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جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
التعريف باجمللة

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).
الرؤي ـ ــة

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

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايير عالمية متميزة.
أهداف اجمللة
)1
)2
)3
)4

أن تكون المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية ،وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات
المحلية واإلقليمية والعالمية.
المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع.
تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة.
شروط قبول البحث

)1
)2
)3
)4
)5
)6

األصالة واالبتكار ،وسالمة المنهج واالتجاه.
االلتزام بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.
الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
سالمة اللغة.
أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.
أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر ،وأن يشير الباحث
إلى أنه ٌّ
مستل من رسال ٍة علمي ٍة.
هـ

للمراســلة
رئيس تحرير مجلة الشمال للعلوم اإلنسانية ،جامعة الحدود الشمالية،
ص.ب  ،1321عرعر ،91431المملكة العربية السعودية
هاتف - 0146615499 :فاكس0146614439 :
اإللكترونيh.journal@nbu.edu.sa ::
البريد اإللكتروني

اإللكترونيhttp:// www.nbu.edu.sa ::
الموقع اإللكتروني

االشرتاك والتبادل

مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة ،جامعة الحدود الشمالية ،ص.ب ،1321 .عرعر 91431

المملكة العربية السعودية.

سعر النسخة الواحدة  40 :ريا ًال سعودياً أو  20دوالراً أمريكياً (شام ً
ال البريد).

www.nbu.edu.sa

و

إرشادات للمؤلفني
ال  -ضوابط النص المقدم للنشر :
أو ً
)1
)2

)3
)4
)5
)6

)7

الدراسات السابقة.
العرض :ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية
البحث ،واألدوات والطرق التي تخدم الهدف،
وترتب المعلومات حسب أولويتها.
النتائج والـمـنــاقـشــة :ويـجــب أن تـكــون واضحة
موجزة ،مع بيان دالالتها دون تكرار.
الخاتمة :وتتضمن تلخيصاً موج اًز للموضوع،
وما توصل إليه من نتائج ،مع ذكر التوصيات
والمقترحات.
 )8أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية
في النص ،وتكون باللونين األبيض واألسود،
وت ــرق ــم تــرقـيـمـاً مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أسـمــاؤهــا
والمالحظات التوضيحية أسفلها.
 )9أن تــدرج الـجــداول في النص ،وترقم ترقيماً
مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أس ـمــاؤهــا أع ــاه ــا ،وأمــا
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـتــوض ـي ـح ـيــة ف ـت ـك ـتــب أس ـفــل
الجدول.
 )10وضــع نماذج من صــور الكتاب المخطوط
المحقق في مكانها المناسب.
 )11ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس ،وتقوم
بحذفها عند طباعة المجلة.
 )12أن يـ ـ ارع ــى ف ــي م ـن ـهــج تــوث ـيــق ال ـم ـصــادر
وال ـم ـ ارجــع داخـ ــل ال ـنــص ن ـظــام جمعية علم
النفس األمريكية ( ،)APAاإلصـدار السادس،
وهو نظام يعتمد ذكـر االسـم والتاريخ داخل
المتن ،وال يقبل نظام ترقيم المراجع داخــل
ال ـنــص ،وتــوثــق ال ـم ـصــادر وال ـم ـ ارجــع داخــل
الـمـتــن بـيــن قــوسـيــن حـســب األم ـث ـلــة اآلت ـيــة:
يــذكــر اســم عائلة المؤلف متبوعا بفاصلة،

أال تزيد صفحاته عن ( )45صفحة من القطع
العادي (.)A4
أن يحتوي على ع ـن ـوان وملخص باللغتين
العربية واإلنجليزية في صفحة واحدة ،بحيث
ال يزيد عــن ( )200كلمة لكل ملخص ،وأن
ٍ
مفتاحية دالــ ٍـة على
يتضمن الـبـحــث كـلـمــات
التخصص الدقيق للبحث باللغتين ،ال يتجاوز
عــددهــا ( )6كـلـمــات ،تــوضــع بـعــد نـهــايــة كل
ملخص.
أن يذكر اســم المؤلف وجهة عمله وعنوان
المراسلة بعد عنوان البحث مباشرة باللغتين
العربية واإلنجليزية.
أن ت ـق ــدم األبـ ـح ــاث ال ـع ـرب ـيــة م ـط ـبــوعــة بخط
( ،)Simplified Arabicبحجم ( )14للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )12للهوامش.
أن تـقــدم األب ـحــاث اإلنجليزية مطبوعة بخط
( )Times New Romanبحجم ( )12للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )9للهوامش.
كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة،
مع ترك مسافة  1.5سم بين السطور ،وتكون
الـحـواشــي  2.54ســم على الـجـوانــب األربـعــة
للصفحة ،بما يعادل  1.0إنش (بوصة واحدة).
التزام الترتيب الموضوعي اآلتي:
المقدمة :وتـكــون دالــة على مــوضــوع البحث،
والهدف منه ،ومنسجمة مع ما ِ
يرُد في البحث
مــن مـعـلــومــات وأف ـكــار وحـقــائــق علمية ،كما
تشير باختصار إلــى مشكلة البحث ،وأهمية

ز

االقتباس من كتاب:

فسنة النشر ،مثال( :خيري1985 ،م) .وفي
حالة االقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة
مـبــاشـرة بـعــد تــاريــخ الـنـشــر ،م ـثــا( :خ ـيــري،
1985م ،ص .)33:أمــا إذا كــان للمصدر
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة،
مثال( :القحطاني والعدناني1426 ،هـ) .إو�ذا
زاد عددهم عن اثنين تذكر أسماء عوائلهم
أول مرة ،مثال( :زهران والشهري والدوسري،
1995م) ،إو�ذا تكرر االقتباس من المصدر
نفسه يـشــار إلــى اســم عائلة الـمــؤلــف األول
فقط ،ويكتب بعده وآخـ ــرون ،مثل( :زه ـران
وآخرون1995 ،م) ،على أن تكتب معلومات
النشر كاملة في قائمة المصادر.
 )13بــالـنـسـبــة ألب ـحــاث ال ـع ـلــوم الـشــرعـيـ ة واألدبـ ـي ــة،
ح بترقيم المصادر والمراج ع داخ ل المتن،
فيسم 
مع وضع حاشية أسفل الصفحة ،ويشار إليها
برقم أو نجمة ،ويكون الخط فيها بحجم ()12
للعربي و( )9لإلنجليزي.
ن :قال الذهبي:
مثالذلك؛ كأن يكتبفيالمت 
ـأجـ ُّـل كتب
« وأم ــا جــامــع ال ـب ـخــاري الـصـحـيــح ،فـ َ

الجوير ،إبراهيم مبارك2009( .م) .األسرة والمجتمع:
د ارس ـ ــات ف ــي عـلــم االج ـت ـمــاع ال ـعــائ ـلــي .ط،1.
الرياض :دار عالم الكتب.
الشيرازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف.
(1403ه ــ) .المهذب في فقه اإلمــام الشافعي،
تـحـقـيــق :حـبـيــب الــرح ـم ـ ــن األع ـظ ـم ـ ــي .ط،2.
بيروت :دار الكتب العلمية.

االقتباس من دورية:

ع ــودة ،أحـمــد2011( .م) .معايير ضمان الجودة
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة:
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والج ــودة .المجــلة
األردنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في العل ـ ـ ـ ــوم التربوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة،)2(7 ،
.193 -163

االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:

ال ـقــاضــي ،إي ـمــان ع ـبــداهلل1429( .ه ـ ـ ــ) .النباتات
الطبيعية للبيئة الساحلية بـيــن أرس ــي تـنــورة
والملوح بالمنطقة الشرقية :دراسة في الجغرافيا
النباتية وحماية البيئة .رســالــة دك ـت ـواره غير
منشورة ،كلية اآلداب للبنات. ،الدمام :جامعة
الملك فيصل.

اإلسالم ،وأفضلها بعد كتاب اهلل تعالى»()1
.
وفى الحاشية يكتب هكذا:

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

االقتباس من الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):

 )14تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي:
(صحيح البخاري ،ج ،1:ص ،5:رقــم الحديث
.)511
 )15توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث
مرتبة ترتيباً هجائياً حسب اســم العائلة ،ووفــق
نظام ( ،)APAوبحجم  12للعربي و 9لإلنجليزي،
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو اآلتي:

مثال لالقتباس من كتاب:
المزروعي ،م .ر ،.و المدني ،م .ف2010( .م).
المعرف
تقييم األداء في مؤسسات التعليم العاليِّ .
الرقـمي )،(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x
أو برتوكول نقل النصوص التشعبي (http://
) ،www....أو الرقم المعياري الدولـ ـ ــي للكتاب
)(ISBN: 000-0-00-000000-0

ح

.

ومثال لالقتباس من مقالة في دورية:

ال ـمــدنــي ،م .ف2014( .م) .مفهـوم ال ـحـ ـ ـوار في
ت ـق ـريــب وج ـه ــات ال ـن ـظــر .الـمـجـلــة الـبـريـطــانـيــة
المعرف
لتكنولوجيا التعليم.260-225 ،(6)11 ،
ِّ
الرقمي )(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x
أو برتوكول نقل النصوص التشـعبي (http://

ثانياً  -المرفقات المطلوب إرسالها للمجلة :
)1
)2
)3

)onlinelibrary.wiley.com journal/10.1111

)4
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 احلجج السفسطائية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف املسائل األصولية:مرام بنت سعود بن مفلح الغامدي

الحجج السفسطائية لمخالفي أهل السنة والجماعة في المسائل األصولية
»«دراسة نظرية نقدية تطبيقية
)*(

مرام بنت سعود بن مفلح الغامدي

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)هـ1442/6/6  وقبل للنشر يف،هـ1442 /2/4 (قدم للنشر يف
، وإثب ــات قوهت ــا ومتاس ــكها، تع ــدُّ مباح ــث اجل ــدل واملناظ ــرة عن ــد بع ــض األصولي ــن م ــن ف ــروع عل ــم أص ــول الفق ــه باعتب ــار عنايته ــا بتحقي ــق األق ــوال:ملخ ــص البح ــث
 وإذا كان ب ــاب اجل ــدل واملناظ ــرة معرو ًف ــا ل ــدى، وتنف ــي عن ــه كل ضع ــف واضط ــراب،ك ــا تكش ــف م ــدى اتس ــاق اخلط ــاب ومتاش ــيه م ــع ط ــرق االس ــتدالل الصحيح ــة
َ َ  فقـــد،العلـــاء املتقدمـــن ومارســـوه يف جمالـــس العلـــم وأماكـــن الـــدرس
 ممـــا يوهـــم،حَلظـــوا بعـــض املغالطـــات التـــي تشـــوب عمليـــة إثبـــات األقـــوال واالســـتدالل هلـــا
 يتبـــن، إال أنـــه عنـــد إمعـــان النظـــر وعـــرض هـــذه األقـــوال عـــى حمـــكات اجلـــدل واملناظـــرة وأركاهنـــا ورشوطهـــا الصحيحـــة،بقـــوة القـــول وإحـــكام االســـتدالل عليـــه
. فج ــاء ه ــذا البح ــث ليكش ــف ش ــيئًا م ــن مغالط ــات خمالف ــي أه ــل الس ــنة واجلامع ــة يف بع ــض املس ــائل األصولي ــة،ضعفه ــا وزيفه ــا؛ لكوهن ــا مبني ــة ع ــى السفس ــطة واملغالط ــة
 وبن ــوا خمالفته ــم ع ــى حج ــج حت ــوي مغالط ــات م ــن،وخلص ــت الدراس ــة إىل وج ــود س ــبع مس ــائل خال ــف فيه ــا املبتدع ــة أه ــل الس ــنة واجلامع ــة يف النس ــخ والس ــنة واألم ــر
. وأوص ــت الدراس ــة بجم ــع احلج ــج السفس ــطائية يف مجي ــع املس ــائل األصولي ــة وتفنيده ــا.جه ــة املعن ــى
. مغالطات، االستدالل، جدل، أهل السنة واجلامعة، السفسطائية، احلجج:كلامت مفتاحية

*****

The Sophistic Arguments of the Opponents of Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamā’ah
in Issues of Usūl al-fiqh Science
Theoretical Critical Applied Study
Marām bint Su’ūd ibn Muflih Al-Ghāmidy(*)
Islamic University of Al-Imām Muhammad ibn Sa’ūd
(Received 21/09/2020, accepted 19/01/2021)
Abstract: Themes of debating are considered – among some scholars of Uṣūl al-fiqh – one of the branches of Uṣūl al-fiqh, considering their interest in verifying
sayings, proving their strength and cohesion, and revealing the consistency of the discourse and its consistency with the best methods of reasoning, and denying it all
weakness. Moreover, the theme of debating was known to the previous scholars and practiced by them. They noticed some fallacies that distort the process of proving
statements and inferring them, which gives the illusion of the strength of the saying and the provisions of inference on it. However, after carefully considering these
opinions and their arguments and testing them through debating with fulfilling all correct pillars and conditions, that opinion’s weakness and fallacy become apparent
because it is billed upon sophistry and falsehood. Therefore, the current research revealed some of the misconceptions of the opponents of Ahl al-Sunnah in some issues
of Uṣūl al-fiqh. The study concluded that there are seven issues in which the innovators disagreed with scholars of Ahl al-Sunnah wa al-jama’ah, in themes of Sunnah,
abrogation and imperatives, and built their opinions on arguments containing fallacies in terms of meaning. The study recommended collecting sophist arguments in
all issues of Uṣūl al-fiqh and refuting them.
Keywords: Ahl al-Sunnah wal-Jama`ah, arguments, controversy, fallacies, inference, sophistry.

:(*) للمراسلة

(*) Corresponding Author:

www.nbu.edu.sa

DOI: 10.12816/0060912

Assistant Professor, Department of Uṣūl al-fiqh, Faculty of
Shari’ah, Islamic University of al-Imām Muhammad ibn Sa’ūd,
Al-Riyadh – Malham – 15465 - 65180, Kingdom of Saudi Arabia.

 جامعة اإلمام محمد، كلية الشريعة، قسم أصول الفقه،أستاذ مساعد
،65180 - 15465 -  ملهم-  الرياض،بن سعود اإلسالمية
.المملكة العربية السعودية

e-mail: maram.alghamdi@hotmail.com

423

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)2ج ( )2جامعة احلدود الشمالية (ذو احلجة 1443هـ  /يوليو2022م)

مقدمة:

تناولــت احلجــج السفســطائية يف املســائل األصوليــة

علاًم ملنهــج النظر واالســتدالل
يعــدُّ علــم أصول الفقــه ً

إال أن هنــاك مــن تنــاول املواضيــع اخلاصة بالسفســطة

مباحــث هــي مــن رضورياتــه ،كمباحــث مصــادر

رشــد يف كتابــه «تلخيــص السفســطة «  ،ووجــدت

والتفكــر؛ إذ تتنــوع مباحــث هــذا العلــم مــا بــن

وأدلــة الــرع ،وطــرق االســتفادة منهــا ،وحــال

املســتفيد ،ومباحــث هــي مــن رياضاتــه ومكمالتــه،

كــا يتميــز علــم األصــول بقدرتــه عــى بنــاء منهــج
التفكــر النقــدي والتحليــي ،ومــن املباحــث التــي

 ،وكان أول مــن كتــب فيهــا بشــكل خــاص ابــن

مــن املعارصيــن مــن درس احلجــج السفســطائية لكــن

موضــوع دراســته خيتلــف عــن موضــوع دراســتي،
وهــذه املؤلفــات كالتــايل:

1.املغالطــات املنطقيــة ،تأليــف :عــادل مصطفــى،
وهــذا الكتــاب متعلــق باملغالطــات يف احليــاة

تطــرق هلــا األصوليــون واســتوعبوها ضمــن هــذا

اليوميــة ،وهــو مــا ذكــره املؤلــف يف كتابــه حيــث

العلــم هــو مــا يتعلــق ببــاب املناظــرة واجلــدل،

بــن إن ســبب تأليفــه للكتــاب هــو مــا يشــاهده

والكشــف عــن قــوة االســتدالل ومغالطاتــه.

وهــذه املنهجيــة األصوليــة وطرائقهــا تكســب

كل يــوم يف الفضائيــات التلفزيونيــة ،ووســائل

والكشــف عــن مكامــن الضعــف واخللــل يف أصــل

2.خمتــر املغالطــات املنطقيــة ،تأليــف :د /مــريض

اإلعــام األخــرى مــن أغــاط.

دارســها وممارســها مهــارة كبــرة يف بنــاء االســتدالل،

مشــوح العنــزي ،وهــو اختصــار للكتــاب

الدليــل وطريقــة االســتدالل بــه.

وهــذه املنهجيــة ســلكها علــاء األصــول مــن أهــل

الســابق.

املغالطــات طري ًقــا هلــم يف إثبــات بدعهــم وخمالفتهــم

االســتدالل واملغالطــات ،بحــث هلبــة ســيد

3.تطبيقــات املنطــق العمــي يف احليــاة اليوميــة:

الســنة واجلامعــة يف الــرد عــى خمالفيهــم الذيــن اختــذوا

اجلناينــي ،بحــث منشــور يف جملــة وادي النيــل

للحــق.

وهلــذا ارتأيــت تبيــن تلــك املغالطــات والسفســطة

للدراســات والبحــوث اإلنســانية واالجتامعيــة

والســنة واألمــر كتطبيــق عــى تلــك املغالطــات

السفســطائية اليوميــة.

والرتبويــة ،وهــو أيضــ ًا لدراســة احلجــج

عنــد خمالفــي أهــل الســنة واجلامعــة يف مســائل النســخ
ودراســتها دراســة نقديــة.
الدراسات السابقة:

و تنــاول بقيــة األصوليــن احلجــة السفســطائية

مــن خــال مؤلفاهتــم يف املباحــث اخلاصــة باملنطــق

مل أجــد  -فيــا اطلعــت عليــه  -كتبـ ًا أو رســائل علميــة

كدراســة نظريــة خاليــة مــن التطبيــق عــى املســائل
األصوليــة.
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ثانيــ ًا :التطبيــق هلــا مــن خــال بعــض املســائل

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

األصوليــة املتعلقــة بدليــل النســخ والســنة واألمــر؛

وهذان األمران قد خال منها الدراسات السابقة.

نقدهــا أصوليــ ًا.

أهداف املوضوع:

منهج البحث:

ثاني ًا :دراسة ونقد تلك احلجج.

1.مجــع املغالطــات التــي اســتخدمها أهــل البــدع يف
املســائل األصوليــة.

2.بيان نوع املغالطات ،وطريقة الرد عليها.

وذلــك بذكــر وجــه كوهنــا سفســطائية ،ومــن ثــم

ســتكون منهجيــة البحــث اســتقرائية نقديــة  ،و املنهــج
التفصيــي كالتايل:

1.التمهيد للمسائل التي حتتاج إىل متهيد.

2.تصديــر املســألة بقــول أهــل الســنة واجلامعــة مــع

3.بيــان مذهــب أهــل الســنة واجلامعــة مــع أدلتهــم

دليلهــم.

يف املســائل األصوليــة التــي خالفهــم فيهــا أهــل

3.ذكر املخالف ألهل السنة واجلامعة يف املسألة.

البــدع.

4.بيــان حجــة املخالــف التــي اعتمــدت عــى

أمهية املوضوع:

السفســطة واملغالطــة.

5.بيــان وجــه كــون تلــك احلجــة مشــتملة عــى

1.دراســة املغالطــات واحليــل يف احلجــاج ممــا

السفســطة واملغالطــة.

يســاعد عــى معرفــة طريقــة بنائهــا ،ومــن ثــم

6.ذكر رد أهل السنة واجلامعة عىل تلك احلجة.

معرفــة طريقــة إضعافهــا وردهــا.

7.التزمــت يف ترتيــب املســائل بالبــدء بالنســخ ثــم

2.معرفــة طريقــة احلجــاج وبنائــه ،ومــن ثــم الــرد

الســنة ثــم األمــر.

عليهــا ،يكســب املــارس دقــة الفهــم ،وقــوة

8.بــدأت يف املســائل بالقــول الراجــح ثــم األقــوال

النظــر ومهارتــه.

املخالفــة.

3.الكشــف عــن املغالطــات يف بنــاء احلجــج ،ممــا

9.بيــان أرقــام اآليــات ،وعزوهــا لســورها ،فــإن

يســاعد يف قلــة الوقــوع فيهــا أو عدمــه.

كانــت آيــة كاملــة أقــول :اآليــة رقــم( )..مــن

حدود البحث:
أوالً :التأصيــل للحجــج السفســطائية مــن حيــث

ســورة ( كــذا) ،وإن كانــت جــزء مــن آيــة أقــول:
مــن اآليــة رقــم( )..مــن ســورة ( كــذا).

10.حيــال عــى مصــدر احلديــث بذكــر الكتــاب

التعريــف ونحــوه.
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الســنة ،وفيــه مســألتان:

والبــاب ،ثــم بذكــر اجلــزء والصفحــة ،ورقــم

-املسألة األوىل :إفادة التواتر للعلم.

احلديــث.

املســألة الثانيــة :حكــم كتــان أهــل التواتــر ملــاحيتــاج إىل نقلــه.

خطة البحث:

-املطلــب الثالــث :احلجــج السفســطائية يف مباحث

انتظــم البحــث يف مقدمــة و مبحثــن و خامتــة فكانــت

األمــر ،وفيــه أربعة مســائل:

اخلطــة كالتــايل:

-املسألة األوىل :هل لألمر صيغ ختصه؟

●مقدمــة :اشــتملت عــى اســتهالل وهــدف

البحــث ،وأمهيتــه ،ومنهــج البحــث ،وخطتــه.

-املسألة الثانية :اشرتاط اإلرادة يف األمر.

السفســطائية  ،وفيــه أربعــة مطالــب:

معلومــه أن املكلــف ال يتمكَّــن مــن فعلــه.

●املبحــث األول :الدراســة النظريــة للحجــج
املطلــب األول :تعريــف احلجــة السفســطائيةوأنواعهــا ،وفيــه مســألتان:

-املسألة األوىل :تعريف احلجة.

املســألة الثالثــة :جــواز األمــر مــن اهلل بــا يف-املسألة الرابعة :األمر للمعدوم

أســأل اهلل التوفيــق والســداد فيــا أحــرره وأبينــه،
وأســأله ســبحانه أن حيفظنــا مــن الزلــل ،وصــى اهلل

-املسألة الثانية :أنواع احلجج.

وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.

املطلب الثاين :أغراض احلجج السفسطائية.-املطلب الثالث :أنواع احلجج السفسطائية.

املبحث األول

-املطلــب الرابــع :فائــدة تعلــم احلجــج

الدراسة النظرية للحجج السفسطائية

●املبحــث الثــاين :الدراســة التطبيقيــة عــى املســائل

وأنواعهــا

-املطلــب األول :احلجــج السفســطائية يف مباحــث

تعريــف احلجــة لغــة :قــال ابــن فــارس« :احلــاء

-املسألة األوىل :حكم النسخ.

حــج»( ،)1واحلجــة :الربهــان ،وقيــل :مــا دفــع بــه

ا لسفســطا ئية .

األصوليــة:

النســخ ،وفيــه مســألتان:

املســألة الثانيــة :نســخ األمــر قبــل التمكــن مــناالمتثــال.

-املطلــب الثــاين :احلجــج السفســطائية يف مباحــث

املطلــب األول :تعريــف احلجــة السفســطائية،
املسألة األوىل :تعريف احلجة:

واجليــم أصــول أربعــة ،فــاألول القصــد ،وكل قصــد
اخلصــم ،وهــو رجــل حجــاج أي جــدل ،والتحــاج:

التخاصــم ،ومجــع احلجــة :حجــج وحجــاج ،وحاجــه
 .1ينظر :مقاييس اللغة ،ج ،2 :ص ،29 :مادة (حجج).
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وحجاجــا :نازعــه احلجــة.
حماجــة
ً

()2

قــال ابــن فــارس« :وممكــن أن يكــون احلجــة

ومن تلك الفروق التي ذكروها:

1.أن الدليــل مــا دل عــى املطلــوب ،واحلجــة

مشــتقة مــن هــذا ألهنــا تقصــد ،أو هبــا يقصــد احلــق
املطلــوب».

األشــياء التــي تدفــع الزلــل عــن املناظــر.

2.الدليــل خــاص بــا يظهــر احلكــم فقــط ،واحلجــة

()3

اصطالحا :عرفت احلجة بعدة تعاريف منها:
ً

تكــون موجبــة للحكــم تــارة ،ومظهــرة لــه تــارة

1.احلجة :ما دل عىل صحة الدعوى.

أخــرى.

4

2.احلجة :هي املعلوم التصديقي.

3.الدليــل يعتمــد عليــه املجتهــدون ،واحلجــة يعتمد

5

 3.احلجة :هي املوصلة للتصديق.
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عليهــا احلــكام والقضاة.

6

ولعــل الراجــح واهلل أعلــم هــو التعريــف األول؛

القــول الثــاين :أن احلجــة والدليــل بمعنــى واحــد فــا

الغالــب يف اســتعامل احلجــة مــا يفيــد قــدر ًا زائــد ًا عــن

كالقــايض أيب يعــى( ،)10وإمــام احلرمــن( ،)11وأيب

ألن املتتبــع الســتعامالت كثــر مــن العلــاء جيــد أن

كوهنــا معلــوم تصديقــي ،أو موصلــة للتصديــق ،مــن
جهــة مــا تتصــف بــه احلجــة مــن اإلقنــاع والغلبــة

عــى اخلصــم ،وغالبــ ًا مــا تــرد يف ســياق الدعــاوى
واملناظــرات.

واختلف هل هي بمعنى الدليل أو ال عىل قولني:

القــول األول :أن هنــاك فر ًقــا بينهــا وبــن الدليــل،
وهــذا مــا ذهــب إليــه ابــن مفلــح( ،)7والقــرايف(،)8

والرسخــي.

()9

فــرق بينهــا ،وإليــه ذهــب كثــر مــن األصوليــن،

الوليــد الباجــي( ،)12وابـ�ن حـ�زم.

