد  أن  يجــب   .35
اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت علــى بقــاء 

الطــالب. لــدى  التعلــم  أثــر 

1216377162
موافقة 4.341.0674

تماما 4.45.91.128.560.0

المقــررات  تســاعد  أن  يجــب   .36
اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت الطــالب علــى 

اإللكترونيــة. األنشــطة  إنتــاج 

1216376163
موافقة 4.341.0683

تماما 4.45.91.128.160.4

الموافقة تماما4.343.365المتوسط المرجح للمعيار السادس

جدول )8)

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لعينة البحث حول المعيار السادس الستبانة معايير 

التحول الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )ن = 270)
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ــادس  ــار الس ــة للمعي ــؤرشات اإلحصائي ــن امل ــح م يتض
املقــررات  رقمنــة  مــن  الطــاب  عــى  )العائــد 
اإللكرتونيــة( الســتبانة معايــر التحــول الرقمــي لتطويــر 
ــة عــر اإلنرتنــت مــن وجهــة نظــر  املقــررات اإللكرتوني

أعضــاء هيئــة التدريــس أن:
ــراف  ــغ )4.34( بانحـ ــام: بلـ ــط العـ • املتوسـ
ـــى  ـــد ع ـــو يؤك ـــدره )3.365(؛ وه ـــاري ق معي
ــاء  ــتبيان )أعضـ ــة االسـ ــة لعينـ ــة التامـ املوافقـ
هيئـــة التدريـــس( عـــى معيـــار العائـــد عـــى 
ـــة  ـــررات اإللكرتوني ـــة املق ـــن رقمن ـــاب م الط
ــارات؛  ــؤرشات وعبـ ــن مـ ــه مـ ــا يتضمنـ ومـ
وذلـــك لكـــون املتوســـط املرجـــح للمحـــور 
يقـــع ضمـــن فئـــة املقيـــاس )4.21 إىل 5.00( 
عـــى  موافقـــة  وجـــود  إىل  يشـــر  وهـــذا 

مـــؤرشات املعيـــار، وأن وجهـــة نظـــر العينـــة 
متيـــل إىل االجتـــاه اإلجيـــايب هلـــذا املعيـــار.

ــارة  ــر عب ــارة، وآخ ــتعراض ألول عب ــي اس ــا ي وفي
ــط: ــا للمتوس وفًق

• يف املرتبــة األوىل: تــأيت العبــارة رقــم )33( 
يف املرتبــة األويل بمتوســط )4.34( وهــو مــا 
يمثــل يف ميــزان ليكــرت اخلــايس املوافقــة 
ــاس )4.21 إىل  ــة املقي ــن فئ ــه ضم ــا لوقوع متام

.)5.00
• يف املرتبــة األخــرة: تــأيت العبــارة رقــم )35( 
يف املرتبــة األخــرة بمتوســط )4.34( وهــو 
ــة  ــايس املوافق ــرت اخل ــزان ليك ــل يف مي ــا يمث م
ــاس )4.21 إىل 5.00(. ــة املقي ــن فئ ــه ضم لوقوع

معايري املحور السابع: حتليل البيانات.

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير موافق 
تماماً

غير 
موافق موافقمحايدموافق

تماماً
التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار

%%%%%

تحلليل البيانات

المقــررات  تســاعد  أن  يجــب   .37
اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت علــى 
عمليــة تحليــل البيانــات، وتخزينهــا 

آمنــة، وميســرة. بطريقــة 

1316376162

موافقة 4.331.0862
تماما 4.85.91.128.160.0

المقــررات  تســاعد  أن  يجــب   .38
اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت علــى 

المعلومــات. تفســير  عمليــة 

1216377162
موافقة 4.341.0671

تماما 4.45.91.128.560.0

المقــررات  تســاعد  أن  يجــب   .39
اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت علــى 
ــات. ــات والمعلوم ــة إدارة البيان عملي

1318376160
موافقة 4.301.1033

تماما 4.86.71.128.159.3

الموافقة تماما4.322.338المتوسط المرجح للمعيار السابع

جدول )9) 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لعينة البحث حول المعيار السابع الستبانة معايير التحول 

الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية عبر اإلنترنت من أعضاء هيئة التدريس )ن = 270)
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السـابع  للمعيـار  اإلحصائيـة  املـؤرشات  مـن  يتضـح 
)حتليـل البيانـات( السـتبانة معايـر التحـول الرقمـي 
لتطويـر املقـررات اإللكرتونية عر اإلنرتنـت من وجهة 

نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس أن:
بانحـراف   )4.32( بلـغ  العـام:  املتوسـط   •
معيـاري قـدره )3.338(؛ وهـو يؤكد عـى املوافقة 
التامة لعينة االسـتبيان )أعضاء هيئـة التدريس( عى 
معيـار حتليـل البيانـات ومـا يتضمنـه مـن مؤرشات 
وعبـارات؛ وذلك لكون املتوسـط املرجـح للمحور 
يقـع ضمـن فئـة املقيـاس )4.21 إىل 5.00( وهـذا 
يشـر إىل وجـود موافقة عـى مؤرشات املعيـار، وأن 
وجهـة نظـر العينـة متيـل إىل االجتـاه اإلجيـايب هلـذا 

. ر ملعيا ا
وفيـا يـي اسـتعراض ألول عبـارة، وآخـر عبـارة 

للمتوسـط: وفًقـا 
يف املرتبـة األوىل: تـأيت العبـارة رقـم )38( يف   •
املرتبـة األويل بمتوسـط )4.34( وهـو مـا يمثـل 
يف ميـزان ليكـرت اخلـايس املوافقـة متامـا لوقوعه 

.)5.00 إىل  املقيـاس )4.21  فئـة  ضمـن 
يف املرتبـة األخـرة: تـأيت العبـارة رقـم )39(   •
التي تشـر إىل يف املرتبة األخرة بمتوسـط )4.30( 
وهـو مـا يمثـل يف ميزان ليكـرت اخلـايس املوافقة 
لوقوعـه ضمـن فئـة املقيـاس )4.21 إىل 5.00(. 

معايري املحور الثامن: التفكري االسرتاتيجي.

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير موافق 
تماماً

غير 
موافق موافقمحايدموافق

تماماً
التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار

%%%%%

التفكير االستراتيجي

المقــررات  تســاعد  أن  يجــب   .40
علــى  اإلنترنــت  عبــر  اإللكترونيــة 

ومســتمر. دائــم  بشــكل  التعلــم 

1217377161
موافقة 4.331.0763

تماما 4.46.31.128.559.6

المقــررات  تنمــي  أن  يجــب   .41
ــداع  ــت اإلب ــر اإلنترن ــة عب اإللكتروني

الطــالب. لــدى 

1217375163
موافقة 4.331.0772

تماما 4.46.31.127.860.4

المقــررات  تزيــد  أن  يجــب   .42
مــن  اإلنترنــت  عبــر  اإللكترونيــة 
المتعلميــن. بيــن  التنافــس  عمليــة 

1216375164
موافقة 4.341.0681

تماما 4.49.1.127.860.7

المقــررات  تســاعد  أن  يجــب   .43
علــى  اإلنترنــت  عبــر  اإللكترونيــة 
التنبــؤ بتقديــم الحلــول والمقترحــات 
ــة مــن وجهــة نظــر الطــالب. التعليمي

1417374162

موافقة 4.311.1134
تماما 5.26.31.127.460.0

الموافقة تماما4.333.225المتوسط المرجح للمعيار التاسع

جدول )10) 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لعينة البحث حول المعيار التاسع الستبانة معايير 

التحول الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )ن = 270)
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التاسـع  للمعيـار  اإلحصائيـة  املـؤرشات  مـن  يتضـح 
)التفكر االسـرتاتيجي( السـتبانة معاير التحول الرقمي 
لتطويـر املقـررات اإللكرتونيـة عـر اإلنرتنت مـن وجهة 

نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس أن :
املتوسـط العام: بلـغ )4.33( بانحراف معياري   •
قـدره )3.225(؛ وهـو يؤكـد عـى املوافقـة التامة 
لعينـة االسـتبيان )أعضـاء هيئـة التدريـس( عـى 
التفكـر االسـرتاتيجي ومـا يتضمنـه مـن  معيـار 
املتوسـط  لكـون  وذلـك  وعبـارات؛  مـؤرشات 
املرجـح للمحـور يقع ضمـن فئة املقيـاس )4.21 
5.00( وهـذا يشـر إىل وجـود موافقـة عـى  إىل 
مـؤرشات املعيـار، وأن وجهـة نظر العينـة متيل إىل 

االجتـاه االجيـايب هلـذا املعيار.

وفيا يـي اسـتعراض ألول عبارة، وآخر عبـارة وفًقا 
للمتوسط:

• يف املرتبـة األوىل: تـأيت العبـارة رقـم )45( يف 
املرتبـة األويل بمتوسـط )4.34( وهـو مـا يمثل 
يف ميـزان ليكـرت اخلايس املوافقـة متاما لوقوعه 

ضمن فئـة املقيـاس )4.21 إىل 5.00(.
• يف املرتبـة األخـرة: تـأيت العبـارة رقـم )43( 
وهـو   )4.33( بمتوسـط  األخـرة  املرتبـة  يف 
مـا يمثـل يف ميـزان ليكـرت اخلـايس املوافقـة 
.)5.00 إىل   4.21( املقيـاس  فئـة  ضمـن  لوقوعـه 

معايــري املحــور التاســع: التخطيــط الرتبــوي 
والقيــادة.

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير 
موافق 
تماماً

غير 
موافق موافقمحايدموافق

تماماً

التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار
%%%%%

التخطيط التربوي والقيادة

ــة  ــررات اإللكتروني ــاء المق ــم بن ــب أن يت 44. يج
ــليمة. ــة س ــت بخطــوات تربوي ــر اإلنترن عب

1216678161
موافقة 4.331.0672

تماما 4.45.91.128.959.6

45. يجــب أن تشــارك القيــادة فــي التخطيــط لبنــاء 
المقــررات اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت.

1217376162
موافقة 4.331.0765

تماما 4.46.31.128.160.0

46. يجــب أن يشــارك المجتمــع المحلــي فــي بنــاء 
المقــررات اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت.

1216378161
موافقة 4.331.0673

تماما 4.45.91.128.959.6

47. يجــب مشــاركة الطــالب عنــد التخطيــط لبنــاء 
المقــررات اإللكترونيــة عبــر اإلنترنت.

1216378161
موافقة 4.331.0674

تماما 4.45.91.128.959.6
عنــد  األمــور  أوليــاء  مشــاركة  يجــب   .48
اإللكترونيــة عبــر  المقــررات  لبنــاء  التخطيــط 

اإلنترنــت.

1216377162
موافقة 4.341.0671

تماما 4.45.91.128.560.0

الموافقة تماما4.334.181المتوسط المرجح للمعيار العاشر

جدول )11)
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لعينة البحث حول المعيار العاشر الستبانة معايير التحول 

الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )ن = 270)
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العـارش  للمعيـار  اإلحصائيـة  املـؤرشات  مـن  يتضـح 
)التخطيـط الرتبـوي والقيادة( السـتبانة معايـر التحول 
الرقمـي لتطوير املقـررات اإللكرتونية عـر اإلنرتنت من 

وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس أن:
بانحـراف   )4.33( بلـغ  العـام:  املتوسـط   .1
معيـاري قـدره )4.181(؛ وهو يؤكد عـى املوافقة 
التامـة لعينـة االسـتبيان )أعضـاء هيئـة التدريـس( 
ومـا  والقيـادة  الرتبـوي  التخطيـط  معيـار  عـى 
يتضمنـه مـن مـؤرشات وعبـارات؛ وذلـك لكـون 
املتوسـط املرجـح للمحور يقـع ضمن فئـة املقياس 
)4.21 إىل 5.00( وهـذا يشـر إىل وجـود موافقـة 
عـى مـؤرشات املعيـار، وأن وجهة نظـر العينة متيل 

إىل االجتـاه االجيـايب هلـذا املعيـار.

اسـتعراض ألول عبـارة، وأخـر عبـارة  يـي  وفيـا 
للمتوسـط: وفًقـا 

 )51( رقـم  العبـارة  تـأيت  األوىل:  املرتبـة  يف   •
بمتوسـط  األويل  املرتبـة  يف  إىل  تشـر  التـي 
ليكـرت  ميـزان  يف  يمثـل  مـا  وهـو   )4.34(
فئـة  ضمـن  لوقوعـه  متامـا  املوافقـة  اخلـايس 

.)5.00 إىل   4.21( املقيـاس 
• يف املرتبـة األخـرة: تـأيت العبـارة رقـم )48( 
وهـو   )4.33( بمتوسـط  األخـرة  املرتبـة  يف 
مـا يمثـل يف ميـزان ليكـرت اخلـايس املوافقـة 
.)5.00 إىل   4.21( املقيـاس  فئـة  ضمـن  لوقوعـه 

معايري املحور العارش: الوعي الثقايف الرقمي.

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير 
موافق 
تماماً

غير 
موافق موافقمحايدموافق

تماماً

التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار
%%%%%

الوعي الثقافي الرقمي

المقــررات  ثقافــة  الطــالب  يعــي  أن  يجــب   .49
اإلنترنــت. عبــر  اإللكترونيــة 

1216377162
موافقة 4.341.0672

تماما 4.45.91.128.560.0

50. يجــب أن تعــي المؤسســة التعليميــة ثقافــة المقــررات 
اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت، ووضــع مؤشــرات لذلك.

1217377161
موافقة 4.331.0766

تماما 4.46.31.128.559.6
وأهميــة  ثقافــة  األمــور  أوليــاء  يعــي  أن  يجــب   .51
ووضــع  اإلنترنــت،  عبــر  اإللكترونيــة  المقــررات 

لذلــك. مؤشــرات 

1216376163
موافقة 4.341.0681

تماما 4.45.91.128.160.4

52. يجــب أن تســاعد المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت علــى تنظيــم أوقــات الطــالب، وتعزيــز روح 

ــق. الفري

1216477161
موافقة 4.331.0695

تماما 4.45.91.528.559.6

53. يجــب أن تســاعد المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت علــى تــرك مســاحة لراحــة الطــالب. 

1216377162
موافقة 4.341.0673

تماما 4.45.91.128.560.0
عبــر  اإللكترونيــة  المقــررات  توفــر  أن  يجــب   .54
بيــن  والمحبــة  األلفــة  جــو  يســوده  منــاخ  اإلنترنــت 
ــة. ــام التعليمي ــي المه ــاركة ف ــالل المش ــن خ ــالب م الط

1216378161
موافقة 4.331.0674

تماما 4.45.91.128.959.6

الموافقة تماما4.335.290المتوسط المرجح للمعيار الحادي عشر

جدول )12) 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لعينة البحث حول المعيار الحادي عشر الستبانة 

معايير التحول الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )ن = 270)
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يتضـح مـن املـؤرشات اإلحصائيـة للمعيار احلـادي عر 
التحـول  معايـر  السـتبانة  الرقمـي(  الثقـايف  )الوعـي 
الرقمـي لتطويـر املقـررات اإللكرتونية عـر اإلنرتنت من 

وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس أن:
• املتوسـط العـام: بلـغ )4.33( بانحـراف معيـاري 
قـدره )5.290(؛ وهو يؤكـد عى املوافقـة التامة لعينة 
االسـتبيان )أعضاء هيئـة التدريس( عـى معيار الوعي 
الثقـايف الرقمي ومـا يتضمنه من مـؤرشات وعبارات؛ 
وذلـك لكـون املتوسـط املرجـح للمحـور يقـع ضمن 
فئـة املقيـاس )4.21 إىل 5.00( وهذا يشـر إىل وجود 
موافقـة عى مـؤرشات املعيـار، وأن وجهة نظـر العينة 

متيـل إىل االجتـاه اإلجيايب هلـذا املعيار.

وفيـا يي اسـتعراض ألول عبـارة، وآخر عبـارة وفًقا 
للمتوسط:

• يف املرتبـة األوىل: تـأيت العبارة رقـم )54( التي 
تشـر إىل يف املرتبة األويل بمتوسط )4.34( وهو 
مـا يمثل يف ميـزان ليكرت اخلـايس املوافقة متاما 

لوقوعـه ضمن فئة املقيـاس )4.21 إىل 5.00(.
• يف املرتبـة األخـرة: تأيت العبارة رقـم )53( يف 
املرتبـة األخرة بمتوسـط )4.33( وهـو ما يمثل 
لوقوعـه  املوافقـة  اخلـايس  ليكـرت  ميـزان  يف 

ضمـن فئـة املقيـاس )4.21 إىل 5.00(.
معايـري املحور احلـادي عرش: اجلودة مـن منظور 

رقمي.

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير 
موافق 
تماماً

غير 
موافق موافقمحايدموافق

تماماً

التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار
%%%%%

الجودة من منظور رقمي

األفــكار  بيــن  والتكامــل  الترابــط  يتــم   .55
ــة  ــررات اإللكتروني ــا المق ــي تقدمه ــرات الت والخب

اإلنترنــت. عبــر 

1216376163
موافقة 4.341.0681

تماما 4.45.91.128.160.4

ــرات  ــى فق ــوي التعليمــي إل ــة المحت ــم تجزئ 56. يت
تعليميــة قصيــرة بالمقــررات اإللكترونيــة عبــر 

ــت. اإلنترن

1216477161
موافقة 4.331.0693

تماما 4.45.91.528.559.6

57. يجــب أن تخلــو المقــررات اإللكترونيــة عبــر 
اإلنترنــت مــن األخطــاء التقنيــة (الروابــط التــي ال 

تعمــل).

1216476162
موافقة 4.331.0702

تماما 4.45.91.528.160.0

ــبكة  ــى ش ــط عل ــع الراب ــون موق ــب أن يك 58. يج
ــم. ــوع التعل ــة بموض ــة وثيق ــت ذا عالق اإلنترن

1616478160
موافقة 4.331.0695

تماما 4.45.91.528.959.3
59. يجــب أن تتوافــر فــي المقــررات اإللكترونيــة 
عبــر اإلنترنــت روابــط تتيــح الرجــوع لجميــع 

ــه. أجزائ

1216477161
موافقة 4.331.0694

تماما 4.45.91.528.559.6

الموافقة تماما4.334.440المتوسط المرجح للمعيار الثاني عشر

جدول )13)
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لعينة البحث حول المعيار الثاني عشر الستبانة معايير 

التحول الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )ن = 270)
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يتضـح من املـؤرشات اإلحصائيـة للمعيـار الثاين عر 
)اجلـودة مـن منظور رقمـي( السـتبانة معايـر التحول 
الرقمـي لتطويـر املقـررات اإللكرتونيـة عـر اإلنرتنت 

مـن وجهـة نظـر أعضاء هيئـة التدريـس أن:
بانحـراف   )4.33( بلـغ  العـام:  املتوسـط   •
عـى  يؤكـد  وهـو  )4.440(؛  قـدره  معيـاري 
هيئـة  )أعضـاء  االسـتبيان  لعينـة  التامـة  املوافقـة 
التدريـس( عـى معيـار اجلـودة من منظـور رقمي 
ومـا يتضمنـه مـن مـؤرشات وعبـارات؛ وذلـك 
لكـون املتوسـط املرجح للمحـور يقـع ضمن فئة 
املقيـاس )4.21 إىل 5.00( وهذا يشـر إىل وجود 
موافقـة عـى مـؤرشات املعيـار، وأن وجهـة نظـر 

العينـة متيـل إىل االجتـاه االجيـايب هلـذا املعيـار.

وفيـا يـي اسـتعراض ألول عبـارة، وآخـر عبـارة 
وفًقـا للمتوسـط:

• يف املرتبـة األوىل: تـأيت العبـارة رقـم )58( 
بمتوسـط  األويل  املرتبـة  يف  إىل  تشـر  التـي 
ليكـرت  ميـزان  يف  يمثـل  مـا  وهـو   )4.34(
فئـة  ضمـن  لوقوعـه  متامـا  املوافقـة  اخلـايس 

.)5.00 إىل   4.21( املقيـاس 
• يف املرتبـة األخرة: تـأيت العبـارة رقم )61( 
وهـو   )4.33( بمتوسـط  األخـرة  املرتبـة  يف 
مـا يمثـل يف ميـزان ليكـرت اخلـايس املوافقة 
إىل   4.21( املقيـاس  فئـة  ضمـن  لوقوعـه 

.)5.00
معايري املحور الثاين عرش: الرقمنة الفنية.

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير 
موافق 
تماماً

غير 
موافق موافقمحايدموافق

تماماً

التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار
%%%%%

الرقمنة الفنية

عبــر  اإللكترونيــة  المقــررات  تطلــب  أن  يجــب   .60
اإلنترنــت البيانــات التــي تميِّــز كل طالــب عــن غيــره مــن 

الطــالب المســجلين فــي بالمقــررات اإللكترونيــة.

1216478160
موافقة 4.331.0693

تماما 4.45.91.528.959.3

عبــر  اإللكترونيــة  المقــررات  تكــون  أن  يجــب   .61
والبرمجــة. التصميــم  أخطــاء  مــن  خاليــة  اإلنترنــت 

1216478160
موافقة 4.331.0694

تماما 4.45.91.528.959.3

عبــر  اإللكترونيــة  المقــررات  تســمح  أن  يجــب   .62
لغــات. عــدة  باســتخدام  اإلنترنــت 

1216474164
موافقة 4.341.0711

تماما 4.45.91.527.460.7

عبــر  اإللكترونيــة  المقــررات  تُعطــي  أن  يجــب   .63
الطــالب. لــدى  التفاعــل  فرصــة  اإلنترنــت 

1216477161
موافقة 4.331.0692

تماما 4.45.91.528.559.6
عبــر  اإللكترونيــة  المقــررات  تعتمــد  أن  يجــب   .64
اإلنترنــت فــي تصميمهــا علــى أحــد نمــاذج التصميــم 

اإلنترنــت. عبــر  التعليمــي 

1216478160
موافقة 4.331.0695

تماما 4.49.1.528.959.3

الموافقة تماما4.334.182المتوسط المرجح للمعيار الثالث عشر

جدول )14) 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لعينة البحث حول المعيار الثالث عشر الستبانة معايير 
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ــث  ــار الثال ــة للمعي ــؤرشات اإلحصائي ــن امل ــح م يتض
ــول  ــر التح ــتبانة معاي ــة( الس ــة الفني ــر )الرقمن ع
الرقمــي لتطويــر املقــررات اإللكرتونيــة عــر اإلنرتنت 

ــس أن: ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه م
املتوســط العــام: بلــغ )4.33( بانحــراف   •
معيــاري قــدره )4.182(؛ وهــو يؤكــد عــى 
ــة  ــاء هيئ ــتبيان )أعض ــة االس ــة لعين ــة التام املوافق
التدريــس( عــى معيــار الرقمنــة الفنيــة ومــا 
وذلــك  وعبــارات؛  مــؤرشات  مــن  يتضمنــه 
ــن  ــع ضم ــور يق ــح للمح ــط املرج ــون املتوس لك
فئــة املقيــاس )4.21 إىل 5.00( وهــذا يشــر 
ــار، وأن  ــؤرشات املعي ــى م ــة ع ــود موافق إىل وج
وجهــة نظــر العينــة متيــل إىل االجتــاه اإلجيــايب هلــذا 

ــار. املعي
وفيــا يــي اســتعراض ألول عبــارة، وآخــر عبــارة 

وفًقــا للمتوســط:
ــم )65(  ــارة رق ــأيت العب ــة األوىل: ت يف املرتب  •
يف املرتبــة األويل بمتوســط )4.34( وهــو مــا 
ــزان ليكــرت اخلــايس املوافقــة متامــا  يمثــل يف مي
لوقوعــه ضمــن فئــة املقيــاس )4.21 إىل 5.00(.
يف املرتبــة األخــرة: تــأيت العبــارة رقــم )67(   •
التــي تشــر إىل يف املرتبــة األخــرة بمتوســط 
ليكــرت  ميــزان  يمثــل يف  مــا  )4.33( وهــو 
ــاس  ــة املقي ــن فئ ــه ضم ــة لوقوع ــايس املوافق اخل

.)5.00 إىل   4.21(
معايري املحور الثالث عرش: التقويم الرقمي.

مضمون العبارةالمعيار

االستجابات

االنحراف المتوسط
االتجاه الترتيبالمعياري

العام

غير 
موافق 
تماماً

موافق موافقمحايدغير موافق
تماماً

التكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار
%%%%%

التقويم الرقمي

65. يجــب أن تكــون األســئلة مرتبطــة باألهــداف التعليميــة للمقــررات 
ــر اإلنترنــت. ــة عب اإللكتروني

1217377161
موافقة 4.331.0766

تماما 4.46.31.128.559.6

66. يجب أن تكون األسئلة متنوعة وشاملة للمحتوى التعليمي كافةً.
1216378161

موافقة 4.331.0674
تماما 4.45.91.128.959.6

ــة  ــروق الفردي ــي الف ــكل يراع ــة بش ــئلة مصاغ ــون األس ــب أن تك 67. يج
ــن الطــالب. بي

1216375164
موافقة 4.341.0682

تماما 4.45.91.127.860.7

ــى  ــت عل ــر اإلنترن ــة عب ــررات اإللكتروني ــئلة المق ــتمل أس ــب تش 68. يج
اختبــارات ذاتيــة التصحيــح، وأســئلة مرجــأة التصحيــح حســب المحتــوى.

1216377162
موافقة 4.341.0673

تماما 4.45.91.128.560.0

69. يجب أن يكون التقويم مستمًرا ومتالزًما في عملية التعلم.
1217476161

موافقة 4.321.0797
تماما 4.46.31.528.159.6

70. يجــب أن يتدخــل المقــرر اإللكترونــي عبــر اإلنترنــت بتقديــم تلميحــات 
لإلجابــة الصحيحــة فــي حالــة فشــل المتعلــم فــي المحاولــة الثانيــة.

1216374165
موافقة 4.351.0691

تماما 4.45.91.127.461.1

71. يجــب أن يوفــر المقــرر اإللكترونــي عبــر اإلنترنــت للمتعلــم ملخًصــا 
تشــخيصيًا عــن أدائــه.

1216378161
موافقة 4.331.0675

تماما 4.45.91.128.959.6
الموافقة تماما4.335.402المتوسط المرجح للمعيار الرابع عشر

جدول )15)
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لعينة البحث حول المعيار الرابع عشر الستبانة 

معايير التحول الرقمي لتطوير المقررات اإللكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )ن = 270)
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يتضـح مـن املـؤرشات اإلحصائيـة للمعيـار الرابـع عر 
الرقمـي  التحـول  معايـر  السـتبانة  الرقمـي(  )التقويـم 
لتطويـر املقـررات اإللكرتونيـة عـر اإلنرتنت مـن وجهة 

نظـر أعضـاء هيئـة التدريـس أن:
بانحـراف   )4.33( بلـغ  العـام:  املتوسـط   •
عـى  يؤكـد  وهـو  )5.402(؛  قـدره  معيـاري 
املوافقـة التامـة لعينـة االسـتبيان )أعضـاء هيئـة 
ومـا  الرقمـي  التقويـم  معيـار  عـى  التدريـس( 
وذلـك  وعبـارات؛  مـؤرشات  مـن  يتضمنـه 
لكـون املتوسـط املرجـح للمحـور يقـع ضمـن 
فئـة املقيـاس )4.21 إىل 5.00( وهـذا يشـر إىل 
وجـود موافقـة عى مؤرشات املعيـار، وأن وجهة 
نظـر العينـة متيـل إىل االجتـاه اإلجيـايب هلـذا املعيـار.
وفيا يـي اسـتعراض ألول عبارة، وآخر عبـارة وفًقا 

للمتوسط:
• يف املرتبـة األوىل: تـأيت العبـارة رقـم )73( يف 
املرتبـة األويل بمتوسـط )4.35( وهـو مـا يمثل 
يف ميـزان ليكـرت اخلايس املوافقـة متاما لوقوعه 

ضمن فئـة املقيـاس )4.21 إىل 5.00(.
• يف املرتبـة األخـرة: تـأيت العبـارة رقـم )72( 
وهـو   )4.32( بمتوسـط  األخـرة  املرتبـة  يف 
مـا يمثـل يف ميـزان ليكـرت اخلـايس املوافقـة 
.)5.00 إىل   4.21( املقيـاس  فئـة  ضمـن  لوقوعـه 
وممـا سـبق يتضـح اإلجابـة عـن السـؤال األول للبحـث 
والـذي ينص عـى »مـا معايـر التحـول الرقمـي لتطوير 
املقـررات اإللكرتونيـة عـر اإلنرتنـت مـن وجهـة نظـر 
عضـو هيئـة التدريـس«، وذلـك مـن خـال التوصل إىل 
معايـر التحـول الرقمـي لتطويـر املقـررات اإللكرتونيـة 
عـر اإلنرتنـت مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريس. 

اإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة البحث: 
هيئـة  أعضـاء  بـن  الفـروق  »مـا  عـى  ينـص  والـذي 
التدريـس جتاه معايـر التحـول الرقمي لتطويـر املقررات 
اجلامعيـة؟« للخـرة  وفًقـا  اإلنرتنـت  عـر  اإللكرتونيـة 

قام الباحث باسـتخدام اختبار كروكسـال ويلز للكشـف 
عـن الفـروق بـن املجموعـات، وقد تـم هذا عـى النحو 

اآليت:

الداللةقيمة كا2متوسط الرتبالعددالخبرة
68121.94اقل من 6 سنوات

غير دالة عند 3.175
مستوى 0.05 109143.40(6 - 10) سنوات

93136.15أكثر من 10 سنوات 

جدول )16)
 الفروق بين أفراد عينة البحث في استجاباتهم على االستبانة التي ترجع إلى متغير 

الخبرة باستخدام اختبار كروسكال ويلز.
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ــروق  ــود ف ــدم وج ــابق ع ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
ــى  ــث ع ــة البح ــتجابات عين ــن اس ــا ب ــة إحصائًي دال
ــررات  ــر املق ــي لتطوي ــول الرقم ــر التح ــتبانة معاي اس
اإللكرتونيــة عــر اإلنرتنــت مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

ــرة. ــر اخل ــع إىل متغ ــس ترج ــة التدري هيئ
اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث:

 والـــذي ينـــص عـــى »مـــا الفـــروق بـــن أعضـــاء 

ـــروق  ـــود ف ـــدم وج ـــابق ع ـــدول الس ـــن اجل ـــح م يتض
دالـــة إحصائيـــا بـــن اســـتجابات عينـــة الدراســـة 
عـــى اســـتبانة بمعايـــر التحـــول الرقمـــي لتطويـــر 
ـــة  ـــن وجه ـــت م ـــر اإلنرتن ـــة ع ـــررات اإللكرتوني املق
ــر  ــع إىل متغـ ــة التدريـــس ترجـ ــاء هيئـ ــر أعضـ نظـ

النـــوع.

ـــئلة  ـــن أس ـــع م ـــؤال الراب ـــن الس ـــة ع اإلجاب  •
البحـــث:

ــي  ــول الرقمـ ــر التحـ ــاه معايـ ــس جتـ ــة التدريـ هيئـ
ــت  ــر اإلنرتنـ ــة عـ ــررات اإللكرتونيـ ــر املقـ لتطويـ

ــا للنـــوع )ذكـــر، أنثـــى(؟« وفًقـ
ت

ـــروق  ـــة الف ـــي؛ لدراس ـــان ويتن ـــار م ـــتخدام اختب م اس
ـــذا  ـــم ه ـــد ت ـــن، وق ـــن املجموعت ـــا ب ـــد اجتاهه وحتدي

ـــي: ـــا ي ك

 والـــذي ينـــص عـــى »مـــا الفـــروق بـــن أعضـــاء 
ــي  ــول الرقمـ ــر التحـ ــاه معايـ ــس جتـ ــة التدريـ هيئـ
ــت  ــر اإلنرتنـ ــة عـ ــررات اإللكرتونيـ ــر املقـ لتطويـ

ــص؟ ــا للتخصـ وفًقـ
ــة  ــي لدراسـ ــان – ويتنـ ــار مـ ــتخدام اختبـ ــم اسـ تـ
الفـــروق وحتديـــد اجتاههـــا بـــن املجموعتـــن 
ــات –  ــبات ومعلومـ ــم وحاسـ ــا التعليـ )تكنولوجيـ
ــى  ــذا عـ ــم هـ ــد تـ ــرى(، وقـ ــات األخـ التخصصـ

النحـــو اآليت:

المتغير

المجموعة األولى ذكور
ن = 145

المجموعة الثانية
قيمةإناث ن = 125

 (U)
المحسوبة

(W)(Z)الداللة
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

-142.8920718.50126.9315866.507991.5015866.5001.674النوع
دالة عند 
مستوى 
0.05

جدول )17) 
الفروق بين أفراد عينة البحث في استجاباتهم على االستبانه التي ترجع إلى متغير النوع باستخدام 

اختبار مان – ويتني
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الســابق وجــود فــرق دال  يتضــح مــن اجلــدول 
إحصائًيــا عنــد مســتوى )0.05( بــن متوســطي 
رتــب اســتجابات عينــة البحــث عــى اســتبانة معايــر 
التحــول الرقمــي لتطويــر املقــررات اإللكرتونيــة عــر 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــت م اإلنرتن
ــج  ــت النتائ ــد كان ــص، وق ــر التخص ــع إىل متغ ترج
ــبات  ــم واحلاس ــا التعلي ــص تكنولوجي ــح ختص لصال

ــات. ــة املعلوم وتقني
تفسر نتائج البحث:

تــدل موافقــة أعضــاء هيئــة التدريــس )عينــة 
ــى  ــتبانة ع ــاور االس ــى حم ــية(، ع ــث األساس البح
أن اجتــاه نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس مالــت 
نحــو االجتــاه اإلجيــايب بالنســبة ملحــاور االســتبانة، 
ــول  ــر التح ــاء معاي ــى بن ــم ع ــدل موافقته ــا ت ك
ــبتها  ــليم، ومناس ــي س ــاس علم ــى أس ــي ع الرقم
للمقــررات اإللكرتونيــة عــر اإلنرتنــت، كــا تتفــق 
ــد،  ــو اليزي ــة )أب ــج دراس ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ه

ــا ختتلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة  2012م( بين
ــول  ــر التح ــتقاق معاي ــود، 2018م( يف اش )حمم
ــث  ــع الباح ــدف، ويرج ــث اهل ــن حي ــي م الرقم

ــث. ــة البح ــاف عين ــاف إىل اخت ــذا االخت ه
بالنســبة حلصــول بعــض العبــارات عــى   •
ــزان  ــه يف مي ــا متثل ــرة، وم ــة األوىل، أو األخ املرتب
ليكــرت اخلــايس بمتوســطات متفاوتــة بــن املرتبة 
ــث  ــزو الباح ــد يع ــرة؛ فق ــة األخ األوىل، واملرتب
اخلاصــة  النظــر  وجهــات  اختــاف  إىل  ذلــك 
ــول  ــر التح ــو معاي ــس نح ــة التدري ــاء هيئ بأعض
الرقمــي فهــذا مــن طبيعــة العلــوم اإلنســانية بوجه 

ــام. ع
ــن  ــا ب ــة إحصائًي ــروق دال ــود ف ــدم وج ع  •
ــر  ــتبانة معاي ــى اس ــث ع ــة البح ــتجابات عين اس
ــة  ــررات اإللكرتوني ــر املق ــي لتطوي ــول الرقم التح
ــع  ــس ترج ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه م
إىل متغــر اخلــرة؛ يعــزو الباحــث تلــك النتيجــة إىل 

المتغير

المجموعة األولى
تكنولوجيا تعليم وحاسبات

ن = 201

المجموعة الثانية
التخصصات االخرى

ن = 69
قيمة
 (U)

المحسوبة
(W)(Z)الداللة

متوسط 
متوسط مجموع الرتبالرتب

الرتب
مجموع 
الرتب

-141.1328367.50119.098217.505802.5008217.5002.023التخصص
دالة عند 
مستوى 
0.05

جدول )18) 
الفروق بين أفراد عينة الدراسة في استجاباتهم على االستبانة التي ترجع إلى متغير التخصص باستخدام اختبار 

مان – ويتني
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ــوم  ــا إىل مفه ــتبانة ومؤرشاهت ــاور االس ــبة حم مناس
التحــول الرقمــي، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج 
 (Patricia, ودراســة ،)دراســة )اخلثعمــي، 2010م
ــج  ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــف ه ــا ختتل 2014(، بين

2016م(، ويــرى الباحــث  دراســة )رضــوان، 
هــذا االختــاف يرجــع إىل اختــاف جمتمــع وعينة 

ــث. البح
ــن  ــا ب ــة إحصائًي ــروق دال ــود ف ــدم وج ع  •
ــول  ــر التح ــتبانة معاي ــى اس ــة ع ــتجابات العين اس
مــن  اإللكرتونيــة  املقــررات  لتطويــر  الرقمــي 
ــع إىل  ــس ترج ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ وجه
ــوع؛ ويعــزو الباحــث تلــك النتيجــة إىل  متغــر الن
بنــاء حمــاور االســتبانة ومــا تتضمنــه مــن عبــارات 
وأن  مقنــن،  أســاس علمــي  ومــؤرشات عــى 
ــًدا  ــا جي ــا فنًي ــتضفي جانًب ــر ككل س ــذه املعاي ه
ــررات  ــاج املق ــم وإنت ــتخدامها يف تصمي ــد اس عن
اإللكرتونيــة عــر اإلنرتنــت، وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع نتائــج دراســة )اخلثعمــي، 2010م(، ودراســة 
(Patricia, 2014)، بينــا ختتلــف مــع نتائج دراســة 

ويرجــع   ،(Muhammad & Others, 2010)

ــة  ــوع عين ــم ون ــاف إىل حج ــذا االخت ــث ه الباح
ــث. البح

ــا عنــد مســتوى  وجــود فــروق دالــة إحصائًي  •
ــة  ــتجابات عين ــب اس ــطي رت ــن متوس )0.05( ب
ــي  ــول الرقم ــر التح ــتبانة معاي ــى اس ــث ع البح
ــع  ــس ترج ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه م

ــح  ــج لصال ــت النتائ ــص، وكان ــر التخص إىل متغ
واحلاســبات  التعليــم،  )تكنولوجيــا  ختصــي 
ــات )إدارة  ــن ختصص ــات(، دون ع ــة املعلوم وتقني
واالقتصــاد  والصيدلــة،  واهلندســة،  األعــال، 
ــك  ــث تل ــزو الباح ــد يع ــع(، وق ــزيل، واملجتم املن
ــم  ــا التعلي ــص تكنولوجي ــرب ختص ــة إىل ق النتيج
مــع ختصــص احلاســبات واملعلومــات يف املفاهيــم 
واملقــررات واملامــح؛ حيــث إهنــا اهتــا بدراســة 
ــب اآليل،  ــات واحلاس ــة املعلوم ــق ببني ــا يتعل كل م
واختافهــا عــن التخصصــات األخــرى التــي 
املنــزيل،  واالقتصــاد  األدويــة،  علــم  اإلدارة، 
هــذه  أن  الباحــث  ويــرى  املجتمعيــة،  واإلدارة 
النتيجــة تتفــق مــع نتائــج دراســة )رضــوان، 
(Mu- ــج دراســة ــا ختتلــف مــع نتائ 2016م(، بين
ــث  ــع الباح hammad & Others, 2010(، ويرج

ــة  ــع عين ــة جمتم ــاف إىل ثقاف ــذا االخت ــبب ه س
البحــث، أو املحــاور واملعايــر اخلاصــة بــكل 

ــث. بح
 توصيات البحث: 

ــث،  ــذا البح ــا ه ــل إليه ــي توص ــج الت ــوء النتائ يف ض
ــة. ــات التالي ــتخاص التوصي ــم اس ت

التحــول -  معايــر  مــن  االســتفادة  رضورة 
الرقمــي عنــد الــروع يف تصميــم املقــررات 

ــت. ــر اإلنرتن ــة ع اإللكرتوني
االهتــام بالتخطيــط اجليــد قبــل البــدء يف - 

تصميــم وإنتــاج املقــررات اإللكرتونيــة.
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ــس -  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــي ب ــر الوع ن
الرقمــي  التحــول  بمعايــر  اجلامعــات  يف 
لتصميــم وإنتــاج املقــررات اإللكرتونيــة عــر 

ــت. اإلنرتن
مقرتحات ببحوث مستقبلية.

تصميــم وإنتــاج معايــر التحــول الرقمــي - 
لتطويــر املقــررات اإللكرتونيــة عــر اإلنرتنــت 
للطــاب بمرحلــة التعليــم قبــل اجلامعــي 

ــن. املعلم

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ــعبان  ــيد ش ــس، س ــد، ويون ــد أمح ــود حمم ــب، حمم ــو الده أب
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الصعوبات التي تواجه اإلشراف العيادي كما يدركها المشرفون األكاديميون بأقسام 
علم النفس في بعض الجامعات السعودية

 فهد بن عبد اهلل الدلــــيم)*(
جامعة الملك سعود

)قدم للنشر يف 1441/11/16هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/5هـ(
ـــس  ـــم النف ـــام عل ـــداين يف أقس ـــب املي ـــة التدري ـــى طلب ـــادي ع ـــة اإلرشاف العي ـــه عملي ـــي تواج ـــة الت ـــتويات الصعوب ـــد مس ـــايل إىل حتدي ـــث احل ـــدف البح ـــث: ه ـــص البح ملخ
ـــم و  ـــرض، بتصمي ـــذا الغ ـــث، هل ـــام الباح ـــب. ق ـــع التدري ـــة يف مواق ـــؤالء الطلب ـــى ه ـــون ع ـــن يرشف ـــون الذي ـــون األكاديمي ـــا املرشف ـــا يدركه ـــعودية ك ـــات الس ـــض اجلامع ببع
ـــن  ـــال األداة ع ـــم إرس ـــهم ( ت ـــون أنفس ـــة – املرشف ـــام األكاديمي ـــب – األقس ـــة التدري ـــات ) بيئ ـــن الصعوب ـــاور م ـــة حم ـــى ثالث ـــة ع ـــدا موزع ـــن 32 بن ـــة م ـــتبانة مكون ـــق اس تطبي
طريـــق الباحـــث إلكرتونيـــا ملنســـويب ســـبعة أقســـام ، و قـــد وردت اســـتجابات 47 منهـــم ) 18 رجـــال & 29 نســـاء ( . كشـــفت نتائـــج حتليـــل بيانـــات البحـــث أن  مجيـــع 
ـــروق  ـــود ف ـــدم وج ـــرت ع ـــج أظه ـــا أن النتائ ـــى ، ك ـــتوى األدن ـــت يف املس ـــة وقع ـــد أي صعوب ـــط و ال توج ـــتوى املتوس ـــى أو املس ـــتوى األع ـــا يف املس ـــاءت  إم ـــات ج الصعوب
ـــة  ـــروق دال ـــدت و بف ـــات وج ـــن االختالف ـــي ، لك ـــع التدريب ـــة و املوق ـــة العلمي ـــة ، الدرج ـــرات اجلامع ـــزى ملتغ ـــم تع ـــة نظره ـــق بوجه ـــا يتعل ـــن في ـــن املرشف ـــا ب ـــة إحصائي دال
ـــة  ـــروق دال ـــدت ف ـــث وج ـــنة  حي ـــرة ال 11س ـــع ذوي خ ـــال م ـــك احل ـــخصيا ، وكذل ـــم ش ـــة هب ـــات املرتبط ـــك الصعوب ـــق بتل ـــا يتعل ـــور في ـــح الذك ـــاء لصال ـــال و النس ـــن الرج ب

ـــنوات  . ـــنوات و6-10 س ـــرة 1-5 س ـــي ذوي اخل ـــة بفئت ـــب مقارن ـــة التدري ـــة ببيئ ـــات املرتبط ـــم للصعوب ـــم يف نظرهت لصاحله

كلامت مفتاحية: اإلرشاف العيادي، املرشفون األكاديميون، التدريب امليداين، صعوبات اإلرشاف.
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Abstract: This research aimed at determining the levels of difficulty facing the process of clinical supervision of psychology practicum students in some Saudi 
universities, as perceived by the academic supervisors in seven psychology departments. A questionnaire consisting of 32 items and three dimensions was designed and 
distributed electronically by the researcher. Only 47 supervisors (18 male & 29 female) responded. Results revealed that all 32 difficulties came in the highest and the 
moderate levels, but nothing in the lower level. Significant differences for men were found between male and female supervisors in their perspectives of those obstacles 
related and attributed to themselves. The results also displayed significant differences for the supervisors with 11 years of experience viewing more difficulties relevant 
to the training site than those with 1-5 years and 6-10 years of experience.
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مقدمة
يعتــر اإلرشاف ركنــا أساســيا يف نجــاح أي عمــل 
ــا.  ــا أو إداري ــا أو تربوي ــواء كان صحي ــرشوع س أو م
  (Microsoft Encarta Collegeالقامــوس عــرف 
(Dictionary, 2001, p. 1445 اإلرشاف بأنــه مراقبــة 

ــخاص  ــا أش ــة ينفذه ــة معين ــاط أو مهم ــرة نش و مناظ
آخــرون والتأكــد مــن تنفيذهــم هلــا عــى الوجــه 
الصحيــح . لقــد أصبــح مفهــوم اإلرشاف العيــادي يف 
العقــود األربعــة األخــرة مصطلحــا شــائعا يف أدبيــات 
ــة و  ــية و الرتبي ــة النفس ــا الصح ــاالت أبرزه ــدة جم ع
التعليــم و اإلدارة و اإلجتــاع. يــرى البعــض أن فــرتة 
الثالثينيــات مــن القــرن املــايض متثــل البدايــة احلقيقيــة 
والرســمية ملفهــوم اإلرشاف العيــادي النفــي الــدارج 
والشــائع يف أدبيــات الصحــة النفســية وعلــم النفــس 
ــدا  ــة بعي ــة اإلجتاعي ــى اخلدم ــي وحت ــب النف والط
وخمتلفــا عا يوظــف يف أدبيــات التعليــم والرتبيــة  بدءا 
مــن متطلبــات جملــس معهــد برلــن بإشــرتاط تدريــب 
ــة.  ــل املارس ــنتن قب ــدة س ــن مل ــاء واالخصائي االطب
ويــرى البعــض أن كارل إبراهــام وهــو أحــد منســويب 
 (Jacobs , املعهــد مــن أوائــل رواد اإلرشاف العيــادي
(David, & Meyer .1995 . بعــد ذلــك كانــت هنــاك 

ــة  ــة لدراس ــة االجتاعي ــات اخلدم ــات يف ممارس متطلب
احلــاالت وتطبيقهــا وكذلــك احلــال ســارت األمــور 
مــع تطبيقــات العالجــات الســيكودينامية ومتطلبــات 
 ( Fleming & Steen, التدريــب واملارســة الصارمــة

.)2004

ــن   ــا كل م ــام هب ــي ق ــود الت ــك اجله ــهمت تل ــد أس لق

 .Fleming & Steen ,2004 ســتن(   و  فليمنــق 
زمــالؤه  و  ليــرتال   )1964   Hogan,  )هوقــان ؛ 
 (,1979Litterll, Lee-Borden & Lorenz)باإلضافة 

(Ekstein & Waller- نلكتاب إكســتاين و وولرســتاي
ــذي  ــي ال ــالج النف ــم الع ــم و تعل  (stein,1972تعلي

ــة  ــة إضاف ــة االرشافي ــال للمارس ــا مفص ــدم وصف يق
إلســهامات  هوكينــز وشــوهيت اللــذان قامــا يف عــام 
1989 بنــرش كتاهبــا الكالســيكي : اإلرشاف يف املهــن 
 1986& ســتولتنرق1981،  ومثلهــم  املســاعدة 
ــود  ــث كان جله ــس ) 1987( حي ــك ه 1998 وكذل
ــن  ــدد م ــر ع ــح  يف  تطوي ــرواد دور واض ــؤالء ال ه

ــة ــاذج اإلرشافي الن
لقــد حظــي اإلرشاف العيــادي يف العقــود الثالثــة 
األخــرة باهتــام واضــح و لقــي عنايــة و دعــا و 
تدريبــا مركــزا مــن قبــل تنظيــات و جمالــس و هيئــات 
ــرتاليا  ــي يف أس ــي و املهن ــاد األكاديم ــة و االعت الصح
ــدة  ــة املتح ــة و اململك ــدة األمريكي ــات املتح والوالي
 (Gonsalvez & Milne, 2010; Gonsalvez &
Crowe,2014; Hill et.al,2015; Simpson-South-
war, et.al,2017  , and  Donovan, et.al, 2011)

 ( تؤكــد رابطــة إرشاف و تعليــم املرشــد النفــي 
تتضمــن  عمليــة  اإلرشاف  أن   )  ACES , 2011
إرشافــا إداريــا و إرشافــا عياديــا ؛ فــاإلرشاف اإلداري 
ــع  ــي ترف ــراءات الت ــطة و اإلج ــك األنش ــزى لتل يع
ــادية  ــات اإلرش ــم اخلدم ــة تقدي ــتوى فاعلي ــن مس م
ــع  ــذ املهــام ذات الطاب ــق االدوار وتنفي النفســية وتطبي
العيــادي يتضمــن  اإلداري ؛ يف حــن أن االرشاف 
ــة ذات  ــة والتعليمي ــال الداعم ــط واألع ــك املناش تل
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ــان  ــرشف لض ــا امل ــوم هب ــي يق ــية الت ــة النفس الصبغ
تطبيــق و تنفيــذ اإلجــراءات تنفيــذا فعليــا دقيقــا 
ــل  ــن قب ــا م ــاد و فنياهت ــة اإلرش ــا لنظري ــا وفق حمك
ــياق  ــس الس ــا ويف نف ــم )2011(. أيض ــرشف عليه امل
قامــت هــذه الرابطــة يف عــام 2000 ببحــث مســحي 
لألعضــاء املنتمــن هلــا توصلــوا فيــه إىل نتيجــة تؤكــد 
ــكل  ــدد و بش ــه حم ــن إىل توجي ــة املرشف ــوة حاج و بق
ــل  ــة يمكــن أن يضمــن يف دلي أكــر ملارســاهتم اليومي
ــل  ــرش دلي ــت بن ــادية فقام ــة اإلرش ــات املهن أخالقي
إجرائــي ألفضــل املارســات اإلرشافيــة تضمــن اثنــي 
ــع  ــدء اإلرشاف؛ وض ــا: ب ــيا أمهه ــراء رئيس ــرش إج ع
العالقــة اإلرشافيــة ؛  ؛  إدارة اإلرشاف  ؛  األهــداف 
اعتبــارات التنــوع الثقــايف واألخالقــي ؛الطريقــة 
ــق و  ــة ؛ التوثي ــة الراجع ــم التغذي ــة ؛ وتقدي اإلرشافي