()13

الراجــح :الــذي يظهــر و اهلل أعلــم أن الراجــح هــو

القــول األول  ،وهــو الفــرق بــن احلجــة و الدليــل
ملــا ذكــروه مــن فــروق ،باإلضافــة ألن كثــر مــن

األصوليــن 14جعــل الدليــل خــاص بــا يفيــد القطــع،

وعــى هــذا فهنــاك فــرق بــن احلجــة والدليــل‘

فاحلجــة ال تفيــد القطــع دائــ ًا.

السفســطائية :اســم ،مجــع سفســطائي ،وهــي كلمــة

 .2ينظر :لسان العرب ،ج ،2 :ص ،261 :مادة (حجج).

يونانيــة ،وليســت عربيــة.

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

 .10ينظر :العدة ،ج ،1 :ص.133 :

 .3ينظر :مقاييس اللغة ،ج ،2 :ص ،30 :مادة (حجج).

 .5ينظر :دستور العلماء  ،ج ، 3:ص.259 :
 .6ينظر :معجم مقاليد العلوم  ،ج ، 1 :ص.118 :
 .7ينظر :أصول الفقه ،ج ،3 :ص.419 :
 .8ينظر :الفروق ،ج ،1 :ص.232 :
 .9ينظر :المحرر في أصول الفقه ،ج ،1 :ص.209 :

قــال الفــارايب« :سوفســطس معنــاه حكمــة ممــوه أو

 .11ينظر :التلخيص ،ج ،1 :ص.129 :
 .12ينظر :إحكام الفصول ،ج ،1 :ص.49 :
 .13ينظر :اإلحكام ،ج ،1 :ص .37
 .14ينظــر :شــرح األصــول الخمســة ،ص ،88والمعتمــد ،ج،1 :
ص ، 109 :اإلحــكام  ،ج ، 1 :ص 27 :شــرح مختصــر
الروضــة  ،ج ، 2 :ص.674 :
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2.حجــة جدليــة :وهــي مــا تركبــت مــن مقدمــات

مظنــون هبــا أهنــا حكمــة وليســت ذلــك ،وكل مــن

مشــهورة تقــرب مــن اليقــن ،وتلــزم هبــا الطــرف

اقتنــى القــدرة عــى اســتعامل مــا يظــن بــه بســبب

اآلخــر.

ذلــك أنــه ذو حكمــة وذو علــم مــن غــر أن يكــون

()21

3.حجــة خطابيــة :وهــي مــا تركبــت مــن مقدمــات

كذلــك باحلقيقــة فهــو يســمى السفســطائي».

()15

ظنيــة ،وال تلــزم الطــرف املقابــل ولكنهــا تنبهــه

فاحلجــة السفســطائية :مــا تركبــت مــن مقدمــات

وحتثــه عــى العمــل.

شــبيهة باحلــق.

()22

()16

4.حجــة شــعرية :وهــي مــا تركبــت مــن مقدمــات

ويطلق عىل احلجة السفسطائية :مغالطة(.)17

متخيلــة لرت ِّغــب الســامع يف يشء أو تن ِّفــره عنــه.

مثــال عليهــا( :هــذا يكلــم العلــاء بألفــاظ العلــم،

وكل مــن كان كذلــك فهــو عــامل ،فهــذا عــامل).

()23

5.احلجة السفسطائية :وقد سبق بيان معناها.

حكمها:

ال تفيــد ظنًّــا ،وال يقينًــا ،وإنــا تفيــد الشــبهة الكاذبــة،
وفســادها مــن جهــة صورهتــا أو مادهتــا.

()18

سبب تسميتها بذلك:

نســبة إىل مجاعــة مــن فالســفة اليونــان يقــال هلــم:
السوفســطائية ،اختــذوا هــذا النــوع مــن املغالطــات
طري ًقــا هلــم ،وينكــرون حقائــق األشــياء.

()19

املطلب الثاين :أغراض احلجج السفسطائية

للمغالطة غرضان:

األول :غرض صحيح ،وهو نوعان:

1.ملصلحــة حممــودة ،وقصــد صحيــح ،مثــل اختبــار

املسألة الثانية :أنواع احلجج:

وامتحــان معرفــة املناظــر ،وتســمى (امتحا ًنــا).

1.حجــة برهانيــة :وهــي مــا تركبــت مــن مقدمــات
يقينيــة.

مــرا عــى
2.ملدافعــة اخلصــم وتعجيــزه إذا كان
ًّ
باطلــه ،وتســمى (عنــا ًدا).

()20

 .15ينظر :األلفاظ المستعملة في المنطق ،ج ،1 :ص.26 :
 .16ينظــر :لــب اللبــاب فــي تحريــر األنســاب ،ج ،2 :ص،365 :
والكليات ،ج ،1 :ص.849 :
 .17ينظر :تقريب الوصول ،ص.117 :

الثــاين :غــرض فاســد ،كالريــاء بالعلــم واملعرفــة،
وطل ًبــا للتفــوق عــى غــره.

()24

 . 21ينظر :المرجعان السابقان.

 .18ينظر :المنطق ،ج ،2 :ص.147 :

 .22ينظر :المرجعان السابقان.

 .19ينظر :مفاتيح العلوم ،ج ،1 :ص.91 :
 . 20ينظــر :تقريــب الوصــول ،ص ،116 :واأللفــاظ المســتعملة
فــي المنطــق ،ج ،1 :ص.23 :

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

ـاعرا ولكنــه غــر ماهــر يف شــعره،
إذا كان زيــد شـ ً

األول :املغالطــة مــن جهــة اللفــظ ،وأســباهبا عــى ســتة

يصــح أن حيكــم عليــه بانفــراد بأنــه شــاعر مطل ًقا،

1.بســبب اشــراك االســم ،مثــل ذلــك :قــول

يف عبــارة واحــدة ،وقلــت :زيــد شــاعر وماهــر

واج ًبــا ،فــإن كان واج ًبــا ،وكل واجــب خــر،

شــعره ،وهــو حكــم كاذب ،ولكــن إذا لوحــظ

ماهــرا يف فــن آخــر كاخلياطــة ً
مثــا ،فإنــه
وكان
ً

احلجج السفسطائية نوعان:

وأنــه ماهــر مطل ًقــا ،فــإذا مجعــت بــن احلكمــن

أقسام:

فــإن هــذه العبــارة توهــم بأنــه شــاعر وماهــر يف

القائــل( :هــل يشء مــن الــرور واجــب أو ليــس

ذلــك بحســب التفصيــل والتحليــل إىل حكمــن

فبعــض الــرور خــر ،وإن كان ليــس واج ًبــا،

أحدمهــا غــر مقيــد باآلخــر كان صاد ًقــا.

فــا يوجــد ألبتــه ،فــإن مــا ال جيــب لــه وجــود

5.بســبب االشــراك يف اإلعــراب واإلعجــام:

وقــت فليــس موجــو ًدا ،بــل خييــل املــوت
وال
ٌ

وهــي فيــا إذا كان اللفــظ يتعــدد معنــاه بســبب

واهلــرم وغــر ذلــك ممــا هــو واجــب رضورة)،

أمــور عارضــة عــى هيئــة خارجــة عــن ذاتــه بــأن

واملغالطــة هنــا بســبب أن (الواجــب وجــوده)

يصحــف اللفــظ نط ًقــا أو خ ًّطــا.

غــر (الواجــب العمــل بــه) ،وإنــا يقــال هلــا

6.بســبب اختــاف اللفــظ :وهــذا متعلــق بشــكل

واجــب باشــراك االســم ،ومفهــوم الواجــب

اللفــظ ،فاللفــظ خيتلــف مفهومــه باختــاف

األول أن وجــوده رضوري ،ومفهــوم الواجــب

أشــكال التصاريــف ،والتأنيــث ،والتذكــر،

اآلخــر أن إيثــاره حممــود.

2.بســبب املــاراة واملشــاغبة ،مثــال ذلــك :لــو قــال
قائــل( :الســاكت متكلــم) ،أمكــن أن تفهــم أن

والفاعــل واملفعــول.

الســاكت متكلــم ،وأن تفهــم أن املتكلــم ســاكت.

الثــاين :املغالطــة مــن جهــة املعنــى ،وأســباهبا عــى

القضيــة بســبب الرتكيــب والتأليــف صاد ًقــا،

1.بســبب مــا بالعــرض :فاملغالطــات التــي تكــون

3.بســبب الرتكيــب :وهــو أن يكــون احلكــم يف

أقســام ســبعة:

وبحســب التفصيــل والتحليــل كاذ ًبــا ،فيصــدق
ً
مفصــا.
مرك ًبــا ال

ممــا بالعــرض تقــع متــى مــا اتفــق أن حيمــل يشء
عــى يشء بالــذات ،ويتفــق ألحــد الشــيئني أمــر

4.بســبب اشــراك القســمة :وهــي مــا تكــون

بالعــرض فإنــه يظــن أن مــا بالعــرض يوجــد

األلفــاظ املفــردة ،وهــو ليــس موجــو ًدا ،مثــال:

قــول القائــل :زيــد املشــار إليــه غــر اإلنســان،

املغالطــة فيــه بســبب توهــم وجــود تأليــف بــن
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وزيــد إنســان ،فاإلنســان غــر اإلنســان .وذلــك

باملطــر ،فلــا رأيناهــا نديــة ظنناهــا ممطــورة ،كأنــه

وعــرض لزيــد مــن جهــة مــا هــو شــخص أن كان

5.بســبب املصــادرة عــى املطلــوب األول :كأن

ـورا.
ملــا كان املمطــور ند ًّيــا كان النــدى ممطـ ً

أن محــل اإلنســانية عــى زيــد هــو بالــذات،

تكــون املقدمــة الكــرى والنتيجــة شــي ًئا واحــدً ا

غــر اإلنســان الــذي هــو نــوع كيل ،فظــن لذلــك

كقولنــا( :اإلنســان بــر ،وكل بــر ضحــاك

أيضــا :زيــد غــر عمــرو،
أنــه يلــزم ،ومثــال ذلــك ً

فينتــج أن اإلنســان ضحــاك).

وعمــرو إنســان ،فزيــد غــر إنســان.

6.بســبب الغلــط مــن وضــع مــا ليــس بعلــة علــة،

2.بســبب ســوء اعتبــار احلمــل :كأن يكــون احلمــل
عــى جــزء و ُأ ِخــذ عــى الــكل أو عــى جــزء آخــر.

وهــذا الســبب جعلــه املناطقــة مــن خــال رضب

خاصــا بالقيــاس املنطقــي ،إال أنــه يمكــن
األمثلــة ًّ

مثــال ذلــك كأن يقــول القائــل :الزنجــي أســود،

أن يقــال بــه يف القيــاس الرشعــي.

أيضــا
والزنجــي أبيــض األســنان ،فالزنجــي ً

7.بســبب الغلــط مــن وضــع املســائل الكثــرة يف

أســود أبيــض م ًعــا.

3.بســبب قلــة العلــم بالقيــاس املغالطــي ،وهــو

مســألة واحــدة .وهــذا الغلــط يعــرض مــن جهــة

األوضــاع ،ويســمى باصطــاح املنطقيــن

واحــد ،ويعــرض هــذا الغلــط إذا أخــذ بــدل

أن مــا حيتمــل جوابــن خمتلفــن يــرد فيــه جــواب

نقضــا لوضــع مــن
كل قيــاس نتيجتــه تكــون ً

املحمــول الواحــد يف القضيــة أكثــر مــن حممــول

(تبكي ًتــا)( ،)25باعتبــار أنــه تبكيــت لصاحــب ذلك

واحــد ،أو بــدل املوضــوع الواحــد أكثــر مــن

الوضــع .مثــل أن يقــول قائــل :إن هــذا الــيء

موضــوع واحــد ،فمثــال أن يأخــذ بــدل املحمــول

ضعــف هلــذا ،فيبــن مبــن أنــه ليــس بضعــف،

الواحــد حممولــن :قــول القائــل :هــل األرض بــر

ويكــون قولــه إنــه ليــس بضعــف يصــدق عليــه

مــن جهــة غــر اجلهــة التــي تصــدق هبــا أنــه

ضعــف ،مثــل أن يصــدق أن اخلــط ضعــف
للخــط مــن جهــة الطــول ،وغــر ضعــف مــن
جهــة العــرض.

4.بســبب اللــوازم :بــأن يســبق إىل الذهــن أن امللزوم
الزم لالزمــه كــا إذا رأينــا األرض وقــد نديــت

وب َّكتَــه :ضربــه بالســيف
 . 25التبكيــت لغــة :مــن َب َكتَــه َي ْبكتُــهُ َب ْكتًــاَ ،
والعصــا ونحوهمــا ،والتبكيــت كالتقريــع والتعنيــف .ينظــر :لســان
العــرب ،ج ،2 :ص ،12 :مــادة (بكــت).

أو مــاء؟ فــإن هــذه قضيتــان ال واحــدة.

()26

املطلب الرابع :فائدة تعلم احلجج السفسطائية

يقــول ابــن كمونــة« :وفائــدة هــذه الصنعــة أهنــا

تعصــم صاحبهــا مــن أن يغلــط يف نفســه ،أو يغلطــه
غــره ،وأنــه يقــدر عــى أن يغالــط املغالطــن ،وأنــه

يســتعملها :إمــا امتحا ًنــا أو عنــا ًدا ،لغــرض مــا ،ومــن

 . 26ينظــر :المنطــق ،ج ،2 :ص ،147 :والمنطــق ،المظفــر
ص ،425 :وتلخيــص السفســطة ،ص.6 :
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تصفــح احلجــة وأجزاءهــا ،فوجــد عــى مــا ينبغــي

املبحث األول

مــن أن يقــع لــه غلــط»(.)27

املطلــب األول :احلجــج السفســطائية يف مباحــث

مــادة وصــورة ،ولف ًظــا ومعنــى ،مركبــة ومفــردة أمــن

الدراسة التطبيقية عىل املسائل األصولية

وقــال ابــن الســبكي« :إن مــا يقــع يف املغالطــات

النســخ

إقامــة احلجــة ونــر العلــم وبعــث اهلمــم عــى طلبــه

يطلق النسخ يف اللغة عىل معنيني:

واملغالبــات يف جمالــس النظــر حيصــل بــه مــن تعليــم

مــا يعظــم يف نظــر أهــل احلــق ويقــل عنــده قلــة
اخللــوص وتعــود بركــة فائدتــه وانتشــارها عــى

عــدم اخللــوص ،فقــرب مــن اإلخــاص إن شــاء اهلل

تعــاىل».

()28

وهبــذا تتلخــص فائــدة تعلــم احلجــج السفســطائية يف

التــايل:

1.أن هبـــا يتمكـــن الباحـــث واملناظـــر مـــن النجـــاة
مـــن الوقـــوع يف الغلـــط ،وحيفـــظ نفســـه مـــن

الباطـــل؛ ألنـــه إذا عـــرف مواقـــع املغالطـــة
ومداخلهـــا يعـــرف الطريـــق إىل اهلـــرب مـــن

الغلـــط.

2.أن هب ــا يتمك ــن م ــن مدافع ــة املغالط ــن وكش ــف
مداخـــل غلطهـــم ،وعـــى هـــذا ففائـــدة تعلـــم

الباحـــث واملناظـــر للمغالطـــة كفائـــدة تعلـــم
الطبيـــب للســـموم وخواصهـــا؛ فإنـــه يتمكـــن
بذل ــك م ــن االح ــراز منه ــا ،ويس ــتطيع أن يأم ــر

غـــره باالحـــراز ويـــداوي مـــن يتناوهلـــا.

()29

 .27ينظر :الجديد في الحكمة ،ج ،1 :ص.202 :
 .28ينظر :طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،4 :ص.62 :
 .29ينظر :المنطق ،ص.422 :

املسألة األوىل :حكم النسخ

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

الثــاين :النقــل و التحويــل ،و فيــه قوهلــم :نســخت
الكتــاب :أي نقلتــه.

30

وقــد اختلــف األصوليــون يف تعريــف النســخ
اصطالحـ ًا بنــاء عــى خالفهــم يف حقيقــة النســخ أهــو

رفــع أو بيــان عــى أقــوال:

القــول األول :رفــع احلكــم الثابــت بخطــاب
متقــدم بخطــاب مــراخٍ عنــه( ، )31و اختــاره كثــر

مــن األصوليــن ،كالباقــاين 32،والشــرازي 33،و
الغــزايل 34،وغريهــم ،ونســب ألكثــر العلــاء.

35

القــول الثــاين :بيــان انتهــاء حكــم رشعــي بطريــق

رشعــي مــراخٍ عنــه ،أو عبــارة عــن انتهــاء مــدة
 . 30ينظر :لسان العرب ،ج ، 3:ص( 72 :مادة نسخ ).
 .31ينظر :روضة الناظر ،ج ،1 :ص.283 :
 ,32ينظر :البرهان  ،ج ، 2:ص.843:
 .33ينظر :اللمع  ،ص.55 :
 .34ينظر :المستصفى :ص90 :
 .35ينظــر :إحــكام الفصــول :ج ، 1:ص ، 305 :و البحــر
المحيــط  ،ج ، 3:ص ،145 :و التحبيــر :ج ، 6:ص:
.2974
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	-أنــه نســخ وجــوب الرتبــص حـ ً
ـواًل كامـ ً
ـا عــن

القــول الثالــث :أنــه بيــان يف حــق اهلل تعــاىل ،ورفــع و

وعــرا ،قــال تعــاىل( :والذيــن يتوفــون منكــم
ً

كان يف تومهنــا و تقديرنــا هــو ابقائــه ،وهبــذا التفصيــل

احلــول غــر إخــراج)( ،)43ثــم قــال( :والذيــن

احلكــم .و اختــاره أبــو إســحاق االســفراييني،
واجلوينــي 37،و نســب ألكثــر الفقهــاء

38

املتــوىف عنهــا زوجهــا بالرتبــص أربعــة أشــهر
أزواجــا وصيــة ألزواجهــم متا ًعــا إىل
ويــذرون
ً

تبديــل يف حــق املكلــف ،فهــو بيــان مــدة احلكــم الــذي

أزواجــا يرتبصــن
يتوفــون منكــم ويــذرون
ً

قــال احلنفيــة.

39

و الراجــح :هــو القــول األول ؛ ألنــه تضمــن حقيقــة

وعــرا).
بأنفســهن أربعــة أشــهر
ً

ومل يدخــل يف النســخ مــا ليــس منــه ،فهــو جامــع مانــع.

باســتقبال الكعبــة ،قــال اهلل تعــاىل( :ســيقول

ويدل عىل ذلك أدلة كثرية 42منها:

كانــوا عليهــا)( ،)45وقــال( :فــول وجهــك شــطر

النســخ التــي هــي الرفــع ،و ادخــل مجيــع أنــواع النســخ،
جائز ً
عقاًل( )40وواقع رش ًعا.
واحلق أن النسخ ٌ

()44

	-أنــه نســخ وجــوب التوجــه إىل بيــت املقــدس
الســفهاء مــن النــاس ماوالهــم عــن قبلتهــم التــي

41

املســجد احلــرام).

1.إمجــاع الصحابــة -ريض اهلل عنهــم -؛ فقــد أمجعــوا

()46

3.ال يمتنــع أن يعلــم اهلل تعــاىل مصلحــة عبــاده يف

عــى أن رشيعــة حممــد صــى اهلل عليــه وســلم

أن يأمرهــم بأمــر يف زمــان ،ويرفــع ذلــك األمــر

ناســخة جلميــع الرشائــع الســابقة.

عنهــم بعــد ذلــك يف زمــان آخــر.

2.و قوع النسخ يف الرشيعة ،والوقوع دليل اجلواز:

()47

4.قولــه تعــاىل( :مــا ننســخ مــن آيــة أو ننســها نـ ِ
ـأت

فقــد وقــع يف رشيعتنــا نســخ بعــض األحــكام بعــد

ثبوهتــا ،ومنهــا:

بخــر منهــا أو مثلهــا).

()48

وخالــف يف جــواز النســخ طائفــة مــن اليهود ،ونســب

 .36ينظر :البرهان،ج ،2:ص.843:

لبعض املســلمني.

()49

 . 37ينظر :البرهان ،ج،2ص.845:
 .38ينظــر :البحــر المحيــط ،ج ، 4:ص ، 145:والتحبيــر ،ج،6:
ص.2979:
 . 39ينظــر :أصــول الجصــاص ،ج،2:ص ،199:و المحــرر،
ج ،2:ص.4354:
 . 40ينظر :نهاية السول ،ج ،2 :ص ،167 :وروضة الناظر،
ج ،1 :ص ،292 :وشــرح تنقيح الفصول ،ص.303 :
 .41ينظر :المراجع السابقة  ،و اللمع ،ص ،55 :شرح مختصر
الروضة ،ج،2:ص ، 266:التحبير ،ج،6:ص.2985:
 .42ينظر :المراجع السابقة  ،و اللمع ،ص ،55 :شرح مختصر
الروضة ،ج،2:ص ، 266:التحبير ،ج،6:ص. 2985:

 .43من اآلية ،240 :من سورة البقرة.
 .44من اآلية ،234 :من سورة البقرة.
 .45من اآلية ،142 :من سورة البقرة.
 .46من اآلية ،144 :من سورة البقرة.
 .47ينظر :روضة الناظر ،ج ،1 :ص.292 :
 .48من اآلية ،106 :من سورة البقرة.
 .49ينظــر :المحصــول ،ج ،2 :ص ،708 :إو�نــكار وقــوع النســخ
منقــول عــن أبــي مســلم األصفهانــي ،وقيــل :إنــه لــم ينكـره ،إو�نمــا
جعلــه مــن بــاب التخصيــص فــي الزمــن ،فالخــاف بينــه وبيــن
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حجتهم:

448-423

االمتثــال

أن جــواز النســخ يــؤدي إىل البــداء( )50عــى اهلل تعــاىل،

النســخ قبــل التمكــن مــن االمتثــال جائــز ،وهــذا

وجه كوهنا سفسطائية:

يف رمضــان :حجــوا هــذه الســنة ،ثــم قــال يف آخــر

وهــذا ال جيــوز.

()51

ووجــه كوهنــا حجــة سفســطائية أهنــا حتتــوي عــى

مغالطــة مــن جهــة املعنــى؛ فقــد جعلــوا امللــزوم الزم
لالزمــه ،وقالــوا بــأن النســخ يلــزم منــه البــداء عــى

مذهــب مجهــور العلــاء( ،)53كــا لــو قــال اهلل تعــاىل

رمضــان :ال حتجــوا.

()54

والدليل عىل ذلك:

1.أن النســخ قبــل التمكــن مــن الفعــل رفــع
لتكليــف قــد ثبــت عــى املكلــف ،فــكان نسـ ً
ـخا،

اهلل ،وهــو حمــال عــى اهلل فلذلــك أنكــروه وردوه.

اجلواب:

وال يرتتــب عــى ذلــك حمــال وال بــداء.

2.قولــه تعــاىل( :مــا ننســخ مــن آيــة أو ننســها).

ال يلــزم مــن النســخ البــداء عــى اهلل ،ففــرق بــن
النســخ والبــداء ،فالبــداء هــو أن يظهــر لــه مــا كان

()55

وجــه الداللــة :أن اهلل تعــاىل أخــر أنــه إذا شــاء

نســخ مــن كتابــه مــا أحــب ،وظاهــر هــذا :جــواز

خف ًّيــا عليــه ،والنســخ ليــس كذلــك؛ إنــا هــو كتمديد

النســخ يف عمــوم األحــوال ،ســواء بعــد التمكــن

مــدة للحكــم ،مثــل أن يأمــر الســيد عبــده بعمــل،

مــن الفعــل أو قبــل التمكــن.

فــإذا بلــغ منــه املقــدار الــذي أراد الســيد ،رفــع يــده

عنــه ،وأمــره بعمــل آخــر.

56

3.مــا رواه أبــو هريــرة ريض اهلل عنــه :أن النبــي

()52

املســألة الثانيــة :نســخ األمــر قبــل التمكــن مــن

صــى اهلل عليــه وســلم بعثــه يف بعــث ،وقــال( :إن

غي ـره لفظــي كمــا ذك ـره غيــر واحــد عنــه .ينظــر :التبص ـرة،
ص 251 :الهامــش ،وتقريــب الوصــول ،ص 312 :الهامــش،
وحاشــية العطــار ،ج ،2 :ص.122 :

قــال حــن أردنــا اخلــروج( :إن النــار ال يعــذب

ـدوا ،وبــداءة :ظهــر ،وبــادي
 .50البــداء فــي اللغــة :مــن بــدأ يبــدو بـ ًّ
ـدوا ،وبــداء ،وبــداة :نشــأ لــه
الـرأي :ظاهـره ،وبــدا لــه فــي األمــر بـ ًّ
فيــه رأي بعــد إن لــم يكــن.
وفي االصطالح الذي يقول به اليهود « :تجدد العلم « ،أو
دائمــا ،ثــم االنتقــال عــن الــدوام ألمــر حــادث
هــو« :إرادة الشــيء ً
مــن غيــر علــم ســابق».
ينظر :القاموس المحيط ،ج ،1 :ص ،1629 :والتعريفات،
ص ،62 :والمعتمد ،ج ،1 :ص ،368 :والعدة ،ج ،2 :ص:
 ،813والبرهان ،ج ،2 :ص ،847 :وشــرح الكوكب ،ج،3 :
ص.536 :
 .51ينظر :تقريب الوصول ،ص.314 :
 .52ينظر :تقريب الوصول ،ص ،314 :والتبصرة ،ص.253 :

وجدتــم فالنًــا وفالنًــا فأحرقومهــا بالنــار) ،ثــم

هبــا إال اهلل فــإن وجدمتومهــا فاقتلومهــا).