ــم . التقوي
لقــد كانــت جلهــود بعــض الروابــط املتخصصــة 
ــد  ــادي ، فق ــة اإلرشاف العي ــر مهن ــر يف تطوي دور وأث
اعتمــدت رابطــة املرشــدين النفســين األمريكيــة  
)ACA( تلــك املعايــر اإلجرائيــة اإلرشــادية ملارســة 
 (ACES: ــة ــا رابط ــي وضعته ــادي الت اإلرشاف العي
 Association For Counselor Education and

ــود  ــك اجله ــى تل ــالوة ع (Supervision, 2011 ؛ ع

ــي  ــالج األرسي و الزواج ــة الع ــا رابط ــي قدمته الت
 American Association For( األمريكيــة 

.)   Marital Family Therapy , 2016
لقــد تعــددت التصنيفــات التــي حاولــت حتديــد مهــام 
ــي  ــف ميلن ــى تصني ــن يبق ــن  ولك ــن العيادي املرشف

(Milne,2009) هــو األنســب ملوضــوع البحــث احلايل 

و مقتضياتــه ، حيــث حددهــا يف ثــالث وظائــف 
رئيســة هــي : 1– الوظيفــــة االعتياديــة أو التقـليـــدية 
التــي تركــز عى املـراقبـــة، والضـبـــط الدقيــق، وإدارة 
احلـــــاالت وتقويــــم امُلشـــَرف عليهــم. 2 – الوظيفة 
ــز  ــي وتعزي ــم العاطف ــم بالدع ــي هتت ــة والت التدعيمي
عمليــات العنايــة الذاتيــة للمهنيــة الفعالــة . 3 – 
ــر  ــى تطوي ــز ع ــي ترك ــي الت ــة وه ــة التكويني الوظيف
ــارات   ــارف و امله ــن املع ــرة م ــم لذخ ف عليه ــرَشَ امل
ــاذ  ــى اخت ــن ع ــوا  قادري ــم ليكون ــاعدهم و تؤهله تس
القــرارات العياديــة والتقييــم الــذايت بكفــاءة وفاعليــة. 
ــة  ــة واملتواصل ــود املنظم ــذه اجله ــع كل ه ــا م عموم
ــة  ــه العملي ــل تواج ــات وعراقي ــاك صعوب ــزال هن ال ت
اإلرشافيــة العياديــة أمجلتهــا دراســة جونســيلف وكرو 
(Gonsalve & Crowe, 2014) التــي هدفــت لتقويــم 

كفايــة متــدرب علــم النفــس خــالل اإلرشاف العيادي 
ــن  ــدة وحتس ــم أدوات جدي ــة لتصمي ــا: احلاج وأمهه
التقويــم احلــايل ورضورة أن يســتخدم املــرشف أدوات 
ــذ  ــع األخ ــرة م ــيكومرتية معت ــق رشوط س ــت وف بني
ــاد  ــي األبع ــم ثالث ــلوب التقيي ــة أس ــار بأمهي يف االعتب
ــدرب،  ــتفيد، واملت ــل املس ــى العمي ــتند ع ــذي يس ال
ــد  ــار، وج ــس اإلط ــا ويف نف ــرشف. أيض ــة للم إضاف
 (Alfonson, Parling , Spannagard, Anderson

(Lundgren, 2018 & أن هنــاك عــدم اتفــاق أو تأييــد 

إلســلوب إرشايف عيــادي معــن، كــا أن هنــاك حاجــة 
للكشــف واملراجعــة للعديــد مــن إجــراءات اإلرشاف 
ــل  ــه العام ــوا علي ــذي أطلق ــه  وال ــادي وتطبيقات العي
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املهمــل.
كذلــك ويف نفــس الســياق اخلــاص بــروز صعوبــات 
وحتديــات تواجــه املرشفــن العياديــن أنفســهم، يشــر 
هينــز وزميليــه ) 2014 ( إىل وجــود 18 صعوبــة 

أمههــا:
ــات االرشاف  ــد أولوي ــه كمــرشف، حتدي ــر هويت تطوي
ــة،  ــه الذاتي ــك يف قدرات ــر الش ــاوز و قه ــة ، جت املهم
ــرشف  ــل امل ــبة جتع ــاليب مناس ــرق وأس ــاف ط اكتش
عليهــم يتفاعلــون باســتجابتها وردود أفعاهلــم، معرفــة 
كيفيــة التعامــل مــع األخطــاء العياديــة اجلســيمة التــي 
ــة  ــة يف معرف ــة الذاتي ــص الثق ــون، نق ــا املتدرب يرتكبه
مــا تعمــل كمــرشف، مســاعدة املــرشف عليهــم عــى 

ــة. ــة اإلرشافي ــة يف العملي ــؤولية والثق ــل املس تقب
أمــا عــى املســتوى العــريب واملحــي فقــد أشــار 
اإلرشــاد  يف  اإلرشاف  أن  إىل   )2016( الداهــري 
جامعــات  يف  وضعيفــا  جديــدا  يــزال  ال  النفــي 
ــا ويف  ــة. أيض ــات مّج ــه صعوب ــريب ويواج ــامل الع الع
ــد  ــي فق ــتوى املح ــى املس ــن ع ــياق ولك ــس الس نف
ــٍد  ــود حت ــري ) 2018 ( وج ــه امل ــث أجرت ــر بح أظه
لعمليــة اإلرشاف يتمثــل يف أمهيــة تعزيــز القــدرة 
ــات  ــي يف املؤسس ــاد النف ــة لإلرش ــة العيادي اإلرشافي
ــود  ــى وج ــالوة ع ــعودية، ع ــية بالس ــة النفس الصحي
ــذه  ــبة يف ه ــة مناس ــة تعلمي ــر بيئ ــة لتوف ــة ملح حاج
ــة  ــة اإلرشافي ــة العملي ــن ممارس ــهل م ــات تس املؤسس

العياديــة .
ــرات  ــوالت وتغ ــا حت ــش حالي ــي تعي ــة وه إن اململك
يف خمتلــف املجــاالت ومنهــا املجــال الصحــي تتطلــب 

مــن أهــل االختصــاص كل يف جمالــه  إعــادة النظــريف 
خمرجــات التعليــم اجلامعــي عامــة وأقســام علــم 
ــه  ــذي يمتلك ــل ال ــتوى التأهي ــة ومس ــس خاص النف
األخصائيــون النفســيون وبالــذات يف جانــب التدريب 
امليــداين والتأهيــل العمــي ومــا يرتبــط هبــا مــن 
ــى  ــاليبه حت ــه وأس ــف إجراءات ــادي بمختل إرشاف عي
ــو يف  ــودة، وه ــات املنش ــات الغاي ــذه املخرج ــق ه حتق
واقــع األمــر مــا دفــع بالباحــث احلــايل  لتنــاول هــذا 
املوضــوع وتقــي جوانــب صعوباتــه ومعوقاتــه مــن 
ــم  ــام عل ــن يف أقس ــن األكاديمي ــر املرشف ــة نظ وجه

ــعودية.  ــات الس ــض اجلامع ــس ببع النف

مشكلة البحث
لقــد حظــي اإلرشاف العيــادي يف املجــال النفــي 
ــح و  ــام واض ــرة باهت ــة األخ ــود الثالث ــالل العق خ
لقــي عنايــة ودعــا وتدريبــا مركــزا مــن قبــل تنظيــات 
واالعتــاد  النفســية  الصحــة  وهيئــات  وجمالــس 
ــات املتحــدة  األكاديمــي واملهنــي يف أســرتاليا والوالي
 (;Gonsalvez & املتحــدة  واململكــة  األمريكيــة 
 Milne,2010; Gonsalvez & Crowe,2014 ; Hill
 et.al,2015; Simpson-Southward et.al,2017،

.O,Donovan  ,  Halford & Waters,2019 )

أن  اتفــاق مهنــي عاملــي عــام عــى  هنــاك شــبه 
ــم  ــاريس عل ــدريب ومم ــي ملت ــادي النف اإلرشاف العي
ــا يف  ــا حموري ــون مكون ــب أن يك ــادي جي ــس العي النف
عمليــات التدريــب واالعتــاد املهنــي لــكل أخصائــي 
(Watkins,2019; The Britch Psycholog-  نفــي
.ical Society; 2003 & Donovan et,al., 2011)
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يف دراســة جتميعيــة خلمســة أبحــاث أجراها فورشــاو، 
 (Forshaw, Sabin-Farrel  ســابن- فــرل ، و رشودر

. & Schroder.2019)

ركــز خالهلــا الباحثــون عــى فحــص خــرة املرشفــن 
و جتارهبــم، وجــدوا أن هنــاك مجلــة صعوبــات تواجــه 
املرشفــن العياديــن تتعلــق باملهــام و املســؤوليات 
ــة  ــه وكيفي ــرشف وإمكانات ــة بامل ــة اخلاص التخصصي
التعامــل مــع اخلــرات املهنيــة الصعبــة التــي تواجهــه.
  ( Watkins,ــز ــام واتكن ــاه ، ق ــس االجت ــا ويف نف أيض
لتلــك  (meta-analysis) ةــيعمجت ةــساردب (  2019 

ــي  ــادي النف ــت اإلرشاف العي ــي تناول ــاث الت األبح
ــج  ــد خــرج بالنتائ ــا وق ــن عام يف آخــر مخســة وعرشي
ــدور اإلرشاف  ــة ل ــواهد الداعم ــزال الش ــة: ال ت التالي
وتأثــره الضعيــف قائمــة، بــل إن اإلرشاف املبنــي 
عــى الراهــن بــدال مــن اإلرشاف املبنــي عــى الواقــع  
ــدى  ــال ل ــد املن ــال بعي ــا وأم ــزال  حل ــه ال ي ــدو أن يب
البعــض. كــا كشــف واتكنــز عــن إن نــاذج اإلرشاف 
العيــادي النفــي بصفــة عامــة تفتقــر للمنهجيــة 
اإلمبريقيــة، بــل أضــاف أن املشــكالت املنهجيــة 
األساســية التــي ابتــي هبــا البحــث اإلرشايف العيــادي 
يف التســعينيات ال تــزال متكــررة  يف البحــث املعــارص. 
 ( Gonsalvez يف هــذا اإلطار قــام جونســالفز وميلــن
ــول  ــكالت واحلل ــة للمش (Milne, 2010 &  بمراجع

املمكنــة اخلاصــة بالتدريــب اإلرشايف العيــادي النفــي 
ــد أن اإلرشاف  ــة تؤك ــا بنتيج ــد خرج ــرتاليا وق يف أس
العيــادي هــو القلــب النابــض والعامــل األكثــر 
إســهاما يف التدريــب. أيضــا قــام كل مــن جونســالفز 

بدراســة   (Gonsalve & Crowe, 2014) وكــرو 
تقييميــة لكفايــات املتــدرب يف علــم النفــس العيــادي 
ــات  ــة كفاي ــعا بأمهي ــا واس ــاك اعرتاف ــدا أن هن ووج
املهــارات واالجتاهــات والقيــم واخلصــال والعالقــات 
النفــي  املختــص  كفايــات  أمهيــة  تعــادل  وأهنــا 
املعرفيــة وإمكاناتــه وأن فــرتة التدريــب والتطبيــق هــي 

ــا. ــها وتقييمه ــا وتكريس ــا وصقله ــل لتنميته األفض
أمــا عــى املســتوى املحــي فقــد كشــف بحــث قامــت 
بــه املــري ) 2018 ( عــن وجــود عــدة حتديــات 
املؤسســات  يف  العيــادي  اإلرشايف  العمــل  تواجــه 
ــة  ــج األكاديمي ــة الرام ــا: قل ــة ومنه ــة باململك الصحي
التــي هتتــم بــاإلرشاف، وغيــاب آليــات معلنــة للحكم 
عــى مــدى تطبيــق العمــل اإلرشايف، وأســاليب التقييم 
ــاٍل،  ــكل ع ــرشف بش ــة امل ــى ذاتي ــد ع ــذي يعتم وال
عــالوة عــى عــدم توفــر بيئــة تعلــم مناســبة يف تلــك 

ــات.  املؤسس
ــايل  ــث احل ــكلة البح ــإن مش ــبق، ف ــا س ــوء م يف ض

تتحــدد يف الســؤال الرئيــس التــايل:
ــادي عــى  ــات التــي تواجــه اإلرشاف العي مــا الصعوب
طلبــة التدريــب كــام يدركهــا املرشفــون األكاديميــون 
بأقســام علــم النفــس ببعــض اجلامعــات الســعودية؟

ويتفــرع مــن هــذا الســؤال الرئيــس األســئلة الفرعيــة 
التاليــة:

هــل توجد فــروق دالــة يف وجهــات نظــر املرشفني  -
األكاديميــني للصعوبــات التــي تواجههــم خــال 
ــداين  ــة التدريــب املي ــادي عــى طلب إرشافهــم العي

يمكــن أن تعــزى ملتغــر اجلامعــة؟
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هــل توجد فــروق دالــة يف وجهــات نظــر املرشفني  -
األكاديميــني للصعوبــات التــي تواجههــم خــال 
ــداين  ــة التدريــب املي ــادي عــى طلب إرشافهــم العي

يمكــن أن تعــزى ملتغــر النــوع؟
وجهــات  - يف  دالــة  فــروق  توجــد  هــل   -

ــي  ــات الت ــني للصعوب ــني األكاديمي ــر املرشف نظ
عــى  العيــادي  إرشافهــم  خــال  تواجههــم 
ــداين يمكــن أن تعــزى ملتغــر  ــة التدريــب املي طلب

العلميــة؟ الدرجــة 
هــل توجد فــروق دالــة يف وجهــات نظــر املرشفني  -

األكاديميــني للصعوبــات التــي تواجههــم خــال 
ــداين  ــة التدريــب املي ــادي عــى طلب إرشافهــم العي

يمكــن أن تعــزى ملتغــر اخلــرة اإلرشافيــة؟
هــل توجد فــروق دالــة يف وجهــات نظــر املرشفني  -

األكاديميــني للصعوبــات التــي تواجههــم خــال 
ــداين  ــة التدريــب املي ــادي عــى طلب إرشافهــم العي

يمكــن أن تعــزى ملتغــر املوقــع التدريبــي؟

أهداف البحث 
ــه . 1 ــي تواج ــات الت ــة الصعوب ــن طبيع ــف ع الكش

ــب  ــة التدري ــى طلب ــادي ع ــة اإلرشاف العي عملي
امليــداين يف أقســام علــم النفــس كــا يدركهــا 
املرشفــون األكاديميــون يف بعــض اجلامعــات 

الســعودية.
 التعــرف عــى مــدى وجــود اختالفــات جوهريــة 	. 

ــأن  ــن بش ــن األكاديمي ــر املرشف ــات نظ يف وجه
اإلرشاف  عمليــة  تواجــه  التــي  الصعوبــات 

ــة،  ــرات: اجلامع ــزى ملتغ ــن أن تع ــادي يمك العي
النــوع، الدرجــة العلميــة، اخلــرة اإلرشافيــة  

ــب.  ــع التدري وموق

أمهية البحث 
ــه  ــن كون ــة م ــه النظري ــايل أمهيت ــث احل ــتمد البح يس
يتنــاول موضوعــا مل ينــل حقــه مــن العنايــة واالهتــام 
هــذا  يمثــل  أن  يأمــل  فالباحــث  لــذا  البحثــي، 
ــة  ــة والعربي ــة املحلي ــة للمكتب ــة علمي ــل إضاف العم
يف ظــل النــدرة البحثيــة الراهنــة يف هــذا املجــال. 
ــات  ــإن معطي ــة ف ــة التطبيقي ــتوى األمهي ــى مس ــا ع أم
ــا يتعلــق باملارســات  ــة ومتطلباهتــا في ــة الراهن املرحل
ــة  ــال الصح ــهده جم ــا يش ــة وم ــادية والعالجي اإلرش
النفســية مــن حتــوالت وتغيــر يف عــدة جوانــب مثــل 
ســن الترشيعــات واللوائــح املنظمــة للتأهيــل العلمــي 
ــادية  ــات اإلرش ــراط يف املارس ــل االنخ ــي قب والعم
والعالجيــة النفســية وضوابــط الرتخيــص املهنــي 
وتفعيــل آليــات احلوكمــة وقواعدهــا يف قضايــا تتعلــق 
باملؤسســة وممارســات مــزودي اخلدمــة وحقــوق  
املســتفيدين منهــا، ومثلهــا مواصفــات وكفايــات 
يف  ومرشــدين  معلمــن  مــن  املهنيــن  املارســن 
ــق  ــز الدقي ــتدعي الرتكي ــام ، تس ــم الع ــدارس التعلي م
عــى عمليــة اإلرشاف العيــادي لضــان تزويــد الطلبــة 
ــدة  ــرة جي ــن، بذخ ــن املنتظري ــن و األخصائي املتدرب
مــن املعــارف واملهــارات والكفايــات التــي تســاعدهم 
يف أداء مهامهــم وأدوارهــم املهنيــة املســتقبلية  باقتــدار 

ــة ــاءة عالي وكف
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حدود البحث 
ــام  ــبعة أقس ــويب س ــض منس ــى بع ــث ع ــر البح اقت
ــات اململكــة  ــم النفــس ببعــض جامع مــن أقســام عل
ــعود،  ــن س ــد ب ــام حمم ــعود، اإلم ــك س ــي: املل وه
ــم،  ــرى، القصي ــل، أم الق ــن الفيص ــد الرمح ــام عب اإلم
وذلــك   نــورة  واألمــرة  العزيــز،  عبــد  امللــك 
ــة  ــتبانة إلكرتوني ــت يف اس ــدة متثل ــتخدام أداة واح باس
أرســلت للمرشفــن واملرشفــات خــالل اإلجــازة 

الصيفيــة للعــام الــدرايس 1440 / 1441. 
مصطلحات البحث 

ــاد  ــة الريطانيـــة لإلرشـ اإلرشاف العيـــادي: عرفـــت الرابطـ
 ( Britich Association For Coun- ـــ ـــالج النف يوالع
مصطلـــح   seling and Psychotherapy .1996 )
ــمية  ــات رسـ ــن ترتيبـ ــارة عـ ــه عبـ ــادي بأنـ اإلرشاف العيـ
للمرشـــدين النفســـين ملناقشـــة أعاهلـــم ومهامهـــم بشـــكل 
منتظـــم مـــع شـــخص خبـــر ومؤهـــل يف اإلرشـــاد النفـــي 
ـــة  ـــة ثنائي ـــر عالق واإلرشاف، بقصـــد العمـــل معـــا لضـــان تطوي
ـــام  ـــة امله ـــص ومناقش ـــرض وفح ـــا ع ـــن خالهل ـــم م ـــة يت فاعل
ــا مـــن  ــا يرتتـــب عليهـ ــية ومـ ــادية النفسـ واألعـــال اإلرشـ
ردود أفعـــال ومشـــاعر وتعليقـــات وتعقيبـــات ومواجهـــات 
ــى  ــة عـ ــا املحافظـ ــة، هدفهـ ــة إرشاف حمكمـ ــا عمليـ تتطلبهـ
ـــارات  ـــم االستش ـــية وتقدي ـــادية النفس ـــة اإلرش ـــر املارس معاي
ـــه.  ـــادة خرات ـــارس وزي ـــارف امل ـــاق مع ـــيع آف ـــل توس ـــن أج م
ـــون  ـــوري، ومولت ـــز، ك ـــف هين ـــا تعري ـــث هن ـــى الباح ـــد تبن لق
 (Haynes, Corey, & Moulton, 2014)بحكـــم أنـــه 
األنســـب لطبيعـــة هـــذا البحـــث وأهدافـــه، حيـــث عرفـــوا 
ــة  ــن املالحظـ ــة مـ ــه عمليـ ــي بأنـ ــادي النفـ اإلرشاف العيـ
ــل  ــر املؤهـ ــا اخلبـ ــوم هبـ ــم يقـ ــم املنتظـ ــه والتقويـ والتوجيـ
علميـــا ومهاريـــا ومهنيـــا،  للتأكـــد مـــن دقـــة اإلجـــراءات 
وضـــان صحـــة التطبيقـــات  اإلرشـــادية التـــي ينفذهـــا 

املتدربـــون أو املـــرَشِف عليهـــم يف بيئـــة اإلرشـــاد والعـــالج 
هبـــدف تعزيـــز التنميـــة املهنيـــة لدهيـــم. ويضيـــف هينـــز وزميليـــه 
ـــوم  ـــي يق ـــؤليات الت ـــام واملس ـــل اإلرشايف وامله ـــدور والعم أن ال
ـــادا  ـــال  اعت ـــة احل ـــبيا بطبيع ـــف نس ـــتتباين وختتل ـــرشف س ـــا امل هب
عـــى نوعيـــة موقـــع التدريـــب وطبيعـــة احلـــاالت املتوفـــرة 

وضوابـــط املارســـة يف تلـــك املؤسســـة املجتمعيـــة. 
هيئـــة  أعضـــاء  هـــم  األكاديميـــون:  املرشفـــون 
ــوراه يف  ــتر أو الدكتـ ــة املاجسـ ــن محلـ ــس مـ التدريـ
ــة  ــادي أو الصحـ ــادي أو العيـ علـــم النفـــس اإلرشـ
ـــب  ـــان التدري ـــل جل ـــن قب ـــون م ـــن يكلف ـــية والذي النفس
يف أقســـامهم األكاديميـــة بـــاإلرشاف العيـــادي عـــى 
ـــة  ـــة اجلامعي ـــواء يف املرحل ـــداين س ـــب املي ـــة التدري طلب
أو مرحلـــة الدراســـات العليـــا ومتـــت إضافـــة 
مصطلـــح األكاديميـــون للمرشفـــن لتمييزهـــم عـــن 

املرشفـــن امليدانيـــن التابعـــن ملواقـــع التدريـــب.
ــة  ــك الطلبـ ــم أولئـ ــداين: هـ ــب امليـ ــة التدريـ طلبـ
ـــن  ـــن ضم ـــن م ـــس والذي ـــم النف ـــون يف عل املتخصص
ــة  ــواء يف مرحلـ ــة سـ ــم األكاديميـ ــات براجمهـ متطلبـ
ــاء  ــوراه قضـ ــتر أو الدكتـ ــوس أو املاجسـ البكالوريـ
فـــرتة تدريـــب ال تقـــل عـــن فصـــل درايس كامـــل 
)300 ســـاعة عمـــل أو أكثـــر( يف مؤسســـة جمتمعيـــة 

تقـــدم خدمـــات نفســـية.
الصعوبـــات: ويقصـــد هبـــا تلـــك املعوقـــات أو 
العراقيـــل أو املشـــكالت التـــي تظهـــر يف ثالثـــة 
ـــج  ـــا، برام ـــب ومتغراهت ـــة التدري ـــق ببيئ ـــب تتعل جوان
ـــة،  ـــه ويف الكلي ـــب في ـــان التدري ـــات جل ـــم وتعلي القس
وكذلـــك إمكانـــات املـــرشف/ه وطـــرق إرشافهـــم 

ــاليبه. العيـــادي وأسـ
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اإلطار النظري
أهداف اإلرشاف العيادي ومهامه ومتطلباته:  

يـهـــدف اإلشـــراف العيــــادي كــا حــدده هـيـنـــز ، 
 ( Haynes , Corey & Moulton ــون ــوري ، مولت ك

(2014 ( إىل  :

 1- تعزيــز نمـــو املتــدرب وتطويــره مــن خــالل 
ــتفيدين،  ــالء واملس ــة العم ــة ورعاي ــم، 2 - محاي التعلي
3 - مراقبــة أداء املتــدرب واحلفــاظ عــى مهنيتــه 
واحرتافــه، 4- حتفيــز املتــدرب ملراقبــة نفســه بمهنيــة 

واحرتافيــه.
املناطــة بعمليــة  املهــام  يتعلــق بنوعيــة  أمــا فيــا 
اإلرشاف العيــادي فقــد أمجلهــا ســتولتنبرق و مكنيــل  
(1998. Stoltenberg. McNeil, & Del-  ودلــوورث
  (worthفيــا يــي: تبنــي املنطلقــات واالجتاهــات 

النظريــة، حتديــد الفــروق الفرديــة ومراعاهتــا، تصميم 
خطــط العــالج وأهدافــه، مراعــاة تصــورات العميــل، 
ــي،  ــادي والعالج ــل اإلرش ــارات التدخ ــد مه حتدي
ــخي  ــم البينش ــاليب التقيي ــم، أس ــكات التقوي تكني

ــة . ــر املهني ــق املعاي وتطبي
       لقــد تناولــت كامبــل (Campbell,  2006) و هـيـنـــز 
 ( Haynes , Corey & Moul- مولتــو  ، كــوري  ن، 
( ton.2014 منظومــة مــن متطلبــات العمليــة اإلرشافيــة 
اخلاصــة باملــرشف العيــادي وكفاياتــه ومنهــا حصــول املــرشف 
ــمي  ــب رس ــى تدري ــادي clinical supervisor ) ( ع العي
بــأدوار ووظائــف  معرفــة  العيــادي،  ومنظــم يف اإلرشاف 
املــرشف العيــادي وواجباتــه، قــدرة عــى إقامــة عالقــة إرشافيــة 
إيـــجابية يـمـكـــن االحتفــاظ هبــا وتطويرهــا، تكويــن ألفة مع 
أســاليب التقييــم والقدرةعــى تقييــم مــن هــم حتــت اإلرشاف 
(  supervisees) وكذلــك احلــاالت العياديــة، وجــود طــرق 

ــت  ــي حت ــل اإلخصائ ــارشة لعم ــة املب ــن املالحظ ــددة م متع
ــام بإجــراءات التدريــب وسياســاته، وإجــراءات  اإلرشاف، إمل
التشــخيص والتقييــم وإعــداد أهــداف العمــل، تطبيــق ملهارات 
اإلرشاف مــن خــالل اإلملــام بالنــاذج اإلرشافيــة العياديــة 
ــة، وجــود خطــط  ــق الصحيح ــة بطــرق التوثي ــددة ومعرف املتع
ــر  ــى إدارة املخاط ــب ع ــددة ، تدري ــة حم ــة راجع ــم وتغذي تقوي
ــد  ــراءات التعاق ــة بإج ــاح، معرف ــاءة ونج ــات بكف والصعوب
والعرقيــة  األخالقيــة  والقضايــا  واألحــكام  واالتفاقــات 
ــات  ــي بمتطلب ــة إىل الوع ــة، إضاف ــة الفرعي ــات املحلي والثقاف

ــا ــة وإعداده ــر العيادي ــة التقاري ــه وكتاب ــص وإجراءات الرتخي

الناذج النظرية يف اإلرشاف العيادي 
( Simp- قــام سمبســون- ســاوثورد، وولــرو وهــاردي
 )  son – Southward , Waller and Hardy, 2017 

بتحليــل حمتــوى اثنــن ومخســن نموذجــا إرشافيــا 
عياديــا مــن خــالل واحــد وســبعن عنــرا ووجــدوا أن 
%94 منهــا تركــز عــى تعلــم املــرشف عليهــم ونموهــم 
املهنــي بينــا ركــز %81 منهــم عــى املــرشف، فيــا 
ــتفيدين.  ــالء و املس ــا بالعم ــا مهت ــاك %48 منه كان هن
ــاذج  ــف ن ــل )2006( بتصني ــت كامب ــد قام ــا فق عموم
ــاذج  ــا: 1 -ن ــتن مه ــن رئيس ــادي يف فئت اإلرشاف العي
مســتندة الجتاهــات العــالج النفــي األربعــة )التحليليــة 
– الســلوكية – اإلنســانية - واملعرفيــة(. 2 – نــاذج 
العيــادي  لــإلرشاف  خصيصــا  ومطــورة  مصممــة 
–و  النســقية   – التكامليــة   – النائيــة  النــاذج  )مثــل 
البينشــخصية(. ســيتم هنــا عــرض أربــع فئــات رئيســة 
مــن النــاذج النظريــة لــإلرشاف العيــادي والتــي صنفهــا 
بعــض مــن الــرواد يف املجــال اإلرشايف، ومــن ثــم ســيتم 
تنــاول عــدد حمــدود منهــا حيظــى بقبــول لــدى املرشفــن 

ــادي.  ــات اإلرشاف العي ــعة يف بيئ ــات واس وتطبيق
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• فئات النامذج النظرية األربعة:
1. تصنيف برنارد وقوودير:

1-1 - النــاذج املســتندة عــى العــالج النفــي: 
»الســيكوديناميكية – املتمركــز حــول الشــخص – 

الســلوكي املعــريف – النســقي – املختــر«                             
       1-2- الناذج النائية. 

       1-3- ناذج الدور االجتاعي والتمييز.                                                    
  (Bernard ــة ــة واالنتقائي ــاذج التكاملي       1-4- الن

& Goodyear, 2019

2 -  تصنيف براديل و الداين:
اســلوب  »التمييــز–  التكامليــة:  النــاذج   -1-2
ــى  ــتندة ع ــاذج املس ــي– الن ــم التأم ــاق– التعل االنس

احلــل – النــاذج املســتندة عــى املخطوطــات«.
ــي التكامــي  ــة: »النمــوذج النائ 2-2- النــاذج النائي

– النمــوذج النائــي املمتــد«.
2-3 النــاذج العالجيــة: »الســيكودينامية – الســلوكي 

– املعــريف« ) بــراديل & الداين، 2001(.
3 - تصنيف كامبل:                                                 

3 – 1- النــاذج املســتندة عــى العــالج النفــي: 
الســيكوديناميكي-االدلري  املعــريف-  الســلوكي- 
ــى  ــد ع ــر- املعتم ــودي – األرسي – املخت – الوج

ــل(. احل
3 – 2- نــاذج خاصــة بــاالرشاف: اســتدعاء العمليــة 
البينشــخصية– العمليــة املوازيــة – االرشاف التفاعــي 

– النــاذج النائيــة () كامبــل .2006 ( .
4 - تصنيف تاد وستورم:                                 

       4-1- الناذج  التحليلية.                                                     

ــة،  ــة، التكافلي ــة” اخلروي ــر اجليلي ــاذج ع 4-2– الن
ــياقية ” . الس

4-3- النــاذج املتســقة مــع األغــراض: البنائيــة، 
الســرتاتيجية ،املرتكــزة عــى احلــل.. 

ــة،  ــوق املعرفي ــر ف ــة” األط ــاذج التكاملي 4 -4 – الن
النائــي املعــريف املنتظــم، التكامــي املرتكــز عــى 
املشــكلة ، النــاذج املعتمــدة عــى الــرد والقصــص. 
ــة يف اإلرشاف األرسي  ــد احلداث ــا بع ــاذج م 4- 5- ن

  .(Todd & Storm, 1997)

ونظــرا لكثــرة أعــداد النــاذج ونســبة ملحدوديــة 
ــذه  ــل ه ــرش مث ــط ن ــا لضواب ــبة وفق ــاحة املناس املس
األبحــاث ســيقتر العــرض عــى أبــرز مخســة نــاذج 
حتظــى بالقبــول والتطبيقــات الواســعة يف البيئــات 

ــن. ــن العيادي ــل املرشف ــن قب ــة م اإلرشافي
(Integrated Develop�  أوال: النمــوذج النامئــي التكامــ ي

mental Model):
 (Stoltenberg ودلــوورث  مكنيــل  ســتولتنرق،  طــوره 
ثالثــة  ويصــف    , McNaill & Delworth, 1998)

مســتويات:
املســتوى األوىل: املتــدرب تنقصــه الثقــة واملهــارة - 

ــورة  ــه بص ــده لتأسيس ــه ويرش ــرشف يوجه وامل
ــدة. جي

املســتوى الثــاين: املتــدرب اكتســب بعــض الثقــة - 
والقــدرة عــى اختــاذ القــرار واملــرشف يركــز عــى 

قضايــا إجرائيــة.
ــه -  ــى نفس ــد ع ــدرب يعتم ــث: املت ــتوى الثال املس

رســميات  بــدون  يعاملــه  واملــرشف  كثــرا 
وكمستشــار بــل أحيانــا كزميــل.
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حــدد ســتولتنرق وزميليــه ثانيــة نطاقــات للمارســة 
اإلرشافيــة العياديــة عنــد تقييــم املســتوى النائــي 
للمتــدرب وهــي:1- كفايــات مهــارات التدخــل 
ــادة  ــم. 3 – إج ــات التقيي ــان فني ــي. 2- إتق العالج
ــي  ــور مفاهيم ــن تص ــخي. 4 – تكوي ــم البينش التقيي
للحالــة. 5- مراعــاة الفــروق الفرديــة. 6- تبنــي 
ــداد  ــة.  7- إع ــة املالئم ــات النظري ــاذج والتوجه الن
خطــط وأهــداف املعاجلــة. 8- اإلملــام باملعايــر املهنيــة 

ــا.  ــزام هب واإللت
Expanded Devel� ــع: ــوري املوس ــوذج التط ــا: النم  ثاني

opmental Model) ):

 ) Skovholt & روننســتاد  و  ســكوفهولت  طــوره 
(Ronnestad, 1992 ويعتقــدان بــأن نمــو املرشــد 

مرحلــة  خــالل  وليــس  مبكــرا  يبــدأ  املتــدرب 
الدراســات العليــا مثــال.

ــد  ــع أواملمت ــي املوس ــوذج النائ ــذا النم ــدد ه ــد ح لق
ــي:  ــو ه ــور والنم ــل للتط ــان مراح ث

ــب  ــال إىل التدريــ ــاءة، 2– االنتق الـكــفــ  1-
 -4 حمــــاكاة املرشفيــــن اخلبـــــراء،   –3 املهنــي، 
ــة، 5- االستكشــاف،  االســتقاللية املرشوطــة أو املقنن
6- التكـامـــل ، 7- الفرديـــة والتميز، و  8- الســالمة 

واالســتقامة.
(Hogan Model of Counsel�  ثالثــا: نمــوذج هوقــان:

 or Development and Supervision

ــه  ــردي ويدفع ــو الف ــى النم ــد أن اإلرشاف يرع يؤك
نحــو االســتقاللية ليتطورمــن طالــب – زميــل – 
ــي: ــل ه ــع مراح ــن أرب ــوذج م ــون النم ــر، ويتك خب

 االعتاد الكي عى املرشف العيادي.	. 

رصاعات االعتاد – االستقاللية.. 2
 مســتويات أعــى مــن الثقــة بالنفس واالســتقاللية 	. 

الذاتية.
تعكــس . 4 واســتقاللية  عاليــة  بثقــة  التــرف 

واملهنــي. الشــخي  التطــور 
: (Discrimination Model ):رابعا: نموذج التمييز

طــوره برنــارد و يســتند عــى مفهــوم االنتقائيــة، وفيــه 
يركــز املــرشف عــى ثالثــة أنــواع مــن املهــارات لــدى 
ــة  ــارات املفاهيمي ــل – امله ــارات التدخ ــدرب: مه املت
األدوار  أمــا  الشــخي.  األســلوب  مهــارات   –
ــه فتتمثــل يف: دور املعلــم، دور املرشــد،  ــة في اإلرشافي

دور االستشــاري. 
(SAS)(System Ap� األنســاق: نمــوذج   خامســا: 

 proach to Supervision

ــط  ــي ال يرتب ــوذج مفاهيم ــو نم ــاالوي وه ــه ه طورت
ــداف: 1-  ــة أه ــق مخس ــعى لتحقي ــة. يس ــأي نظري ب
تعلــم املتــدرب مــدى واســعا مــن املهــارات واملعارف 
ــياق  ــر يف س ــة.  2- اإلرشاف يظه ــات املهني واالجتاه
ــة  ــة اإلرشافي ــرتكة. 3 – العالق ــة املش ــة املهني العالق
وســيلة أساســية لتحقيــق أهــداف االرشاف. 4 – 
املحتــوى والعمليــة كالمهــا أساســيان ألســاليب 
اإلرشــادات يف ســياقات العالقــة اإلرشافيــة.  5- 
متكــن املتــدرب مــن خــالل اكتســاب املعــارف 
ــبعة  ــى س ــة ع ــة اإلرشافي ــى العملي ــارات. تبن وامله
ــام  ــة، امله ــة اإلرشافي ــي: - العالق ــة ه ــاد متفاعل أبع
اإلرشافيــة ، الوظائــف اإلرشافيــة، املــرشف، املــرشف 

ــة. ــة املجتمعي ــل، املؤسس ــه، العمي علي
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عمومــا فاحلديــث عــن النــاذج و تطويــر اســتخداماهتا 
مســتمر و لعــل آخرهــا مــا قدمــه ســايمون و زمــالؤه 
ــكالت  ــل املش ــوذج: ح ــمى بنم ــام 2014 واملس يف ع
(Developmental/Ecological/ النائــي  البيئــي 
إىل  أشــاروا  وقــد   ،  Problem solving Model )

ــي  ــات نموذج ــض مكون ــن بع ــتفادوا م ــد اس ــم ق أهن
IDM » و  SAS« و النائــي التكامــي »  األنســاق » 
ــا  ــر مزجي ــد كب ــون و إىل ح ــم ليك ــوروا نموذجه ط
ــن  ــن العيادي ــتخدامات املرشف ــب الس ــا و أنس منه
يف املــدارس  . أخــرا ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن 
ــام 2003  ــاين )BPS ( يف ع ــي الريط ــع النف املجتم
ممثــال بقســم علــم النفــس العيــادي ) DCP ( قد أشــار 
ــادي إىل  يف الدليــل الــذي أصــدره عــن اإلرشاف العي
عــدم وجــود طريقــة أو نمــوذج إرشايف عيــادي يمكــن 
أن ينطبــق عــى كل اإلخصائيــن النفســين العياديــن 

ــع .  ــات و املواق يف كل األوق

الـدراسـات السابقة: 
وجــد بــوردرز (Borders .2006) يف بحثــه الــذي 
املفاهيميــة  اإلرشاف  أدبيــات  ملراجعــة  هــدف 
ــدريس  ــي امل ــاد النف ــن اإلرش ــة يف ميادي واإلمبريقي
يتضمــن  الــذي  اإلرشاف  أن  املرشــدين  وتعليــم 
اإلرشــاد  يف  الثقافيــة  بالتعدديــة  تتعلــق  جوانــب 
املــدريس لقــي قبــوال واهتامــا متزايــدا، كــا أن 
الدراســات التجريبيــة كانــت أقــل مــن نظرهتــا 
ــاردز )  ــر و ريتش ــع ويلل ــال م ــك احل ــة. كذل الكيفي
Wheeler & Richards, 2007)  يف مرجعتهــا لتلــك 

ــي 2005-1981  ــن عام ــت ب ــي مت ــات الت الدراس
املرشــدين  عــى  العيــادي  اإلرشاف  تأثــر  بشــأن 
خرجــوا  وقــد  وعمالئهــم  النفســين  واملعاجلــن 
ــادي  ــإلرشاف العي ــر ل ــاك تأث ــا أن هن ــة مفاده بنتيج
عــى الوعــي الــذايت ونمــو املهــارات والفاعليــة 

الذاتيــة لــدى املــرشف عليهــم.
لبعــض  التجميعيــة  املراجعــات  إطــار  ويف  أيضــا 
ــات  ــت موضوع ــي تناول ــاث الت ــات و األبح الدراس
فاعليــة اإلرشاف و تأثــره يف ممارســات برامــج رعايــة 
ــرت،  ــد كاربن ــام 2000-2012 وج ــن ع ــال م األطف
(Carpenter, Webb & Bos- بوســتك   &  ِوب ْ

  tock.2013)

ــا  ــط عندم ــه فق ــن أحوال ــون يف أحس أن اإلرشاف يك
ــم  ــل الدع ــا مث ــات وقضاي ــر بموضوع ــق األم يتعل
العاطفــي واالجتاعــي والعالقــات واملســاعدة يف 
إهنــاء املهــام املطلوبــة مــن املــرشف عليهــم. أمــا 
 (2015 Hill, Bond, Atkinson, وزمــالؤه  هــل 
( ,Woods, Gibbs, Howe & Morris فقــد قامــوا 

بإجــراء دراســة باســتخدام طريقــة جمموعــات الرتكيــز 
وعددهــا اثنتــا عــرشة جمموعــة مــن طلبــة علــم النفس 
الرتبــوي يف بريطانيــا حيــث تــم حتديــد مخســة جوانــب 
تتعلــق بخــرات وأســاليب تطويــر مهــارات املــارس 
ــي  ــم املهن ــارات التعل ــم مله ــل تطويره ــدرب مث واملت
ــاالت يف  ــية االنفع ــة بحساس ــتجابات املرتبط و االس
ــفت  ــد كش ــا فق ــه. أيض ــم و حاجات ــات التعل عملي
والنائــي  ســايمون  نموذجــي  أن  عــن  دراســتهم 
التكامــي يمثــالن إطــارا مناســبا وداعــا لتطويــر 



322

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )8(، العدد )1(،ج )1( جامعة احلدود الشمالية )مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م(      

مهــارات الطلبــة املتدربــن فهــا األكثــر مالءمــة 
لــإلرشاف العيــادي مــع طلبــة علــم النفــس الرتبــوي. 
ــه  ــي تواج ــات الت ــات و الصعوب ــار التحدي ــا يف إط أم
ــري )2016(  ــتنتجت امل ــد اس ــادي فق اإلرشاف العي
رضورة توفــر بيئــة تعلميــة مناســبة يف املؤسســات 
ــر  ــة النفســية باململكــة مــع العمــل عــى تطوي الصحي
ــات حمــددة للحكــم عــى  ــي يتضمــن آلي ــل إجرائ دلي
ــوات  ــق خط ــادي وف ــة اإلرشاف العي ــتوى ممارس مس
إجرائيــة تســهل مــن عمليــة التقييــم بعيــدا عــن 
الذاتيــة، إضافــة إىل أمهيــة قيــام اجلامعــات بالتوســع يف 
مقــررات الرامــج األكاديميــة التــي تعنــى بــاإلرشاف 

ــن.  ــاءة املرشف ــع كف ــي و رف ــادي النف العي
ــون  ــبانارقارد وأندرس ــق وس ــون وبارلن ــا ألفونس أم
  (Alfonsson, Parling, Spannargard,ــري ولندقري
قامــوا  فقــد    Andersson & Lundgren, 2018)

ــن  ــرتة م ــالل الف ــاالت خ ــات ومق ــة دراس بمراجع
2006 -2016 لتأثــرات اإلرشاف العيــادي عــى 
ــملت  ــرىض ش ــالء وامل ــى العم ــم وع ــرشف عليه امل
ــا  عــدة دول مثــل أمريــكا وأســرتاليا وأملانيــا وبريطاني
التــي كان مــن ضمــن املــرشف عليهــم لدهيــا حــاالت 
مــن روســيا وأوكرانيــا وقــد توصلــوا إىل أن اإلرشاف 
قــد يكــون لــه تأثــر عــى املــرشف عليهــم لكــن ليــس 
ــالوة  ــف ع ــه ضعي ــدوا أن ــث وج ــرىض حي ــى امل ع
ــه،  ــا علي ــا متفًق ــا إرشافي ــدوا نموذج ــم مل جي ــى أهن ع
ــن  ــف ع ــوع الكش ــل ملوض ــود جتاه ــة إىل وج إضاف
ــك  ــة. كذل ــات اإلرشافي ــات واملارس ــر العملي متغ
ويف نفــس الســياق اخلــاص بتأثــر اإلرشاف العيــادي 

ــن )2018(  ــرتي & بري ــر، مكنس ــرج قاردن ــد خ فق
ــن يف  ــن العامل ــى 106 م ــحية ع ــتهم املس ــن دراس م
املجــال الصحــي األســرتايل بنتيجــة تشــر إىل وجــود 
ــره إذا  ــادي وتأث ــة اإلرشاف العي ــى فاعلي ــواهد ع ش

ــم. ــم ومنظ ــار حمك ــم يف إط ت
مـن جانب آخـر فقد راجـع كل مـن بارت؛ قونسـالفز 
 ( Barrett, Gonsalves & Shires, 2019)و شـايرز
عـى  املسـتندة  األبحـاث  و  الدراسـات  مـن  عـددا 
العياديـة  اإلرشافيـة  املارسـة  براهـن  و  الشـواهد 
للمارسـن مـع الرتكيز عـى طلبة علم النفـس العيادي 
 2017-  2015 عامـي  بـن  واملنشـورة   )EBP(
مسـتهدين يف مراجعاهتـم بطريقـة ال PRISMA  وقـد 
اإلرشافيـة  األنشـطة  عـى  تركيـزا  هنـاك  أن  وجـدوا 
املسـتندة عـى الفيديـو، التغذيـة الراجعـة ، النمذجـة 
..الـخ مـع اسـتخدام نـاذج تقديـرات لضبـط العملية 

. اإلرشافيـة 
تواجـه  التـي  التحديـات  و  الصعوبـات  إطـار  أمـا يف 
املرشفـن العياديـن فقد قام فورشـاو وزمـالؤه 2019)   
(,Forshaw ,Sabin-Farrell & Schroder بمراجعـة 

جتميعيـة ركزت عـى فحص خـرة املرشفـن العيادين 
و قـد اسـتنتجوا أن هنـاك نقصـا يف خـرات املرشفـن 
تتضـح عند تعاملهم مـع املواقف الصعبـة ، كا أضافوا 
أن املـرشف جيـد صعوبـة يف التعامـل مـع املسـؤليات 
املوكلـة له يف العمـل العالجـي نتيجة ضعـف إمكاناته 

الفردية.
أيضـا ويف سـياق الصعوبـات و لكـن تلك التـي تواجه 
العمـل اإلرشايف العيـادي بصـورة عامـة ،  قـام واتكنز
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مـن  ألكثـر  جتميعيـة  بمراجعـة   )Watkins, 2019 

عرشيـن بحثـا متت خالل الفـرتة مـن 1995 – 2019 
و قـد خـرج بجملـة نتائـج أبرزهـا: ضعـف الشـواهد 
التـي تدعـم تأثـر اإلرشاف من أي نـوع كان ، وكذلك 
لألسـس  تفتقـر  عامـة  بصفـة  اإلرشاف  نـاذج  فـإن 
املبنـي عـى  العيـادي   أن اإلرشاف  ، كـا  األمبريقيـة 
الراهـن يبـدو حلـا و أمـال  أكثـر منـه واقعـا حاليـا ، 
و يضيـف بـأن املشـكالت املنهجيـة التـي ابتليـت هبـا 
يف  تتكـرر  و  قائمـة  تـزال  ال  التسـعينيات  دراسـات 

ممارسـاتنا اإلرشافيـة  البحثيـة الراهنـة. 
مـن  عرضـه  تـم  مـا  ضـوء  يف  القـول  يمكـن  إمجـاال 
دراسـات أن هنـاك تأثـًرا لـإلرشاف العيـادي عى نمو 
ويللـر  بذواهتـم  ووعيهـم  عليهـم  املـرشف  مهـارات 
 (Wheeler, Sue & Richards, 2017 )  وريشـاردز
 (Hill, Bond, At- هوكذلـك احلـال مـع  هـل وزمالئـ
 kinson, Woods, Gibbs, Howe & Morris, 2015)

أيضـا فقد أظهـرت دراسـة املـري )2016( احلاجة إىل 
توفـر بيئـة تعلميـة يف املواقـع التدريبيـة عـالوة عـى 
األدلـة اإلرشـادية لتفعيـل املارسـة اإلرشافيـة العيادية 
فورشـاو  اسـتنتج  فقـد  كذلـك  املناسـبة.  بالصـورة 
اخلـرات  يف  ضعفـا  هنـاك  أن   )2019( وزمـالؤه 
بـوردرز  أن  كـا  املرشفـن.  بعـض  لـدى  اإلرشافيـة 
وزمـالؤه )2006( و و اتكنـز )2019( قـد اسـتنتجوا 
أن هنـاك قلـة يف الدراسـات التجريبيـة امليدانيـة و أن 

لإلمبريقيـة. تفتقـر  املسـتخدمة  اإلرشاف  نـاذج 
يف ضـوء مـا متـت اإلشـارة إليـه فـإن البحـث احلـايل 
خيتلـف عـن ما سـبقه مـن دراسـات يف كونه قد سـعى 

ميدانيـا إىل تقـي صعوبـات اإلرشاف العيـادي مـن 
وجهـة نظـر املرشفـن املارسـن أنفسـهم وعالقـة كل 
ذلـك ببيئـات التدريـب واألقسـام األكاديميـة، و دور 
خـرات املرشفـن و مؤهالهتـم العلميـة يف الرفـع مـن 
الوعـي الـذايت للمـرشف عليهـم بقدراهتـم و حتسـن 

مسـتوياهتم املعرفيـة و املهاريـة.       