()57

 .53ينظــر :التبصـرة ،ص ،260 :وشــرح تنقيــح الفصــول ،ص:
 ،306والتحبير ،ج ،6 :ص ،2997 :والتقرير والتحبير ،ج:
 ،3ص.183 :
 .54ينظر :ميزان األصول ،ص.712 :
 .55من اآلية،106 :من سورة البقرة.
 . 56ينظــر :إحــكام الفصــول ،ج ،1::ص ،320:والجامــع ألحــكام
القـرآن ،ج ،2 :ص.65 :
 .57أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه ،كتــاب :الجهــاد ،بــاب :ال
يعــذب بعــذاب اهلل ،ص ،242 :رقــم الحديــث.3016 :
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4.أن اهلل تعــاىل أمــر إبراهيــم بذبــح ولــده إســاعيل
-عليهــا الســام -ثــم نســخ ذلــك قبــل وقــت

الذبــح.

()58

وخالــف يف جــواز ذلــك املعتزلــة( ،)59وبعــض
احلنفيــة( ،)60والصــريف مــن الشــافعية( ،)61والتميمــي

مــن احلنابلــة.

()62

حجتهم:

1.أن األمــر بالــيء يــدل عــى حســنه ،وكونــه
مصلحــة ،والنهــي عنــه يــدل عــى قبحــه ،وكونــه

مأمــور بــه عــى أنــه مصلحــة بإطــاق ،وهــو ليــس

كذلــك ،بــل كل مأمــور بــه مصلحــة بــرط عــدم

النهــي عنــه ،فــإذا جــاء النهــي عنــه مل يكــن كذلــك.
وأجيــب عنهــا بعــدم االمتنــاع يف أن يكــون األمــر

بالفعــل يــدل عــى حســنه بــرط :أن ال ينهــى عنــه،
والنهــي عنــه يــدل عــى قبحــه بــرط :أن ال يؤمــر به،
فيجــوز أن جيعــل بقــاء حكمــه واســتمراره رش ًطــا يف
األمــر.

()64

2.أنــه لــو جــاز أن يــرد األمــر بــيء يف وقــت ثــم يــرد
النهــي عــن فعلــه يف ذلــك الوقــت :للــزم مــن ذلــك أن

مفســدة ،والفعــل الواحــد يف حالــة واحــدة ال

يكــون الشــخص الواحــد بالفعــل الواحــد يف الوقــت

يكــون مصلحــة مفســدة باإلضافــة إىل شــخص

ـورا منه ًّيــا ،وذلــك حمــال عــى اهلل تعــاىل؛
الواحــد مأمـ ً

واحــد.

فنتــج أن نســخ الــيء قبــل التمكــن مــن فعلــه يفــي

ألنــه أمــر بالــيء وهنــي عنــه يف وقــت واحــد.

قبيحــا ،مصلحــة
مأمــورا بــه ومنه ًّيــا عنــه ،حســنًا ً
ً

ووجــه كوهنــا سفســطائية أهنــا حتتــوي عــى مغالطــة مــن

إىل أن يكــون الــيء الواحــد عــى وجــه واحــد

مفســدة ،وهــذا هــو التناقــض.

()63

وجه كوهنا سفسطائية:

()65

وجه كوهنا سفسطائية:

جهــة املعنــى؛ بســبب أهنــم جعلــوا النســخ قبــل التمكــن

مــن الفعــل يلــزم منــه أن يكــون الشــخص الواحــد بالفعــل

ووجــه كوهنــا سفســطائية أهنــا حتــوي مغالطــة مــن

مأمــورا منه ًّيــا ،وهــذا حمــال
الواحــد يف الوقــت الواحــد
ً

هنــا عــى جــزء وأخــذ عــى الــكل ،فقــد محلــوا كل

لــذا أجيــب عنهــا بــأن ذلــك حمــال إذا كان الغــرض

جهــة املعنــى بســبب ســوء اعتبــار احلمــل؛ ألن احلمــل

 .58ينظــر :المحصــول ،ج ،2 :ص ،717 :والتمهيــد ،ج،2 :
ص ،،355 :والوصول ،ج ،2 :ص ،37 :والتحبير ،ج،6 :
ص.2998 :
 . 59ينظر :المعتمد ،ج ،1 :ص.376 :
 .60ينظر :بذل النظر ،ص.318 :

عــى اهلل تعــاىل.

مــن األمــر هــو :حصــول الفعــل ،أمــا إذا كان الغــرض

واملقصــود هــو :ابتــاء املأمــور ،فيجــوز وال مــا نــع مــن

ذلــك.

()66

 .61ينظر :التبصرة ،ص.260 :

 .64ينظر :العدة ،ج ،2 :ص.812 :

 .62ينظر :التحبير ،ج ،6 :ص.2998 :

 .65ينظر :المعتمد ،ج ،1 :ص.3776 :

 .63ينظر :المعتمد ،ج ،1 :ص .378/ 376

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

ونحومهــا ،وكذلــك حصــل لنــا العلــم باألنبيــاء

املسألة األوىل :إفادة التواتر للعلم

ذلــك رغــم أننــا مل نشــاهد ذلــك(.)74

الســنة

املتواتــر لغــ ًة :مشــتق مــن التواتــر ،وهــو التتابــع،

67

الســابقني ،والعلــاء والوقائــع والغــزوات ،ونحــو

وخالف عام َة العلامء السمني ُة( ،)75والربامه ُة(.)76

ومنــه قولــه تعــاىل« :ثــم ارســلنا رســلنا تــرا» 68،أي:

حجتهم:

ويف االصطالح :عرف بعدة تعريفات منها:

احلــواس اخلمــس ،واملتواتــر ليــس منهــا ،إذن املتواتــر

مرتادفــن يتبــع بعضهــم بعض ـ ًا.

69

1.خرب مجاعة مفيد بنفسه العلم(.)70

أنــه ال ســبيل إلدراك علــم مــن العلــوم إال عــن طريــق
ال حيصــل بــه العلــم(.)77

2.خــر مجاعــة يســتحيل تواطؤهــم عــادة عــى

وجه كون دليلهم سفسطائ ًّيا:

3.خــر بلغــت رواتــه يف الكثــرة مبلغــ ًا أحالــت

مــن جهــة املعنــى بســبب قلــة العلــم بالتبكيــت؛

التعاريــف متقاربــة إال أن التعريــف األول أفضلهــا؛

إهنــم حــروا حصــول العلــم بــا عــرف باحلــواس

ومذهــب عامــة العلــاء( )73عــى أن اخلــر املتواتــر

هنــا بســبب قلــة العلــم بالتبكيــت.

لذلــك ،حيــث إنــه حصــل لنــا العلــم اليقينــي بــا

بــأن حرصكــم مــدركات العلــوم باحلــواس اخلمــس

الكــذب عــن أمــر حمســوس.

71

العــادة تواطؤهــم عــى الكــذب.

72

لتمييــزه باإلجيــاز ،ولكونــه جامــع مانــع.

يفيــد العلــم اليقينــي باملخــر عنــه؛ ألن الواقــع يشــهد
أخربنــا عنــه طريــق متواتــر ،فقــد حصــل لنــا العلــم

بوجــود بعــض البلــدان البعيــدة كاهلنــد ،والصــن،
 .67ينظر :لسان العرب ،ج ، 5 :ص( 320 :مادة و تر).

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتــوي مغالطــة

حيــث إن قياســهم املنطقــي غــر صحيــح؛ حيــث
اخلمــس ،وهــذا منقــوض بأمــور عــدة ،ووقــع اخلطــأ

لذا أجيب عنها:

فقــط منتقــض بــا يــي:

 .74ينظر :اإلحكام ،ج ،1 :ص.123 :
 .75ينظر :روضة الناظر ،ج ،1 :ص ،348 :والسمنية -بضم
الســين مــع تشــديدها وفتــح الميــم :-نســبة إلــى بلــد فــي الهنــد
اســمه «ســومانا» ،وكانـوا مــن عبــدة صنــم اســمه «ســومانات».
ينظــر :المصبــاح المنيــر ،ج ،1 :ص ،290 :والتعاريــف ،ج:
 ،1ص.415 :

 .68من اآلية رقم  ،44من سورة المؤمنين.
 .69ينظر :تفسير البغوي ،ج،3:ص.309:
 .70ينظر :مختصر ابن اللحام ص.81 :
 .71ينظر :شرح مختصر الروضة،ج ،2ص.71:
 .72ينظر :اإلبهاج ،ج ، 2:ص.285:
 .73ينظــر :اإلحــكام ،ج ،2 :ص  ،26وكشــف األسـرار ،ج،2 :
ص ،7 :واإلحــكام ،ج ،1 :ص  ،123والمســودة ،ج،1 :
ص.467 :

 .76البراهمــة :فرقــة ضالــة ظهــرت فــي الهنــد ،تنســب إلــى رجــل
يقــال لــه «إبراهيــم « كان ـوا يقولــون بنفــي النب ـوات ،وأن وقوعهــا
أمــر مســتحيل فــي حكــم العقــل .ينظــر :الملــل والنحــل ،ج،2 :
ص.250 :
 .77ينظر :اإلحكام ،ج ،2 :ص.26 :
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ـدرك بالعقــل املحــض ،كعلمنــا
	-باألمــور التــي تـ َ
بــأن االثنــن نصــف األربعــة.

	-وباملشــاهدات الباطنــة ،مثــل علــم اإلنســان
بجــوع نفســه.

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

نقلــه ومعرفتــه ،وال جيــوز أن يتواطــؤوا عليــه(.)80
وخالــف أهـ َـل الســنة واجلامعــة اإلماميـ ُة مــن الشــيعة

حيــث قالــوا :إنــه جيــوز كتــان أهــل التواتــر ملــا حيتــاج

إىل نقلــه ومعرفتــه ،وعــى هــذا املذهــب بنــوا كالمهــم
يف تــرك الصحابــة َ
نقــل النــص عــى خالفــة عــي
-ريض اهلل عنــه -وإمامتــه بعــد النبــي -صــى اهلل

وإذا ثبــت أن هنــاك طري ًقــا تفيــد العلــم -غــر

عليــه وســلم.-

باحلــواس اخلمــس(.)78

أنــه جيــوز أن تــرك اجلامعــة نقــل الــيء تقيــة ،أو

احلــواس -فإنــه يبطــل حرصكــم مــدركات العلــوم

حجتهم:

خــوف فتنــة؛ فلــذا جــاز هلــؤالء كتــان مــا حيتــاج إىل

املســألة الثانيــة :حكــم كتــان أهــل التواتــر ملــا حيتــاج

نقلــه(.)81

مذهــب أهــل الســنة واجلامعــة ،ومجهــور العلــاء أنــه

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتــوي مغالطــة

اخللــق إىل نقلــه ومعرفتــه(.)79

لــذا أجيــب عنهــا بعــدم اجلــواز؛ إذ لــو جــاز ذلــك

إىل نقلــه

ال جيــوز عــى أهــل التواتــر ،أن يكتمــوا مــا حيتــاج
دليلهم:

وجه كون حجتهم سفسطائية:

مــن جهــة املعنــى بســبب وضــع مــا ليــس بعلــة علــة.

جلــاز أن يكذبــوا وال فــرق بينهــا؛ ألهنــا ســواء يف

أن كتــان مــا حيتــاج إىل نقلــه ومعرفتــه قبيــح ،وهــو

القبــح.

التواتــر واجلامعــة العظيمــة؛ الســتحالة تواطــؤ أهــل

املطلــب الثالــث :احلجــج السفســطائية يف مباحــث

يف القبــح بمثابــة الكــذب ،والكــذب حمــال عــى أهــل

التواتــر عــى الكــذب.

فلــا مل جيــز عــى أهــل التواتــر الكــذب :كذلــك مل جيــز

أن جيتمعــوا عــى كتــان نقــل مــا حيتــاج النــاس إىل
 .78ينظر :شــرح مختصر الروضة ،ج ،2 :ص ،75 :وروضة
الناظر ،ج ،1 :ص.131 :
 .79ينظــر :اإلحــكام ،ج ،2 :ص ،57 :وروضــة الناظــر ،ابــن
قدامــة ( ،)361/1والتحبيــر ،ج ،4 :ص.1842 :

()82

األمــر

املسألة األوىل :هل لألمر صيغ ختصه

األمــر لغـ ًة :مصــدر بمعنــى الطلــب  ،وضــده النهــي،

وقــد عرفــه كثــر مــن أهــل اللغــة بأنــه :ضــد النهــي؛
 .80ينظر :روضة الناظر ،ج ،1 :ص.361 :
 .81ينظــر :روضــة الناظــر ،ج ،1 :ص ،361 :واإلحــكام ،ج:
 ،2ص.57 :
 .82ينظر :اإلحكام ،ج ،2 :ص.59 :

436

مرام بنت سعود بن مفلح الغامدي :احلجج السفسطائية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف املسائل األصولية

وذلــك لكونــه معروفـ ًا رضورة ،كــا قــال مــن منظور:

(األمــر :معــروف  ،نقيــض النهــي) 83.ويطلــق األمــر

واألدلة عىل ذلك ما ييل:

1.أن العــرب قــد وضعــوا ملــا ال حيتــاج إليــه مــن

عــى جمــرد الفعــل  ،ومنــه قولــه تعــاىل ( :أتعجبــن

أســاء كاألســد ،واهلــر ،وغريمهــا فمــن بــاب

مــن أمــر اهلل ) 84،أي :فعلــه ،ويطلــق عــى الطريقــة

أوىل أن يضعــوا صيغــة لألمــر تــدل عليــه؛ وذلــك

و الشــأن  ،ومنــه :قولــه تعــاىل ( :ومــا أمــر فرعــون

برشــيد) 85،أي :شــأنه و طريقتــه.
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ألن احلاجــة داعيــة إىل معرفــة األمــر؛ لكثــرة

خماطبــات النــاس بــه ،فــا يمكــن أن يتخاطبــوا

86

اصطالحـ ًا :اختلــف األصوليــون يف تعريفــه عــى عدة

بغــر صيغــة ،فــدل هــذا عــى أهنــم وضعــوا لــه

حقيقــة الــكالم  ،و يف اشــراط مالزمــة اإلرادة لألمر ،

2.أن الســيد لــو قــال لعبــده« :اســقني مــا ًء» فلــم

صيغــة وهــي« :افعــل».

أقــوال  ،و الســبب يف ذلــك يعــود إىل اختالفهــم يف

يســقه ،فإنــه يســتحق -عنــد أهــل اللغــة -الــذم

وكــذا يف اشــراط العلــو و االســتعالء 87،ولعــل أوىل

والتوبيــخ ،فلــو مل تكــن هــذه الصيغــة موضوعــة

التعريفــات و أســلمها أن يقــال :األمــر هــو :اســتدعاء

لالســتدعاء ملــا اســتحق ذلــك.

الفعــل بالقــول عــى وجــه االســتعالء.

()88

واختلفــت املذاهــب يف مســألة (هــل لألمــر صيــغ

3.أنــا نجــد يف العقــل رضورة أن مــن وجــدت منــه

ومذهــب أهــل الســنة واجلامعــة هــو أن لألمــر

آمــرا ،ولــو
منــه هــذه الصيغــة ،فإنــه ال يســمى ً

كداللــة ســائر األلفــاظ احلقيقيــة عــى موضوعاهتــا

مل يوجــد منــه ذلــك آمـ ًـرا.

آمــرا ،أمــا إذا مل توجــد
صيغــة «افعــل»
يســمى ً
َّ

ختصــه؟) عــى قولــن:

صيغــة موضوعــة لغــة لــه ،وتــدل عليــه بــدون قرينــة
ومعانيهــا

()89

ـمي مــن
ـمي األمــر أمـ ًـرا لقيامــه يف النفــس لسـ ِّ
سـ ِّ
()90

وخالــف األشــاعر ُة مذهــب أهــل الســنة واجلامعــة،

وذهبــوا إىل أنــه ليــس لألمــر صيغــة يف اللغــة ،وإنــا

 .83ينظر :لسان العرب ،ج ،4:ص.30:

صيغــة «افعــل» مشــركة بــن األمــر وغــره ،وال

 .84من اآلية  ،73من سورة هود.

حيمــل عــى أحدمهــا إال بقرينــة.

()91

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

حجتهم:

 .87ينظــر :أصــول الفقــه ج ،2ص ،654 :و البرهــان،ج، 1:
ص ،203:و المســتصفى،ص ، 204 :و المعتمــد،ج، 1:
ص ، 45:و التحبيــر ،ج، 5:ص.217:

أن هــذه الصيغــة قــد تــرد واملــراد هبــا األمــر ،وقــد

تــرد واملــراد هبــا اإلباحــة ،وقــد تــرد واملــراد هبــا

 .88ينظر :روضة الناظر ،ج ،2 :ص.594 :

 .90ينظر :روضة الناظر ،ج ،2 :ص.597 :

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

 .91ينظــر :جمــع الجوامــع مــع حاشــية العطــار ،ج ،1 :ص:
.469
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التعجيــز ،أو التهديــد ،وليــس محلهــا عــى أحــد

يســقه فإنــه يســتحق الــذم والتوبيــخ؛ ألن «افعــل»

فوجــب التوقــف فيهــا حتــى تــأيت قرينــة ترجــح أحــد

االســتدعاء.

مــن هــذه الوجــوه بــأوىل مــن محلهــا عــى اآلخــر،

قياســا عــى اللــون.
الوجــوهً ،

()92

وجه كوهنا سفسطائية:

عــى اإلطــاق ال حتمــل إال عــى معنــى معــن ،وهــو:
()93

املسألة الثانية :اشرتاط اإلرادة يف األمر

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتــوي مغالطــة

أي :هــل تشــرط إرادة فعــل املأمــور بــه واالمتثــال أو

األول :مــن ســوء اعتبــار احلمــل؛ حيــث محلــوا صيغــة

مذهــب أهــل الســنة واجلامعــة أهنــا ال تشــرط إرادة

مــن جهــة املعنــى وذلــك لســببني:

األمــر املجــردة عــن القرائــن عــى التهديــد والتعجيــز،
وهــي ليســت كذلــك.

ال؟

اآلمــر املأمــور بــه()94؛ ملــا يــي:

1.أن اهلل تعــاىل أمــر إبراهيــم بذبــح ابنــه ،ومل يــرده؛

الثاين :قلة العلم بالتبكيت.

ألنــه لــو أراد لوقــع ،فهــو ســبحانه فعــال ملــا
يريــد.

لذا أجيب عنها بجوابني:

األول :أنــه إذا وردت صيغــة «افعــل» وهــي جمــردة

2.أن العــرب قــد ســموا مــن قــال لعبــده« :افعــل

حيمــل عــى غــره مــن اإلباحــة ،والتهديــد ،والتعجيــز

كان مــن رشط األمــر اإلرادة مل جيــز للعــرب أن

عــن القرائــن فهــي لالســتدعاء ،وهــو :األمــر ،وال
إال بقرينــة واضحــة جليــة.

آمــرا مــن قبــل أن يعلمــوا إرادتــه ،فلــو
كــذا» ً
يســموه بذلــك إال بعــد علمهــم بإرادتــه.

الثــاين :أنكــم قســتم صيغــة «افعــل» عــى اللفــظ

وخالــف كثــر مــن املعتزلــة ذلــك واشــرطوا إرادة

قيــاس مــع الفــارق؛ حيــث إن لفــظ «اللــون» مل يوضع

الفعــل بالقــول عــى وجــه االســتعالء.

املشــرك مثــل «اللــون» ،وهــذا القيــاس فاســد؛ ألنــه

لــيء معــن ،أمــا صيغــة «افعــل» ،فــإن العــرب قــد
ً
فمثــا:
وضعوهــا لــيء معــن ،وهــو االســتدعاء،

لــو أمــر الســيد عبــده بــأن يقــوم بتلويــن ثوبــه ،فقــام
العبــد فلونــه بــأي لــون شــاء فإنــه ال يســتحق الــذم
وال التوبيــخ؛ ألن «اللــون» لفــظ مشــرك بــن مجيــع
األلــوان ،لكــن لــو أمــره وقــال« :اســقني مــا ًء» ،ومل

 .92ينظــر :جمــع الجوامــع مطبــوع مــع حاشــية العطــار ،ج،1 :
ص.469 :

اآلمــر املأمــور بــه؛ ولذلــك عرفــوا األمــر بأنــه :إرادة
()95

واحتجوا عىل ذلك بدليلني:

الدليــل األول :بــأن قــول القائــل« :افعــل كــذا» هــو
نفســه «أريــد منــك كــذا» ،وال فــرق بينهــا عنــد

 . 93ينظر :إحكام الفصول ،ج ،1 :ص.73 :
 .94ينظــر :العــدة ،ج ،1 :ص ،216 :والتبص ـرة ،ص،18 :
وشــرح تنقيــح الفصــول ،ص ،138 :ونهايــة الســول ،ج،2 :
ص ،242 :وتيســير التحريــر ،ج ،1 :ص.341 :
 .95ينظر :المعتمد ،ج ،1 :ص.43 :
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العــرب.

448-423

الناهــي يكرهــه ،وقاســوا عليــه األمــر ،وقالــوا بأنــه

()96

وجه كوهنا سفسطائية:

يلــزم مــن األمــر إرادة اآلمــر ،لذلــك كان أمـ ًـرا.

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتــوي مغالطــة

لــذا أجيــب عنهــا بعــدم التســليم؛ ألن النهــي إنــا

فهنــاك فــرق بــن القولــن مــن وجهــن.

االســتعالء ،فكذلــك األمــر إنــا كان أمـ ًـرا الســتدعاء

مــن جهــة املعنــى بســبب قلــة العلــم بالتبكيــت،

كان هن ًيــا للزجــر عــن الفعــل بالقــول عــى وجــه

لــذا أجيــب عنهــا بعــدم التســليم؛ حيــث إن بــن

الفعــل عــى وجــه االســتعالء.

الوجــه األول :أن قولــه« :أريــد» إخبــار عــن

املســألة الثالثــة :جــواز األمــر مــن اهلل بــا يف معلومــه أن

والتكذيــب.

مذهــب أهــل الســنة واجلامعــة أنــه جيــوز األمــر مــن

العبارتــن فر ًقــا مــن وجهــن:

إرادتــه ،وليــس باســتدعاء ،وهلــذا يدخلــه التصديــق

()99

املكلــف ال يتم َّكــن مــن فعلــه

أمــا قولــه« :افعــل» اســتدعاء ،وهلــذا ال يدخلــه

اهلل تعــاىل بــا يعلــم أن املكلــف ال يتمكــن مــن فعــل

الوجــه الثــاين :أن الســيد لــو قــال لعبــده« :أريــد منــك

حجتهم:

ولكنــه لــو قــال لعبــده« :افعــل كــذا ولســت أريــده»

ـورا برشائ ــع
جي ــب علي ــه أن يعل ــم ويعتق ــد كون ــه مأم ـ ً

التصديــق والتكذيــب.

كــذا ولســت أريــده» لــكان منكـ ًـرا؛ لتناقضــه وقبحــه،
مل يكــن منكـ ًـرا.

()97

الدليل الثاين :قياس األمر عىل النهي ،بيان ذلك:

املأمــور بــه.

()100

أن األمـــة أمجعـــت عـــى أن الصبـــي إذا بلـــغ فإنـــه
اإلســـام منه ًّيـــا عـــن املحرمـــات ،فـــإذا عـــزم عـــى

فع ــل املأم ــور هب ــا وع ــزم ع ــى ت ــرك املنه ــي عنه ــا:

أن النهــي إنــا يكــون هن ًيــا لعلمنــا أن الناهــي يكرهــه،

يكـــون مثا ًبـــا عـــى ذلـــك متقر ًبـــا إىل اهلل بذلـــك وإن

املأمــور بــه(.)98

التمك ــن ،وه ــو جاه ــل بعواق ــب أم ــره الت ــي يعل ــم

أمــرا ألن اآلمــر يريــد
فكذلــك األمــر إنــا يكــون ً
وجه كون حجتهم سفسطائية:

مــن جهــة املعنــى؛ حيــث جعلــوا النهــي يلــزم منــه أن

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

أن اهلل تعـــاىل عـــامل هبـــا.

()101

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتــوي مغالطــة

 .96ينظر :التبصرة ،ص.21 :

مل يتم َّك ــن م ــن ذل ــك؛ ألن ــه مأم ــور ومنه ــي ب ــرط

وخالـــف يف ذلـــك املعتزلـــة ،وذهبـــوا إىل أنـــه ال

جي ــوز األم ــر م ــن اهلل –تع ــاىل -ب ــا يعل ــم أن املكل ــف
 .99ينظر :التبصرة ،ص.21 :
 .100ينظــر :المســودة ،ج ،1 :ص ،171 :والتحبيــر ،ج،3 :
ص ،1221 :وتيســير التحريــر ،ج ،2 :ص.240 :
 .101ينظر :روضة الناظر ،ج ،2 :ص.647 :
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مذهــب أهــل الســنة واجلامعــة أن األمــر يتنــاول

ال يتمكـــن مـــن فعـــل املأمـــور بـــه.

()102

املعدومــن الذيــن علــم اهلل تعــاىل منهــم أهنــم

حجتهم:

أن األمـــر إذا ُق ِّيـــد بـــرط يـــؤدي إىل أن يكـــون

وج ــود ال ــيء مرشو ًط ــا ب ــا يوج ــد بع ــده ،وه ــذا

ســيوجدون عــى صفــة التكليــف(.)106
حجتهم:

1.إمجــاع الصحابــة والتابعــن عــى أن األمــر متعلــق
باملعدوم.

ممتن ــع ،فيمتن ــع تعلي ــق األم ــر ب ــرط املس ــتقبل؛ ألن
ال ــرط ال ب ــد أن يك ــون حاص ـ ً
ـا م ــع امل ــروط ،أو

قبلـــه.

2.قولــه تعــاىل( :يــا أهيــا النــاس إين رســول اهلل
إليكــم مجيعــ ًا)(.)107

()103

وجــه الداللــة :ال خــاف أنــه أريــد بذلــك مجيــع
أمتــه ،فقــد خاطبهــم وهــم معدومــون.

()108

وجه كوهنا سفسطائية:

3.قوله تعاىل( :ألنذركم به ومن بلغ).