منهجية البحث وإجراءاته 
ملناسـبته  املقـارن  الوصفـي  املنهـج  الباحـث  اسـتخدم 

وأهدافـه. البحـث  هـذا  أسـئلة  لطبيعـة 
جمتمـع البحث: ويشـمل مجيع أعضاء هيئـة التدريس من 
محلة املاجسـتر والدكتـوراه املؤهلن لـإلرشاف العيادي 
العربيـة  اململكـة  بجامعـات  النفـس  علـم  أقسـام  يف 

السـعودية خـالل العـام الـدرايس 1440 / 1441.
باسـتخدام  عليهـا  احلصـول  تـم  وقـد  البحـث:  عينـة 
أسـلوب العينـة املتاحـة، و التي جلـأ هلا الباحـث مضطرا 
بسـبب الظـروف االسـتثنائية املصاحبة جلائحـة كورونا، 
مـن  إلكرتونيـة  نسـخة  بإرسـال  الباحـث  قـام  حيـث 
االسـتبانة عـن طريق وحـدات التدريب امليداين بالقسـم 
ألعضـاء هيئـة التدريـس ممـن حيـق هلـم اإلرشاف عـى 
طلبـة التدريـب امليـداين يف كل املراحل واملنتمن ألقسـام 
علـم النفـس يف سـبع جامعـات هـي: امللـك سـعود – 
اإلمـام حممـد بـن سـعود – اإلمام عبـد الرمحـن الفيصل 
– أم القـرى – امللـك عبـد العزيـز – القصيـم – األمـرة 
نـورة. لقـد بلـغ عـدد االسـتبانات املعـادة و املسـتوفية 
لـرشوط التحليـل اإلحصائـي سـبًعا و أربعـن اسـتبانة 

لسـبعة وأربعـن مشـاركا )18( ومشـاركة )29(.
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أداة البحث: 
صمـم الباحـث اسـتبانة مكونـة من مخسـة و ثالثـن بندا 
بعـد أن قـام بمراجعـة ألدبيـات موضـوع اإلرشاف العيادي 
و  سـابقة  دراسـات  و  نظريـة  أطـر  مـن  تراثـه  و  النفـي 
خـرة  مـن  الباحـث  يمتلكـه  مـا  عـى  اسـتنادا  كذلـك 
شـخصية يف هـذا املجـال ؛ ثـم قـام بعرضهـا عـى مخسـة 
مـن أعضـاء هيئـة التدريس بقسـم علـم النفـس بجامعة 
امللـك سـعود و الذيـن أبـدوا بعـض املالحظـات القيمـة 
سـواء عى الصياغـة اللغوية للعبـارات  أو توزيـع الفقرات 
عـى املحـاور عالوة عـى مقرتحـات باحلذف والـذي انتهى 

بحـذف ثالثة بنـود فأصبحت االسـتبانة مكونـة من اثنن 
و ثالثـن بنـدا بعـد موافقـة أكثر مـن 80% مـن املحكمن 
عـى ذلـك . أيضـا قـام الباحـث بالتحقـق مـن الـرشوط 
السـيكومرتية يف األداة مـن صـدق وثبـات وفـق اإلجراءات 

التالية:
1 - االتساق الداخ ي: 

تـم حسـاب االتسـاق الداخـي لـألداة باسـتخدام معامل 
ارتبـاط برسـون، حيـث تـم حسـاب معامل االرتبـاط بن 
درجـة كل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة بمحورهـا، كا هو 

موضـح يف اجلـدول )2( اآليت:

العددالموقعالعددالخبرةالعددالدرجةالعددالنوعالعددالجامعة
21صحي112-145محاضر18رجال28سعود
22تعليمي 610-2310أ.مساعد29نساء 19أخرى

1125+6أ.مشارك
4أستاذ

4747474743المجموع

جدول (1( 
خصائص العينة حسب متغيرات البحث

معامل االرتباطالفقرةالمحورمعامل االرتباطالفقرةالمحورمعامل االرتباطالفقرةالمحور

بيئة التدريب

1**0.48

األقسام األكاديمية

8**0.37

المشرفون

10**0.64

2**0.3814**0.7012**0.55
3**0.6317**0.4413**0.69
4**0.4618**0.6015**0.49
5**0.4419**0.4223*0.32
6**0.5020**0.5124**0.61
7**0.6622**0.6725**0.80
9**0.5926**0.4928**0.70

11**0.552**0.5729**0.53
16**0.5231**0.4230**0.69
21**0.40
32**0.71

جدول (2( 
حساب معامالت االرتباطات بين الفقرات ومحاورها

**دالة عند 0.01 *دالة عند 0.05 
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ــاط  ــل ارتب ــم معام ــدول )2( أن قي ــن اجل ــح م يتض
ــة  ــة ودال ــا موجب ــرات بمحوره ــن الفق ــرة م كل فق
عــدا   ،)0.0	( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــًا 
فقــرة واحــدة )23( كانــت دالــة عنــد مســتوى داللــة 
ــتبانة  ــرات االس ــع فق ــر إىل أن مجي ــا يش )0.05( مم
ــد  ــب، ويؤك ــي مناس ــاق داخ ــة اتس ــع بدرج تتمت
عــى  قــوة االرتبــاط الداخــي بــن مجيــع فقــرات أداة 

ــاط  ــل ارتب ــم معام ــدول )3( أن قي ــن اجل ــح م يتض
ــاس  ــا باملقي ــك ارتباطه ــا وكذل ــع بعضه ــاور م املح
الــكي موجبــة ودالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى الداللــة 
)	0.0( ؛ ممــا يشــر إىل أن مجيــع حمــاور االســتبانة 
تتمتــع بدرجــة اتســاق داخــي مناســب، ويؤكــد قــوة 
ــة  ــاور أداة الدراس ــع حم ــن مجي ــي ب ــاط الداخ االرتب

الدراســة؛ وعليــه فــإن هــذه النتيجــة توضــح اتســاق 
فقــرات أداة الدراســة بشــكل متكامــل، وصالحيتهــا 

ــداين. ــق املي للتطبي
ــون(  ــاط )برس ــل االرتب ــاب معام ــم حس ــك ت كذل
ــاور  ــن املح ــك ب ــا وكذل ــع بعضه ــاور م ــن املح ب
 )3( اجلــدول  يف  موضــح  هــو  كــا  ككل  واألداة 

ــايل: الت

وكذلــك ارتباطهــا باملقيــاس ككل؛ وعليــه فــإن هــذه 
النتيجــة توضــح اتســاق حمــاور أداة الدراســة بشــكل 
جيــد مــع بعضهــا ومــع املقيــاس ككل، وصالحيتهــا 

ــداين. ــق املي للتطبي
2 - الثبات: 

أوالً: معامل ألفا كرونباخ:

(الكلي)المشرفوناألقسام األكاديميةالمحور
0.821**0.52**0.56**بيئة التدريب

0.889**0.78**-األقسام األكاديمية
0.882**--المشرفون

**دالة عند 0.01 

جدول (3(
 حساب معامل االرتباط بين المحاور الثالثة واألداة الكلية

معامل ألفا كرونباخعدد الفقراتالمحور
120.761بيئة التدريب

100.685األقسام األكاديمية
100.796المشرفون

320.885ثبات األداة الكلي

جدول (4(
 حساب الثبات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ
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     قــام الباحــث باســتخدام طريقــة معامــل ألفــا 
كرونبــاخ حلســاب ثبــات حمــاور األداة، ولــألداة ككل 
كــا يظهــر مــن اجلــدول )4( ، و قــد بلــغ معامــل ألفــا 
ــة )	0.76(،  ــب القيم ــة التدري ــور بيئ ــاخ ملح كرونب
 ،)0.685( القيمــة  األكاديميــة  األقســام  وملحــور 
ــغ  ــن بل ــة )0.796( يف ح ــن القيم ــور املرشف وملح
ــاخ لــألداة ككل )0.885( وهــي  ــا كرونب معامــل ألف

     يتضــح مــن اجلــدول )5 ( أن معامــل الثبــات ملحــور 
وملحــور   ،)0.66	( القيمــة  بلــغ  التدريــب  بيئــة 
وملحــور   ،)0.7	4( القيمــة  األكاديميــة  األقســام 
ــًا مناســبًا  املرشفــن القيمــة )		0.7( ويعــد هــذا ثبات
ــدف  ــق ه ــة األداة لتحقي ــر إىل صالحي ــألداة وُيش ل

ــايل. ــث احل البح
عرض النتائج:

التحليــل  نتائــج  عــرض  اجلــزء  هــذا  يف  ســيتم 
البحــث. عينــة  أفــراد  الســتجابات  اإلحصائــي 

 
ــه  ــي تواجـ ــات التـ ــا الصعوبـ ــؤال األول: مـ      السـ
ـــام  ـــداين ك ـــب املي ـــة التدري ـــى طلب ـــة اإلرشاف ع عملي
الســـعودية؟  اجلامعـــات  يف  املرشفـــون  يدركهـــا 

األداة  صالحيــة  تؤكــد  جيــد،  ثبــات  معامــالت 
ــة . ــة احلالي ــدف الدراس ــق ه لتحقي

ثانيًا: التجزئة النصفية
     تــم حســاب معامــل الثبــات بطريقــة التجزئــة 
ــراون  ــيرمان – ب ــة س ــتخدمت معادل ــة، واس النصفي
ــاط، ويوضــح اجلــدول )5(  ــح معامــل االرتب لتصحي

ــاور: ــح املح ــد تصحي ــاط بع ــل االرتب معام

      لإلجابــة عــى هــذا الســؤال تــم اســتخدام مقيــاس 
ــا –  ــد م ــق إىل ح ــق – أواف ــي )أواف ــرت الثالث اليك
ــة  ــه عملي ــي تواج ــات الت ــة الصعوب ــارض( ملعرف أع
ــا  ــا يدركه ــداين ك ــب املي ــة التدري ــى طلب اإلرشاف ع
الســعودية  اجلامعــات  يف  األكاديميــون  املرشفــون 
ــا  ــد م ــق إىل ح ــًق = 3، أواف ــة: )أواف ــاألوزان اآلتي وب
ــاب  ــم حس ــج ت ــر النتائ ــارض = 1(، ولتفس = 2، أع
ــالل  ــن خ ــج م ــى النتائ ــم ع ــار احلك ــة معي ــول فئ ط
ــاوية  ــتويات متس ــة مس ــات إىل ثالث ــف اإلجاب تصني
ــة =  ــول الفئ ــة: ط ــة التالي ــالل املعادل ــن خ ــدى م امل
)أكــر قيمــة- أقــل قيمــة( ÷ عــدد فئــات املــدى التــي 
حددهــا الباحث وهــي ثــالث  = )1-3( ÷ 3= 0.66

لنحصل عى مدى املتوسطات التالية:

معامل الثبات بعد التصحيح بمعادلة سيبرمان –براونالمحاور
0.661بيئة التدريب

األقسام 
0.724األكاديمية

0.733المشرفون

جدول (5(
 حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية
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كا تــم اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافات 
املعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة عــى فقــرات أداة 

يوضـــح اجلـــدول )6( املتوســـطات واالنحرافـــات 
ـــي  ـــات الت ـــب للصعوب ـــك الرتتي ـــة وكذل املعياري
ـــب  ـــة التدري ـــى طلب ـــة اإلرشاف ع ـــه عملي تواج
ـــون  ـــون األكاديمي ـــا املرشف ـــا يدركه ـــداين ك املي
ـــط  ـــظ أن املتوس ـــعودية ويالح ـــات الس يف اجلامع
ــق  ــي تتعلـ ــات التـ ــور الصعوبـ ــايب ملحـ احلسـ
ببيئـــة التدريـــب حصـــل عـــى الرتتيـــب األول 
ويف املســـتوى العـــايل حيـــث بلـــغ )		4.	(، 
وجـــاء حمـــور الصعوبـــات املرتبطـــة باألقســـام 
ــتوى  ــاين ويف املسـ ــب الثـ ــة يف الرتتيـ االكاديميـ

الدراســة واجلــدول)6( يوضــح اســتجابة أفــراد عينــة 
البحــث لبنــود املحاورالثالثــة واالســتبانة ككل: 

املتوســـط بمتوســـط بلـــغ )9		.	(، حســـب 
ـــابقًا،  ـــج س ـــى النتائ ـــم ع ـــدد للحك ـــار املح املعي
ــق  ــي تتعلـ ــات التـ ــور الصعوبـ ــاء حمـ ــا جـ كـ
باملرشفـــن أنفســـهم  يف املرتبـــة الثالثـــة ويف 
ـــا  ـــط )44	.	( ، بين ـــط بمتوس ـــتوى املتوس املس
كان متوســـط املقيـــاس ككل بقيمـــة )4		.	( 
يف املســـتوى املتوســـط وفيـــا يـــي عـــرض 
ـــرات  ـــة لفق ـــات املعياري ـــطات واالنحراف للمتوس

املحـــاور الثالثـــة كـــا يـــي:
أوالً: صعوبات مرتبطه ببيئة التدريب:

عاليمتوسطضعيفالمدى
أعلى من 2.33 إلى 3أعلى من 1.66 إلى 2.33من  1 إلى 1.66مدى المتوسطات

جدول (6( 
حساب استجابات العينه على السؤال األول

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمحورالرقم

2.4130.3471صعوبات مرتبطة ببيئة التدريب1

2.3290.3382صعوبات مرتبطة باألقسام األكاديمية2

2.2440.3903صعوبات مرتبطة بالمشرفين أنفسهم3

2.3340.308االستبانة ككل4
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االنحراف المتوسط الحسابيالفقرةم
الترتيبالمعياري

عدم توفر أماكن ( غرف ) يمكن للمشرف/ه 1
2.5530.6181االجتماع فيها مع الطلبة

محدودية حجم  الممارسات  التطبيقية المسموح 12
2.5530.5822بها للطلبة في مواقع التدريب

7
محدودية بعض األدوات و الممارسات المتاحة 

في مواقع التدريب تقلل من فعالية العملية 
اإلشرافية

2.5110.5853

9
محدودية الصالحيات المسموح بها للمشرف/ه 

للتدخل و التعامل مع الحاالت المستفيدة في 
مواقع التدريب .

2.4470.7464

كثرة اإلجراءات اإلدارية و تعقيداتها في أغلب 11
2.4470.7165مواقع التدريب .

محدودية التسهيالت التي تقدمها مواقع التدريب 4
2.4040.6486للمتدربين يقلل من جدوى العملية اإلشرافية

عدم توفر أدوات قياس نفسية مناسبة ( حديثة ؛ 6
2.4040.6137متنوعة ..الخ ) .

عدم  توفر بيئة مناسبة تساعد في تجسيد أو 2
2.3830.6778تفعيل  العملية اإلشرافية الحقّة.

ضعف مستوى وكفاءة المشرف/ه الميداني ( 10
2.3830.5739الشريك التابع لموقع التدريب ).

5
عدم توفر أعداد مناسبة ( كافية)من الحاالت 

التي يمكن مناظرتها يضعف من فاعلية العمل 
اإلشرافي.

2.3620.73510

محدودية التسهيالت التي تقدمها مواقع التدريب 3
2.2980.65611للمشرفين األكاديميين.

عدم سماح بعض المواقع بتطبيق أدوات قياس و 8
2.2130.75012تشخيص و تقييم أساسيه.

2.4130.347محور صعوبات بيئة التدريب

جدول (7(
 حساب استجابات العينة على محولر الصعوبات المرتبطة ببيئة التدريب مرتبة  تنازليا 



 فهد الدليم: الصعوبات اليت تواجه اإلشراف العيادي كما يدركها املشرفون األكادمييون بأقسام علم النفس يف بعض اجلامعات ..... 344-311

329

تواجــه  التــي  الصعوبــات   )7( اجلــدول  يوضــح 
امليــداين  التدريــب  طلبــة  عــى  اإلرشاف  عمليــة 
ــات  ــون يف اجلامع ــون األكاديمي ــا املرشف ــا يدركه ك
ــة التدريــب وكانــت  الســعودية واملتعلقــة بمحــور بيئ
ــة العــايل، وبلــغ متوســط  أغلبهــا يف مســتوى الصعوب
ــاٍل،  ــة ع ــتوى صعوب ــور ككل )		4.	( وبمس املح
ــر  ــدم توف ــرة )ع ــى فق ــايب ألع ــط احلس وكان املتوس
ــه = 	55.	(  ــات التطبيقي ــة املارس ــرف، وحمدودي غ
بمســتوى صعوبــة عــاٍل، وألقــل فقــرة )عــدم الســاح 
بتطبيــق أدوات قيــاس وتقييــم  = 			.	( وبمســتوى 

ــط.  ــة متوس صعوب
وكانــت الفقــرات الثــالث األول حســب ترتيــب 
املتوســط ويف مســتوى الصعوبــة العــايل كالتــايل: 

عــدم توفــر أماكــن )غــرف( يمكــن للمــرشف/ه - 

االجتــاع فيهــا مــع الطلبــة عنــد زيارهتــم 
ــموح -  ــة املس ــات التطبيقي ــم املارس ــة حج حمدودي

ــب  ــع التدري ــة يف مواق ــا للطلب هب
ــة -  ــات املتعلق ــض األدوات واملارس ــة بع حمدودي

هبــا  يف مواقــع التدريــب تقلــل مــن جــدوى 
اإلرشاف. 

ترتيــب  حســب  األخرتــان  الصعوبتــان  وكانــت 
املتوســطات قــد جاءتــا يف مســتوى الصعوبــة املتوســط 

ــا كاآليت: ومه
مواقــع -  تقدمهــا  التــي  التســهيالت  حمدوديــة 

األكاديميــن. للمرشفــن  التدريــب 
عــدم ســاح بعــض املواقــع بتطبيــق أدوات قيــاس - 

ــية. ــخيص وتقييم أساس وتش
ثانيًا حمور األقسام األكاديمية: -

االنحراف المتوسط الحسابيالفقرةم
الترتيبالمعياري

عدم تقديم محفزات للمواقع التدريبية  ومن يعمل 6
2.7230.4521بها من األقسام العلمية.

7
ضعف العالقات و أساليب التواصل بين األقسام 
االكاديمية  والمواقع التدريبية تنعكس سلبا على 

مستوى التدريب عامة و اإلشراف خاصة
2.5530.5442

5
العملية االشرافية - بوضعها الراهن – ال تفي 
أو غير كافية لتحقيق أهداف التدريب الميداني 

المنشود ..
2.5110.6213

قصر فترة التدريب ( فصل دراسي واحد ) ال 1
2.4470.2894تسمح للمشرف/ه بعمل تقييمات موضوعية .

جدول (8(
 حساب استجابات العينة على محور الصعوبات المتعلقة باألقسام األكاديمية مرتبة تنازليا
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يوضـح اجلـدول )8( الصعوبـات التـي تواجـه عملية 
يدركهـا  كـا  امليـداين  التدريـب  طلبـة  عـى  اإلرشاف 
املرشفـون األكاديميون يف اجلامعات السـعودية واملتعلقة 
بمحـور األقسـام األكاديميـة وكانت أغلبها يف مسـتوى 
الصعوبـة العايل، وبلغ متوسـط املحـور ككل )9		.	( 
وبمسـتوى صعوبـة متوسـط، وكان املتوسـط احلسـايب 
 )	.7		  = حمفـزات  تقديـم  )عـدم  صعوبـة  ألعـى 
بمسـتوى صعوبـة عـاٍل، وألقـل صعوبـة )التدخـالت 
 )	.766  = املرشفـون  يتبعهـا  التـي  التقييـم  طـرق  يف 

وبمسـتوى صعوبـة متوسـط. 
ترتيـب  حسـب  األول  الثـالث  الصعوبـات  وكانـت 

كالتـايل:  العـايل  الصعوبـة  مسـتوى  ويف  املتوسـط 
عـدم تقديم حمفـزات للمواقع التدريبيـة ومن يعمل - 

هبا من األقسـام العلمية.

ضعـف العالقات وأسـاليب التواصل بن األقسـام - 
األكاديميـة واملواقـع التدريبيـة، تنعكـس سـلبا عى 

مسـتوى التدريب عامـة واإلرشاف خاصة.. 
العمليـة اإلرشافيـة -بوضعهـا الراهـن– ال تفي أو - 

غـر كافيـه لتحقيـق أهـداف التدريب.
ترتيـب -  حسـب  األخرتـان  الصعوبتـان  وكانـت 

املتوسـط قـد وقعتـا يف مسـتوى الصعوبة املتوسـط 
و مهـا:

التدخـالت يف أسـاليب تطبيـق اإلرشاف مـن قبـل - 
بعـض مسـؤويل املواقـع او جلـان القسـم والكليـة.

التدخالت يف طـرق وإجراءات التقييـم التي يتبعها - 
املـرشف/ه من قبل بعض مسـؤويل املواقـع أو جلان 

والكلية.   القسم 
ثالثًا: حمور الصعوبات املتعلقة باملرشفني:

االنحراف المتوسط الحسابيالفقرةم
الترتيبالمعياري

عدم توفر نماذج إشرافية عملية سائدة و مجربه 2
2.4040.6485يمكن اإلستهداء بها

عدم توفر بعض المهارات األساسية المطلوبة  10
2.4040.6806لإلرشاد والعالج لدى طلبة المشرف/ه.

عدم توفر أدلة إجرائية توضيحية خاصة بعملية 3
2.3830.5737اإلشراف .

عدم وضوح إجراءات التقييم وتركها عرضة 4
2.1910.6128الجتهادات المشرف/ه في كثير من األحيان .

التدخالت في أساليب تطبيق اإلشراف من قبل 8
1.9150.8039بعض مسؤولي المواقع أو لجان القسم والكلية .

9
التدخالت في طرق وإجراءات التقييم التي يتبعها 

المشرف/ه من قبل بعض مسؤولي المواقع أو 
لجان القسم والكلية.

1.7660.75710

2.3290.338محور األقسام األكاديمية
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يوضــح اجلــدول )9( الصعوبــات التــي تواجــه عملية 
ــا  ــا يدركه ــداين ك ــب املي ــة التدري ــى طلب اإلرشاف ع
الســعودية  اجلامعــات  يف  األكاديميــون  املرشفــون 
وتوزعــت  أنفســهم  املرشفــن  بمحــور  واملتعلقــة 
الصعوبــة،  يف  واملتوســط  العــايل  املســتوى  بــن 

ــتوى  ــور ككل )44	.	( وبمس ــط املح ــغ متوس وبل
ــى  ــايب ألع ــط احلس ــط، وكان املتوس ــة متوس صعوب
صعوبــه )عــدم تواجــد املــرشف أثنــاء مناظــرة الطلبــة 
عــاٍل،  صعوبــة  بمســتوى   )	.6	7  = للحــاالت 
ــة  ــن بإمكاني ــة املرشف ــدم قناع ــة )ع ــل صعوب وألق

الترتيباالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرةم

عدم تواجد المشرف/ه أثناء مناظرة طلبته لبعض 2
2.6170.6441الحاالت أو معاينتها

عدم توفر صفات إشرافية عيادية كافية لدى بعض 3
2.4470.6182المشرفين .

4
عدم وعي بعض المشرفين بالنماذج النظرية 
المتخصصة  في أدبيات  اإلشراف من أجل 

توظيفها و تطبيقها في العملية اإلشرافية
2.4040.6803

9
صعوبة متابعة الطلبة من قبل المشرف/ه و 

معايشتهم خالل فترة التدريب بصفة شبه يومية ، 
طالما أنه/ا ليس من العاملين في مواقع التدريب.

2.4040.6484

5
قيام بعض المشرفين باإلشراف على بعض 
المتدربين ممن ليسوا في التخصص الدقيق 

للمشرف/ه .
2.3400.7875

ضعف الدافعية لدى المشرف/ه لعدم قناعته 6
2.2130.6896بإمكانات موقع التدريب .

التعارض أحيانا بين متطلبات المشرف/ه و رؤية 10
2.1910.4957مسؤولي الموقع .

عدم جدية بعض المشرفين وعدم تقديرهم ألهمية 1
2.1060.6678العملية اإلشرافية.

عدم تحمس بعض المشرفين  للعمل اإلشرافي لعدم 7
2.0000.6259قناعتهم بآليات توزيع الطلبة وتخصيصهم .

عدم قناعة المشرف/ه بإمكانية تطوير طلبته/ا 8
1.7230.68210لمهارات وأساليب أساسية في اإلرشاد و العالج .

2.2440.390محور المشرفين

جدول (9(
 حساب استجابات العينة على محور الصعوبات المرتبط بالمشرفين أنفسهم مرتبة تنازليا
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تطويــر طلبتهــم للمهــارات األساســية = 		7.	( 
وبمســتوى صعوبــة متوســط.

ــب  ــب ترتي ــالث األول حس ــات الث ــت الصعوب وكان
ــايل:  ــايل كالت ــة الع ــتوى الصعوب ــط ويف مس املتوس

عــدم تواجــد املــرشف/ه أثنــاء مناظــرة طلبتــه/ا - 
لبعــض احلــاالت أو معاينتهــا. 

عــدم توفــر صفــات إرشافيــة عياديــة كافيــة لــدى - 
بعــض املرشفــن..

ــة -  ــاذج النظري ــن بالن ــض املرشف ــي بع ــدم وع ع
أجــل  مــن  اإلرشاف  أدبيــات  يف  املتخصصــة 

توظيفهــا وتطبيقهــا يف العمليــة اإلرشافيــة.
ــب -  ــب ترتي ــان حس ــان األخرت ــت الصعوبت وكان

ــط  ــة املتوس ــتوى الصعوب ــا يف مس ــط جاءت املتوس
مهــا:

ــل اإلرشايف -  ــن للعم ــض املرشف ــس بع ــدم حتم ع

الطلبــة  توزيــع  بآليــات  قناعتهــم  لعــدم 
 . . ختصيصهــم و

تطويــر -  بإمكانيــة  املــرشف/ه  قناعــة  عــدم 
طلبتــه/ا ملهــارات وأســاليب أساســية يف اإلرشــاد 

والعــالج.
إجابة السؤال الثاين:

- هــل توجــد فــروق دالــة يف وجهــات نظــر املرشفــني 
للصعوبــات التــي تواجههــم خــال إرشافهــم العيادي 
عــى طلبــة التدريــب امليــداين يمكــن أن تعــزى ملتغــر 

اجلامعــة؟

يف  املرشفـن  نظـر  وجهـات  اختـالف  عـى  للتعـرف 
اجلامعـات السـعودية حـول الصعوبـات التـي تواجـه 
عمليـة اإلرشاف عـى طلبـة التدريب امليـداين باختالف 
الباحـث  التـي ينتمـون هلـا؛ اسـتخدم  متغـر اجلامعـة 
اختبـار مان وتنـي ، كا تبـن النتائج يف اجلـدول )10(:

متوسط العددالجامعةالمحور
الداللةUWZمجموع الرتبالرتب

صعوبات بيئة 
التدريب

2824,48685,50الملك سعود
252,50442,500,2940,768

1923,29442,50أخرى
صعوبات 

مرتبطة باألقسام 
األكاديمية

2824,23678,50الملك سعود
259,50449,500,1420,887

1923,66449,50أخرى

صعوبات مرتبطة 
بالمشرفين

2824,73692,50الملك سعود
245,50435,500,4480,654

1922,92435,50أخرى

الدرجة الكلية 
للصعوبات

2824,59668,50الملك سعود
249,50439,500,3590,720

1923,13439,50أخرى

جدول ( 10(
 حساب نتائج مان ويتني للفروق في الصعوبات وفقا لمتغير الجامعة
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يتضـــح مـــن اجلـــدول )10( وفيـــا بتعلـــق 
ــت  ــة U بلغـ ــب أن قيمـ ــة التدريـ ــور بيئـ بمحـ
إحصائيـــًا  دالـــة  غـــر  وهـــي   )	5	.50(
عنـــد مســـتوى داللـــة )0.05(، حيـــث إن 
قيمـــة مســـتوى الداللـــة املقرتنـــة هبـــا بلغـــت 
ــتوى  ــن مسـ ــر مـ ــة أكـ ــي قيمـ )0.768( وهـ
ــه ال  ــى أنـ ــدل عـ ــا يـ ــوب، ممـ ــة املطلـ الداللـ
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة، أي أنـــه 
ـــن  ـــر املرشف ـــات نظ ـــالف يف وجه ـــد اخت ال يوج
ــول  ــعودية حـ ــات السـ ــن يف اجلامعـ األكاديميـ
ـــى  ـــة اإلرشاف ع ـــه عملي ـــي تواج ـــات الت الصعوب
ــات  ــق بصعوبـ ــداين تتعلـ ــب امليـ ــة التدريـ طلبـ
ـــر  ـــزى ملتغ ـــن أن تع ـــب يمك ـــة التدري ـــور بيئ حم

اجلامعـــة التـــي ينتســـبون هلـــا. 
ـــد  ـــة فق ـــام األكاديمي ـــور األقس ـــق بمح ـــا بتعل وفي
ـــر  ـــا غ ـــي أيض ـــة U )59.50	( وه ـــت قيم بلغ
ـــة )0.05(،  ـــتوى دالل ـــد مس ـــًا عن ـــة إحصائي دال
حيـــث إن قيمـــة مســـتوى الداللـــة املقرتنـــة 
هبـــا بلغـــت )0.887( وهـــي قيمـــة أكـــر مـــن 
ـــه  ـــى أن ـــدل ع ـــا ي ـــوب، مم ـــة املطل ـــتوى الدالل مس
ـــه  ـــة، أي أن ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــد ف ال توج
ـــن  ـــر املرشف ـــات نظ ـــالف يف وجه ـــد اخت ال يوج
ــول  ــعودية حـ ــات السـ ــن يف اجلامعـ األكاديميـ
الصعوبـــات التـــي تواجـــه عمليـــة اإلرشاف 
ترتبـــط  و  امليـــداين  التدريـــب  عـــى طلبـــة 
ـــزى  ـــن أن تع ـــة  يمك ـــام األكاديمي ـــور األقس بمح
ـــا . ـــون هل ـــي ينتم ـــة الت ـــر اجلامع ـــالف متغ إلخت

أمـــا مـــا يتصـــل بمحـــور املرشفـــن فقـــد 
ـــة  ـــر دال ـــي غ ـــة  U )45.50	( وه ـــت قيم بلغ
ـــث  ـــة )0.05(، حي ـــتوى دالل ـــد مس ـــًا عن إحصائي
ـــت  ـــا بلغ ـــة هب ـــة املقرتن ـــتوى الدالل ـــة مس إّن قيم
ــتوى  ــن مسـ ــر مـ ــة أكـ ــي قيمـ )0.654( وهـ
ــه ال  ــى أنـ ــدل عـ ــا يـ ــوب، ممـ ــة املطلـ الداللـ
ـــه ال  ـــة، أي أن ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــد ف توج
ـــن يف  ـــر املرشف ـــات نظ ـــالف يف وجه ـــد اخت يوج
ـــي  ـــات الت ـــول الصعوب ـــعودية ح ـــات الس اجلامع
ـــب  ـــة التدري ـــى طلب ـــة اإلرشاف ع ـــه عملي تواج
ـــات املتعلقـــة باملرشفـــن  ـــداين يف حمـــور الصعوب املي
أنفســـهم يمكـــن أن تنســـب لالختـــالف يف متغـــر 

ـــا. ـــون هل ـــي ينتم ـــة الت اجلامع

إجابة السؤال الثالث: 
ـــر  ـــات نظ ـــة يف وجه ـــروق دال ـــد ف ـــل توج - ه
ـــال  ـــم خ ـــي تواجهه ـــات الت ـــني للصعوب املرشف
ــب  ــة التدريـ ــى طلبـ ــادي عـ ــم العيـ إرشافهـ

ـــوع؟ ـــر الن ـــزى ملتغ ـــن أن تع ـــداين يمك املي
للتعـــرف عـــى مـــدى وجـــود اختـــالف 
ــات  ــن يف اجلامعـ ــر املرشفـ ــات نظـ يف وجهـ
الســـعودية حـــول الصعوبـــات التـــي تواجـــه 
التدريـــب  طلبـــة  عـــى  اإلرشاف  عمليـــة 
ـــتخدم  ـــوع،  اس ـــر الن ـــالف متغ ـــداين باخت املي
الباحـــث اختبـــار )مـــان وتنـــي( لعينتـــن 
ــدول  ــج يف اجلـ ــن النتائـ ــا تبـ ــتقلتن، كـ مسـ

)11( التـــايل:
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يتضــح مــن اجلــدول )11( وفيــا يتعلــق بمحــور بيئــة 
ــت  ــي )U( بلغ ــان وتن ــار م ــة اختب ــب أن قيم التدري
)50.	5	( وهــي غــر دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 
داللــة )0.05(، حيــث أن قيمــة مســتوى الداللــة 
املقرتنــة هبــا بلغــت )	0.85( وهــي قيمــة أكــر مــن 
ــه ال  ــى أن ــدل ع ــا ي ــوب، مم ــة املطل ــتوى الدالل مس
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة، أي أنــه ال يوجــد 
ــات  ــن يف اجلامع ــر املرشف ــات نظ ــالف يف وجه اخت
الســعودية حــول الصعوبــات املرتبطــة ببيئــة التدريــب 
والتــي تواجــه عمليــة اإلرشاف عــى طلبــة التدريــب  

ــوع. ــر الن ــزى ملتغ ــن أن تع يمك
املتعلقــة  الصعوبــات  بمحــور  يتعلــق  فيــا  أمــا 
باألقســام األكاديميــة فقــد بلغــت قيمــة اختبــار 
ــة  ــر دال ــة غ ــي قيم ــي )U( )00.	5	( وه ــان وتن م
ــث أن  ــة )0.05(، حي ــتوى دالل ــد مس ــًا عن إحصائي
قيمــة مســتوى الداللــة املقرتنــة هبــا بلغــت )	0.84( 

وهــي قيمــة أكــر مــن مســتوى الداللــة املطلــوب، ممــا 
يــدل عــى أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة، 
أي أنــه ال يوجــد اختــالف يف وجهــات نظــر املرشفــن 
يف اجلامعــات الســعودية حــول الصعوبــات التــي 
تواجــه عمليــة اإلرشاف عــى طلبــة التدريــب امليــداين 

ــوع.  ــر الن ــالف متغ باخت
مــن جانــب آخــر وفيــا يتعلــق بمحــور املرشفــن  فقد 
 )	55.00( )U( ــي ــان وتن ــار م ــة اختب ــت قيم بلغ
ــة )0.05(،  ــد مســتوى دالل ــًا عن ــة إحصائي وهــي دال
هبــا  املقرتنــة  الداللــة  مســتوى  قيمــة  إن  حيــث 
ــة  ــتوى الدالل ــن مس ــل م ــي أق ــت )9	0.0( وه بلغ
ــروق ذات  ــد ف ــه توج ــى أن ــدل ع ــا ي ــوب، مم املطل
داللــة إحصائيــة، أي أنــه يوجــد اختــالف يف وجهــات 
ــعودية  ــات الس ــن يف اجلامع ــن األكاديمي ــر املرشف نظ
حــول الصعوبــات التــي تواجــه عمليــة اإلرشاف عــى 
ــن  ــة املرشف ــة برؤي ــداين واملتعلق ــب املي ــة التدري طلب

متوسط العددالمجموعةالمحور
الداللةUWZمجموع الرتبالرتب

صعوبات 
بيئة 

التدريب

1824.47440.50ذكور
252.500687.5000.187-0.852

2923.71687.50إناث

صعوبات 
مرتبطه 
باألقسام 
األكاديدية

1824.50441.00ذكور

252.00687.5000.199-0.843
2923.69687.00إناث

صعوبات 
مرتبطة 

1829.89538.00ذكور
155.00590.002.340-0.019

2920.34590.00إناث

جدول (11( 
حساب قيمة مان وتني ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات الرتب
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ألنفســهم  تعــزى ملتغــر النــوع وذلــك لصالــح 
ــق  ــات تتعل ــود صعوب ــدون بوج ــن يعتق ــور الذي الذك
ــغ  ــور بل ــب للذك ــط الرت ــن ، ألن متوس ــم كمرشف هب
ــب  ــط الرت ــن متوس ــر م ــو أك ــة )9.89	( وه القيم

ــة )4	.0	(. ــغ القيم ــذي بل ــاث وال لإلن
إجابة السؤال الرابع:

- هــل توجــد فــروق دالــة يف وجهــات نظــر املرشفــني 
للصعوبــات التــي تواجههــم خــال إرشافهــم العيادي 

عــى طلبــة التدريــب امليــداين يمكــن أن تعــزى ملتغــر 
الدرجــة العلميــة؟

للتعــرف عــى اختــالف وجهــات نظــر املرشفــن 
يف اجلامعــات الســعودية حــول الصعوبــات التــي 
تواجــه عمليــة اإلرشاف عــى طلبــة التدريــب امليــداين 
باختــالف متغــر الدرجــة العلميــة اســتخدم الباحــث 
ــج يف  ــن النتائ ــا تب ــس(، ك ــكال وال ــار )كروس اختب

ــاه: ــدول )12( أدن اجل

متوسط العددالمجموعةالمحاور
الرتب

قيمة كاي 
تربيع

 درجة
الداللةالحرية

صعوبات تتعلق 
ببيئة التدريب

1425.11محاضر

3.02530.388
2321.70أستاذ مساعد
623.42أستاذ مشارك

434.25أستاذ

صعوبات تتعلق 
باألقسام األكاديمية

1429.00محاضر

5.78630.123
2319.22أستاذ مساعد

629.50أستاذ مشارك

425.75أستاذ

صعوبات تتعلق
بالمشرفين

1422.93محاضر

2.42930.488
2322.54أستاذ مساعد

632.00أستاذ مشارك

424.13أستاذ

جدول (12(
اختبار كروسكال واليس لداللة الفروق في وجهات نظر المشرفين باختالف الدرجة العلمية
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يتضــح مــن اجلــدول )12( نتائــج اختبــار )كروســكال 
واليــس( لداللــة الفــروق بــن الفئــات  األربــع 
)حمــارض/ه – أســتاذ مســاعد – أســتاذ مشــارك - 
أســتاذ( يف وجهــات نظرهــم حــول الصعوبــات التــي 
تواجــه عمليــة اإلرشاف عــى طلبــة التدريــب امليــداين 
ــج  ــر النتائ ــة، وتش ــة العلمي ــر الدرج ــوء متغ يف ض
ــن  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج اىل ع
الفئــات األربــع يف رؤيتهــم للصعوبــات عــى املحــاور 
األكاديميــة،  األقســام  التدريــب،  )بيئــة  الثــالث  
املرشفــون ( وذلــك ألن قيمــة اختبــار كروســكال 
ــة  ــتوى دالل ــد مس ــًا عن ــة إحصائي ــر دال ــس غ والي
)0.05( للمحــاور الثــالث  حيــث كانــت قيمــة 
مســتوى الداللــة املقرتنــة هبــا أكــر مــن )0.05( 
مــن  أكــر  ومجيعهــا   )0.488  ،0.			  ،0.	88(
ــد  ــه ال توج ــي أن ــا يعن ــوب مم ــة املطل ــتوى الدالل مس

فــروق بــن املجموعــات يف وجهــات نظرهــم حــول 
ــادي  ــة اإلرشاف العي ــه عملي ــي تواج ــات الت الصعوب

ــة. ــة العلمي ــر الدرج ــالف متغ باخت

إجابة السؤال اخلامس:
- هــل توجــد فــروق دالــة يف وجهــات نظــر املرشفــني 
للصعوبــات التــي تواجههــم خــال إرشافهــم العيادي 
عــى طلبــة التدريــب امليــداين يمكــن أن تعــزى ملتغــر 

اخلــرة اإلرشافيــة؟
يف  املرشفــن  وجهــات  اختــالف  عــى  للتعــرف 
التــي  الصعوبــات  حــول  الســعودية  اجلامعــات 
تواجــه عمليــة اإلرشاف عــى طلبــة التدريــب امليــداين 
باختــالف متغــر ســنوات اخلــرة اإلرشافيــة اســتخدم 
ــج يف  ــن النتائ ــا تب ــس(، ك ــكال والي ــار )كروس اختب

اجلــدول )13( التــايل:

متوسط العددالمجموعة
الرتب

قيمة كاي 
الداللةتربيع

بيئة التدريب
11217.96-5 سنوات

8.01920.018 61018.05-10 سنوات
112529.28 سنة فأكثر

األقسام 
األكاديمية

11228.17-5 سنوات

5.57120.062 61015.25-10 سنوات

102525.50 سنة فأكثر

جدول (13(
اختبار كروسكال واليس لداللة الفروق في آراء المشرفين باختالف متغير الخبرة اإلشرافية
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يتضــح مــن اجلــدول )13( نتائــج اختبــار )كروســكال 
ــات )5-1  ــن املجموع ــروق ب ــة الف ــس( لدالل والي
& 11ســنه فأكثــر( يف  6-10 ســنوات  ؛  ســنوات 
ــه  ــي تواج ــات الت ــول الصعوب ــم ح ــات نظره وجه
امليــداين  التدريــب  طلبــة  عــى  اإلرشاف  عمليــة 
باختــالف متغــر ســنوات اخلــرة اإلرشافيــة، وتشــر 
ــة بــن  ــة إحصائي النتائــج اىل وجــود فــروق ذات دالل
املجموعــات فيــا يتعلــق بمتغــر بيئــة التدريــب 
حيــث بلغــت قيمــة اختبــار كروســكال واليــس 
ــد مســتوى  ــًا عن ــة إحصائي )9	8.0( وهــي قيمــة دال
داللــة )0.05( نظــرًا ألن قيمــة مســتوى الداللــة 

املقرتنــة هبــا بلغــت القيمــة )8	0.0( وهــي أقــل مــن 
ــن  ــروق ب ــة الف ــوب، وملعرف ــة املطل ــتوى الدالل مس
املجموعــات ولصالــح أي جمموعــة تــم اســتخدام 
ــكل  ــالث )بش ــات الث ــي للمجموع ــان وتن ــار م اختب
ــن )5-1  ــن املجموعت ــروق ب ــدت الف ــي( ووج ثنائ
ســنوات و 11 ســنه فأكثــر( لصالــح ال11 ســنة 
فأكثــر وكذلــك بــن )6-10 ســنوات و11 ســنه 
فأكثــر( لصالــح جمموعــة ال 11 ســنه  فأكثــر ، بينــا ال 
توجــد فــروق بــن جمموعتــي )1-5 ســنوات و10-6 
ســنوات(، وذلــك كــا هــو موضــح يف اجلــدول ) 14( 

ــايل: الت

المشرفون

11230.38-5 سنوات

4.42620.109 61018.40-10 سنوات

112523.18 سنة  فأكثر

متوسط العددالمجموعة
الرتب

مجموع 
الداللةUWZالرتب

11210.75129.00-5 سنوات
51.000129.0000.607-0.544

61012.40124.00-10 سنوات
11213.71164.50-5 سنوات

86.500164.5002.070-0.038
112521.54538.50 سنة فأكثر
61011.15111.50-10 سنوات

56.500111.5002.519-0.012
112520.74518.50 سنة فأكثر

جدول (14(
 حساب قيمة مان وتني للمجموعات الثالث ( الشكل الثنائي ) ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق باختالف 

متغير الخبرة 
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إجابة السؤال السادس:
- هــل توجــد فــروق دالــة يف وجهــات نظــر املرشفــني 
للصعوبــات التــي تواجههــم خــال إرشافهــم العيادي 
عــى طلبــة التدريــب امليــداين يمكــن أن تعــزى ملتغــر 

املوقــع التدريبــي؟
يف  املرشيــون  وجهــات  اختــالف  عــى  للتعــرف 

يتضــح مــن اجلــدول )15( وفيــا بتعلــق بمحــور بيئــة 
ــة  ــي قيم ــت )609.	( وه ــة ت بلغ ــب أن قيم التدري
ــة )0.05(،  ــتوى دالل ــد مس ــًا عن ــة إحصائي ــر دال غ
حيــث أن قيمــة مســتوى الداللــة املقرتنــة هبــا بلغــت 
)5		.0( وهــي أكــر مــن مســتوى الداللــة املطلوب، 
ممــا يــدل عــى أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة 
ــات  ــالف يف وجه ــد اخت ــه ال يوج ــة، أي أن إحصائي
نظــر املرشفــن األكاديميــن حــول الصعوبــات التــي 
تواجــه عمليــة اإلرشاف واملتعلقــة  بمحــور بيئــة 

ــي.  ــع التدريب ــر املوق ــالف متغ ــب باخت التدري

التــي  الصعوبــات  حــول  الســعودية  اجلامعــات 
تواجــه عمليــة اإلرشاف عــى طلبــة التدريــب امليــداين 
باختــالف متغــر موقــع التدريــب، الــذي مــارس فيــه 
ــة، اســتخدم الباحــث  ــه اإلرشافي ــر أعال املــرشف أكث
اختبــار )ت( لعينتــن مســتقلتن، كــا تبــن النتائــج يف 

ــاه : ــدول )15( أدن اجل

وفيــا بتعلــق بمحــور األقســام األكاديميــة فقــد بلغت 
ــًا  ــة إحصائي قيمــة ت )	0.56( وهــي قيمــة غــر دال
عنــد مســتوى داللــة )0.05(، حيث أن قيمة مســتوى 
ــر  ــي أك ــت )0.577( وه ــا بلغ ــة هب ــة املقرتن الدالل
مــن مســتوى الداللــة املطلــوب، ممــا يــدل عــى أنــه ال 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة، أي أنــه ال يوجــد 
اختــالف يف وجهــات نظــر املرشفــن األكاديميــن يف 
اجلامعــات الســعودية حــول الصعوبــات التــي تواجــه 
عمليــة اإلرشاف املتعلقــة بمحــور األقســام األكاديمية 

يمكــن أن تعــزى ملتغــر املوقــع التدريبــي. 

االنحراف المتوسطالعددالمجموعةالمحور
الداللةقيمة تالمعياري

صعوبات تتعلق ببيئة 
التدريب

2130.143.82صحي
1.6090.115

2228.904.49تعليمي

صعوبات تتعلق باألقسام 
األكاديمية

2123.662.79صحي
0.5620.577

2223.093.81تعليمي

صعوبات تتعلق 
بالمشرفين

2122.803.29صحي
0.5700.572

2222.134.34تعليمي

جدول (15(
حساب قيمة اختبار(ت) للفروق بين وجهات نظر المشرفين باختالف متغير المركز 
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أمــا فيــا بتعلــق بمحــور املرشفــن أنفســهم فقــد بلغت 
ــًا  ــة إحصائي قيمــة ت )0.570( وهــي قيمــة غــر دال
عنــد مســتوى داللــة )0.05(، حيث أن قيمة مســتوى 
ــر  ــي أك ــت )	0.57( وه ــا بلغ ــة هب ــة املقرتن الدالل
مــن مســتوى الداللــة املطلــوب، ممــا يــدل عــى أنــه ال 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة، أي أنــه ال يوجــد 
اختــالف يف وجهــات نظــر املرشفــن األكاديميــن يف 
اجلامعــات الســعودية حــول الصعوبــات التــي تواجــه 
عمليــة اإلرشاف املتعلقــة بمحــور املرشفــن يمكــن أن 

تعــزى ملتغــر املوقــع التدريبــي.

تفسر النتائج ومناقشتها:
تكشــف النتائــج اخلاصــة بالســؤال األول أن متوســط 
التدريــب  ببيئــة  املرتبطــة  الصعوبــات  مســتوى 
ــالث  ــاور الث ــن املح ــى ب ــور األول واألع ــو املح ه
املرشفــون  يدركهــا  كــا  الصعوبــات  مســتوى  يف 
األكاديميــون، فيــا جــاءت الصعوبــات املرتبطــة 
ــس  ــراءات التدري ــة وإج ــام األكاديمي ــل األقس بعم
ــم  ــن نظرهت ــور املرشف ــك حم ــا، وكذل ــب فيه والتدري
ألنفســهم كجــزء مــن الصعوبــة يف املســتوى املتوســط 

ــة.  ــن الصعوب م
ــة  ــور بيئ ــى حم ــن ع ــتجابات املرشف ــن اس ــح م يتض
ــرش  ــي ع ــات االثن ــن الصعوب ــرشًا م ــب أن ع التدري
أو مــا نســبته )%83 ( جــاءت يف املســتوى األعــى 
ــل  ــا توص ــع م ــق م ــة تتف ــي نتيج ــة وه ــن الصعوب م
ــم  ــة التعل ــر بيئ ــول فق ــري )2016 ( ح ــث امل ــه بح ل
والتدريــب يف املؤسســات الصحيــه يف مواردهــا و 

ممــا  واإلجرائيــه  التنظيميــة  وهيكالهتــا  إمكاناهتــا 
جيعلهــا عاجــزة عــن تلبيــة احتياجــات العمليــة 

اإلرشافيــة وتعزيــز متطلباهتــا.
ــبة،  ــن مناس ــر أماك ــدم توف ــة ع ــت صعوب ــد حل لق
مــن  املــرشف/ه  حيــرم  ممــا  التدريــب  مواقــع  يف 
احلــاالت  تواجــد  موقــع  يف  بطلبتــه/ا   االجتــاع 
يف قائمــة الصعوبــات التــي متثــل عقبــة يف حتقيــق 
ــة. إن  ــورة املأمول ــة بالص ــة اإلرشافي ــداف العملي أه
عــدم توفــر أماكــن مناســبة ارتبــط بــه كصعوبــة 
ــة  ــن حمدودي ــر املرشف ــة نظ ــن وجه ــة م ــرة ومهم كب
ــا  ــوم هب ــن أن يق ــي يمك ــات الت ــات والتطبيق املارس
املرشفــون مــع طلبتهــم فانعكــس ذلــك عــى ضعــف 
ــرة  ــاء مناظ ــه اإلرشايف أثن ــب والتوجي ــة والتعقي املتابع
احلــاالت ســواء كان ذلــك مــن خــالل تطبيــق أدوات 
ــات  ــق فني ــزات لتطبي ــم أو جتهي ــاس والتقيي ــل القي مث
مثــل ممارســة االســرتخاء لتقديــم تغذيــة راجعــة 
ــون  ــف املرشف ــا يق ــة. هن ــاالت فعلي ــع ح ــة وم فوري
عاجــزون عــن عمــل أي شــئ يســاعد يف تطويــر 
ــم  ــدى طلبته ــه ل ــب وخرات ــارات التدري ــة مه وتنمي
ــم  ــة طلبته ــم يف متابع ــهم وجديته ــم محاس ــا يفقده مم
ــة  ــإن حمدودي ــا ف ــبوعيا. أيض ــة أس ــارات منتظم بزي
بضوابــط  ترتبــط  اإلرشافيــة  امليدانيــة  املارســات 
وإجــراءات التعليــات التــي تضعهــا مواقــع التدريــب 
كقيــود حتــد مــن فــرص اســتثار تواجدهــم يف املواقــع 
ــراءات  ــى إج ــاره ع ــم و اقتص ــد عمله ــك بتقيي وذل
ــا  ــل معه ــاالت والتعام ــرة احل ــن ملناظ ــيطة وتقن بس
حتــى مــع تواجــد املعاجلــن واملرشــدين وبالتــايل 
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يقتــر دور املتــدرب عــى املشــاهدة يف أغلــب فــرتات 
ــة  ــن أمهي ــل م ــا يقل ــات مم ــك املؤسس ــب يف تل التدري
ــة  ــة العملي ــن قيم ــف م ــي ويضع ــرشف األكاديم امل
ــة  ــون يف عملي ــن الحيرص ــل املرشف ــة ، وجيع اإلرشافي
متابعــة طلبتهــم بإنتظــام ويركــزون عــى مقابالهتــم يف 