()109

ووجـــه كـــون حجتهـــم سفســـطائية أهنـــا حتـــوي

وجــه الداللــة :أن املعــدوم قــد بلغــه األمــر إذا وجــد،

ُق ِّيـــد بـــرط لـــزم منـــه أن يكـــون وجـــود الـــيء

المأمــور بــه حــال عدمــه؛ ألن هــذا محــال ،فــا يتعلــق بــه األمــر
معدومــا تعلقًــا تنجيزًّيــا.
مــادام
ً
أيضــا -علــى أن المعــدوم إذا وجــد وهــو مســتكملا
و
ـ
ق
واتف
ً
لش ـرائط التكليــف ،فإنــه يطلــب منــه إيقــاع المأمــور بــه ،وأنــه
يتوجــه إليــه الخطــاب ،فيتعلــق األمــر بــه.
ومحــل الن ـزاع هــو فــي تعلــق األمــر بالمعــدوم الــذي علــم اهلل
ـتكماًل لش ـرائط التكليــف .ينظــر :العــدة،
تعالــى أنــه ســيوجده مسـ ً
ج ،2 :ص ،386 :والتمهيد ،ج ،1 :ص ،351 :والوصول،
ج ،1 :ص ،176 :وشــرح تنقيــح الفصــول ،ص،145 :
والتحبيــر ،ج ،3 :ص.1211 :

مغالطـــة مـــن جهـــة املعنـــى؛ بســـبب أن األمـــر إذا

فــدل عــى أن األمــر يتعلــق باملعــدوم.

()110

مرشو ًطـــا بـــا يوجـــد بعـــده ،وهـــذا ممتنـــع.

ل ــذا أجي ــب عنه ــا بع ــدم التس ــليم؛ حي ــث إن ه ــذا
ليـــس رش ًطـــا لوجـــود ذات األمـــر ،وقيامـــه بـــذات
األمـــر ،بـــل األمـــر موجـــود قائـــم بـــذات األمـــر

س ــواء وج ــد ال ــرط ،أو مل يوج ــد ،وإن ــا ه ــو رشط

لك ــون األم ــر الز ًم ــا واج ــب التنفي ــذ ،ولي ــس ذل ــك
مـــن رشط كونـــه موجـــو ًدا.

()104

املسألة الرابعة :األمر للمعدوم

 .106اختلــف أهــل الســنة والجماعــة فيمــا بينهــم هــل األمــر أمــر
إعــام ،أو إلـزام علــى أقـوال ثالثــة :األول :أنــه إعــام .الثانــي:
ـور مباش ـرة إو�نمــا
أنــه إل ـزام .الثالــث :أن المعــدوم ليــس مأمـ ًا
تبعــا .ينظــر :التحبيــر ،ج ،3 :ص.1211 :
يتناولــه ً
 .107سورة األعراف ،آية.158 :

()105

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

 .102ينظر :المعتمد ،ج ،1 :ص.139 :
 .103ينظر :المعتمد ،ج ،1 :ص.139 :

 .109سورة األنعام ،آية.19 :

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

 .110ينظــر :التحبيــر ،ج ،3 :ص ،1217 :والجامــع ألحــكام
الق ـرآن ،ج ،6 :ص.367 :
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وخالــف أهــل الســنة واجلامعــة أكثــر املعتزلــة ،وذهبوا

مــن جهــة املعنــى؛ وذلــك بســبب ســوء اعتبــار

حجتهم:

مطل ًقــا.

إىل أن األمــر ال يتعلــق باملعدومــن ،وال يتناوهلم.

()111

احلمــل ،حيــث جعلــوا تعلــق األمــر باملعــدوم تعل ًقــا

الدليــل األول :قيــاس األمــر مــع املأمــور عــى القــدرة

ولــذا أجيــب بــأن األمــر ال يتعلــق باملعــدوم تعل ًقــا

مــع عــدم املقــدور ،فكذلــك األمــر ال يمكــن أن

يكــون قــد اســتكمل رشوط التكليــف».

مــع املقــدور ،فــإذا كانــت القــدرة ال يمكــن أن تكــون
يكــون مــع عــدم املأمــور.

()112

وجه كوهنا سفسطائية:

مطل ًقــا ،بــل يتعلــق بــه برشطــن« :أن يوجــد» ،و»أن
()115

خامتة

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتمــل مغالطــة

احلمــد هلل رب العاملــن ،وأشــكره ســبحانه عــى

عــى القــدرة مــع املقــدور ،وهــذا فاســد.

منــه بالنتائــج التاليــة:

مــن جهــة املعنــى؛ حيــث قاســوا األمــر مــع املأمــور

لــذا أجيــب عنهــا بعــدم التســليم ،فــا يســ َّلم هلــم

إعانتــه يل عــى إمتــام هــذا البحــث ،الــذي خرجــت
 1.أمهيــة معرفــة املغالطــات ،وأنواعهــا حتــى يتــم
الــرد عليهــا باألجوبــة املناســبة لنوعهــا هبــدف

األصــل املقــاس عليــه؛ حيــث إن اهلل ســبحانه يوصف

دحضهــا.

بأنــه قــادر قبــل وجــود املقــدور ،وإذا بطــل األصــل

2.احتــج خمالفــو أهــل الســنة واجلامعــة يف مســائل

بطــل الفــرع املقــاس عليــه.

()113

النســخ والســنة واألمــر بحجــج سفســطائية يف

الدليــل الثــاين :أن املعــدوم يســتحيل خطابــه ،فــإذا
اســتحال خطابــه اســتحال أن يك َّلــف بامتثــال األمــر

ســبع مســائل ،هــي كالتــايل:
 -حكم النسخ.

وفعلــه.

()114

وجه كوهنا سفسطائية:

 -نسخ األمر قبل التمكُّن من االمتثال.

 -إفادة التواتر للعلم.

ووجــه كــون حجتهــم سفســطائية أهنــا حتمــل مغالطــة

 -حكــم كتــان أهــل التواتــر ملــا حيتــاج إىل

 .111نســب هــذا القــول للمعتزلــة كثيــر مــن األصولييــن ،إال إن
كالم أبــي الحســين فــي المعتمــد يفيــد خــاف مــا نســب إلــى
المعتزلــة .ينظــر :العــدة ،ج ،2 :ص ،386 :والوصــول ،ج:
 ،1ص ،176 :والمعتمــد ،ج ،1 :ص.140 :

نقلــه.

 -هل لألمر صيغ ختصه.

 -اشرتاط اإلرادة يف األمر.

 .112ينظر :روضة الناظر ،ج ،2 :ص.644 :

 -جــواز األمــر مــن اهلل بــا يف معلومــه أن

 .113ينظــر :المرجــع الســابق ج ،2 :ص ،646 :والتحبيــر ،ج:
 ،3ص.1219 :
 .114ينظر :روضة الناظر ،ج ،2 :ص.644 :

 .115ينظر :المرجع السابق ،والتحبير ،ج ،3 :ص.1218 :
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املصادر واملراجع
أو ًال /املصادر واملراجع العربية:

املكلــف ال يتمكَّــن مــن فعلــه.

3.كانــت احلجــج السفســطائية ملخالفــي أهــل
الســنة واجلامعــة يف املســائل األصوليــة املبحوثــة

مــن نــوع املغالطــات التــي تعــود للمعنــى ،وهــي

كالتــايل:

 1ـ بسبب سوء اعتبار احلمل.

2ـ بسبب قلة العلم بالتبكيت.
 3ـ بسبب اللوازم.

 4ـ بســبب الغلــط مــن وضــع مــا ليــس بعلــة
علــة.

التوصيات:

قــد ال يســتدل باحلجــج السفســطائية املبتدعــة
املخالفــون ألهــل الســنة واجلامعــة فقــط ،بــل يمكــن

للخصــم ،واملخالــف ،وإن كان مــن أهــل الســنة
واجلامعــة أن يســتدل هبــا إلثبــات قولــه؛ لذلــك فــإين

أويص بالتوســع يف دراســة احلجــج السفســطائية يف كل
املســائل األصوليــة.

هــذا واهلل أعلــم ،وصــى وســلم عــى نبينــا حممــد،

وعــى آلــه وصحبــه وســلم.

آل تيميــة ،عبدالســام بــن تيميــة ،وولــده عبداحلليــم بــن
عبدالســام ،وحفيــده :أمحــد بــن عبداحلليــم بــن
عبدالســام1422( .هـــ 2001-م) .املســودة يف أصــول
الفقــه ،حتقيــق :د .أمحــد بــن إبراهيــم الــذروي .ط،1 :
الريــاض ،دار الفضيلــة للنــر والتوزيــع.
اآلمــدي ،عــي بــن حممــد1418( .هـــ 1998 -م) .اإلحــكام
يف أصــول األحــكام ،حتقيــق :د .ســيد اجلميــي .ط،3 :
بــروت – لبنــان :دار الكتــاب العــريب.
ابــن برهــان ،أمحــد بــن عــي بــن برهــان البغــدادي1404( .هـــ
– 1984م) .الوصــول إىل األصــول ،حتقيــق :د.
عبداحلميــد بــن عــي أبــو زنيــد .ط ،1 :الريــاض :مكتبــة
املعــارف.
ابــن تيميــة ،أمحــد1416( .هـــ 1995 -م) .جممــوع فتــاوى
شــيخ اإلســام ،مجــع وترتيــب :عبدالرمحــن بــن حممــد
بــن قاســم ،وســاعده ابنــه :حممــد .طبــع يف جملــة:
جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف ،املدينــة
املنــورة ،حتــت إرشاف :وزارة الشــؤون اإلســامية
واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد.
ابــن الســبكي ،عبدالوهــاب بــن عــي تــاج الديــن1420( .هـــ
 1999م) .مجــع اجلوامــع مطبــوع مــع حاشــية العطار،ط ،1 :بــروت – لبنــان :دار الكتــب العلميــة.
ابــن الســبكي ،تــاج الديــن بن عــي بــن عبدالــكايف1413( .ه).
طبقــات الشــافعية الكــرى ،حتقيــق :د .حممــود حممــد
الطناحــي ،ود .عبدالفتــاح حممــد احللــو .ط ،2 :هجــر
للطباعــة والنــر والتوزيــع.
ابــن فــارس ،أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا الــرازي.
(1420هـــ 1999 -م) .مقاييــس اللغة ،حتقيق وحتشــية:
إبراهيــم شــمس الديــن .ط ،1 :بــروت – لبنــان:
منشــورات حممــد عــي بيضــون ،دار الكتــب العلميــة.
ابــن اللحــام ،أبــو احلســن عــاء الديــن عــي بــن حممــد بــن
عــي البعــي1421( .هـــ 2000 -م) .املختــر يف
أصــول الفقــه ،حتقيــق :حممــد حســن حممــد حســن
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إســاعيل .ط ،1 :بــروت  -لبنــان ،منشــورات :حممــد
عــي بيضــون ،دار الكتــب العلميــة.
ابــن منظــور ،مجــال الديــن أبــو الفضــل حممــد بــن مكــرم بــن
منظــور األنصــاري اإلفريقــي املــري1424( .هـــ -
2003م) .لســان العــرب ،حتقيــق :عامــر أمحــد حيــدر،
مراجعــة :عبداملنعــم خليــل إبراهيــم ،منشــورات :حممــد
عــي بيضــون .ط ،1 :بــروت  -لبنــان ،دار الكتــب
العلميــة.
األســمندي ،حممــد بــن عبداحلليــم1412( .هـــ 1992 -م).
بــذل النظــر يف األصــول ،حتقيــق :د .حممــد زكــي
عبدالــر .ط ،1 :القاهــرة ،مكتبــة دار الــراث  22شــارع
اجلمهوريــة.
اإلســنوي ،مجــال الديــن عبدالرحيــم ،هنايــة الســول مطبــوع
مــع مناهــج العقــول ،بــروت  -لبنــان ،دار الكتــب
العلميــة.
أمــر بادشــاه ،احلســن احلنفــي حممــد أمــن1417( .هـــ–
1996م) تيســر التحريــر ،النــارش :مصطفــى بــايب
صورتــه :دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
احللبــي ،مــرّ ،
لبنــان.
الباجــي ،أبــو الوليــد ســليامن بــن خلــف .)2012( .إحــكام
الفصــول يف أحــكام األصــول ،حتقيــق :د .عبــداهلل حممــد
اجلبــوري .ط ،2 .دمشــق :دار الرســالة العامليــة.
البخــاري ،أبــو عبــداهلل حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن
املغــرة1420( .هـــ 1999 -م) .صحيــح البخــاري،
إرشاف :د .صالــح بــن عبدالعزيــز آل الشــيخ .ط،1 :
الريــاض :دار الســام للنــر والتوزيــع.
البــري ،أبــو احلســن حممــد بــن عــي الطيــب املعتــزيل.
(1403هـــ 1983 -م) .املعتمــد يف أصــول الفقــه،
التحقيــق :خليــل امليــس .ط ،1 :بــروت  -لبنــان ،دار
الكتــب العلميــة.
البغــوي ،أبــو حممــد احلســن بــن مســعود1995( .م) .تفســر
البغــوي ،حتقيــق :خالــد عبدالرمحــن العــك .ط1, :
بــروت ،دار دار املعرفــة.
البقاعــي ،برهــان الديــن أبــو احلســن إبراهيــم بــن عمــر.
(1415هـــ 1995 -م ) .نظــم الــدرر يف تناســب اآليات
والســور ،حتقيــق :عبدالــرزاق غالــب املهــدي .بــروت
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 لبنــان ،دار الكتــب العلميــة.اجلرجــاين ،عــي بــن حممــد بــن عــي1405( .هـــ) .التعريفات،
حتقيــق :إبراهيــم األبيــاري .ط ،1 :بــروت ،لبنــان :دار
الكتــاب العــريب.
اجلص��اص ،أمحــد بــن عــي الــرازي1414( .هـــ) .أصــول
اجلصــاص املســمى ب الفصــول يف األصــول ،حتقيــق:
د .عجيــل جاســم النشــمي .ط ،2 :الكويــت :وزارة
األوقــاف والشــؤون اإلســاميةـ
اجلوينــي ،أبــو املعــايل عبدامللــك بــن عبــداهلل بــن يوســف.
(1418هـــ) .الربهــان يف أصــول الفقــه ،حتقيــق :د.
عبدالعظيــم حممــود الديــب .ط ،4 :املنصــورة – مــر:
دار الوفــاء.
اجلوينــي ،أبــو املعــايل عبدامللــك بــن عبــداهلل بــن يوســف.
(1417هـــ 1996 -م) .التلخيــص يف أصــول الفقــه،
حتقيــق :عبــداهلل جــومل النبــايل ،وبشــر أمحــد العمــري.
بــروت – لبنــان :دار البشــائر اإلســامية.
احلــاج ،ابن أمــر1417( .هـــ 1996 -م) .التقريــر والتحبري يف
علــم األصــول ،بــإرشاف :مكتبــة البحوث والدراســات
يف دار الفكــر .بــروت  -لبنــان ،دار الفكــر.
اخلوارزمــي ،أبــو عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن يوســف
الكاتــب ،مفاتيــح العلــوم ،بــروت  -لبنــان ،دار الكتــب
العلميــة.
الــرازي ،فخــر الديــن حممد بــن عمــر1420( .هـــ 1999 -م).
املحصــول يف علــم أصــول الفقــه ،حتقيــق :عــادل أمحــد
عبداملوجــود وعــي حممــد معــوض .ط ،2 :صيــدا -
بــروت – لبنــان :املكتبــة العرصيــة.
الزركــي ،بــدر الديــن حممــد بــن هبــادر عبــداهلل1421( .هـــ).
البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه ،خــرج أحاديثــه وعلــق
عليــه :د .حممــد حممد تامــر .ط ،1 :بــروت – لبنــان :دار
الكتــب العلميــة.
الرسخــي ،أبــو بكــر حممــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل.
(1417هـــ 1996 -م) .املحــرر يف أصــول الفقــه ،علــق
عليــه :أبــو عبدالرمحــن صــاح بــن حممــد بــن عويضــة.
بــروت  -لبنــان ،دار الكتــب العلميــة.
الســمرقندي ،أبــو بكــر حممــد بــن أمحــد1418( .هـــ -
1997م) .ميــزان األصــول يف نتائــج العقــول املختــر،
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حتقيــق :د .حممــد زكــي عبــداهلل .ط ،2 :قطــر ،إصــدار:
وزارة األوقــاف للشــؤون اإلســامية.
الســبكي ،عــي بــن عبدالــكايف وابنــه1404( .هـــ) .اإلهبــاج يف
رشح املنهــاج عــى منهــاج الوصــول إىل علــم األصــول
للبيضــاوي ،حتقيــق :مجاعــة مــن العلــاء .ط ،1 :بــروت,
دار الكتــب العلميــة.
الســيوطي ،جــال الدين عبدالرمحــن1411( .هـــ 1991 -م).
لــب اللبــاب يف حتريــر األنســاب ،حتقيــق :حممــد أمحــد
عبدالعزيــز وأرشف أمحــد عبدالعزيــز .ط ،1 :بــروت –
لبنــان :دار الكتــب العلميــة.
الســيوطي ،أبــو الفضــل عبدالرمحن جــال الديــن1424( .ه).
معجــم مقاليــد العلــوم ،حتقيــق :أ.د :حممــد إبراهيــم
عبــادة .ط 1, :القاهـ�رة ,دار مكتبـ�ة اآلداب.
الشــنقيطي ،حممــد األمــن بــن حممــد1415( .هـــ 1995 -م).
أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن ،حتقيــق:
مكتــب البحــوث والدراســات .بــروت :دار الفكــر.
الشهرســتاين ،حممــد بــن عبــد الكريــم بــن أيب بكــر1404( .ه).
امللــل والنحــل ،حتقيــق :حممــد ســيد كيــاين .بــروت -
لبنــان ،دار املعرفــة.
الشــرازي ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف.
(1424ه) .اللمــع يف أصــول الفقــه ،منشــورات حممــد
عــي بيضــون .ط 2, :بــروت :دار الكتــب العلميــة.
الطــويف ،نجــم الديــن أبــو الربيــع ســليامن بــن عبدالقــوي بــن
عبدالكريــم بــن ســعيد1419( .هـــ 1998 -م) .رشح
خمتــر الروضــة ،حتقيــق :د .عبــداهلل بــن عبداملحســن
الرتكــي .ط ،2 :مؤسســة الرســالة.
الظاه��ري ،اب��ن ح��زم ،أب��و حمم��د ع�لي ب��ن أمح��د ب��ن س��عيد.
(1424هـــ 2004 -م) .اإلحــكام يف أصــول األحــكام،
حتقيــق :حممــد حممــد تامــر .ط ،1 :بــروت – لبنــان :دار
الكتــب العلميــة.
العطــار ،حســن1420( .ه1990 -م) .حاشــية العطــار ،ط:
 ،1بــروت  -لبنــان ،دار الكتــب العلميــة.
الفــارايب ،أبــو نــر حممــد بــن حممــد1968( .م) .األلفــاظ
املســتعملة يف املنطــق ،حتقيــق :حمســن مهــدي .ط،2 :
بــروت – لبنــان :دار املــرق.
الفتوحــي ،ابــن النجــار ،حممــد بــن أمحــد بــن عبدالعزيــز بــن

عــي احلنبــي1418( .هـــ 1997 -م) .رشح الكوكــب
املنــر املســمى بمختــر التحريــر أو املختــر املبتكــر
رشح املختــر يف أصــول الفقــه ،حتقيــق :د .حممــد
الزحيــي ،ود .نزيــه محــاد .الريــاض ،مكتبــة العبيــكان.
الفــراء ،حممــد بــن احلســن البغــدادي احلنبــي1414( .هـــ -
1993م) .العــدة يف أصــول الفقــه ،حتقيــق :د .أمحــد بــن
عــي املباركــي .ط.2 :
الفــروز أبــادي ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف.
(1980م) .التبــرة يف أصــول الفقــه ،حتقيــق :د .حممــد
حســن هيتــو .ط ،1 :دمشــق :دار الفكــر.
الفــروز أبــادي ،جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب1419( .هـــ-
1998م) .القامــوس املحيــط ،حتقيــق :مكتــب حتقيــق
الــراث يف مؤسســة الرســالة ،بــإرشاف :حممــد نعيــم
العرقســويس .ط ،6 :بــروت – لبنــان :مؤسســة
الرســالة.
الفيومــي ،أمحــد بــن حممــد بــن عــي املقــري1418( .هـــ -
1997م) .املصبــاح املنــر  -معجــم عــريب ،حتقيــق:
يوســف الشــيخ حممــد .ط ،2 :صيــدا  -بــروت –
لبنــان :املكتبــة العرصيــة.
القــرايف ،شــهاب الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن إدريــس.
(1393هـــ 1973 -م) .رشح تنقيــح الفصــول
يف اختصــار املحصــول يف األصــول ،حتقيــق :طــه
عبدالــرؤوف ســعد .ط ،1 :القاهــرة ،دار الفكــر للطباعة
والنــر والتوزيــع ،والقاهــرة  -مجهوريــة مــر العربيــة:
مكتبــة الكليــات األزهريــة ،شــارع الصنادقيــة.
القرطبــي احلفيــد ،أبــو الوليــد ابــن رشــد1973( .م) ،تلخيص
السفســطة ،حتقيــق :حممــد ســليم ســامل .القاهــرة ،دار
الكتــب.
القرطبــي ،أبــو عبــداهلل حممــد بن أمحــد األنصــاري 1418( .ه –
1997م) .اجلامــع ألحــكام القــرآن ،حتقيــق :عبدالــرزاق
املهــدي .ط 1, :بــروت :دار الكتــاب العريب.
الكرابيــي ،أســعد بــن حممــد بــن حســن النيســابوري.
(1402ه) .الفــروق ،حتقيــق :د .حممــد طمــوم .ط،1 :
الكويــت ،وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية.
الكفــوي ،أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى احلســيني1419( .هـــ
1998 -م) .الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفروق
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اللغويــة ،حتقيــق :عدنــان درويــش  -حممــد املــري.
بــروت – لبنــان :مؤسســة الرســالة.
الكلبــي ،ابــن ُجــزي ،أبــو القاســم حممــد بــن أمحــد بــن ُجــزي
الغرناطــي املالكــي1423( .هـــ 2002 -م) .تقريــب
الوصــول إىل علــم األصــول ،حتقيــق :د .حممــد املختــار
بــن حممــد األمــن الشــنقيطي .ط ،2 :املدينــة املنــورة.
الكلــوذاين ،أبــو اخلطــاب حمفــوظ بــن أمحــد بــن احلســن،
(1421هـــ 2000 -م) ،التمهيــد يف أصــول الفقــه،
حتقيــق :د .مفيــد حممــد أبــو عمشــة .ط ،2 :بــروت –
لبنــان :مؤسســة الريــان.
كمونــة ،ســعيد بــن منصــور ،حتقيــق :محيــد مــر عيــد الكبيــي.
(1403هـــ 1982 -م) .اجلديــد يف احلكمــة ،بغــداد،
مطبعــة جامعــة بغــداد.
املقــديس ،ابــن قدامــة ،موفــق الديــن عبــداهلل بــن أمحــد بــن
حممــد1417( .هـــ 1997 -م) .روضــة الناظــر وجنــة
املناظــر يف أصــول الفقــه ،حتقيــق :د .عبدالكريــم النملــة.
ط ،5 :الريــاض ،مكتبــة الرشــد ،ورشكــة الريــاض
للنــر والتوزيــع.
املقــديس ،ابــن مفلــح ،حممــد بــن مفلــح احلنبــي1420( .هـــ
 1990م) .أصــول الفقــه ،حتقيــق :د .فهــد بــن حممــدالســدحان .ط ،1 :الريــاض :مكتبــة العبيــكان.
املــرداوي احلنبــي ،عــاء الديــن أبــو احلســن عــي بــن ســليامن.
(1421ه) .التحبــر رشح التحريــر يف أصــول الفقــه،
حتقيــق :د .عبدالرمحــن اجلربيــن ،ود .عوض القــرين ،ود.
أمحــد الــراح .ط ،1 :الريــاض :مكتبــة الرشــد.
املظفــر ،حممــد رضــا1427( .هـــ 2006 -م) .املنطــق ،دار
التعــارف للمطبوعــات.
املنــاوي ،حممــد عبدالــرؤوف1410( .ه) .التعاريــف (التوقيف
عــى مهــات التعاريــف) ،حتقيــق :د .حممــد رضــوان
الدايــة .ط ،1 :بــروت – دمشــق :دار الفكــر املعــارص
 دار الفكــر.النســفي ،أبــو الــركات عبــداهلل بن أمحــد .كشــف األرسار رشح
املنــار مــع رشح نــور األنــوار عــى املنــار حلافــظ شــيخ
أمحــد املعــروف بمالجيــون بــن أيب ســعيد بــن عبيــداهلل
احلنفــي الصديقــي امليهــوي ،منشــورات :حممــد عــي
بيضــون ،بــروت – لبنــان :دار الكتــب العلميــة.
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نكــري ،القــايض عبدالنبــي بــن عبدالرســول األمحــد.
(1421هـــ) .دســتور العلــاء أو جامــع العلــوم يف
اصطالحــات الفنــون ،حتقيــق :حســن هــاين فحــص.
ط 1, :بــروت :دار الكتــب العلميــة.