ــام. ــة يف األقس ــم األكاديمي مكاتبه
ــي تنســب لألقســام  ــات الت ــا يتعلــق بالصعوب أمــا في
األكاديميــة مــن وجهــة نظــر املرشفــن  و ذات ارتبــاط 
ــك  ــبة تل ــت نس ــد وصل ــب فق ــة التدري ــارش ببيئ مب
الصعوبــات التــي تقــع يف املســتوى األعــى إىل %70 و 
البقيــة حلــت يف املســتوى املتوســط ، و يــأيت يف مقدمــة 
هــذه الصعوبــات العــرش وأمههــا يف هــذا املحــور 
، عــدم ختصيــص اجلامعــات ممثلــة بأقســام علــم 
ــة  ــى عيني ــة أو حت ــة او مادي ــزات مالي ــس  ملحف النف
ــن  ــن األخصائي ــا م ــن فيه ــب والعامل ــز التدري ملراك
واملرشــدين النفســين والذيــن يتولــون مهــام اإلرشاف 
اإلداري والعيــادي عــى طلبــة التدريب بصــورة يومية 
طــوال أســابيع التدريــب امليــداين . لقــد بلــغ متوســط 
ــن » 	7.	«  ــر املرشف ــة نظ ــن وجه ــة م ــذه الصعوب ه
ــي  ــة الت ــتويات الصعوب ــط يف مس ــى متوس ــل أع ويمث
ــاة  ــكل معان ــادي، وتش ــة اإلرشاف العي ــه عملي تواج
ــل درايس  ــة كل فص ــع بداي ــر م ــة تظه ــة مزمن فصلي
ــة  ــام األكاديمي ــداين باألقس ــب املي ــان التدري ــام جل أم
عنــد إرســال طلبــات املوافقــة عــى التدريــب يف 
املواقــع املرشــحة لذلــك حيــث يشــرتط أغلبهــا مقابال 
ــم و  ــب لدهي ــة بالتدري ــاح للطلب ــا للس ــا أو مادي مالي
متكينهــم مــن قضــاء ســاعات العمــل اليوميــة و التــي 

ــل  ــوال الفص ــل ط ــاعة عم ــة س ــن ثالثائ ــل ع ال تق
ــن  ــب م ــا يتطل ــه ، مم ــة للطلب ــة العلمي ــب املرحل حس
ــض  ــك بع ــام وكذل ــب باألقس ــان التدري ــرري جل مق
ــال  ــارات االتص ــف مه ــات توظي ــن واملرشف املرشف
االجتاعــي لدهيــم وعالقاهتــم الشــخصية مــع بعــض 
مســؤويل التعليــم والتدريــب يف تلــك املواقــع لتذليــل 
ــات  ــول و موافق ــى قب ــول ع ــات واحلص ــذه العقب ه
باســتقبال هــؤالء املتدربــن و مرشفيهــم األكاديميــن. 
إن توفــر خمصصــات ماليــة و مكافــآت عينيــة أصبــح 
مطلبــا ملحــا جيــب عــى األقســام و مــن ورائهــا 
إدارات اجلامعــات النظــر فيهــا بجديــة و بصــورة 
عمليــة إذا كنــا نريــد ضــان كفــاءة عاليــة يف منتجــات 
األقســام و خمرجاهتــا. يضــاف هلــذه الصعوبــة وتتســق 
معهــا إىل حــد كبــر مــن وجهــة نظــر املرشفــن 
العياديــن صعوبــة ضعــف آليــات التواصــل وأســاليبه 
ــام  ــل األقس ــن قب ــة »55.	« م ــع التدريب ــع املواق م
ــتدامة  ــوات مس ــح قن ــعيهم لفت ــدم س ــة وع االكاديمي
مــن االتصــال الســهل واملــرن والتعــاون املنتظــم بــن 
ــور  ــذا املح ــات ه ــن  صعوب ــا وضم ــن . أيض الطرف
ــد مــن املرشفــن االكاديميــن و بمتوســط  ــاك تأكي هن
ــة  ــايل للعملي ــع احل ــر إىل أن الوض ــغ »	5.	« يش بل

ــده. ــب و مقاص ــداف التدري ــق أه ــة ال حيق اإلرشافي
أمــا فيــا يتعلــق بصعوبــات املحــور الثالــث و الــذي 
ــم  ــهم و دوره ــن ألنفس ــة املرشف ــن رؤي ــف ع يكش
ــور  ــال يف ظه ــن أع ــه م ــون ب ــا يقوم ــخي و م الش
هــذه الصعوبــات، فقــد جــاءت صعوبــة عــدم تواجــد 
ــع  ــاالت م ــرة احل ــب و مناظ ــر التدري ــرشف يف مق امل



 فهد الدليم: الصعوبات اليت تواجه اإلشراف العيادي كما يدركها املشرفون األكادمييون بأقسام علم النفس يف بعض اجلامعات ..... 344-311

341

طلبتــه/ا كأكــر الصعوبــات و أعالهــا »	6.	« ، بــل 
ــدا  ــات و حتدي ــل الصعوب ــن جمم ــة ب ــت ثاني ــا حل إهن
بعــد صعوبــة عــدم تقديــم األقســام للحوافــز املاليــة و 
املاديــة »	7.	«. إن عــدم تواجــد املــرشف/ه بصــورة 
دائمــة يف موقــع التدريــب و املتابعــة شــبه اليوميــة ملــا 
ــن  ــح م ــكل واض ــف و بش ــون يضع ــه املتدرب ــوم ب يق
ــوة،  ــه املرج ــادي و قيمت ــل اإلرشايف العي ــة العم فاعلي
و لعــل هــذا هــو مــا يســتدعي أمهيــة التفكــر جديــا و 
برعــة يف إجيــاد آليــات و طرائــق متكــن املــرشف  مــن 
ــة  ــال يف إقام ــع مث ــدرب كالتوس ــات املت ــة ممارس متابع

وحــدات نفســية داخــل اجلامعــات ذاهتــا . 
املرشفــن  نظــرة  إطــار  ويف  آخــر،  جانــب  مــن 
ــادي  ــل اإلرشايف العي ــه العم ــي تواج ــات الت للصعوب
حســب انتاءاهتــم املهنيــة فلــم تظهــر نتيجــة التحليــل 
ــة  ــاين أي ــؤال الث ــى الس ــتجابتهم ع ــي الس اإلحصائ
فــروق دالــة بــن منســويب جامعــة امللــك ســعود » 28 
» و منســويب اجلامعــات الســت  األخــرى »19 » وهــو 
األمــر الــذي يعكــس توافقــًا فيــا بينهــم عــى نوعيــة 
الصعوبــات و مســتوياهتا  و التــي حلــت  )22 صعوبــه 
او مــا نســبته  %69(  يف املســتوى األعــى مقابــل عــرش 
صعوبــات  )أي مــا نســبته %31( وقعــت يف املســتوى 
املتوســط. إن عــدم وجــود فــروق دالــة بــن منســويب 
ســبع جامعــات فيــا يتعلــق بالصعوبــات و تأكيدهــم 
عــى شــموليتها و انتشــارها يف خمتلــف جامعــات 
املناطــق حيتــم يف نظــري عــى اجلهــات املعنيــة يف 
ــيق و  ــات تنس ــن آلي ــث ع ــات البح ــوزارة و اجلامع ال
ــات  ــروج بتنظي ــن اخل ــات تضم ــن اجلامع ــل ب تكام

ــن  ــق للمتدرب ــة حتق ــة و قانوني ــة و مالي ــة إداري إجرائي
ــوة  ــا أس ــا منظ ــال عملي ــس تأهي ــم النف ــام عل يف أقس
بطلبــة االمتيــاز يف كليــات الطــب البــرشي و كليــات 

ــا.  ــا ياثله ــنان و م ــب األس ط
ــؤال  ــى الس ــن ع ــتجابات املرشف ــة اس ــن ناحي ــا م أم
مــدى وجــود  و  النــوع  بمتغــر  املتعلــق  الثالــث 
ــن أن  ــة  يمك ــاوره الثالث ــى حم ــم ع ــة بينه ــروق دال ف
ــن  ــل ع ــج التحلي ــفت نتائ ــد كش ــك،  فق ــزى لذل تع
ــاال و  ــن رج ــن املرشف ــة ب ــروق دال ــود ف ــدم وج ع
ــة التدريــب واألقســام  ــات بعــدي بيئ نســاء يف صعوب
ــة  ــروق دال ــود ف ــرت وج ــا أظه ــة ، ولكنه األكاديمي
ــن املرشفــن واملرشفــات يف بعــد أوحمــور  ــا ب إحصائي
ــث  ــات حي ــن الصعوب ــزء م ــهم كج ــم ألنفس نظرهت
ــون   ــرون و يعرتف ــن ي ــور الذي ــح الذك ــاءت لصال ج
بوجــود جوانــب قصــور تتعلــق هبــم شــخصيا تزيــد 
مــن حجــم ومســتوى الصعوبــات التــي تواجــه 
العمليــة اإلرشافيــة العياديــة. ولعــل التفســر املحتمــل 
لذلــك هــو أن الرجــال أكثــر تقبــال للنقــد الــذايت مــن 
ــا  ــا، ك ــا معه ــذات وتعاطف ــفقة بال ــر ش ــاء األكث النس
ــن  ــى تكوي ــاء ع ــرص النس ــار ح ــأيت يف إط ــد ي ــه ق أن
ــن  ــن وذواهت ــو أدائه ــة نح ــف إجيابي ــات ومواق اجتاه
وال يــردن جرحهــا بالنقــد والتأنيــب وهــو جــزء مــن 
الطبيعــة العاطفيــة  لــدى النســاء مقارنــة بالرجــال كــا 
أكدتــه الكثر مــن النظريــات والدراســات والشــواهد 

ــة.  اإلمبريقي
ــع  ــؤال الراب ــى الس ــتجابات ع ــق باالس ــا يتعل ــا في أم
اخلــاص برؤيــة املرشفــن للصعوبــات بنــاء عــى 
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درجاهتــم العلميــة فلــم تكشــف نتيجــة التحليــل 
ــى  ــم ع ــة بينه ــروق دال ــود ف ــن وج ــي ع اإلحصائ
مجيــع حمــاور الصعوبــات و هــو األمــر الــذي يعكــس 
إتفاقــا عامــًا بــن املشــاركن بغــض النظــر عــن الرتــب 
ــتر أو  ــة املاجس ــن محل ــرشف م ــواء كان امل ــة س العلمي
ــذي  ــر ال ــو األم ــا، و ه ــى منه ــة األع ــب العلمي الرت
يعنــي يف نظــر الباحــث أمهيــة أخــذ موضــوع التدريب 
امليــداين وعمليــة اإلرشاف عليــه بــيء مــن اجلديــة و 
ــاري  ــر امله ــى التطوي ــن ع ــا حريص ــام إذا كن االهت

ــام . ــات األقس ــي ملخرج ــي التناف والعم
ــن  ــن األكاديمي ــتجابات املرشف ــق باس ــا يتعل ــا في أم
ــة  ــروق دال ــود ف ــدى وج ــس وم ــؤال اخلام ــى الس ع
بــن فئاهتــم  الثــالث يمكــن أن تعــزى ملتغــر اخلــرة 
اإلرشافيــة فقــد أظهــرت النتائــج أن املرشفــن الذيــن 
ــنوات  ــاوز الس ــة تتج ــة عيادي ــرة إرشافي ــم خ لدهي
ــا  ــون اختالف ــر ( خيتلف ــنه فأكث ــة ال11س ــرش ) فئ الع
ــرة ال1- ــة خ ــن ذوي فئ ــم م ــن نظرائه ــا ع جوهري
ــنوات  ــرة ال6-10 س ــك ذوي خ ــنوات و كذل 5 س
العمليــة  تواجــه  التــي  للصعوبــات  إدراكهــم  يف 
اإلرشافيــة فيــا يتعلــق بالصعوبــات يف بيئــة التدريــب 
فقــط ، و لعــل التفســر املحتمــل لذلــك مــن وجهــة 
نظــر الباحــث هــو أن املرشفــن األكثــر خــرة و جتربــة 
يف اإلرشاف امليــداين قــد كونــوا خــرات تراكميــة 
حتمــل مالحظــات و انطباعــات متعــددة و خمتلفــة 
عــن ظــروف مواقــع التدريــب و متغراهتــا و ملســوا و 
خــروا جوانــب الضعــف التــي تعتورهــا عــى مــدى 

ــان .                          ــن الزم ــد م ــن عق ــر م أكث

توصيات البحث:
ــت  ــج مت ــن نتائ ــث م ــه البح ــل إلي ــا توص ــوء م يف ض

ــة:  ــة التالي ــات اإلجرائي ــة التوصي صياغ
أقســام 	.  قبــل مســؤويل  العمــل بجديــة مــن   

للشــؤون  اجلامعــات  ووكاالت  النفــس  علــم 
ــة عــى ختصيــص مبالــغ ماليــة يف  ــة واإلداري املالي
صــورة مكافــآت تقــدم للمرشفــن امليدانيــن مــن 
ــع  ــن م ــين املتعاون ــدين نفس ــن و مرش أخصائي
اجلامعــات يف مواقــع التدريــب متنــح هلــم بشــكل 

ــي. ــل تدريب ــة كل فص ــع هناي ــم م منتظ
العمــل عــى اســتحداث وحــدات خدمــات . 2

نفســية يف أقســام علــم النفــس و يف عــادات 
شــؤون الطلبــة او التوســع يف الطاقــة االســتيعابية 
ــع  ــض والرف ــدى البع ــا ل ــود حالي ــو موج ــا ه مل
ــة  ــدادا معقول ــتوعب أع ــى تس ــتواها حت ــن مس م
مــن الطلبــة املتدربــن ممــا يتيــح للمرشفــن متابعة 
ــة  ــبه يومي ــورة ش ــب و بص ــن كث ــدرب/ه ع املت
ــويب  ــية ملنس ــات نفس ــر خدم ــى توف ــالوة ع ع

ــن. ــن و موظف ــة و إداري ــن طلب ــات م اجلامع
ــة يف 	.  ــة و إداري ــة وهيكلي ــات عملي ــراء تنظي  إج

ــع  ــية و تتب ــات نفس ــدم خدم ــي تق ــدات الت الوح
ألقســام وكليــات اجلامعــة مثــل وحــدات كليــات 
ــات  ــن كلي ــا م ــة واآلداب وغره ــب والرتبي الط
العلــوم االنســانية واالجتاعيــة أوعادات شــؤون 
الطلبــة مــن شــأهنا أن تســهل وهتيــئ لطلبــة 
ــم  ــار مرشفيه ــت أنظ ــدرب حت ــس الت ــم النف عل

ــة . ــة اجلامع ــل بيئ ــم داخ وبمتابعته
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عمليــة 4.  رشاكات  إقامــة  يف  جديــًا  التفكــر   
بــن األقســام األكاديميــة ومواقــع التدريــب 
والتنميــة  والصحــة  التعليــم  مثــل  وزارات  يف 
االجتاعيــة واملــوارد البرشيــة والداخليــة إضافــة 
القطــاع  يف  واهليئــات  املؤوسســات  لبعــض 
اخلــاص توفــر تدريــب الطلبــة يف مواقعهــم وفــق 
تنظيــات وإجــراءات واضحــة تضمــن حصوهلــم 
ــق  ــة حتق ــة تعليمي ــة تدريبي ــى بيئ ــم ع ومرشفيه
ــة  ــودة يف عملي ــة املنش ــة واألكاديمي ــر املهني املعاي

العياديــة.. اإلرشاف 
 القيــام بإعــداد برتوكــوالت وأدلــة إجرائيــة 5. 

ــا  ــة ومتطلباهت ــة اإلرشافي ــة العملي ــح طبيع توض
معتمــدة  ومنظــات  هيئــات  قبــل  مــن  تعــد 
ــوزارات  ــات وال ــل اجلامع ــا مث ــا ومهني أكاديمي
وهيئــة التخصصــات الصحيــة وغرهــم مــن 
التنظيــات ذات العالقــة بالعمــل النفــي توضــح 
ــف  ــة بمختل ــة العيادي ــة اإلرشافي ــم املارس وتنظ
ــم،  ــرشف عليه ــرشف وامل ــن امل ــكل م ــا ل جوانبه
وبيئــات  األكاديميــة  األقســام  عــى  عــالوة 

التدريــب ومواقعــه...
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It might be speculated that an astute teacher might 
endorse different uses for the implicit and explicit ap-
proaches in both language improvement and subject 
classes. Arguably, the explicit techniques are more suit-
ed to important high-frequency words (Nation, 2003) 
that the learners have not yet mastered but which arise 
in general language improvement classes, such as per-
haps the word matter, and to essential terms in subject 
classes, such as the word diglossia in sociolinguistics, 
or the word fate when studying the novels of Thom-
as Hardy. They need to receive extra attention, like 
words, have their meaning(s) presented, and be explic-
itly practiced. However, that leaves a world of other 
words that do not need this attention and can be left to 
be guessed and understood from context incidentally to 
the reading or communication process whose primary 
focus is not on words but content/message. However, 
students need to be suitably trained to do this.
Finally, one should not misrepresent these findings as 
being solely related to teaching practices. Although 
beliefs are known to influence practices, as described 
earlier in this study, the present study could not reveal 
more details about the practices followed by these 
teachers during their actual vocabulary teaching ses-
sions. Despite our findings of their beliefs favoring 
the implicit teaching approach, they could still, in fact, 
remain heavily reliant on explicit teaching techniques, 
including translation. However, this hypothesis could 
not be confirmed since the authors had not observed 
their actual classroom performance. The current hy-
pothesis explains such a mismatch by telling us that 
the students are not proficient enough to engage in inci-
dental learning through reading or communicative ac-
tivities. However, that is mere speculation, which must 
await future research to be verified.

5. Recommendations and Pedagogical Implications

After a thorough analysis of the current literature re-
view and the findings of this study, it can be concluded 
that both implicit and explicit vocabulary instruction 
practices need to be integrated into a vigorous mix to 
create an appropriate teaching environment that pro-
vides ample encounters to build a better vocabulary, 
activating schemata, teaching much-needed words, and 
integration of vocabulary with the four language skills. 
English cannot be taught effectively without focusing 
on vocabulary and the value it contributes. It is essen-

tial to have a good grip over vocabulary to understand 
and improve one’s comprehension, writing, reading, 
and speaking abilities in English, thus enhancing their 
communication skills simultaneously. Teachers need 
to implement suitable teaching strategies to ensure 
their students absorb ample English vocabulary during 
the classes. Both implicit and explicit teaching meth-
ods need to be considered while planning vocabulary 
teaching lessons. Inferring meanings from the context 
like a native speaker or a proficient English speaker, 
discarding unnecessary words whenever and wherev-
er needed, deploying words in the right situation are 
all skills that the students can imbue, provided their 
teachers use fun and creative methods to do so. For 
instance, games like Word Bingo or Scrabble can help 
students learn different words and enhance their vocab-
ulary drastically. Teachers should not limit themselves 
only to teaching hours but should motivate their stu-
dents to read heavily. Teachers can do this by helping 
them understand the true potential and value gained in 
their lives by enhancing their vocabulary or offering a 
practical, real-life demonstration in the class itself. L2/
FL learners need to consciously absorb and learn new 
words since many of them are unfortunately unaware 
that words can be understood without an explicit provi-
sion of their meanings. Students should embrace a pos-
itive mindset while coming across new lexical terms 
as well. Syllabification, spelling, pronunciation, and 
word repetition are valuable tools to help students use 
new words faster. By employing appropriate methods 
whenever the situation calls for it, students will even-
tually move to a system of autonomous learning. Such 
strategies can convert the process of vocabulary learn-
ing into an exciting adventure.  

6.Conclusion
This study attempted to ascertain the beliefs of a group 
of EFL teachers regarding effective vocabulary instruc-
tion practices in the Saudi tertiary EFL context. An 
investigation was also conducted into whether these 
beliefs broadly espouse an explicit, word-focused ap-
proach, or an implicit, contextualized one. Implicit/in-
cidental V.T. methods were revealed to be more strong-
ly believed and backed by the study participants than 
the explicit word-focused ones. Notably, translation 
and memorization V.T.s were discovered to be less fa-
vorable compared to communicative and reading ones.
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Overall, the evidence reveals that the study’s teachers 
are stronger advocates of implicit/incidental V.T. meth-
ods compared to explicit word-focused ones. In partic-
ular, they are more favorable towards communicative 
and reading-centered V.T. than translation and memo-
rization. However, that does not mean that they reject 
explicit teaching completely - it is just that they agree 
with it less strongly than the implicit methods. They 
favor a combination of both methods, as can be ob-
served from Nation (2003). Furthermore, they do not 
form one homogeneous group concerning their beliefs 
and vary widely in endorsing the implicit V.T. meth-
ods. This is possibly due to the variety of backgrounds 
found among EFL tertiary-level teachers in Saudi 
Arabia. They hail from different countries around the 
globe and not just Saudi Arabia. As a result, they have 
had quite a range of additional training and experience. 
The results of this study contrast notably with many 
other VT research belief studies the study has found. 
Those 
evidenced explicit, not implicit techniques, as being the 
focus of teacher belief, although this may have been in 
part a product of the questions the researchers chose 
to ask rather than the teachers’ actual belief patterns.  
However, there was a similarity in that our teachers, 
like those of Niu and Andrews (2012), seemed to be 
divided on the value of translation.
The findings also contrast with those of Alghamdi’s 

(2013), which was the closest we could find to the 
current study. That study found teachers’ beliefs about 
suitable V.T. methods (reported in the interview) over-
whelmingly favored explicit, word-focused, V.T. That 
is, however, perhaps to be expected when the vocab-
ulary to be taught was the essential terminology of 
subjects such as engineering and economics, which 
was not a part of everyday general English vocabulary. 
Alghamdi found differences between teachers in the 
specific techniques they endorsed within the explicit 
approach, e.g., in the use of translations and antonyms. 
Nevertheless, this was related primarily to whether the 
teacher was an English teacher (of ESP) or a subject 
teacher (of engineering, etc.). That distinction does not 
exist between teachers in the current study, but rath-
er within teachers since most of the teachers that this 
study included would have been both on different oc-
casions. For example, a given teacher in the English 
department might teach Reading I, which is a student 
EFL improvement course, at level 1 of an English ma-
jor. Also, 19th century English Novel or Sociolinguis-
tics, which are subject courses of an English major at 
level 8, are delivered in English medium. An interest-
ing future question to pursue would be whether teach-
ers would favor the same V.T. methods in those two 
different kinds of courses (i.e. English improvement 
courses vs. English as a subject course) if they were 
asked about them separately. 

Figure 1: Correlation between overall belief in implicit and explicit V.T.
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aspect of that approach. However, it could be argued 
that it simply voices approval of all kinds of vocab-
ulary teaching and so is neutral on the explicit-im-
plicit distinction. In any event, the items which did 
explicitly mention various aspects of the explicit, 
word-centered approach fared less well.  Repeti-
tion was approved significantly above the midpoint 
of the scale in 5 but not so in 15rev. Memorization, 
which was intended to have a broader meaning than 
repetition, included various association techniques. 
For example, similarly was approved rather more in 
3 than 8rev, although neither was significantly dif-
ferent from the scale’s midpoint (neither agree nor 
disagree). 
None of the word-focused methods allied most 
strongly with the presentation of new vocabulary 
attracted support significantly above the scale’s 
midpoint. Items 7 and 13, concerned with frequen-
cy-based word lists and the use of realia and images, 
both attracted some positive support, but not signifi-
cantly so. The lowest approval of all was attracted 

It can be seen that both approaches are endorsed signifi-
cantly positively, above the midpoint of the scale. Howev-
er, as expected from Table 1, belief in implicit/incidental 
V.T. methods is stronger than explicit word-focused V.T. 
methods. Indeed, that difference of .39 is significant (Wil-
coxon z=-3.285, p=.001). Nevertheless, it is notable that 
it is not the case that the high endorsement of the implicit 
approach above the midpoint of the scale is not matched by 
a mean for explicit V.T. that falls below the midpoint but 
is also significantly above it. This means that, for the most 
part, teachers see benefits in both.
Furthermore, there is a positive correlation between the 
two measures (Pearson r = .503; Figure 1). This indicates 

by translation, with one item significantly rejected 
(6rev) and two others not significantly different 
from neutral judgment (10rev and 1). 
Table 1 also shows that the SDs are all 1.58 or great-
er, which is substantial for data findings measured on 
a short rating scale. Furthermore, they often exceed 
half the size of the mean itself. In some cases, this 
is due to the distribution of scores being bimodal. 
This is seen most clearly in item 1, where it can be 
seen that there is a significant difference of opinion 
between 15 teachers who strongly believe in trans-
lation and another 20 who strongly disagree. Some 
lesser pattern of this sort was found in responses to 
all items except 5, 6, 7, and 14, where a single mode 
is dominant. This, therefore, suggests that the teach-
ers do not form a single group sharing the same be-
liefs but differ on many individual V.T. techniques. 
To obtain an overview of the two meta-approach-
es that we are interested in, two overall scores were 
calculated for each person across the relevant items 
(Table 2), omitting item 9.

that those who believe more strongly in one set of V.T. be-
liefs also believe more in the other. It is not a matter that 
the more a person believes in the implicit/incidental ap-
proach; the less they believe in the explicit word-centered 
approach.
In Table 2, for the composite measures, the SDs are small-
er, but it is noticeable that the SD, and the maximum-mini-
mum range, is much higher for the implicit belief measure 
than the explicit one. This is further illustrated by Figure 1 
below, where it can be seen that the scores are more spread 
out for beliefs in implicit V.T. (horizontal) than explicit V.T. 
(vertical). Furthermore, there is visual evidence of a sepa-
rate group of four teachers’ shallow belief in implicit V.T. 