ثانيــ ًا /املصــادر واملراجــع األجنبيــة والعربيــة
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»  املخالفات العقدية القلبية يف زمن األوبئة « جائحة كورونا منوذجا:عايد بن عبيد العنزي

» المخالفات العقدية القلبية في زمن األوبئة « جائحة كورونا نموذجا
)*(

عايد بن عبيد العنزي

جامعة الحدود الشمالية

)هـ1442/6/6  وقبل للنشر يف،هـ1441/12/5 (قدم للنشر يف
، وكيفي ــة معاجلته ــا،  والكش ــف ع ــن املخالف ــات العقدي ــة األكث ــر انتش ــارا يف زم ــن األوبئ ــة، هي ــدف البح ــث إىل بي ــان عالق ــة الوب ــاء بالقض ــاء والق ــدر:ملخ ــص البح ــث
 م ــا املخالف ــات العقدي ــة األكث ــر انتش ــار ًا يف ه ــذا الوب ــاء؟ وم ــا س ــبل عالجه ــا؟:وتكم ــن إش ــكالية ه ــذا البح ــث يف اإلجاب ــة ع ــى التس ــاؤالت التالي ــة
 وفع ــل األس ــباب املرشوع ــة م ــن، أن الوب ــاء بتقدي ــر اهلل الك ــوين، واألق ــرب ل ــه يف القي ــاس م ــرض اجل ــرب،وأب ــرز النتائ ــج أن ف ــروس كورون ــا م ــن األم ــراض املعدي ــة
 وهل ــذه املخالف ــات، أو أهن ــا تنتق ــل بنفس ــها ب ــدون تقدي ــر اهلل هل ــا، وم ــن املخالف ــات العقدي ــة اعتق ــاد أن األوبئ ــة م ــن فع ــل الب ــر،الت ــداوي ومجي ــع التح ــرزات م ــن ق ــدر اهلل
. والتقلي ــد املذم ــوم واتب ــاع األه ــواء، و الغل ــو واالبت ــداع يف الدي ــن، اجله ــل يف الدي ــن:العقدي ــة أس ــباب ًا منه ــا
.  مع األخذ باألسباب الوقائية والعالجية وفق الضوابط الرشعية، والعمل الصالح،ومن سبل عالجها العلم النافع

.  املخالفات العقدية، األعامل القلبية، األوبئة، جائحة كورونا:كلامت مفتاحية

*****
The Spiritual Doctrinal Violations in the Time of Epidemics:
“Corona Pandemic as a Model”
Ayed Bin Obaid Bin Sahlan Al-Anzi
Northern Border University
(Received 26/07/2020, accepted 19/01/2021)
Abstract: The research aims to elucidate the epidemic’s relationship with fate, reveal the most prevalent doctrinal violations in the time of outbreaks, and how to
treat them. The research problem lies in answering the following questions: What are the most pervasive doctrinal violations in this epidemic? And how can these
violations be treated?
The most noticeable results are that the Coronavirus is an infectious disease. Analogically, the closest to it is the disease of scabies, that God’s cosmic willpower
causes the epidemic. The reasonable causes of medication and all precautions are from God’s destiny. The belief that epidemics are the work of humans or that they
are transmitted by themselves without God’s judgment is among the doctrinal violations. These doctrinal violations might be due to ignorance in religion, exaggeration
and innovation in religion, blameworthy imitation, and following desires. According to Shariah guidelines, constructive knowledge and righteous deeds are among the
best ways to treat such an epidemic, taking preventive and curative reasons into account.
Keywords: Corona pandemic, doctrinal violation, epidemics, spiritual work.
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مقدمة :

1.انتش��ار الكث�ير مـ�ن املخالفــات العقديــة القلبيــة

احلمــد اهلل الــذي أرســل رســوله باهلــدى وديــن احلــق

يف زمــن األوبئــة ،واحلاجــة إىل بيــان احلكــم

وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك له ،وأشــهد

2.احلاجــة إىل حتصــن املجتمــع مــن آثــار املخالفــات

الرشعي فيها .

ليظهــره عــى الديــن كلــه ولــو كــره املرشكــون،

العقدية .

أن نبينــا حممــدا عبــده ورســوله صــى اهلل عليه وســلم،
أرســله اهلل بــن يــدي الســاعة بشــرا ونذيــرا وداعيــا
إىل اهلل بإذنه ورساجا منريا .أما بعد :

فــإن للعقيــدة أمهيــة ومكانــة عظيمــة يف الديــن  ،جيــب
عــى كل مســلم أن حيافــظ عليهــا ،وخاصــة إذا

3.إزالــة اللبــس احلاصــل عنــد الكثرييــن يف اخللــط
بني عالقة الوباء بالقضاء والقدر .

هتدف الدراسة إىل التايل :

1.بيان عالقة الوباء بالقضاء والقدر .

-22.الكشــف عــن املخالفــات العقديــة األكثــر

انتــرت بعــض املخالفــات العقديــة التــي ختــل

انتشــارا يف زمــن األوبئــة .وبيــان احلكــم الرشعــي

بأصل الدين أو كامله الواجب .

وال خيفــى عــى أحــد مــا يمــر بــه العــامل هــذه األيــام

فيها .

فايـ�روس كورونـ�ا أو «كوفيـ�د  ، “ 19حصـ�ل بسـ�ببها

من الناحية الرشعية .

املخالفــات العقديــة ،املتعلقــة باألحــكام الكونيــة

العقدية القلبية .

3.ذكــر اآلثــار املرتتبــة عــى املخالفــات  ،ومعاجلتهــا

مــن ظــروف صعبــة ،وجائحــة كبــرة تعــرف بـــ:
ّبــث الرعــب يف قلــوب النــاس  ،وارتكبــت بعــض
القدرية ،أو الرشعية الدينية .

ونظــر ًا ألمهيــة هــذا املوضــوع ومــن بــاب احلــرص

عــى العقيــدة والنصــح لألمــة أحببــت املشــاركة هبــذا

4.كيفيــة محايــة املجتمــع مــن آثــار املخالفــات
مشـ�كلة البح��ث  :تكمــن إشــكالية هــذا البحــث يف

اإلجابة عىل التساؤالت التالية :

 1.مــا املخالفــات العقديــة األكثــر انتشــار ًا يف هــذا
الوباء؟

البحــث بعنــوان  ( :املخالفــات العقديــة القلبيــة يف

2.مــا الفــرق بــن اإلرادة الكونيــة القدريــة واإلرادة

زمن األوبئة ،جائحة كورونا نموذجا ) .

بغــرض رصــد املخالفــات العقديــة القلبيــة التــي

الرشعية الدينية ؟

وجــه خمالفتهــا العقديــة  ،ومعاجلتهــا مــن الناحيــة

املجتمع املسلم ؟

يكثــر وقوعهــا يف هــذه اجلائحــة  ،ومــن ثــم بيــان

الرشعية .

تتبني أمهية املوضوع يف النقاط التالية :

 3.مــا آثــار املخالفــات العقديــة القلبيــة عــى
وســوف أقــوم يف هــذا البحــث باإلجابــة عــى هــذه

األســئلة مســتعين ًا بــاهلل وحــده متــوك ً
ال عليــه  ،مــع
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بــذل مــا بوســعنا  ،ســائلني املــوىل جــل وعــى أن ييــر

والدعاــء  ،أن يعتقــد اإلنســان أن الوبــاء مــن اإليــان

النصري .

احلــث عــى فعــل األســباب وانــه ال ينــايف التــوكل ،

لنــا إكــال هــذا البحــث فهــو نعــم املــوىل ونعــم

الدراسات السابقة:

جائحــة كورونــا نازلــة جديــدة  ،كتــب فيهــا مجــع مــن

أهــل العلــم :كتابــات ومقــاالت ،إىل جانــب فتــاوى
املجامــع الفقهيــة واملراكــز العلميــة يف أنحــاء العــامل،

اســتفدت منهــا فيــا يتعلــق بموضوعنــا  ،غــر أين مل

أقــف عــى مــن خصــص املخالفــات العقديــة القلبية،
ومن أشهر ما اطلعت عليه :

بالقضــاء والقــدر مــع حســن التــوكل عــى اهلل مــع
مع حسن الظن باهلل والتفائل باخلري .

 3 .القــول الســديد يف أحــكام الوبــاء اجلديــد
(كورونا ) أ.د .إبراهيم بن عامر الرحييل .

حتــدث عــن املســائل العقديــة املتعلقــة باألحــكام

الكونيــة القدريــة  ،واألحــكام الرشعيــة الدينيــة ،
ويعتــر هــذا البحــث متخصــص بمســائل العقيــدة،

ومؤلفــه شــيخنا أســتاذ العقيــدة باجلامعــة اإلســامية
،وقــد أجــاد وأفــاد يف هــذا البــاب  -وفقــه اهلل وســدد

1 .نــوازل األوبئــة  /مجــع وإعــداد وترتيــب  /د.

خطــاه  ، -وهــو يعتــر مــن املراجــع العقديــة يف هــذه

ذكــر يف املحــور الثــاين  :مســائل تتعلــق بالعقيــدة منها

بالذكــر وإن كان بحثهــا ،وتكلــم عليهــا يف اجلملــة أمــا

حممد عيل بالعو .

 :التوفيــق بــن العــدوى املرضيــة والتــوكل عــى اهلل ،

عــدوى املــرض  ،كورونــا والغضــب اإلهلــي  ،تســمية
الوبــاء بامللعــون  ،الدعــاء لغــر املســلمني بالشــفاء ملــن

أصيب بكورونا .

اجلائحــة  ،غــر أنــه مل خيصــص األعــال القلبيــة

بحثنا فهو متخصص بأعامل القلوب .
منهج البحث :

1.مجــع املــادة العلميــة املتعلقــة باملخالفــات العقديــة

2 .األحــكام الفقهيــة املتعلقــة بوبــاء كورونــا /د.

ثم تقسيم ذلك عىل املباحث .

خالــد املشــيقح  /أصلهــا حمــارضة ألقيــت يف

2.االعتــاد يف تقريــر املســائل املتعلقــة بالبحــث عــى

جامعة القصيم بتأريخ  1441 / 7 / 23هـ .

االســتدالل بآيــات القــرآن ومــا جــاء مــن

أحــكام فقهيــة لكــن ذكــر يف املقدمــة قواعــد وضوابط

األحادي�ثـ النبويةــ الصحيحـ�ة  ،وأقــوال أهــل

األمــر ،أن يعتقــد اإلنســان أن الوبــاء مــن اهلل رمحــة

3.عــزو اآليــات القرآنيــة إىل ســورها مــع ذكــر رقــم

العلم من سلف هذه األمة .

تتعلــق بمســائل االعتقــاد منهــا  :وجــوب طاعــة ويل

اآلية .

للمؤمنــن وعــذاب للمعتديــن  ،التــزام هــدي النبــي

4.عــزو األحاديــث النبويــة واآلثــار إىل مصادرهــا

صــى اهلل عليــه وســلم بالتــرع اىل اهلل بالعبــادة
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ونقــل حكــم العلــاء عــى األحاديــث إال إذا كان

	 -املطلــب األول  :املخالفــات يف تقديــر اهلل تعــاىل

بذلك .

	-املطلــب الثــاين  :املخالفــات يف التــوكل وفعــل

هلذا الوباء .

احلديــث يف الصحيحــن أو يف أحدمهــا فأكتفــي

5.رشح الكلــات الغريبــة واملصطلحــات العلميــة

األسباب .

6.االلتــزام بعالمــات الرتقيــم وضبــط مــا حيتــاج إىل

هلا عالقة بالوباء .

	-املطلــب الثالــث  :املخالفــات يف مســائل قلبيــة

التي حتتاج إىل إيضاح.

-املبحــث الثالــث  :آثــار املخالفــات العقديــة عــى

ضبط .

الفرد واملجتمع وسبل عالجها  .وفيه مطالب:

7.وضــع ســنة الوفــاة يف املتــن لــكل علــم مــر يف

	-املطلــب األول  :أســباب انتشــار املخالفــات

البحث .

العقدية .

 8.تذييــل البحــث بالفهــارس العلميــة عــى النحــو

	-املطلــب الثــاين  :آثــار املخالفــات العقديــة عــى

املبني يف اخلطة .

الفرد واملجتمع .

خطــة البحــث  :يشــتمل هــذا البحــث عــى مقدمــة ،

	-املطلــب الثالــث  :ســبل عــاج املخالفــات

-أمــا املقدمــة فهــي لبيــان أمهيــة البحــث وأهدافــه،

-اخلامتــة  :فهــي لبيــان أهــم النتائــج التــي تــم

-أم��ا متهي��د  :فهــو للتعريــف باملخالفــات العقديــة

-الفهارس  :فهرس املصادر واملراجع .

ومتهيد  ،وثالثة مباحث  ،وخامتة .

العقدية القلبية .

التوصل إليها من خالل هذا البحث .

والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.

القلبية  ،واألوبئة املعدية  ،وجائحة كورونا .

 املبحــث األول  :بيــان عالقــة الوبــاء بــاإلرادةالكونية واإلرادة الرشعية  .وفيه أربعة مطالب

متهيد :

	-املطلــب األول  :اإلرادة الكونيــة القدريــة .

نتطــرق يف هــذا التمهيــد إىل معرفــة األعــال القلبيــة

	-املطلــب الثالــث  :عالقــة الوبــاء هبــا  .املطلب

املقصــود باألوبئــة يف العمــوم ووبــاء كورونــا

-املبح��ث الثـ�اين  :املخالفــات العقديــة القلبيــة يف

املسألة األوىل  :التعريف باملخالفات العقدية القلبية

املطلب الثاين  :االرادة الرشعية الدينية .

الرابع  :معنى اخلري والرش يف القدر .

زمن األوبئة  .وفيه ثالثة مطالب

مــن حيــث التعريــف واملخالفــات العقديــة ،ثــم بيــان
باخلصوص ،ويكون ذلك يف مسألتني :

ســنتطرق هلــذه املســألة مــن ناحيتــن  :التعريــف

452

عايد بن عبيد العنزي :املخالفات العقدية القلبية يف زمن األوبئة « جائحة كورونا منوذجا »

باألعامل القلبية ،تم التطرق للمخالفات .
املــراد باألعــال القلبيــة  :هــي األعـ ُ
ـال التــي يكـ ُ
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ْظــر إِ َىَل
وقولــه صــى اهلل عليــه وســلم « :إِ َّن اهَّللَّ الَ َين ُ
ِ
ِ
ُــم
ــر إِ َىَل ُق ُلوبِك ْ
ُــم َو َلكــ ْن َينْ ُظ ُ
ُــم َو َأ ْم َوالك ْ
ُص َو ِرك ْ
(((
َو َأ ْع َاَملِك ُْم »

والتصديـ�ق ،واليقـين،
القلـ�ب ،كاإلخـلاص،
حم ُّلهـ�ا
ُ
َ
واالنقيــاد ،واإلقــرار ،واخلــوف والرجــاء واملحب ِ
ــة
َّ
ُ
والصــر ُّ ،
والشــكر ،والرضــا،
،واإلنابــة والتــوكُّلَّ ،

مضغــة إذا صلحــت صلــح اجلســد كلــه وإذا فســدت

وقــد جــاء كذكــر أعــال القلــوب يف الكتاب والســنة،

واآليــات واألحاديــث يف هــذا البــاب كثــرة جــدا

واحلياء ،والتَّوبة وما إىل ذلك.

فمن القرآن الكريم :
ــذي جــاء بِالصــدْ ِق وصــدَّ َق بِ ِ
قولــه تعــاىل ﴿ :وا َّل ِ
ــه
َ َ
َ َ ِّ
َ
ُأو َٰل ِئ َك ُه ُم ا ُْمْل َّت ُق َ
ون﴾ [الزمر]33 :
َّــا ا ُْمْل ْؤ ِمن َ
ُــون ا َّل ِذيــ َن آ َمنُــوا بِــاهَّللَِّ
قــال تعــاىل ﴿ :إِن َ
ِ
ِِ
ـم َو َأن ُف ِسـ ِ
ـه ْم
ـم َمَل ْ َي ْرتَا ُبــوا َو َج َ
اهــدُ وا بِ َأ ْم َواهِلـ ْ
َو َر ُســوله ُثـ َّ
ــك هــم الص ِ
ِ
ِيِف َســبِ ِ
اد ُق َ
ــون﴾ [احلجــرات:
يل اهَّللَِّ ُأو َٰلئ َ ُ ُ َّ
]15

ــع ا َّل ِذيــ َن َيدْ ُع َ
ــر َن ْف َس َ
ــون
ــك َم َ
﴿و ْ
قــال تعــاىل َ :
اص ِ ْ
ِ
ِ
ــي ُي ِريــدُ َ
ون َو ْج َهــ ُه َو َاَل َت ْعــدُ
َر َّ ُهَّبــم بِا ْل َغــدَ اة َوا ْل َع ِّ
احْلي ِ
َع ْين َ
ــاة الدُّ ْن َيــا﴾ َو َاَل
ــم ت ُِريــدُ ِزينَــ َة ْ َ َ
َــاك َعن ُْه ْ
[الكهف]28 :

ِ
قــال تعــاىل ﴿ :إِنَّــا ا ُْمْل ْؤ ِمن َ ِ
ــر اهَّللَُّ
ُــون ا َّلذيــ َن إِ َذا ُذك َ
َ
ــم
ــم َوإِ َذا ت ُِل َي ْ
َو ِج َل ْ
ــم آ َياتُــ ُه َزا َد ْ ُهْت ْ
ــت َع َل ْي ِه ْ
وهُب ْ
ــت ُق ُل ُ ُ
إِ َياَمنًا َو َع َ ٰىَل َر ِّهِّبِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون﴾[األنفال]2 :
ومن السنة النبوية :

قول��ه  -صــى اهلل عليــه وســلم " : -إنــا األعــال
بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى "

(((

وقول��ه صـلى اهلل علي��ه وس��لم « :أال وإن يف اجلســد
فسد اجلسد كله أال وهي القلب»

(((

ليــس هــذا موضــع بســطها ،وإنــا املقصــود تقريــر
هذه املسألة باألدلة الرشعية .

كــا أن علــاء الســلف قــرروا هــذه العقيــدة يف كتبهــم
ومن األمثله عىل ذلك :

قـ�ول شـ�يخ اإلسـلام ابـ�ن تيمـ�ة  -رمحـ�ه اهلل – ت
728ه متحدِّ ًثــا عــن األعــال القلب َّيــة ”:وهــي مــن

أص��ول اإليـمان وقواع��د الدي�نـ مث��ل :حمبــة اهلل
ورس��وله ،والت��وكل ع�لى اهلل ،وإخــاص الديــن لــه،

والشــكر لــه ،والصــر عــى حكمــه ،واخلــوف منــه،
والرجاء له ،وما يتبع ذلك”

(((

وقــول ابــن القيــم  -رمحــه اهلل – ت 751هـــ  “ :فقــول
القلــب هــو اعتقــاد مــا أخــر اهلل ســبحانه بــه عــن

نفســه ،وعــن أســائه وصفاتــه وأفعالــه ومالئكتــه

ولقائهــ ع�لى لس��ان رســله  ...وعمــل القلــب كاملحبــة

لــه والتــوكل عليــه ،واإلنابــة إليــه واخلــوف منــه
والرجــاء لــه ،وإخــاص الديــن لــه ،والصــر عــى

 - 2صحيح مسلم  ،ج  ، 8 :ص ، 11 :رقم احلديث (. )6708

 - 1صحيــح البخــاري  ،ج ،1 :ص ،3 :رقــم احلديــث  ، 1وصحيــح
مســلم  ،ج ، 6:ص ، 48 :رقــم احلديــث (  )5036بلفــظ “ إنــا
األعــال بالنيــة “ .

 - 3صحيــح البخــاري ،ج ،1 :ص ،28 :رقــم احلديــث (،)52
وصحيــح مســلم  ،ج  ، 5 :ص ، 55 :رقــم (. )4178
 - 4التحفة العراقية يف األعامل القلبية  ،ص 7 :
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أوامــره ،وعــن نواهيــه وعــى أقــداره والــرىض بــه
وعنــه ،واملــواالة فيــه واملعــاداة فيــه ،والــذل لــه
واخلضــوع ،واإلخبــات إليــه ،والطمأنينــة بــه ،وغــر

ذلــك مــن أعــال القلــوب التــي فرضهــا أفــرض مــن

أعــال اجلــوارح ،ومســتحبها أحــب إىل اهلل مــن
مســتحبها ،وعمــل اجلــوارح بدوهنــا إمــا عديــم
املنفعة أو قليل املنفعة "

(((

وقــال الشــيخ الفــوزان -حفظــه اهلل  « :-الفــرق بــن
أقــوال القلــب وأعاملــه؛ أن أقوالــه هــي العقائــد التــي
يعــرف هبــا ويعتقدهــا ،وأمــا أعــال القلــب فهــي

حركتــه التــي حيبهــا اهلل ورســوله ،وهــي حمبــة اخلــر
وإرادتــه اجلازمــة ،وكراهيــة الــر والعــزم عــى

تركه»

(((

ـم َعنْـ ُه ِعنْــدَ َمَجِيـ ِع ا ُْمْل َف ِّ ِ
رِّسيـ َن مــن التّابعــن
إِىل َمــا َأ ْهْنا ُكـ ْ
ِ
ِ ِ
ـم
ـم َعنْ ـ ُه َأ ْن َأ ْمنَ َع ُكـ ْ
ـمَ :مــا ُأ ِريــدُ مِمَّــا َهَنَ ْي ُت ُكـ ْ
َفمــن َب ْعدهـ ْ
ِ
َأ ْف َع ً
يَش ٍء
ــااًل َو َأنَــا َأ ْف َع ُل َهــاَ ،أ ْي َمَل ْ َأكُــ ْن أِلَ ْهْنَاك ْ
ُــم َعــ ْن َ ْ
ااِلتِّص ِ
ـى ِ
َو َأ َناــ َأ ْف َع ُل�� ُهَ ...و َب َيا ُنـ ُه َأ َّن ا ُْمْل َخا َل َفـ َة َتــدُ ُّل َعـ َ
اف
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ــر ٍ
ــت َع َ
ــى
ض َد َّل ْ
ــر ْت ِيِف َغ َ
بِضــدِّ َحالــهَ ،فــإِ َذا ُذك َ
ااِلتِّص ِ
ِ
ِ (((
اف بِ ِضدِّ ه "
َ
وذكــر الشــيخ عبدالرمحــن بــن ســعدي – رمحــه اهلل –
ت 1376ه حـ�د الـشرك األكـبر بقولـ�ه  " :أن يـ ِ
ف
ـر َ

العبــد نوعــ ًا أو فــرد ًا مــن أفــراد العبــادة لغــر اهلل،
ـكل اعتقـ ٍ
ـاد أو قـ ٍ
ـول أو عمـ ٍ
فـ ُّ
ـور بــه
ـل ثبــت أ َّنــه مأمـ ٌ
ٌ
مــن َّ
وإيــان
الشــارع فرص ُفــه هلل وحــده توحيــدٌ
ـاص ،ورص ُفــه لغــره ٌ
رشك وكفـ ٌـر .فعليــك هبــذا
وإخـ ٌ
للرِّشك األكرب ا َّلذي ال ُّ
يشذ عنه يش ٌء“(((.
الضابط ِّ
َّ

وممــا ســبق يتبــن أن للقلــوب أقــوال وأعــال ،وهــي

فــرف أي نــوع مــن أعــال القلــوب لغــر اهلل خمالفــة

وأمــا املخالفــات يف أعــال القلــوب  :فهــي آفــات

بحســب حــال القائــل مــع توفــر الــروط وانتفــاء

ـاس مــع
هنــى اهلل عنــه مــن أعــال القلــوب ،وهــذا قيـ ٌ
﴿و َمــا ُأ ِريــدُ َأ ْن
مــا ذكــره املفــرون قولــه تعــاىلَ :
ِ
ـم َعنْ ـ ُه ۚ إِ ْن ُأ ِريــدُ إِ َّاَّل ْ ِ
اإْل ْصـ َ
ـا َح
ـم إِ َ ٰىَل َمــا َأ ْهْنَا ُكـ ْ
ُأ َخال َف ُكـ ْ
مــا اس ـ َت َطع ُت ۚ ومــا تَوفِ ِيقــي إِ َّاَّل بِــاهَّللَِّ ۚ َع َليـ ِ
ـت
ـه ت ََو َّك ْلـ ُ
ْ
ْ َ َ ْ
َ ْ
ِ ِ
يب ﴾ [هود]88 :
َوإِ َل ْيه ُأن ُ

املسألة الثانية  :تعريف األوبئة املعدية

أعظم من أعامل اجلوارح كام تقدم .

وأم��راض القلــوب  ،ب�ترك مـ�ا أم�رـ اهلل بـ�ه  ،وفعــل مــا

قــال ابــن عاشــور – رمحــه اهلل – ت 1393هـــ يف
تفســره هلــذه اآليــة َ ":و َم ْعنَــى َومــا ُأ ِريــدُ َأ ْن ُأخالِ َفك ُْم
 - 5مــدارج الســالكني بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني  ،ج:
 ، 1ص102 - 100 :

 - 6انظر  :رشح العقيدة الواسطية ،صالح الفوزان  ،ص179 :

عقديــة  ،قــد تكــون خمرجــه مــن امللــة ،وقــد ال تكــون
املوانع .

األوبئــة أو األوبــاء مجــع وبــاء ،مثــل :متــاع وأمتعة،

وسبب وأسباب ،والوباء

باهلمز؛ مرض عام ،يمد ويقرص .

قــال ابــن فــارس – رمحــه اهلل – ت 395ه  « :الــواو
وأرض
الو َبــاء.
ٌ
والبــاء واهلمــزة كلم ـ ٌة واحــدة .هــي َ
َوبِ َئــ ٌة عــى َف ِعلــة وقــد َوبِ َئــت ،وموبــوء ٌة وقــد

 - 7التحرير والتنوير ،ج ،12 :ص143 :

 - 8القول السديد يف رشح كتاب التوحيد  ،ص54 :
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عايد بن عبيد العنزي :املخالفات العقدية القلبية يف زمن األوبئة « جائحة كورونا منوذجا »

ُوبِ َئ ْت»((( ،وقيل الوباء :كل مرض عام

(((1

479-449

ومــن هــذه األوبئــة العامــة جائحــة كورونــا

الوبــاء يف االصطــاح  :كل مــرض عــام ينترش انتشــارا

(كوفيــد )19-حســب املعايــر األخــرة ملنظمــة

هل الوباء هو الطاعون أو غريه ؟

واملــرض اعتــال اجلســم أو العقــل .وقــد يكــون

رسيعا ،ويكثر فيه املوت (.((1

الصحة العاملية.