VT Belief Minimum Maxi-
mum Mean Std. Devia-

tion
 Binomial

p
Implicit/inciden-
tal overall 71. 4.29 3.20 921. 001.<

Explicit overall 1.78 3.89 2.81 486. 001.

Table 2:
 Overall measures of belief in implicit and explicit VT
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Turning now to the items that are broadly associated 
with the explicit teaching of words in isolation, it could 
be seen that they returned lower means in Table 1. The 
most prominent item is item 9, which was significant-

ly approved: ‘It is important to offer students clear, 
unambiguous vocabulary instruction.’ This might be 
taken as expressing an overall view in favor of explic-
it teaching methods without mentioning any specific 

5. Students must repeat new vocabulary 
after teachers to learn a word Repetition 3.22 1.622 036.

7. It is useful to use word-frequency 
lists to teach vocabulary Frequency 3.18 1.655 072.

13. Vocabulary should be taught 
through pantomiming, real-life objects, 
and other visual materials 

Realia 3.16 1.581 072.

6. Vocabulary should be acquired like 
L1 in context without L2 translation Context 3.16 1.623 016.

 Students must memorize vocabulary .3 Memorization 3.11 1.812 072.
11. Vocabulary should be taught in dis-
course Context 3.07 1.698 135.

10rev. It is positive for teachers to teach 
vocabulary by using bilingual vocabu-
lary lists in class

Translation 2.91 1.819 233.

15rev. Repetition activities that teach-
ers use in class to help students learn 
vocabulary are effective

Repetition 2.71 1.779 551.

8rev. There is a need to take time to 
memorize words because students can-
not acquire vocabulary naturally

Memorization 2.67 1.692 551.

1. It is necessary to translate vocabulary 
meaning to students’ native language Translation 2.44 1.914 371.

8. There is no need to take time to 
memorize words because students can 
acquire vocabulary naturally

Natural 2.33 1.692 551.

6rev. Vocabulary should not be ac-
quired like L1 in context but with L2 
translation

Translation 1.84 1.623 016.

Note: Items with Binomial p<.05 are endorsed significantly above or below the neutral scale midpoint of 2.5.
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sion 25 was used for analysis. Before any statistics were 
calculated, however, negatively worded items were re-
scored in reverse so that on the 0-5 scale in the account 
of results, a higher rating always indicates greater support 
for a particular aspect of V.T. (e.g., use of translation, or 
implicit methods as a whole, etc.). The midpoint of the 
scale indicating no clear opinion in favor of or against 
some technique of VT is 2.5. 
Regarding reliability, Cronbach’s alpha was .761, which 
indicates high consistency among the responses issued to 
the items despite measuring a wide variety of different 
beliefs. The Kolmogorov-Smirnov test of normality (with 
Lilliefors correction) showed that none of the data was 
normally distributed (p<.005). Therefore for any signifi-
cance tests, non-parametric statistics were used. In par-
ticular, the binomial test was used to test whether signifi-
cantly more teachers endorsed a particular V.T. technique 
than disagreed with it. 

4. Results and Discussion
Table 1 shows that no beliefs were on average very 
strongly agreed with (4 or 5 on the scale) or very strongly 

rejected (0 or 1), although individual respondents did re-
cord such extreme opinions. The two aspects of V.T. that 
were relatively most strongly endorsed, in four items all 
significantly approved above the neutral midpoint of the 
scale, were the ideas of teaching/learning through reading 
(items 12rev and 2) and communicative activities (items 4 
and 14rev). Both those fall within the incidental/inexplicit 
approach, and one other item within that broad approach 
also found favor, one that referred to learning in context 
(item 6).   Item 11, however, although with a mean slight-
ly above 3, failed to be significantly positively endorsed. 
Possibly, this is because it referred to essentially the same 
idea as item 6 but used the word discourse rather than 
context, and unlike item 6, it did not couple the idea with 
the rejection of translation. The one item supporting the 
general idea of incidental/implicit learning that was not 
endorsed was 8, which referred to acquisition naturally. 
This term was possibly unfamiliar to the teachers, or per-
haps their attention was distracted due to the other method 
mentioned in the same item, that of memorization. In any 
event, this item was endorsed with a mean not significant-
ly below the midpoint of the scale.

Items
VT tech-

nique sup-
ported

Mean SD  Binomial
p

4. It is necessary to help students un-
derstand vocabulary through active in-
teraction like role play, information gap

Communica-
tive 3.60 1.684 002.

12rev. It is useful to ask students to 
learn new words from reading activity  Reading 3.49 1.817 036.

2. Teachers can have students notice 
and also acquire new vocabulary from 
reading activity

Reading 3.49 1.618 007.

9. It is important to offer students clear, 
unambiguous vocabulary instruction 

Communica-
tive 3.47 1.590 016.

14rev. Active interaction like role play 
and information gap is important while 
teaching vocabulary  

Communica-
tive 3.29 1.727 016.

Table 1:
 Mean approval of each item in descending order
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instruction. The conclusion drawn from these studies is 
that both language teaching strategies effectively pro-
mote language acquisition, subject to other factors (Al-
izadeh 2016; Archer & Hughes, 2011; Takač, 2008). 
Hence, in the present study, it is necessary to ascertain 
how far teachers believe in each approach and other 
individual V.T. techniques, and how many teachers be-
lieve in the same viewpoint. 
Although explicit and implicit instruction strategies 
may seem like two opposing sides of the same coin, 
they may be viewed as complementary to each other to 
some extent (e.g., Nation, 2003). Therefore, it is cru-
cial also to know how far teachers believe in both or 
choose one over the other.  
Finally, it is notable that there have been a few stud-
ies of teacher beliefs about V.T. in contexts other than 
Saudi or Arab ones. These, however, focus almost en-
tirely on explicit vocabulary training techniques and 
teacher beliefs that are most useful within that catego-
ry. This again makes the present study groundbreaking 
in including implicit/incidental methods as well. Thus, 
Macalister (2012), for example, recorded pre-service 
teachers’ beliefs about the importance of specific 
meaning presentation techniques (such as realia and 
pictures) and meaning practice methods (such as mind 
maps and labeling objects). Niu and Andrews (2012) 
investigated the similarities and discrepancies between 
second language (L2) teachers’ V.T. beliefs and prac-
tices. They found teachers believe that definitions and 
exemplifications are considered foremost among the 
techniques for meaning presentation. However, they 
found teachers differed overuse of first language (L1) 
(i.e., translation) and whether this technique should be 
limited to helping students who fail to understand the 
meaning of any English word by other means. Teach-
ers also differed over the effectiveness of checking 
dictionaries in class. By contrast, Gao and Ma (2011) 
found teachers from mainland China believe that vo-
cabulary practice is more important than presentation 
techniques for new words, especially memorization. 
However, none of these focused on incidental learning 
through reading or communicative activities. 

3.Research Method 
3.1 Participants of the Study
This quantitative study was carried out on a group of 
45 male and female participants from a total of 150 

EFL teachers across several campuses within one cho-
sen university. They included teachers from countries 
other than Saudi Arabia whose various academic ranks 
ranged from lecturers to full professors. The partici-
pants were all working in the English language depart-
ment at the time of this study, which occurred during 
the second semester of the 2019-2020 academic year. 
The assumption made by the researchers is that these 
participants may be regarded as a representative sam-
ple of the population of EFL teachers in provincial 
Saudi universities more widely.
The teachers were informed about the study’s prima-
ry objectives before they completed the questionnaire 
to ensure a clear understanding of the study and avoid 
the pitfalls that sometimes come with using question-
naires. The EFL teachers responded to 15 question-
naire statements intended to elicit their perceptions of 
what they believed were the best vocabulary teaching 
methods. For ease and accuracy, the survey was carried 
out electronically, using Google Forms. 

3.2 Tool of the Study
The questionnaire items were adapted from Lu (2017) 
and used a six-point Likert scale for participants’ an-
swers (scale 0-5). Some items (as listed in Table 1) 
mainly focused on beliefs about techniques that fa-
vored explicit V.T. of words in isolation, such as pre-
sentation through translation or realia, maybe in fre-
quency order; practice through repetition, or other 
forms of memorization. Others focused on techniques 
consistent with implicit/incidental teaching/learning 
of words not in isolation, such as reading, discourse 
context, communicative activities, and natural input. 
Furthermore, some items were negatively worded so 
that respondents needed to pay attention to the wording 
and could not fall into a response set of always choos-
ing the same agreement option; E.g., agreement with 
1. It is necessary to translate vocabulary meaning to 
students’ native language shows favoring of translation 
while the agreement with 10. It is negative for teach-
ers to teach vocabulary by using bilingual vocabulary 
lists in class shows the opposite.  A few items (6, 8) 
mentioned one aspect of vocabulary teaching positive-
ly and another negatively within the same item, so they 
were included twice in some analyses.

3.3 Data Analysis and Validation
The Statistical Package for Social Science (SPSS) ver-
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in Riyadh. Thus, the present study appears to be the 
first of its kind in the Saudi EFL context.  Hence, we 
believe this study is timely.

2.1 Implicit vs. Explicit Vocabulary Instruction 
Vocabulary teaching (VT) involves many teaching 
techniques that have been extensively described in 
various standard works, such as Gairns and Redman 
(1986), Nation (2003), Thornbury (2002), and Schmitt 
(2000).  There is no space to review all of them here. 
However, we selected the most prominent techniques 
used today from such sources, which teachers might 
be expected to have beliefs about. For example, we 
included repetition and memorization among practice 
techniques but did not ask them anything specifically 
about the keyword method. Psychologists have wide-
ly researched that technique and endorsed it as high-
ly effective in several laboratory experiments (Cam-
pos et al., 2010). However, it remains a little-known 
or little-used teaching technique, and so was deemed 
unsuitable to be included in the current study, which 
could not necessarily ask teachers about all of the doz-
ens of individual techniques that the books describe. 
However, in recent decades a broad division has 
emerged between the two general approaches to V.T., 
represented in this study by including specific tech-
niques associated with each approach. Vocabulary in-
struction is no longer seen as being limited to strategies 
like mere rote-teaching of words sourced from a dictio-
nary and getting students to employ them in a sentence 
successfully. As Al-Darayseh (2014) stated, vocabulary 
acquisition is done in two ways: 1) incidentally, which 
involves exposing students implicitly to new words in 
a specific context; and 2) intentionally, which involves 
explicit instruction to the students regarding the usage 
of specific words, and word-focussed learning strate-
gies. In particular, the former approach recognizes that 
vocabulary knowledge is required, not as an end in 
itself but as a vital tool for accessing and communi-
cating their background knowledge and thoughts. It is 
essential for communicating and expressing thoughts 
and ideas effectively and for learning new concepts. 
Vocabulary can be termed the glue that holds content, 
ideas, and stories together (Alqahtani, 2015).
Implicit/incidental vocabulary instruction includes 
teaching constructive and important words simulta-
neously during reading activities to expand students’ 
vocabulary, thus helping them understand written 

texts and spoken language better. It may be utilized 
alongside explicit vocabulary instruction programs to 
enrich students’ vocabulary knowledge. Supporters of 
the implicit instruction method argue against the for-
mal teaching of rules to students as implicit instruc-
tion has been shown to help students acquire rules 
subconsciously in a roundabout manner (Hulstijin, 
2005). Implicit vocabulary instruction is best done 
when students are made to read diverse texts that deal 
with the same subject. This provides them with various 
perspectives on important words since subject-specific 
vocabulary repeats itself multiple times throughout the 
text. Students, therefore, learn new words and broaden 
their vocabulary both via communicative activities and 
contextualized reading and listening materials. Thus, 
the implicit/incidental approach is often seen as more 
learner-centered than the explicit approach and resem-
bles L1 acquisition in a natural way (Krashen, 1989).  
Indeed, an extreme version such as that of Krashen 
would favor little vocabulary teaching by teachers at 
all, with most of that work left to learners to do from 
extensive authentic but comprehensible input.
On the other side, explicit instruction methods have a 
more teacher-centric approach and focus on learning 
words consciously and out of context. Explicit VT 
strategies can nevertheless enable teachers to develop 
student-specific strategies that let them learn vocabu-
lary quickly. Explicit instruction utilizes mnemonic, 
semantic, and visual strategies to help students identify 
and assess the rules from the input in structured teach-
ing environments (Çiftçi & Üster, 2009). Furthermore, 
explicit teaching strategies involve the systematic and 
direct presentation of critical information to students 
by teachers. The explanation includes translation, 
demonstration, e.g., using realia, and practice, which 
are needed to increase students’ vocabulary knowl-
edge. As vocabulary teaching involves many compli-
cated aspects of a language, teachers might find it more 
productive to provide explicit vocabulary instruction to 
their students (Huckin, 2000; Ellis, 2005).
Numerous researchers have studied the efficacy of both 
explicit and implicit instruction methods. For instance, 
it was found that students who were taught using ex-
plicit methods performed better compared to those 
using implicit methods. What is more, students who 
experienced implicit learning activities displayed supe-
rior speech-production performance compared to their 
peers who received traditional explicit word focussed 
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The last few decades have seen a surge in interest lev-
els in the field of teacher cognition. Researchers were 
previously dedicated to the study of teacher behavior, 
thus limiting the area of focus. Described as ‘the unob-
servable cognitive dimension of teaching – what teach-
ers know, believe and think’ (Borg, 2003, p. 81), this 
cognition has now been recognized as a critical topic 
that was previously neglected in the field of English 
language teaching.  While teacher cognition generally 
embraces a broader area than beliefs, the focus of dif-
ferent studies in language teaching has generally been 
on belief, which is often construed, as observed in the 
present study, as what the teacher believes should oc-
cur in the classroom. In other words, beliefs are often 
similar to topics researched under attitudes; another 
word used is perceptions.  However, beliefs are dis-
tinct from knowledge, which is often defined as being 
objectively correct in all circumstances; however, ex-
perts believe it should happen in practice (Borg, 2001). 
Thus, if a teacher holds a view that vocabulary should 
be taught in the discourse, which language experts 
also endorse, then it can be said that not only does the 
teacher believe this view, they also possess knowledge 
of it. By contrast, beliefs may be erroneous and can 
yield ineffective practices or findings that are incon-
sistent with what research has shown to be appropriate 
(Peacock, 2001). Beliefs are often also compared with 
what the teacher does, called behaviors or practices. 
Unlike teacher behaviors, however, teacher beliefs and 
knowledge cannot be readily observed, thus necessitat-
ing the need for interviews or questionnaires to study 
this field in greater detail.
 Before the surge in interest in the field of teacher cog-
nition, teachers were sometimes regarded as simple 
conduits of pedagogy whose nature was not decided 
by them but by the syllabus providers, textbook writ-
ers, external examiners, and teacher trainers (Reed, 
2000). The teacher cognition research area, in some 
ways, actually parallels other recent research areas in 
education by championing the autonomy and active 
role of individuals - both teachers and learners - in the 
teaching-learning process. It rejects the assumption 
that teachers and language instructors are essentially 
powerless (Freeman, 2002) or merely conditioned to 
teach in a certain way by their training.  This is paral-
leled in the trend of teacher education, which empha-
sizes the role of teachers in learning to teach through 
reflection on experience and not simply being trained 

by absorbing ‘applied science’ in lectures about teach-
ing (Wallace & Bau, 1991). This revival of interest in 
teachers as active agents is being studied and observed 
in greater interest to discover their beliefs and opinions 
in greater detail, which is what this study is pursuing.
The teacher cognition field has focused heavily on 
teachers’ underlying beliefs and how they relate to 
their teaching ‘practices’, which could be construed 
as their basic teaching strategies and be observed in 
classrooms (Borg, 2003). Teacher beliefs are a major 
factor in influencing and determining their practices, 
but not the sole factor. For various reasons, their beliefs 
may not be precisely reflected in practices (Macalis-
ter, 2010). A common factor is the specific context of 
teaching. The nature of the students, or the conditions 
imposed on instruction by the authorities, may mean 
that the teacher’s practices diverge significantly from 
their beliefs (Borg, 2006).  Furthermore, as we men-
tioned, beliefs held by teachers may not always turn 
out to be correct either. Nevertheless, in the present 
study, we focus implicitly on assembling foundation 
information about what teacher beliefs in this area are, 
which we see as a prerequisite for later work on their 
connection with practices and correct knowledge. 
Language teacher beliefs have been explored in some 
contexts concerning grammar instruction (Phipps & 
Borg, 2009) and reading (Althewini, 2016). However, 
they have not been widely looked at for vocabulary 
teaching, which is the focus of attention in the present 
study. Furthermore, such studies have often been about 
teachers who are in their initial training stages rather 
than in continuous service, which is the context of the 
current study.  Concerning what we know already about 
this, specifically in the Saudi context, the answer is that 
we know very little about teacher beliefs or knowledge 
about vocabulary teaching.  Concerning teacher be-
liefs about vocabulary teaching, we have found only 
one specific study in the KSA.  Alghamdi (2013) fo-
cused on teachers of technical vocabulary who were 
teaching non-English majors at university. The present 
study differs in that it focuses on teachers of English 
majors who, by and large, teach general English vocab-
ulary, not specialist terminology.  Other Saudi teacher 
belief studies exist, but they are primarily concerned 
with teaching grammar (Alghanmi & Shukri, 2016), 
focusing on EFL university teachers in Jeddah, and 
EFL reading strategies (Bamanger & Gashan, 2014), 
targeting intermediate and secondary school teachers 
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1. Introduction 
English language contains numerous words and phras-
es, which pose major problems for both teachers and 
students alike. It is a well-known fact that vocabulary 
has a significant role in determining whether a student 
will be able to learn and communicate successfully in 
a language. Extensive vocabulary knowledge is desir-
able and essential in academic and corporate contexts 
(Al-khresheh & Al-Ruwaili, 2020). Proper vocabulary 
knowledge plays a huge role in honing the four macro 
language skills: writing, speaking, reading, and listen-
ing. Lack of an adequate vocabulary can be an annoy-
ing obstacle for foreign language teachers since it pres-
ents major difficulties in allowing people to express 
themselves in both writing and speaking (Al-Omairi, 
2020).
To cross the minimum threshold level of vocabulary 
knowledge required to read even non-specialist au-
thentic English texts without excessive distraction due 
to unknown words, a first-year university-level student 
will have to possess a vocabulary of not less than 5000 
words (Laufer & Ravenhorst-Kalovski, 2010). Yet, 
achieving this milestone itself poses a major challenge. 
Quite notoriously, words in the English language can-
not be learned by mastering a few general rules, like 
the rules used for developing progressive English verb 
forms. In reality, there is no choice but to understand 
each word in isolation and deploy them effectively.
In the Saudi EFL context, it can be well established 
that most students do not typically leave school with a 
vocabulary size exceeding 5000 English words or even 
1000 words. This, unfortunately, happens despite stu-
dents undergoing a minimum of seven years of prior 
instruction in the English language in school (Alenezi, 
2016). Even after a preparatory year of intensive En-
glish learning, English majors entering the first year of 
their bachelor’s (BA) program tend to fall well short of 
this target. They may only achieve it four years later 
when they graduate (Alenezi, 2016). This means that 
they are severely handicapped in a B.A. program de-
livered and assessed in English throughout their B.A. 
study. Further English language courses are taken in 
the early semesters of the English B.A. program, de-
voted to remedying this unfortunate situation, Vocab-
ulary Building being the prime focus of such courses. 
However, the issue of the best way to increase and en-
hance the depth of the learner’s vocabulary looms large 
in this context. 

  Although numerous studies on vocabulary devel-
opment have been conducted, the current academic 
literature suggests a considerable shortage of quality 
research studies on vocabulary instruction practices. 
In Saudi Arabia, English language teachers face sub-
stantial problems while teaching vocabulary to Saudi 
English majors. This might be because they may not 
possess enough knowledge about curial vocabulary 
instructions. Moreover, they tend not to teach explicit 
vocabulary learning strategies or methods to their stu-
dents that can be implemented in real life to improve 
performance drastically. This might be because En-
glish vocabulary learning strategies have long been 
taken for granted by both teachers and students. Not 
many professional teacher-training courses impart ef-
fective vocabulary learning and teaching strategies to 
EFL teachers in Saudi Arabia.

1.1 Statement of the Study Problem
In light of what has been discussed in this introduction, 
this paper aims to conduct a comprehensive exam-
ination of such beliefs held by experienced language 
teachers in the Saudi tertiary EFL context. To achieve 
this objective, the following question is put forward: 
What beliefs do EFL teachers have regarding several 
popular vocabulary teaching techniques and strategies? 
In simple words, do they broadly espouse an explicit, 
word-focused approach, or is it an implicit, contextu-
alized one?

2.Literature Review 
Vocabulary is a significant factor dictating a learner’s 
language proficiency levels. Consequently, a crucial 
important research area is how it is taught and how 
best it should be taught. Research studies analyzing 
vocabulary teaching methods and techniques have at-
tracted significant attention and interest in the last few 
years. Many people have displayed an interest in this 
language domain. This interest cuts across researchers 
and instructors, all of whom have put in a considerable 
effort towards finding efficient methods of instruc-
tion that would enhance English vocabulary learning 
practices. Vocabulary is the core of English language 
teaching. Many studies have shown that a lack of ad-
equate vocabulary would make it difficult for students 
to achieve even a basic level of proficiency in listening, 
speaking, or expressing and communicating their ideas 
to others (Alizadeh, 2016; Alqahtani, 2015).
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Abstract: This study sought to identify the beliefs of a group of teachers regarding effective vocabulary instruction practices in the Saudi 
tertiary EFL context. To accomplish this objective, a six-point Likert Scale survey containing 15 items belonging to different vocabulary 
teaching techniques was carried out on a diverse group of 45 EFL teachers. The results revealed that though implicit/incidental vocabulary 
teaching methods (e.g., in the context of reading or communicative tasks) were more favorable compared to explicit methods (e.g., presentation 
in isolation by realia or translation; practice by repetition or memorization), both approaches were endorsed significantly for the most part. 
Suggestions and recommendations are made for future research into how far the teachers put these beliefs into practice.
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*****
َفهم ُمعتقدات المعلمين حول التعليم الفّعال للمفردات في سياق اللغة اإلنجليزية كلغة 

أجنبية في التعليم العالي السعودي
شذى فهد الرويلي (*) و محمد حمد خلف الخرشة 

 جامعة الحدود الشمالية

(قدم للنشر يف 1442/1/26هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/5هـ)

ـــة  ـــردات اللغ ـــس مف ـــة يف تدري ـــراتيجيات الفّعال ـــتخدام اإلس ـــق باس ـــا يتعل ـــن في ـــن املعلم ـــة م ـــدات جمموع ـــم ُمعتق ـــة إىل َفه ـــذه الدراس ـــت ه ـــِة: هدف ـــُص الدراَس ُمَلخَّ
ـــت  ـــتبانة تضّمن ـــال اس ـــن خ ـــاط م ـــت نق ـــرت ذي الس ـــاس ليك ـــتخدام مقي ـــمَّ اس ـــدف، ت ـــذا اهل ـــق ه ـــعودي. ولتحقي ـــايل الس ـــم الع ـــة يف التعلي ـــة أجنبي ـــة كلغ اإلنجليزي
ـــج  ـــت نتائ ـــد بين ـــة. وق ـــة أجنبي ـــة كُلغ ـــة اإلنجليزي يس اللغ ـــدرِّ ـــن ُم ـــًا م ـــى ٤٥ ُمعل ـــت ع ع ـــة، ُوزِّ ـــردات خمتلف ـــس مف ـــراتيجيات تدري ـــي إىل اس ـــدًا، تنتم ـــر بن ـــة ع مخس
ـــرق  ـــًة بِط ـــة مقارن ـــر ماءم ـــت أكث ـــة( كان ـــارات التواصلي ـــراءة أو امله ـــياق الق ـــال س ـــن خ ـــة )م ـــردات الضمني ـــس املف ـــرق تدري ـــن أنَّ ُط ـــم م ـــه وبالرغ ـــة أن الدراس
ـــح  ـــام واض ـــدوا اهت ـــاركن أب ـــن املش ـــن املعلم ـــره م ـــبة كب ـــظ(، إال أن نس ـــرار واحلف ـــال التك ـــن خ ـــارشه أو م ـــة املب ـــه أو الرمج ـــتخدام النمذج ـــارش )كإس ـــس املب التدري
ـــول  ـــال ح ـــذا املج ـــة يف ه ـــات القادم ـــات للدراس ـــن التوصي ـــة م ـــع جمموع ـــم وض ـــج، ت ـــذه النتائ ـــى ه ـــاءًا ع ـــردات. وبن ـــس املف ـــة تدري ـــن يف عملي ـــاد كا املنهج بإعت

ـــق.  ـــال التطبي ـــدات جم ـــذه املعتق ـــول ه ـــدى دخ م
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