(((1

اختلــف العلــاء قدي ـ ًا وحديث ـ ًا يف بيــان الفــرق بــن

املــرض عارضــا خفيفــا مثــل التهــاب احللــق

“والتحقيق
قــال ابــن القيم – رمحــه اهلل – ت 751هـــ :
ُ
أن بــن الوبــاء والطاعــون عمومـ ًا وخصوصـ ًا ،فـ ُّ
َّ
ـكل
ٍ
ٍ
طاعــون وبــا ٌء ،وليــس ُّ
وبــاء طاعونــ ًا ،وكذلــك
كل
ـم مــن الطاعــون ،فإنــه واحــد
األمـ ُ
ـراض العامــة أعـ ُّ

تصيــب أي جــزء يف اجلســم .كــا يمكنهــا أن

الوباء والطاعون (. ((1

خراجــات وقــروح وأورام رديئــة
منهــا ،والطواعـ ُ
ـن َّ
حادثة ىف املواضع املتقدم ذكرها “.

(((1

أو خطــرا مثــل النوبــة القلبيــة .ويمكــن لألمــراض أن
تؤثر عىل صحة الشخص العقلية والوجدانية .

وحتـــدث أمـــراض عديـــدة بســـبب كائنـــات حيـــة

دقيقـــة مثـــل البكترييـــا أو الفريوســـات ،تقـــوم

بغـــزو اجلســـم .وهـــذه الكائنـــات الدقيقـــة تســـمى

عـــادة جراثيـــم ولكـــن العلـــاء يســـموهنا أحيـــاء

وكذلــك ذكــر املنبجــي -رمحــه اهلل – ت  785يف كتابه

جمهرية.

والوبــاء وهــل مهــا مرتادفــان أم ال  .وبعــد ذكــر أقــوال

األم�رـاض املعديـ�ة ،وتسـ�مى األمــراض األخــرى

الطاعــون وأحكامــه  :فصــل يف معنــى الطاعــون
العلــاء قــال :والصحيــح الــذي عليــه أكثــر النــاس أن
ـكل طاعـ ٍ
الوباــء أعـ�م  ،والطاع��ون أخ��ص فـ ُّ
ـون وبــا ٌء
وال عكس .

(((1

واملــراد بالعــدوى :انتقــال املــرض مــن شــخص إىل

شــخص ،أو مــن هبيمــة إىل هبيمــة ،أو مــن مــكان إىل
مكان

 - 10انظر  :لسان العرب ،ابن منظور  ،ج ،1 :ص، 189 :

 - 11انظــر  :رشح النــووي عــى صحيــح مســلم  ،ج، 14 :
ص ، 204 :وبــذل املاعــون يف فضــل الطاعــون  ،ابــن حجــر
العســقالين ،ص  95 :ومــا بعدهــا .

 - 12انظــر  :تفصيــل ذلــك يف كتــاب مــا رواه الواعــون يف أخبــار
الطاعــون  ،الســيوطي  ،ومقدمــة املحقــق د.حممــد البــار ،
واألحــكام الرشعيــة املتعلقــة بالوبــاء والطاعــون  ،الشــيخ هيثــم
بــن قاســم احلمــري .
 - 14الطاعون وأحكامه  ،ص 229:

أمراضا غري معدية.

(((1

(((1

 - 9معجم مقاييس اللغة  ،ج ، /6 :ص83 :

 - 13زاد املعاد يف هدي خري العباد  ،ج ،4 :ص38 :

وتســمى األمــراض الناجتــة عــن هــذه األحيــاء

.

وقــد ورد يف الرشيعــة مــا يــدل عــى وجــود أمــراض
معدية :

فقــد ذكــر ابــن القيــم – رمحــه اهلل – ت 751ه يف كتابــه
 - 15انظــر  :املوقــع الرســمي ملنظمــة الصحــة العامليــة عــى شــبكة
االنرتنــت

 -16انظر :املوسوعة العربية العاملية  ،ج، 23 :ص. 105:

 -17انظــر :إعانــة املســتفيد بــرح كتــاب التوحيــد  ،الشــيخ صالــخ
الفــوزان  ،ج ، 2:ص7 :
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زاد املعــاد  :فصــل يف هديــه صــى اهلل عليــه وســلم يف

أســباب الوقايــة مــن العــدوى ،ومنهــا قولــه اهلل صــى

األصحاء إىل جمانبة أهلها .

يف الســنة ليلــة ينــزل فيهــا وبــاء ,ال يمــر بإنــاء ليــس

التحــرز مــن األدواء املعديــة بطبعهــا وإرشــاده
وذكــر حتــت هــذا الفصــل عــدة أحاديــث فيهــا

التحرز من االختالط بمن فيه أمراض معدية
ـد َث ِقيـ ٍ
َان ِىِف و ْفـ ِ
ـف َر ُجـ ٌـل َجَمْـ ُ
ـذو ٌم
منه��ا حدي��ث  “ :ك َ َ
ِ
َف َأ ْر َس َ
ــى -صــى اهلل عليــه وســلم « -إِنَّــا
ــل إِ َل ْيــه النَّبِ ُّ
(((1
َقدْ َبا َي ْعن َ
َاك َف ْار ِج ْع”
وحديــث  « :فــر مــن املجــذوم كــا تفــر مــن

األسد»

(((1

وحديث « :ال تديموا النظر إىل املجذومني »

عليــه غطــاء ,أو ســقاء ليــس عليــه وكاء ،إال نــزل فيــه

من ذلك الوباء ”

(((2

وقــد ذكــرت وزارة الصحــة باململكــة العربيــة

الســعودية قائمــة األمــراض املعديــة عددهــا ثالثــة
وعــرون مرضــ ًا ،موضحــ ًة تعريــف كل مــرض

وســببه وكيفيــة الوقايــة منــه ،وعالجــه اذا كان متوفر ًا.
ونصــت عــى أن فــروس كورونــا مــن األمــراض
املعديــة  ،فمــن ضمــن األســئلة هــل ينتقــل الفــروس

(((2

وحديث  « :ال يوردن ممرض عىل مصح »

اهلل عليــه وســلم “ :غطــوا اإلنــاء وأوكــوا الســقاء ,فــإن

(((2

( كورونا ) بني البرش؟

ثــم ذكــر مــرض اجلــذام فقــال  :وهــذه العلــة عنــد

نعــم ،ينتقــل الفــروس بــن البــر مــن الشــخص

املجــذوم وصاحــب الســل يســقم برائحتــه ،فالنبــي

املخالطة القريبة دون محاية.

األطبــاء مــن العلــل املعديــة املتوارثــة ،ومقــارب

صــى اهلل عليــه وســلم لكــال شــفقته عــى األمــة

ونصحــه هلــم ،هناهــم عــن األســباب التــي تعرضهــم

لوصــول العيــب ،والفســاد إىل أجســامهم
وقلوهبم».

(((2

وقــد حــث النبــي صــى اهلل عليــه وســلم عــى اختــاذ
 - 18صحيح مسلم  ،ج ، 7 :ص ، 37 :رقم احلديث ( . )5958

 - 19صحيــح البخــاري  ،ج ، 5:ص ،2152 :رقــم احلديــث
(. )5380

 - 20ســنن ابــن ماجــه ،ج ، 2 :ص  ،1172 :رقــم احلديــث
( ، )3534قــال الشــيخ األلبــاين  :حســن صحيــح
 - 21صحيــح البخــاري  ،ج ، 5:ص  ،1277رقــم احلديــث
(. )5437

 - 22زاد املعاد يف هدي خري العباد  ،ج  ، 4 :ص148 - 147 :

املصــاب بالعــدوى إىل شــخص آخــر عــن طريــق
(((2

ومــن خــال التشــخيص ملــرض كورونــا مــن منظمــة

الصحــة العامليــة( ،((2ومــا ذكــره العلــاء يف التفريــق
بــن الوبــاء والطاعــون يتضــح أن مــرض كورونــا
يدخــل حتــت مســمى الوبــاء ،املــرض العــام الــذي

ينتــر بــن النــاس انتشــارا واســعا واألقــرب لــه

مرض اجلذام لوجود تشابه يف نقل العدوى .

(((2

 - 23صحيح مسلم  ،ج ، 6:ص ، 105 :رقم احلديث ( )5374

 - 24انظــر  :موقــع وزارة الصحــة باململكــة العربيــة الســعودية .
https://www.moh.gov.sa
 - 25انظــر  :موقــع منظمــة الصحــة العامليــة https://www.who. .
int/ar

 - 26انظــر  :القــول الســديد يف أحــكام الوبــاء اجلديــد  ،ص103 :
ومــا بعدهــا .
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املبح��ث األول  :عالقــة الوبــاء بــاإلرادة الكونيــة

رشعية.

وفيه أربعة مطالب :

يرضــاه ،مــن الكفــر واملعــايص ،وأخــص مــن

ـم مــن جهــة تع ّلقهــا بــا ال حيبــه اهلل وال
4.أهن��ا أعـ ّ

واإلرادة الرشعية .

املطلب األول  :املقصود باإلرادة الكونية

جهــة أهنــا ال تتعلــق بمثــل إيــان الكافــر ،وطاعــة

الفاسق.

اإلرادة الكونيــة وهــي مرادفــة للمشــيئة العامــة ،وهــي

التــي ال خيــرج عــن مرادهــا يشء؛ فالكافــر واملســلم

حتــت هــذه اإلرادة الكونيــة ســواء؛ فالطاعــات،

(((2

املطلب الثاين  :املقصود باإلرادة الرشعية

واملعايص ،كلها بمشيئة الرب ،وإرادته.
ـو ٍم
ومــن أمثلتهــا قولــه _ تعــاىل _ ﴿ َوإِ َذا َأ َرا َد اهَّللَُّ بِ َقـ ْ
ُســو ًءا َف َ
ــر َّد َلــه ﴾[الرعــد]11 :وقولــه
ــا َم َ
ِ
تعاىلَ ﴿:فمــن ي ِ ِ
ــر ْح َصــدْ َر ُه
ُ
َ
ــرد اهَّللَُّ َأن َ ْهَيد َيــ ُه َي ْ َ
ِ
ــا ِم َو َمــن ُي ِ
لِ ْ ِ
جَي َع ْ
إْل ْس َ
ــل َصــدْ َر ُه َض ِّي ًقــا
ــر ْد َأن ُيض َّلــ ُه َ ْ
الس َاَم ِء﴾ [األنعام]125 :
َح َر ًجا ك ََأن ََّاَم َي َّص َّعدُ ِيِف َّ

الرب ،ورضاه
إرادة رشعية دينية :تتضمن حمبة ّ
ُــم
ومــن أمثلتهــا قولــه _ تعــاىل _ُ ﴿:ي ِريــدُ اهَّللَُّ بِك ُ
رْس ﴾ [البقرة]185 :
رْس َو َاَل ُي ِريدُ بِك ُُم ا ْل ُع ْ َ
ا ْل ُي ْ َ
ـم َو ُي ِريــدُ ا َّل ِذيـ َن
﴿واهَّللَُّ ُي ِريــدُ َأن َي ُتـ َ
وقولــهَ :
ـوب َع َل ْي ُكـ ْ
الشــهو ِ
ات َأن َمَتِي ُلــوا َم ْيـ ً
َيتَّبِ ُعـ َ
ـا َعظِيـ ًـا ﴾ [النســاء:
ـون َّ َ َ

حيبهــا وال يرضاهــا ،وقــد تكــون مقصــودة لغريهــا

ومن خصائصها :

واإلرادة الكونيــة قــد حيبهــا اهلل ويرضاهــا ،وقــد ال

كخلــق إبليــس مثــاً ،وســائر الــرور؛ لتحصــل

]27

1.أنه حيبها اهلل ،ويرضاها .

 2.أهنــا مقصــودة لذاهتــا؛ فــاهلل أراد الطاعــة وأحبها،

حمــاب كثــرة ،كالتوبــة ،واملجاهــدة،
بســببها
ّ
واالستغفار.

ورشعها ،ورضيها لذاهتا.

ومن خصائصها :

3.أهنــا ال يلــزم وقوعهــا ،فقــد تقــع وقــد ال تقــع،

 1.البــد مــن وقوعهــا؛ فــاهلل إذا شــاء شــيئ ًا وقــع

كاإلسالم .

2.متعلقة بربوبية اهلل وخلقه  ،مرادفة للمشيئة .

العــايص ،فكوهنــا حمبوبــة هلل فهــي رشعيــة،

والبد ،كإحياء أحد أو إماتته ،أو غري ذلك.

3.تنفــرد يف مثــل كفــر الكافــر ،ومعصيــة العــايص،
فكوهنــا وقعــت فهــذا يـ ُّ
ـدل عــى أن اهلل شــاءها؛
ألنــه ال يقــع يشء إال بمشــيئته ،وكوهنــا غــر
حمبوبــة وال مرضيــة هلل دليــل عــى أهنــا كونيــة ال

 4.أهنــا تنفــرد يف مثــل إيــان الكافــر ،وطاعــة
 - 27انظــر  :منهــاج الســنة النبويــة ،ابــن تيمــة  ،ج، 3 :ص157 :
_ ، ،158وكتــاب االســتقامة  ،ابــن تيميــة ،ج ، 1 :ص،433 :
وكتــاب شــفاء العليــل يف مســائل القضــاء والقــدر واحلكمــة
والتعليــل ،ابــن القيــم ،ص  ، 281 280-ومــدارج الســالكني،
ج ، 1:ص ، 255_251 :ورشح العقيــدة الواســطية  ،الشــيخ
حممــد خليــل هــراس  ،ص ، -96 95 :ورشح الواســطية
للشــيخ صالــح الفــوزان  ،ص. 43_42 :
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وكوهنــا مل تقــع _ مـ�ع أمـ�ر اهلل هبـ�ا وحمبتـ�ه هلـ�ا ،

ـت َفهــو ي ْشـ ِ
ـف ِ
ني ﴾
﴿وإِ َذا َم ِر ْضـ ُ ُ َ َ
املــرض ،قــال تعــاىل َ :

مرادة حمبوبة مل تقع.

وقــد علــق النبــي صــى اهلل عليــه وســلم الــرأ مــن

وهــذا دليــل عــى أهنــا رشعيــة فحســب؛ إذ هــي

 5.أهنــا أعــم مــن جهــة تعلقهــا بــكل مأمــور بــه،
واقع ـ ًا كان أو غــر واقــع ،وأخــص مــن جهــة أن

الواقــع بــاإلرادة الكونيــة قــد يكــون غــر مأمــور

به.

(((2

[الشعراء]80 :

املــرض عــى إذنــه ومشــيئته ســبحانه وتعــاىل  ،حيــث

قــال « :لــكل داء دواء ،فــإذا أصيــب دواء الــداء بــرأ
بإذن اهلل تعاىل”

(((3

ففيــه اإلشــارة إىل أن الشــفاء متوقــف عــى اإلصابــة

بــإذن اهلل ،وفعــل األســباب مــروع وهــو مــن قــدر

ومــن عــرف الفــرق بينهــا ســلم مــن ُشــبهات كثــرة،
ز َّلــت هبــا أقــدام ،وض َّلــت هبــا أفهــام ،فمــن نظــر إىل

اهلل ومش��يئته  ،ق�اـل ص�لى اهلل علي�هـ وس��لم « إن اهلل

بصــر ًا ،ومــن نظــر إىل الــرع دون القــدر أو العكــس

بحــرام»(، ((3وقــال صــى اهلل عليــه وســلم « إن اهلل

األعــال الصــادرة عــن العبــاد هباتــن العينــن كان

كان أعور ًا (.((2

خلــق الــداء والــدواء ،فتــداووا وال تتــداووا

حيــث خل�قـ ال�دـاء خل��ق ال��دواء ،فت��داووا »(، ((3

ففــي هــذه األحاديــث كلهــا إثبــات األســباب ،وهــذا

املطلــب الثالــث  :عالقــة الوبــاء بــاإلرادة الكونيــة

ال ينـ�ايف الت��وكل عــى اهلل ملــن اعتقــد أهنــا بــإذن اهلل

م��ن اإلي�مان بالقض��اء والقــدر اإليــان بمشــيئة اهلل

تع��اىل فيه��ا ،وأن الــدواء قــد ينقلــب داء إذا قــدر اهلل

وكل مؤمــن يعلــم متامـ ًا  ،أنــه ال خيــرج يشء عــن إرادة

اجلــوع والعطــش بــاألكل والــرب ،وكذلــك جتنــب

والرشعية

وإرادتــه ،وأنــه مــا شــاء اهلل كان ومــا مل يشــأ مل يكــن،

اهلل الكونية القدرية .

وبتقديــره ،وأهنــا ال تنجــع بذواهتــا بــل بــا قــدره اهلل

ذل�كـ ،والت��داوي ال يناــيف التــوكل ك�ما ال ينافيـ�ه دفــع
املهل�كـات والدعـ�اء بطلبــ العافي��ة ودف��ع املضــار

فالوبــاء أو املــرض عمومـ ًا خلــق مــن خلــق اهلل مقدر،

وغري ذلك .

الشــايف ســبحانه وتعــاىل ،ولذلــك ذكــر إبراهيــم

 - 30صحيح مسلم ،ج ، 7 :ص ، 21 :رقم احلديث (. )5871

 - 28انظــر  :رشح العقيــدة الواســطية  ،الشــيخ حممــد خليــل هــراس
ص ، -96 95 :ورشح الواســطية  ،الشــيخ صالــح الفــوزان ،
ص . 43_ 42 :

 - 32املســند  ،اإلمــام أمحــد  ،ج  ، 20 :ص  ، 50 :رقــم احلديــث
( ، )12596قــال حمققــه :صحيــح لغــره ،وهــذا إســناد حســن .

ورفعــه والشــفاء منــه أيضــ ًا بتقديــر اهلل تعــاىل فهــو
-عليــه الســام – مــن صفــات اهلل تعــاىل أنــه يشــفي

 - 29انظر  :االستقامة ابن تيمية  ،ج  ، 2ص .78 :

(((3

ومــن فهــم الصحابــة ريض اهلل عنهــم للقضــاء والقــدر
 - 31املعجــم الكبــر  ،الطــراين  ،ج ، 24 :ص  ، 254 :رقــم
احلديــث ( ، ) 649حســنه األلبــاين .يف السلســلة الصحيحــة :ج:
 ، 4ص ، 174 :رقــم احلديــث ( )1633

 - 33انظر  :فتح الباري  ،ابن حجر  ،ج ، 10 :ص  135 :بترصف
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عنــد وقــوع األوبئــة مــا ورد عــن أمــر املؤمنــن عمــر

ِ
ف ”.
ْرَص َ
َق َالَ :ف َحمدَ اهَّللََّ ُع َم ُر ُث َّم ان َ َ

بن اجلراح – ريض اهلل عنه – يف طاعون عمواس :
ِ
اخلطــاب ريض اهللُ عنــه إىل
عمــر بــ ُن
خــرج
« ملــا
َ
ُ
ِ
األجناد
ـرب ِمـ َن الشــا ِم لق َيـ ُه أمــرا ُء
الشــا ِم حتــى إذا َقـ َ
اجلــراح وأصحا ُبــ ُه ،فأخــرو ُه َّ
ِ
أن
أبــو عبيــد َة بــ ُن
ِ
ٍ
عبــاس:
بــأرض الشــا ِم ،قــال ابــ ُن
ــع
الوبــا َء قــد و َق َ

البــاري  :قولــه “ :نعــم  ،نفــر مــن قــدر اهلل إىل قــدر

بــن اخلطــاب – ريض اهلل عنــه مــع أيب عبيــدة عامــر

وأخربهــم َّ
أن
واستشــار ُهم،
عمــر الصحابــ َة
فد َعــا
ُ
َ
ُ

بعض ُهــم:
الوبــا َء قــد وقــع بالشــا ِم ،فاختل ُفــوا ،فقــال ُ
ـت ألمـ ٍ
ـر وال نــرى ْ
ـع عن ـ ُه ،وقــال
قــد خرجـ َ
أن ترجـ َ
ـاب رسـ ِ
ـك بقي ـ ُة النـ ِ
بعض ُهــم :معـ َ
ـول اهللِ
ُ
ـاس وأصحـ ُ
أن ت ِ
صــى اهللُ عليــه وســلم وال َنــرى ْ
ُقد َم ُهــم عــى هــذا
الوبـ ِ
ـاءَ ،فنَــا َدى ُع َمـ ُـر ِيِف النَّـ ِ
ـح َعـ َ
ـى َظ ْه ٍر
ـاس :إِ ِّيِّن ُم َص ِّبـ ٌ
َف َأصبِحــوا َع َليـ ِ
ـهَ .قـ َ
جلـ َّـر ِ
احَ :أفِـ َـر ًارا
ْ
ْ ُ
ـال َأ ُبــو ُع َب ْيــدَ َة ْبـ ُن ا َ
ِم ـ ْن َقــدَ ِر اهَّللَِّ؟ َف َق َ
ــر َك َق َ
اهَلَــا َيــا َأ َبــا
ــرَ :لـ ْ
ــال ُع َم ُ
ـو َغ ْ ُ
ـت
ـم ن َِفـ ُّـر ِم ـ ْن َقــدَ ِر اهَّللَِّ إِ َىَل َقــدَ ِر اهَّللََِّ ،أ َر َأ ْيـ َ
ُع َب ْيــدَ ةَ؟ َن َعـ ْ
ــل هب َط ْ ِ
اديــا َلــه عُدْ وت ِ
ــو ك َ
َان َل َ
َــان(،((3
ُ َ
ــت َو ً
ــك إِبِ ٌ َ َ
َل ْ
ِ
ـت
ـس إِ ْن َر َع ْيـ َ
امُهــا َخص َبـ ٌةَ ،واألُ ْخـ َـرى َجدْ َبـ ٌةَ ،أ َل ْيـ َ
إِ ْحدَ ُ َ
ـت اجلَدْ َبـ َة َر َع ْيت ََها
اخلَ ْص َبـ َة َر َع ْيت ََهــا بِ َقــدَ ِر اهَّللََِّ ،وإِ ْن َر َع ْيـ َ
ــن بــن َعــو ٍ
بِ َقــدَ ِر اهَّللَِّ؟ َق َ
ف
الر ْ َ
مْح ِ ْ ُ ْ
ــالَ :ف َجــا َء َع ْبــدُ َّ
ـال :إِ َّن ِعنْـ ِ
ـض حاجتِـ ِ
ـهَ -ف َقـ َ
وك َـدي ِيِف
َان ُم َت َغ ِّي ًبــا ِيِف َب ْعـ ِ َ َ
َ
ـى اهللُ َع َليـ ِ
ـذا ِع ْلــا ،سـ ِ
ـم ْع ُت َر ُسـ َ
َهـ َ
ـول اهَّللَِّ َصـ َّ
ـه َو َسـ َّل َم
ْ
ً َ
ا َت ْقدَ مــوا َع َلي ِ
ــمعتُم بِ ِ
ِ
ــه بِ َ
ــأ ْر ٍ
َي ُق ُ
ــه،
ْ
ض َفــ َ ُ
ــول« :إِ َذا َس ْ ْ
ـع بِـ َـأ ْر ٍ
ـم ِ َهِبــا َفـ َ
ا َخَت ُْر ُجــوا فِـ َـر ًارا ِمنْـ ُه»
َوإِ َذا َو َقـ َ
ض َو َأ ْن ُتـ ْ
ِ
ـب الــوادي  ،انطــر  :النهايــة يف
 - 34العــدوة بالضــم والكــر  :جانـ ُ
غريــب احلديــث واألثــر  ،ابــن األثــر  ،ج ، 3 :ص 421 :

(((3

ذك��ر احلاف��ظ اب��ن حجر-رمح��ه اهلل -ت  852يف فتــح

اهلل “ أطلــق عليــه فــرارا لشــبهه بــه يف الصــورة وإن

كان ليــس فــرار ًا رشعيــا  .واملــراد أن هجــوم املــرء
عــى مــا هيلكــه منهــي عنــه ؛ ولــو فعــل لــكان مــن

قــدر اهلل  ،وجتنبــه م��ا يؤذيــه مــروع وقــد يقــدر اهلل

وقوعــه فيــا فــر منــه؛ فلــو فعلــه أو تركــه لــكان مــن
ق�دـر اهلل  ،فه�ما مقاماــن  :مقــام التــوكل  ،ومقــام
التمسـ�ك باألسبــاب ...وحمصــل قــول عمــر  « :نفــر
مــن قــدر اهلل إىل قــدر اهلل « أنــه أراد أنــه مل يفــر مــن

قــدر اهلل حقيقــة  ،وذلــك أن الــذي فــر منــه أمــر خاف
عــى نفســه منــه فلــم هيجــم عليــه  ،والــذي فــر إليــه
أمــر ال خيــاف عــى نفســه منــه إال األمــر الــذي ال بــد

من وقوعه سواء كان ظاعنا أو مقيام ”

(((3

وممــا يبــن املســألة كذلــك أن إقامــة احلــدود عــى

العصاة من تقدير اهلل تعاىل .

قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة – رمحــه اهلل  -ت 728
“ ف��إذا وقع��ت رسقةــ بالقضــاء والق��در ،وقــد أمــر اهلل

ســبحانه بإقامــة احلــد فيهــا ،فإقامــة احلــد مأمــور بــه
حيبــه ويرضــاه ،ويريــده إرادة أمــر ال إرادة خلــق ،فــإن

أعــان عليــه كان قــد أراده خلقــا وكان حينئــذ إقامــة
احلــد مــرادة رشعــا وقــدرا خلقــا وأمــرا قــد شــاءها

 - 35صحيــح البخــاري  ،ج ، 5 :ص  ، 1263 :رقــم احلديــث
( ، )5397و صحيــح مســلم  ،ج ، 7 :ص  ، 26 :رقــم
احلديــث ()5903

 - 36انظر  :فتح الباري  ،ج  ، 10 :ص185 :
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وأحبهــا ،وإن مل يقــع كان مــا وقــع مــن املعصيــة قــد

بِيـ ِ
ـد َك ْ
ـر ۖ إِ َّنـ َ
يَش ٍء َق ِديـ ٌـر﴾ [آل عمــران:
َ
ـى ك ُِّل َ ْ
ـك َعـ َ ٰ
اخْلَـ ْ ُ

رج�لا رسق فق��ال لعم��ر“ :رسقــت بقضــاء اهلل وقدره

ق��ال اب��ن القي��م  -رمحـ�ه اهلل – 751هـــ  “ :وهــو ـ

شــاءه خلقــا ،ومل يــرده ومل حيبــه رشعــا ،ويذكــر أن
فقــال لــه وأنــا أقطــع يــدك بقضــاء اهلل وقــدره”

(((3

وهكــذا يقــال ملــن تعــدى حــدود اهلل وأعــان العبــاد

عــى عقوبتــه الرشعيــة ،كــا يعــن املســلمني عــى
جهــاد الكفــار ،إن اجلميــع واقــع بقضــاء اهلل وقــدره

لكــن مــا أمــر بــه حيبــه ويرضــاه ،ويريــده رشعــا
ودينــا ،كــا شــاءه خلقــا وكونــا بخــاف مــا هنــى

عنه»

(((3

املطلب الرابع  :معنى اخلري والرش يف القدر :
ِ
ِ
ورشه)(،((3
جــاء يف احلديــث( :وتؤمـ َن بالقــدر خــره ِّ
(و ْ
ــر ُك ُّلــ ُه ِيِف َيدَ ْي َ
ــس
الــر َل ْي َ
وقولــه َ :
ــكَ ،و َّ ُّ
اخْلَ ْ ُ
(((4
إِ َل ْي َك)
اخلــر والــر كلــه بقــدر اهلل تعــاىل  ،لكــن عنــد

اإلضافــة يضــاف إىل اهلل اخلــر ،والــر ينفــى عنــه كــا
ــز مــن ت ََشــاء وت ِ
ِ
ُــذ ُّل َمــن ت ََشــا ُء ۖ
ُ َ
ق��ال تعـ�اىل َ ﴿:وتُع ُّ َ
 - 37اجلامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع  ،اخلطيــب
البغــدادي  ،ج ، 2 :ص ، 243 :ت  :د .حممــد عجــاج اخلطيــب
 ،مؤسســة الرســالة  ،ط 3بــروت  ،واملحــدث الفاصــل بــن
الــراوي والواعــي  ،الرامهرمــزي  ،ص  ، 317 :حتذيــر اخلواص
 ،الســيوطي  ،ص  ،133 :الكامــل يف ضعفــاء الرجــال  ،ابــن
عــدي  ،ج ، 3 :ص  ، 345 :وذكــر القصــة شــيخ اإلســام ابــن
تيميــة  ،يف منهــاج الســنة بصيغــة التمريــض ( ويذكــر )  ،ج، 3 :
ص  ،137 :وابــن أيب العــز احلنفــي  ،رشح العقيــدة الطحاويــة ،
ص 105 :
 - 38منهاج السنة النبوية  ،ج ، 3 :ص . 137 :

 - 39صحيح مسلم  ،ج  1 :ص  ، 28 :رقم احلديث ()102

 - 40صحيح مسلم  ،ج 2 :ص ، 185 :رقم احلديث ()1848
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فالــر يف بعــض
والــر،
خالــق اخلــر
ســبحانه ـ
ُ
ُّ
ِّ
خملوقاتــه ال يف َخ ْلقــه وفِ ْعلــهَ ،
وخ ْل ُقــه وفع ُلــه وقضــاؤه
ـر ك ُّلــه؛ وهلــذا َتنَـ َّـزه ـ ســبحانه ـ عــن الظلم
و َقــدَ ُره خـ ٌ
ـع الــيء يف غـ ِ
ـر موضعــه ـ كــا
الــذي حقيق ُتــه وضـ ُ

تقــدَّ م ـ فــا يضــع األشــيا َء َّإاَّل يف مواضعهــا الالئقــة
ـع الــيء يف غـ ِ
ـر
ـر :وضـ ُ
ـر ُك ُّلــه ،والـ ُّ
هبــا وذلــك خـ ٌ
ِ
رشا؛ ف ُع ِلــم َّ
أن
حم ِّلــه؛ فــإذا ُوضــع يف حم ِّلــه مل يكــن ًّ
(((4
الرش ليس إليه ”
َّ
ـم َّ
ـر
وقــال اب ـ ُن أيب العـ ِّـز ـ رمحــه اهلل ـ  “ :فا ْع َلـ ْ
أن الـ َّ
ُك َّلــه يرجــع إىل العــدم ،أعنــي عــد َم اخلــر وأســبابِه
ِ
ِ
رش ،وأ َّمــا ِم ـ ْن
ا ُمل ْفضيــة إليــه ،وهــو م ـ ْن هــذه اجلهــة ٌّ
ِ
ِ
رش فيــه ،مثا ُلــهَّ :
أن
جهــة وجــوده
املحــض فــا َّ
خــر ِمــ ْن حيــث هــي
الرِّشيــرة وجو ُدهــا
ٌ
النفــوس ِّ ِّ
ـر بقطــع مــا َّدة اخلــر
موجــودةٌ ،وإنــا َح َصــل هلــا الـ ُّ
متحركــ ًة ،فــإِ ْن
ــت يف األصــل
عنهــا ،فإهنــا ُخ ِل َق ْ
ِّ
ـت
ـت بــه ،وإِ ْن ت ُِر َكـ ْ
حتر َكـ ْ
ُأ ِعينَـ ْ
ـت بالعلــم وإهلــا ِم اخلــر َّ
ـت بطبعهــا إىل خالفــه ،وحركتُهــا ـ ِم ـ ْن حيــث
حتر َكـ ْ
َّ
رشا باإلضافــة ال
هــي حركــ ٌة ـ
خــر ،وإنــا تكــون ًّ
ٌ
ظلــم ،وهــو
والــر ُك ُّلــه
ِمــ ْن حيــث هــي حركــ ٌة،
ٌ
ُّ
ـع الــيء يف غــر حم ِّلــه ،فلــو ُو ِضــع يف موضعــه مل
وضـ ُ
رشا؛ ف ُع ِلــم َّ
ـر فيــه نســبي ٌة إضافي ـ ٌة؛
أن جهــة الـ ِّ
يكــن ًّ
وهلــذا كا َنـ ِ
ـات املوضوعـ ُة يف ِّ
ـرا يف
ـت العقوبـ ُ
حماهِّلــا خـ ً
 - 41شفاء العليل  ،ابن الق ِّيم  ،ص . 179 :
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ِّ
املحــل الــذي
رشا بالنســبة إىل
نفســها ،وإِ ْن كان ْ
َــت ًّ
ــت فيــه ِمــن األمل الــذي كان ِ
َــت
ح َّل ْ
ــت بــه َمِلِــا أحد َث ْ
َ
ـذة مسـ ِ
ِ
ـتعدَّ ًة لــه؛ فصــار
الطبيعـ ُة قابلـ ًة لضــدِّ ه مـ َن اللـ َّ ُ
ـر بالنســبة إىل
رشا بالنســبة إليهــا ،وهــو خـ ٌ
ذلــك األمل ُ ًّ
وض َعــه يف موضعــه ،فإنــه ـ ســبحانه ـ
الفاعــل حيــث َ
حمضــا ِمـ ْن مجيــع الوجــوه واالعتبــارات؛
رشا ً
مل خيلــق ًّ
َّ
فإن حكمته تأبى ذلك ”(. ((4
وقــد ســئل فضيلــة الشــيخ ابــن عثيمــن – رمحــه اهلل

– ت 1421هـ�ـ  :هـ�ل يف ق�دـر اهلل تع��اىل رش؟ فأجــاب

قائ ً
�لا  “ :ليــس يف القــدر رش ،وإنــا الــر يف املقــدور،
فمــن املعــروف أن النــاس تصيبهــم املصائــب وتناهلــم
اخلــرات ،فاخلــرات خــر ،واملصائــب رش ،لكــن

الــر ليــس يف فعــل اهلل تعــاىل ،يعنــي ليــس فعــل اهلل
وتقديــره رش ًا ،الــر يف مفعــوالت اهلل ال يف فعلــه ،واهلل
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ـض ا َّلـ ِ
ـذي
فيهــا مــن العاقبــة احلميــدة﴿ :لِ ُي ِذي َق ُهــم َب ْعـ َ
َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون﴾ ” (.((4
وخالصــه األمــر أن كل يشء بقــدر اخلــر والــر ،

والوبــاء بتقديــر اهلل الكــوين  ،واملؤمــن يعلــم ذلــك
فيصــر وحيتســب  ،ويفعــل األســباب املرشوعــة ومــن
التــداوي ومجيــع التحــرزات واالحتياطــات قبــل

وقوع الوباء وبعده .

املبحــث الثاــين  :املخالفــات العقديــة القلبيــة يف زمــن
األوبئة

هنــاك عــدة خمالفــات عقديــة قلبيــة يف زمــن األوبئــة ،

سوف نتطرق إليها من خالل املطالب التالية :

املطلــب األول  :املخالفــات يف تقديــر اهلل تعــاىل هلــذا
الوباء

تعــاىل مل يقــدر هــذا الــر إال خلــر ،كــا قــال
ــر َوا ْل َب ْح ِ
ــا ك ََســ َب ْت
ــر بِ َ
ــر ا ْل َف َســا ُد ِيِف ا ْل َ ِّ
تعاىلَ ﴿:ظ َه َ
ِ
ِ
َأيـ ِ
ـدي النَّـ ِ
ـم
ـاس لِ ُي ِذي َق ُهــم َب ْعـ َ
ْ
ـض ا َّلــذي َعم ُلــوا َل َع َّل ُهـ ْ
َي ْر ِج ُعـ َ
ـون﴾ [الــروم .]41 :هــذا بيــان ســبب الفســاد،
ــض
وأمـ�ا احلكم��ة فق��د ق��ال تعـ�اىل﴿ :لِ ُي ِذي َق ُهــم َب ْع َ
ِ
ِ
ــم َي ْر ِج ُع َ
ــون﴾ إذ ًا هــذه مصائــب
ا َّلــذي َعم ُلــوا َل َع َّل ُه ْ

تقدير اهلل هلا .

ولكــن يضــاف إىل املفعــوالت واملخلوقــات ،مــع أن

الكــون خملــوق هلل خلقــه اهلل بقــدر ،فاألوبئــة

مآهلــا اخلــر ،فصــار الــر ال يضــاف إىل الــرب،

ش2ر مــن وجــه،
هــذه املفعــوالت واملخلوقــات
ٌ
وخــر مــن وجــه آخــر ،فتكــون رش ًا بالنظــر إىل مــا
ٌ

حيصــل منهــا مــن األذيــة ،ولكنهــا خــر بــا حيصــل

 - 42رشح العقيــدة الطحاويــة  ،ابــن أيب العــز احلنفــي  ،ص 283 :
284 -

واملخالفــات يف تقديــر اهلل تعــاىل هلــذا الوبــاء اعتقــاد

أن األوبئــة مــن فعــل البــر ،أو أن األمــراض
والفريوســات وغريهــا مــن األوبئــة تؤثــر وتنتقــل

بنفســها بــدون تقديــر اهلل هلــا ،أو اخلــوض يف حكمــة

جيــب عــى كل مســلم أن يعلــم أن كل مــا يف هــذا

واألم�رـاض  ،داخل��ة يف عموــم املخلوق��ات املقــدرة
ِ
يَش ٍء َخ َل ْقنَــا ُه بِ َقــدَ ر﴾ٍ [القمــر:
ق��ال تعـ�اىل﴿ :إ َّنــا ك َُّل َ ْ

 - 43جممــوع فتــاوى ورســائل الشــيخ حممــد صالــح العثيمــن  ،ج:
 ، 2ص . 108 :
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 ]49كــا أن خل�قـ اهلل لهــا بقــدر فــإن انتقاهلــا
والعــدوى هبــا بقــدر مــن اهلل ،يصيــب بــه مــن يشــاء
حلكمة ،ويرصف عمن يشاء حلكمة .

قــال ابــن القيــم -رمحــه اهلل – ت 751هـــ  “ :خلــق
اخللــق بقــدر ،وقســم اآلجــال بقــدر ،وقســم األرزاق

بقدر ،وقسم البالء بقدر ،وقسم العافية بقدر”
قــال ســبحانه وتعــاىل  ﴿ :مــا َأصــاب ِمــن م ِصيبـ ٍ
ـة إِ َّاَّل
ُّ َ
َ َ َ
ـد َق ْلبـه ۚ واهَّللَُّ بِـك ُِّل َيَشءٍ
ِ
ِ
ِ
بِــإِ ْذن اهَّللَِّ ۗ َو َمــن ُي ْؤمــن بِــاهَّللَِّ َ ْهَيـ َ ُ َ
ْ
ِ
يم ﴾ [التغابن]11 :
َعل ٌ
قــال ابــن جريــر الطــري  -رمحــه اهلل – ت310ه يف
(((4

تفســره  “ :يقــول تعــاىل ذكــره :مل يصــب أحــدً ا مــن

واألمــور ك ُّلهــا بيــد اهلل وطــوع تدبــره وتســخريه ،فــا
شــاء اهلل كان ،ومــا مل يشــأ مل يكــن ،وال عاصــم ّإاّل اهلل،
ق��ال تع��اىل ُ ﴿:قـ ْـل مــن َذا ا َّلـ ِ
ـذي َي ْع ِص ُم ُكــم ِّمـ َن اهَّللَِّ إِ ْن
َ
مْح ـ ًة َو َاَل َ ِ
جَيــدُ َ
ون َهَلُــم
ـم َر ْ َ
ـم ُســو ًءا َأ ْو َأ َرا َد بِ ُكـ ْ
َأ َرا َد بِ ُكـ ْ
من د ِ
ون اهَّللَِّ َولِ ًّيا َو َاَل ن َِص ًريا ﴾[األحزاب]17 :
ِّ ُ
قــال الســعدي -رمحــه اهلل – ت 1376ه يف تفســره :

“ ثــم بــن أن األســباب كلهــا ال تغنــي عــن العبــد
ش�يـ ًئا إذا أراده اهّللّ بس��وء ،فقــالُ ( :قـ ْـل م ـن َذا ا َّلـ ِ
ـذي
َ ْ
ِ
ُــم
ُــم ) أي :يمنعكـ�م ( مــن اهَّللَِّ إِ ْن َأ َرا َد بِك ْ
َي ْعص ُمك ْ

مْحةـ ًـ ) فإنــه هــو
ُ��م َر ْ َ
رشاَ ( ،أ ْو َأ َرا َد بِك ْ
ُس��و ًءا ) أيً :
املعطــي املانــع ،الضــار النافــع ،الــذي ال يــأيت باخلــر

اخللــق مصيبــة إال بــإذن اهلل ،يقــول :إال بقضــاء اهلل
وتقديــر ذلــك عليــه( وم ـن ي ْؤ ِم ـن بِــاهَّللَِّ هَيـ ِ
ـد َق ْل َب ـ ُه )
ْ
َ َ ْ ُ
َْ

وكــــون هــــذا املــرض ينتقــــل مــــن شــــخص

مصيبــة إال بــإذن اهلل بذلــك هيــد قلبــه :يقــول :يو ِّفــق

كونـــــه مقـــــدرا مـــــن اهلل حلكمـــــة ،فالعـــدوى

يقــول :ومــن يصــدّ ق بــاهلل فيعلــم أنــه ال أحــد تصيبــه
اهلل قلبه بالتسليم ألمره والرضا بقضائه.

وبنح��و الــذي قلنــا يف ذل��ك قـ�ال أه��ل التأويل...ذكــر

إال هو ،وال يدفع السوء إال هو ” (.((4

آلخــر،وحتصــ��ل بــه العـــــوى ال خيرجـــه عـــن

نفســـها مقـــدرة وليست هي مؤثرة بنفسها .

(((4

قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم  ( :ال عــدوى

بع��ض اآلث��ار منهــا  :عــن ابــن عبــاس قولــهَ (:و َم ـ ْن
ي ْؤ ِمــن بِــاهَّللَِّ هَي ِ
ــد َق ْل َبــ ُه ) يعنــي :هيــد قلبــه لليقــن،
ْ
ُ
َْ

فــا بــال اإلبــل تكــون يف الرمــل كأهنــا الظبــاء فيجــيء

يكن ليصيبه...

فمن أعْدَ ى األول )

فيعلــم أن مــا أصابــه مل يكــن ليخطئــه ،ومــا أخطــأه مل

وعـ�ن علقمـ�ة بـ�ن قيـ�س – رمحــه اهلل – ت  61ه ( :هــو

الرجـ�ل تصيبـ�ه املصيبـ�ة ،فيعلـ�م أهنـ�ا مـ�ن عنـ�د اهلل،
ِ
(((4
فيسلم ذلك ويرىض ) ”

 - 44شفاء العليل  ،ص 28 :

 - 45تفسري الطربي  ،ج  ، 23 :ص . 421 :

وال صفــر وال هامــة  .فقــال أعــرايب  :يــا رســول اهلل

البعــر األجــرب فيدخــل فيهــا فيجرهبــا كلهــا ؟ قــال:
(((4

قـــ�ال ابـــ�ن القـــ�يم – رمحــه اهلل – ت 751ه معلقــــا
 - 46تفسري السعدي  ،ص 660 :

 - 47انظــر  :القــول الســديد يف أحــكام الوبــاء اجلديــد (كورونــا )،
ص 25 :
 - 48صحيــح البخــاري  ،ج ، 5 :ص  ، 2161 :رقــم احلديــث
( ، )5387صحيــح مســلم  ،ج ، 7 :ص ، 30 :رقــم احلديــث
(. )5919
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علــــى احلــديث ”:و الحجــة يف هـــ�ذا ملــن أنكــر
األســــباب بــــل؛ فيــــه إثبــــات القــــدر ،ورد
األســباب كلهــا إلــى الفاعــل األول ،إذ لــو كــان

كــــل ســبب مســــتندا إلــى ســــبب قبلــه ال إلــى

479-449

ِ
املاء)(.((5

أن املــرض يعــدي بنفســه فهــذا مــن عقائـ ِ
فاعتقــاد َّ
ـد
ُ
اجلاهليـ ِ
ـةَ ،مِلِــا رواه عبــداهلل بــن عمــر ريض اهلل عنهــا

قــال :قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم( :ال

غايــ��ة لــزم التسلســل يف األســباب ،وهــو ممتنــع.

طرَيةَ)(.((5
عَدْ َوى وال َ َ

بقولــ��ه :فمــن أعــ��دى األول؛ إذ لــــو كــان األول

1233ه  “ :قولـ�ه (ال عــدوى) عــى الوجــه الــذي

فقطــــع النبــــي صــى اهلل عليــه وســلم التسلســــل
قــــد َجــِرب َبالعــدوى ،والــــذي قبلــه كــذلك ال

إلــى غاية لزم التسلسل”

(((4

ـف لعقيــدة
فاعتقــا ُد أن العــدوى تنتقـ ُـل بنفســها ُخُمالـ ٌ
اإلي�مان بالقض��اء والقـ�در ،فاألمــراض ا ُْمْلعديــة ال

تنتقـ ُـل بنفســها أبــد ًا ،وإنــا تنتقـ ُـل إذا شــا َء اهللُ ذلــك،
فقــد ُخُي ُ
الســقيم وال يمــرض ،وقــد
الصحيــح
الــط
ُ
َ
مــرض ،وقــد ال ُخُيالطــه ويمــرضُّ ،
وكل
ُخُيالطــ ُه و َي
ُ

َ
ذلك بتقدير اهلل تعاىل.
ِ
ِ
ـح ا ْل َغ ْيـ ِ
ـب َاَل َي ْع َل ُم َهــا إِ َّاَّل
﴿وعنــدَ ُه َم َفاتـ ُ
قــال اهلل تعــاىلَ :
ـر َوا ْل َب ْحـ ِ
ـر َو َمــا ت َْسـ ُق ُط ِمــن َو َر َق ٍة
ُهـ َ
ـم َمــا ِيِف ا ْلـ َ ِّ
ـو َو َي ْع َلـ ُ
ــة ِيِف ُظ ُلــا ِ
إِ َّاَّل يع َلمهــا و َاَل حب ٍ
ت ْاأْلَ ْر ِ
ض َو َاَل َر ْط ٍ
ــب
َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ
َاب ُّمبِ ٍ
س إِ َّاَّل ِيِف ِكت ٍ
َو َاَل َيابِ ٍ
ني ﴾ [األنعام]59 :
ــا ِء
الس َ
ــم َمــا ِيِف َّ
ــم َأ َّن اهَّللََّ َي ْع َل ُ
وقـ�ال تعـ�اىلَ ﴿:أ َمَل ْ َت ْع َل ْ
ِ
َو ْاأْلَ ْر ِ
ـك ِيِف ِك َتـ ٍ
ـاب إِ َّن َٰذلِـ َ
ض إِ َّن َٰذلِـ َ
ـك َعـ َ
ـر﴾
ـى اهَّللَِّ َيسـ ٌ
[احلج]70 :
ـب اهللُ
وقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم( :كتـ َ
ِ
ِ
اخلالئــق َ
الســموات واألرض
لــق
مقاديــر
قبــل أن َخَي َ
َ
ٍ
َ
وكان ُ
عرشــ ُه عــى
بخمســن ألــف ســنة ،قــال:

 - 49إعالم املوقعني  ،ج  ، 4 :ص . 397 :

قــال الشــيخ ســليامن آل الشــيخ – رمحــه اهلل – ت
كانــوا يعتقدونــه يف اجلاهليــة مــن إضافــة الفعــل إىل

غــر اهلل تعــاىل ،وأن هــذه األمــراض تعــدي بطبعهــا،
وإال فقــد جيعــل اهلل بمشــيئته خمالطــة الصحيــح مــن

بــه يشء مــن هــذه العيــوب ســببا حلــدوث ذلــك
،وهلذــا قــال (:فــر مــن املجــذوم كــا تفــر مــن

األس��د) ،وق��ال (:ال ي��ورد مم��رض ع�لى مص��ح )
وق��ال يف الطاعـ�ون( :مــن ســمع بــه بــأرض فــا يقــدم

علي��ه)؛ وكل ذل��ك بتقدي��ر اهلل تع��اىل ،كمـا ق��ال( :

فم��ن أعـ�دى األول) يشــر إىل أن األول إنــا جــرب
بقضاء اهلل وقدره فكذلك” (.((5

وق��ال الشــيخ اب�نـ ب��از  -رمحـ�ه اهلل – ت 1419هـــ :

(ألن اعتق��اد الع��دوى والط�يرة والتعل��ق باألنــواء أو

الغــول( ،((5كل هــذه مــن أمــور اجلاهليــة التــي تقــدح
 - 50صحيح مسلم  ،ج ، 8 :ص  ، 51 :رقم احلديث () 6919

 - 51صحيــح البخــاري  ،ج ، 5 :ص ، 2158 :رقــم احلديــث
( ، ) 5380صحيــح مســلم  ،ج ، 7 :ص  ، 33 :رقــم ()5933

 - 52تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد  ،ص 373 :
 - 53الغــول  :أحــدُ ِ
الغيــان وهــي ِجنْــس ِمــن اجلــن والشــياطني
َ
كانــت ال َعــرب تَزْ عُــم أن الغُــول يف ال َفــاة تــراءى للنــاس
ــور َشــتَّى و َتغُوهلــم
ــون ت َل ُّونــا يف ُص َ
َــوال  :أي َت َت َل ّ
َف َتتَغــول َتغ ُّ
ِ
ِ
وهُتلكهــم انظــر  :النهايــة يف غريــب
أي تُض ُّلهــم عــن الطريــق ُ ْ
احلديــث  ،ابــن األثــر  ،ج  ، 3 :ص . 746 :
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ـم أن هنــاك عــدوى فهــذا باطـ ٌـل،
يف الديــن ،و َمــن َز َعـ َ
ولكـ َّن اهلل َج َعـ َـل املخالطــة لبعــض املــرىض قــد تكــون

صىل اهلل عليه وسلمَ « :ف َم ْن أعدَ ى األول؟ ”

(((5

ــت عنــه صــى اهلل
وقاــل أيض�� ًا  -رمحـ�ه اهلل ( : -وث َب َ
عليــه وســلم « أنــه أكل مــع جمــذوم وقــالْ :
كل بســم

ســبب ًا لوجــود املــرض يف الصحيــح ،ولكــن ال تُعــدي
ـض العــرب قـ َ
ـي صــى
بطبعهــا ،و ََّمَلــا ســمع بعـ ُ
ـول النبـ ِّ

ــن صــى اهلل عليــه وســلم أن
اهلل ثقــ ًة بــاهلل»( ((5ل ُي َب َ ِّ

فمــن
األجـ ُ
ـرب أجرهبــا؟ قــال صــى اهلل عليــه وســلمَ :

وليــس هــو شــيئ ًا الزمــ ًا ،واخلالصــةَّ :
أن
بــإذن اهلل،
َ
األحاديــث يف هــذا البــاب تـ ُّ
ـدل عــى أنــه ال عــدوى

اهلل عليــه وســلم “ :ال عــدوى ...قــال :يــا رســول اهلل،
ـون يف الرمـ ِ
اإلبـ ُـل تكـ ُ
ـال كأهنــا الظبــا ُء ،فــإذا دخ َلهــا
ِّ

أعدَ ى األول؟ “

(((5

انتقــال اجلــذام مــن املريــض إىل الصحيــح إنــا يكــون

عــى مــا يعتقــده اجلاهليــون مــن كــون األمــراض

أيَ :مــن الــذي أنـ َ
ـزل ْ
اجْلـ َـر َب يف األول؟ فاألمـ ُـر بيــد

األمــر بيــد اهلل ســبحانه ،إن
تُعــدي بطبعهــا ،وإنــا
ُ

اجلــرب ،وإن شــاء مل ُجُيرهبــا ،وقــد قــال صــى اهلل عليــه

شــاء ســبحانه مل يقــع ذلــك ،ولكــن املســلمني

اهلل ســبحانه وتعــاىل إذا شــاء أجرهبــا بســبب هــذا
ـح »( ((5يعني :ال
ـور َد َّن ُمُمـ ٌ
ـرض عــى ُمصـ ٍّ
وســلم « :ال ُيـ َ
تــوردوا اإلبـ َـل املريضــة عــى الصحيحــة ،بــل تكــون
هــذه عــى ِحــدَ ة ،وهــذه عــى ِحــدَ ة ،وذلـ َ
ـك مــن بــاب

ِ
ـور بيــد
ـر والبعــد عــن أســبابه ،وإالَّ فاألمـ ُ
اتقــاء الـ ِّ
اهلل ،ال ُيع��دي يش ٌء بطبعــه ،إن�ما هـ�و بي�دـ اهلل ،قــال
ِ
ــو
َــب اهَّللَُّ َلنَــا ُه َ
تعاىلَ ﴿:أ ُقــل َّلــن ُيصي َبنَــا إِ َّاَّل َمــا َكت َ
ـوك ِ
َّل ا ُْمْل ْؤ ِمنُـ َ
َم ْو َاَل َنــا َو َعـ َ
ـون ﴾ [التوبــة]51 :ﱡ
ـى اهَّللَِّ َف ْل َي َتـ َ
ْ
فاخْلُ ْلطــ ُة مــن أســباب وجــود املــرض فــا تنبغــي
اخللطــة ،فاألجــرب ال ُخُيالـ ُ
ـط الصحيــح ،هكــذا أ َم َرنــا
ُ
الرســول صــى اهلل عليــه وســلم مــن بــاب االتقــاء

ـس املعنــى :أنــه
ـر ،لك ـ ْن ليـ َ
واحلــذر مــن أســباب الـ ِّ

َ
خالــط فإنــه ســ ُيعدي ،ال ،قــد ُيعــدي وقــد ال
إذا
يعــدي ،واألمــر بيـ ِ
ـد اهلل ســبحانه وتعــاىل ،وهلــذا قــال
ُ
ُ
 - 54تقدم خترجيه ص 17 :

 - 55تقدم تخريجه ص 01 :

شــا َء انتقــل الــداء مــن املريــض إىل الصحيــح ،وإن
مأمــورون بأخــذ األســباب النافعــة ،وتــرك مــا قــد

الرش ” (. ((5
يفيض إىل ِّ

إن أفعــال اهلل وتقديــره وخلقــه كلهــا صــادرة عــن

حكمة عظيمة ،وهذه احلكمة قـــــد ختفـــــى علـــــى
النــــــس  ،فـــال يـــدركوهنا لضـــــعف علمهـــم،

 - 56جممــوع فتــاوى العالمــة عبــد العزيــز بــن بــاز رمحــه اهلل  ،ج :
 ، 8ص .52 - 23 :

 - 57ســنن الرتمــذي  ،ج  ، 4 :ص  ، 266 :رقــم احلديث (،)1817
قــال أبــو عيســى  :هــذا حديــث غريــب ال نعرفــه إال مــن
حديــث يونــس بــن حممــد عــن املفضــل بــن فضالــة و املفضــل
بــن فضالــة هــذا شــيخ بــري واملفضــل بــن فضالــة شــيخ
آخــر بــري أوثــق مــن هــذا وأشــهر ،وقــد روى شــعبة هــذا
احلديــث عــن حبيــب بــن الشــهيد عــن ابــن بريــدة أن ابــن عمــر
أخــذ بيــد جمــذوم وحديــث شــعبة أثبــت عنــدي وأصــح  ،ســنن
أيب داود  ،ج ، 2 :ص  ، 413 :رقــم احلديــث ( ،)3925ســنن
ابــن ماجــه  ،ج  ، 2 :ص  ، 1172 :رقــم احلديــث ( )3542
 ،املســتدرك عــى الصحيحــن  ،احلاكــم  ،ج  ، 4 :ص 152 :
 ،قــال احلاكــم  :هــذا حديــث صحيــح اإلســناد و مل خيرجــاه ،
وقــال الذهبــي قــي التلخيــص  :صحيــح .
 - 58جممــوع فتــاوى العالمــة عبــد العزيــز بــن بــاز رمحــه اهلل  ،ج :
 ، 25ص . 90 - 88 :

464

عايد بن عبيد العنزي :املخالفات العقدية القلبية يف زمن األوبئة « جائحة كورونا منوذجا »

479-449

ولنقصـــــهم عـــــن إدراك كاملـــــه يف صـــــفاته

وال سبيل إىل استيعاب أفرادها”

قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة  -رمحــه اهلل – ت

إبراهيــم الرحيــي يف كتابــه القــول الســديد يف أحــكام

عــن معرفتهــا عقــول البــر ،والقدريــة( ((5دخلــوا يف

رمحةــ للمؤمنـين وانتقــام مــن الكافريــن ،وآخــر

سبحانه وتعاىل .

728ه  “ :وتفصيــل حكمــة اهلل يف خلقــه وأمــره يعجــز
التعلي��ل ع�لى طريق��ة فاس�دـة مثل�وـا اهلل فيهــا بخلقــه،

ومل يثبتــوا حكمــة تعــود إليــه ،فســلبوه قدرتــه وحكمته
وحمبت��ه وغ�ير ذلــك مــن صفــات كاملــه ،وأثبتــوا

حسنــا وقبح�اـ ال يتضمــن حمبوب��ا وال مكروهـ�ا ،وهــذا

ال حقيقــة لــه ،كــا أثبتــوا تعليــا ال يعــود إىل الفاعــل

حكمه ” (.((6

(((6

ومــن اخلــوض الباطــل يف هــذا مــا ذكــره شــيخنا د.
الوباــء اجلدي��د ( كورونـ�ا ) « فقائ��ل يق��ول  :قــدر اهلل
يقــول :بــل هــو ســخط مــن اهلل عــى أهــل األرض

عاقبهــم هبــذا الوبــاء النتشــار الكفــر واملعــايص ،بــل
أخ��ذ بعضه��م يتوسعــ يف اخلــوض يف آثــار ذلــك ومــا

اختـ�ذه والة األمـ�ر يف عامـ�ة بـلاد املسـ�لمني مـ�ن حظـ�ر
التجــول وتعليــق صــاة اجلامعــة يف املســاجد محايــة

للن��اس ،وبن��اء ع�لى فتــاوى العلــاء الكبــار يف ذلــك،

وقــال ابــن القيــم  -رمحــه اهلل – ت 751هـــ  “ :قــد

فأصبــح بعضهــم يــردد يف تغريــدات وترصحيــات أن

مــا دل عليــه القــرآن والســنة أنــه ســبحانه حكيــم ،ال

ولـ�ن يعيدن�اـ إليهاــ حتىــ نتــوب وغـير ذلــك مــن

دلتــ أدل�ةـ العق��ول الصحيح��ة والفطرــ الس�لـيمة عــى
يفع��ل شــيئا عبثــا وال لغـير معنــى ومصلحــة وحكمــة

اهلل ســخط علينــا ومنعنــا مــن الصــاة يف املســاجد،
التخرصــات والظنــون ،واخلــوض يف رس اهلل املكتــوم،

هـ�ي الغايـ�ة املقصـ�ودة بالفعـ�ل ،بـ�ل أفعالـ�ه سـ�بحانه

والتنقي��ب عــن قضــاء اهلل وقــدره ،وتدبــره شــؤون

ناش��ئة ع��ن أس��باب هب��ا َفعلــ ،وق��د دل كالمــه وكالم

مرسل ”

صــادرة عــن حكمــة بالغــة ألجلهــا َفعــل ،كــا هــي

رســوله عــى هــذا وهــذا يف مواضــع ال تــكاد حتــى
- 59القدريــة  :فرقــة نشــأت يف أواخــر القــرن األول اهلجــري عــى
يــد معبــد اجلهنــي بالبــرة ،فهــو أول مــن تكلــم بالقــدر،
وأخــذ عنــه غيــان الدمشــقي ،ومــن آراء هــذه الفرقــة أن العبــد
خيلــق فعلــه وأفعــال العبــاد مقــدرة هلــم عــى وجــه االســتقالل،
وقدمــاء هــذه الفرقــة ينكــرون علــم اهلل ،واملتأخــرون أثبتــوا
العلــم ونازعــوا يف مرتبــة اخللــق ،ومــن أشــهر فــرق القدريــة
املعتزلــة .انظــر :الفــرق بــن الفــرق ،البغــدادي  ،ص ،99-98 :
ومقــاالت اإلســاميني ،أبــو احلســن األشــعري  ،ج  ، 1 :ص
 ،298 :والقدريــة واملرجئــة ،د .نــارص العقــل ،ص  22 :ومــا
بعدهــا.

 - 60انظر :منهاج السنة  ،ج  ، 3 :ص 177 :

خلقـ�ه ،مم�اـ مل يطلــع عليـ�ه ملـ�ك مق��رب وال نبــي
(((6

ثــم ذكــر حفظــه اهلل أحاديــث وآثــار ًا لســلف األمــة
فيهــا النهــي عــن اخلــوض يف بــاب القضــاء والقــدر
يراجع يف موضعه فقد أجاد وأفاد .

(((6

 - 61شفاء العليل  ،ج  ، 2 :ص . 537 :

 - 62القــول الســديد يف أحــكام الوبــاء اجلديــد ( كورونــا )  ،ص
33 - 32 :
 - 63انظر  :نفس املصدر من ص 37 – 34 :
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املطلــب الثــاين :املخالفــات يف التــوكل وفعــل

األرض التـــي وقـــع هبـــا الطاعـــون  ،حكمـــة بالغـــة

اخللـــل االعتقـــادي حيصـــل بـــرك التـــوكل عـــى

– بنهيـــه ،محيـــة النفـــوس عـــن العـــدوى والطـــرة ،

أو االعت ــاد ع ــى األس ــباب كالطبي ــب أو الع ــاج أو

هب ــا ،ف ــأراد النب ــي ص ــى اهلل علي ــه وس ــلم س ــد ه ــذا

األسباب

اهلل،أو اعتق ــاد أن فع ــل األس ــباب يناق ــض الت ــوكل ،

تـــرك األســـباب بالكليـــة  ،أو التعلـــق باألســـباب
بحي���ث يظـــن أن الفـــرار هـــو الـــذي أنجـــاه أو أن
الدخـــول هـــو الـــذي أهلكـــه  ،وكلهـــا أعـــال

قلبيه،والشـــك أن هـــذه األمـــور فيهـــا خمالفـــة

للمنهج الرشعي يف التوكل .

م ــن وج ــوه  :أحدمه ــا وه ــو املقص ــود – واهلل أعل ــم

فإهنـــا تتأثـــر هبـــا ،فـــإن الطـــرة عـــى مـــن تطـــر

الباب...والثالـــث  :األخـــذ بالعافيـــة وبالصحـــة
التـــي هـــي مـــادة املصالـــح يف الدنيـــا واآلخـــرة ،

فاألخـــذ بالصحـــة حممـــود رشعـــا وعقـــ ً
ا  ،فإنـــه

تع ــاىل جع ــل حف ــظ الصح ــة والب ــدن والقل ــب م ــع
العبادة حياة الدنيا واآلخرة »

(((6

وممـــا يبـــن بطـــان هـــذا املعتقـــد معرفـــة حقيقـــة

قـــال الشـــيخ ســـليامن بـــن عبـــداهلل آل الشـــيخ –

الكتاب والسنة .

املج ــذوم ،وهني ــه ع ــن إي ــراد املم ــرض ع ــى املص ــح،

التوكل،وعالقتـــه بفعـــل األســـباب كـــا جـــاء يف

رمحــه اهلل – ت 1233هـــ  “ :وأمــا أمــره بالفــرار مــن

فالتوـــكل م���ن أمج���ع أن�وــاع العب ــادة يري ــد ،وأن ــه ال

وعـــن الدخـــول إىل موضـــع الطاعـــون فإنـــه مـــن

بالســـبب دونـــه كالتعلـــق ببيـــت العنكبـــوت مـــع

وجعلهـــا أســـبابا للهـــاك واألذى ،والعبـــد مأمـــور

مس ــتقل بالفع ــل والتأث ــر غ ــر مش ــيئته ،وأن التعل ــق

كونه سببا) (. ((6

وهـــذا ال يعنـــي بالـــرورة إمهـــال األســـباب

بـــاب اجتنـــاب األســـباب التـــي خلقهـــا اهلل تعـــاىل،
باتق���اء أس���باب ال�شرـ إذا كان يف عافيـــة؛ فكـــا أنـــه
يؤم ــر أن ال يلق ــي نفس ــه يف امل ــاء أو يف الن ــار أو حت ــت

وتركهـــا ،بـــل هـــي مـــن التـــوكل وتركهـــا ادعـــا ًء
للت ــوكل ه ــو خل ــل عق ــدي آخ ــر ،وق ــد تق ــدم ذك ــر

هيل ــك وي ــؤذي؛ فكذل ــك اجتن ــاب مقارب ــة املري ــض

اخلروج منها .

أس ــباب للم ــرض والتل ــف ،واهلل تع ــاىل ه ــو خال ــق

حديـــث النهـــي عـــن دخـــول أرض الوبـــاء أو

قـــال املنبجـــي -رمحـــه اهلل – ت  785ه يف كتابـــه
الطاعـــون وأحكامـــه  « :واعلـــم -رمحـــك اهلل  -أن
هنيـــه صـــى اهلل عليـــه وســـلم عـــن الدخـــول إىل

 - 64مدارج السالكني  ،ج  ، 1 :ص 243 :

اهلـ��دم أو نح���و ذلــ�ك .كـــا جـــرت العـــادة بأنـــه

كاملج ــذوم وق ــدوم بل ــد الطاع ــون ف ــإن ه ــذه كله ــا
األســـباب ومســـبباهتا ال خالـــق غـــره وال مقـــدر

غريه ”

(((6

 - 65الطاعون وأحكامه  ،ص -196 195 :

 - 66تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد  ،ص 374 :
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عايد بن عبيد العنزي :املخالفات العقدية القلبية يف زمن األوبئة « جائحة كورونا منوذجا »

املطلــب الثالــث  :املخالفــات يف مســائل قلبيــة هلــا
عالقة بالوباء

مــن املخالفــات العقديــة القلبيــة عنــد االبتــاء

باألوبئـ�ة واألمـ�راض :قسـ�وة القلـ�ب ،والتسـ�خط ،
واجلــزع ،واهللــع الشــديد ،واهلــم واحلــزن  ،وســوء

الظـ�ن بـ�اهلل ومن��ه :األم��ن م��ن مكــر اهلل أو القنــوط

مــن رمحــة اهلل أو اليــأس مــن روح اهلل ،والتطــر
والتش�اـؤم .وهــذه األمــراض القلبيــة هــي ضــد
الصــر ،الرضــا ،الرجــاء ،واخلــوف ،والتــرع،

والتوبة .

وقــد ورد يف القــرآن والســنة أدلــة كثــرة تبــن

الواجب عىل املسلم حال الرضاء والرساء منها :
﴿و َل َقــدْ َأ ْر َســ ْلنَا إِ َ ٰىَل ُأ َمــ ٍم ِّمــن َق ْب ِل َ
َاهــم
ــك َف َأ َخ ْذن ُ
َ
ِ
ِ
َرَض ُع َ
ـو َاَل إِ ْذ َجا َء ُهم
ون َف َلـ ْ
ـراء َل َع َّل ُهـ ْ
بِا ْل َب ْأ َســاء َوالـ َّ َّ
ـم َيت َ َّ
ــم
َرَض ُعــوا َو َٰل ِكــن َق َس ْ
وهُب ْ
ــت ُق ُل ُ ُ
ــم َو َز َّيــ َن َهَل ُ ُ
َب ْأ ُســنَا ت َ َّ
ان َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
الش ْي َط ُ
َّ
ون﴾ [األنعام]43-42 :
قــال ابــن كثــر – رمحــه اهلل -ت 774ه يف تفســره
هل��ذه اآلي��ة  « :قولهــَ ﴿ :و َل َقــدْ َأ ْر َســ ْلنَا إِ َ ٰىَل ُأ َمــ ٍم ِّمــن
ِ
َق ْب ِلـ َ
ـر ِاء ﴾ يعنــي :الفقــر
ـك َف َأ َخ ْذن ُ
َاهــم بِا ْل َب ْأ َســاء َوالـ َّ َّ
ال�ضر ِاء ) وهــي األمــراض
والضي�قـ يف العيـ�شَ ( ،و َّ َّ
َرَض ُعـ َ
ـون ﴾
واألســقام واآلالم ،وقولــه َ ﴿ :ل َع َّل ُهـ ْ
ـم َيت َ َّ

أي :يدع��ون اهلل ويترضعـ�ون إلي��ه وخيشـ�عون .قــال اهلل
تع��اىل َ ﴿ :ف َلـ ْ ِ
َرَض ُعــوا ﴾ أي:
ـو َاَل إ ْذ َجا َء ُهــم َب ْأ ُس ـنَا ت َ َّ
فهــا إذ ابتليناهــم بذلــك ترضعــوا إلينــا ومتســكنوا
ـم ﴾ أي :مــا رقــت وال
إلينــا َ ﴿ ،و َٰل ِكــن َق َسـ ْ
وهُبـ ْ
ـت ُق ُل ُ ُ
ان َمــا كَا ُنــوا َي ْع َم ُلـ َ
الشـ ْي َط ُ
ـم َّ
ـون﴾
خش��عت ﴿ َو َز َّيـ َن َهَلُـ ُ

479-449

أي :من الرشك واملعايص “(. ((6
وقولــه ســبحانه تعــاىل ﴿:مــا َأصــاب ِمــن م ِصيبـ ٍ
ـة ِيِف
ُّ َ
َ َ َ
ْاأْلَ ْر ِ
ض َو َاَل ِيِف َأن ُف ِســك ُْم إِ َّاَّل ِيِف ِكت ٍ
َــاب ِّمــن َق ْب ِ
ــل َأن
ِ
ــر (ِّ )22ل َك ْي َ
َّرْب َأ َهــا إِ َّن َٰذلِ َ
ــك َع َ
ــوا
ــا ت َْأ َس ْ
نَْ
ــى اهَّللَِّ َيس ٌ
ِ
ـب
ـم َواهَّللَُّ َاَل ُحُيـ ُّ
ـم َو َاَل َت ْف َر ُحــوا بِـ َـا آتَا ُكـ ْ
ـى َمــا َفا َت ُكـ ْ
َعـ َ ٰ
ك َُّل ُخُمْت ٍ
َال َف ُخ ٍَ
ور﴾ [احلديد]23-22 :
قــال الشــيخ الســعدي -رمحــه اهلل –ت 1376ه يف
تفســره هلــذه اآليــات  »:يقــول تعــاىل خمــر ًا عــن
عم�وـم قضائ��ه وقـ�دره ( :مــا َأصــاب ِم ـن م ِصيبـ ٍ
ـة ِيِف
ْ ُ َ
َ َ َ
األر ِ
ض َوال ِيِف َأ ْن ُف ِس�كـ ُْم ) وهــذا شــامل لعمــوم
ْ
املصائــب التــي تصيــب اخللــق ،مــن خــر ورش،
فكلهــا قــد كتبــت يف اللــوح املحفــوظ ،صغريهــا
وكبريهــا ،وهــذا أمــر عظيــم ال حتيــط بــه العقــول ،بــل

تذهــل عنــده أفئــدة أويل األلبــاب ،ولكنــه عــى اهلل
يســر ،وأخــر اهلل عبــاده بذلــك ألجــل أن تتقــرر هــذه
القاعــدة عندهــم ،ويبنــوا عليهــا مــا أصاهبــم مــن
اخلــر والــر ،فــا يأســوا وحيزنــوا عــى مــا فاهتــم،

ممــا طمحــت لــه أنفســهم وتشــوفوا إليــه ،لعلمهــم أن
ذلــك مكتــوب يف اللــوح املحفــوظ ،ال بــد مــن نفــوذه

ووقوعــه ،فــا ســبيل إىل دفعــه ،وال يفرحــوا بــا
آتاهــم اهلل فــرح بطــر وأرش ،لعلمهــم أهنــم مــا أدركــوه

بحوهلــم وقوهتــم ،وإنــا أدركــوه بفضــل اهلل ومنــه،
فيشــتغلوا بشــكر مــن أوىل النعــم ودفــع النقــم ،وهلــذا
ِ
�بـ ك َُّل ُخُمْت ٍ
َ��ال َف ُخ ٍ
�وـر ) أي :متكــر
ق�اـلَ ( :واهَّللَُّ ال ُحُي ُّ
فــظ غليــظ ،معجب بنفســه ،فخــور بنعــم اهلل ،ينســبها
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إىل نفسه ،وتطغيه وتلهيه ”

(((6

وقولــه ســبحانه وتعــاىل  ﴿ :مــا َأصــاب ِمــن م ِصيبـ ٍ
ـة
ُّ َ
َ َ َ
إِ َّاَّل بِــإِ ْذ ِن اهَّللَِّ ۗ ومــن ي ْؤ ِمــن بِــاهَّللَِّ هَيـ ِ
ـد َق ْل َب ـ ُه ۚ َواهَّللَُّ بِ ـك ُِّل
َ َ ُ
َْ
َ ٍ ِ
يم ﴾ [التغابن]11 :
يَشء َعل ٌ
ْ
قــال ابن عاشــور – رمحــه اهلل – ت 1393هـ يف تفســر
ـاض بِ ْاأْلَ ْخ َاَل ِق
هلــذه اآليــة َ “ :وا َْمْل ْعنَــىَ :أ َّن ا ُْمْل ْؤ ِمـ َن ُم ْر َتـ ٌ
اإْلس َ ِ ِ
ــع لِ َو َصا َيــا اهَّللَِّ َت َع َ
ــو ُجُمَــاف
ــاىَل؛ َف ُه َ
ــام َّية ُمتَّبِ ٌ
ِْْ
لفاســد ْاأْلَ ْخ َ ِ ِ
ــز ِع َو ْاهْل َ َلــ ِع َ ،ي َت َل َّقــى َمــا
اجْل َ
ــاق مــ َن ْ َ
ِ ٍ
ِ
ِ
الصـ ْ ِ
ـر َوال َّت َف ُّكـ ِ
ـر ِيِف َأ َّن ْ
احْلَ َيــا َة َاَل
ُيصي ُب ـ ُه م ـ ْن ُمصي َبــة بِ َّ
خَت ُلــو ِمــن َعــو ِار َض م ْؤ َمِلِ ٍ
ــة َأ ْو ُم َكــدِّ َر ٍةَ .ق َ
َْ
ــال
َ
ْ
ُ
﴿:و َبـ ِّ ِ
الصابِ ِريـ َن ا َّل ِذيـ َن إِ َذا َأ َصا َبت ُْهــم ُّم ِصي َبـ ٌة
ـر َّ
َت َع َاىَل َ
ِ
ــه ر ِ
اج ُع َ
ــون ُأو َٰل ِئ َ
ــم
ــك َع َل ْي ِه ْ
َقا ُلــوا إِنَّــا هَّلِلَِّ َوإِنَّــا إِ َل ْي َ
ـم ا ُْمْل ْه َتــدُ َ
مْحـ ٌة َو ُأو َٰل ِئـ َ
ون ﴾
ـو ٌ
ـم َو َر ْ َ
َص َلـ َ
ـك ُهـ ُ
ات ِّمــن َّر ِّهِّبِـ ْ
[البقــرةَ ،]157-155 :أي َأصحــاب ْاهْلــدَ ى ا ْلك ِ
َامـ ِ
ـل
ْ ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِأِلَنَّــ ُه ُهــدً ى ُم َت َل ًّقــى ِمــ َن ال َّت َعالِيــ ِم ْ ِ
اإْل َهَل َّيــة ْ
ــق
احْلَ ِّ
ـه هنَــا :هَيـ ِ
ِ ِ
ا َْمْلعصومـ ِ
اخْلَ َطـ ِ
ـة ِمـ َن ْ
ـد َق ْل َبـ ُهَ .و َهـ َ
ـذا
ـل َك َق ْولـ ُ
ْ ُ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
بر ِيِف َق ْول��هَ (:و َمنـ ْـ ُي ْؤمـ ْن بِ��اهَّللَِّ َ ْهَي��د َق ْل َب�� ُه) إِيـ َـا ٌء إِ َىَل
اخْلَـ َ ُ
ِ
ـر ِعنْــدَ ُح ُلـ ِ
الصـ ْ ِ
ْاأْلَ ْمـ ِ
ـول ا َْمْل َص ِائـ ِ
ـب ِأِلَ َّن ـ ُه
ـر بِال َّث َبــات َو َّ
ــن ِعنْــدَ ا ُْمْل ِصيب ِ
ي ْل َ ِ
ــب ا ُْمْل ْؤ ِم ِ
ــة
َ
ــز ُم مــ ْن َهــدْ ِي اهَّللَِّ َق ْل َ
َ
ــن ِيِف ال َّثب ِ
ِ
ــر ِعنْــدَ ُح ُل ِ
ــات َوالت ََّص ُّ ِ
ــول
يــب ا ُْمْل ْؤ ِمنِ َ
َ
ت َْرغ ُ
ِ
ـة واهَّللَُّ بِـك ُِّل َ ٍ ِ
ا َْمْل َص ِائـ ِ
ـب َف ِل َذلِـ َ
ـم،
ـك ُذ ِّيـ َـل بِ ُج ْم َلـ َ
يَشء َعليـ ٌ
ْ
ـى مرا َعـ ِ
ِ ِ
ِ
ـاة
َف ُهـ َ
ـو ت َْذ ِييـ ٌـل ل ْل ُج ْم َلــة ا َّلتــي َق ْب َل َهــا َو ِار ٌد َعـ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ـب بِــإِ ْذ ِن اهَّللََِّ ،و ِم ـ ْن
َمَجي ـ ِع َمــا ت ََض َّمنَ ْت ـ ُه م ـ ْن َأ َّن ا َْمْل َصائـ َ
ــن لِل َّثب ِ
ِِ
ِ
ــات ِعنْــدَ ُح ُل ِ
ــول
ــوب ا ُْمْل ْؤمن َ َ
َأ َّن اهَّللََّ َ ْهَيــدي ُق ُل َ
ِ
الص ْ ِ
ــبَ ،و ِمــ َن ْاأْلَ ْم ِ
ا َْمْل َص ِائ ِ
ــر ِعنْــدَ
ــر بِال َّث َبــات َو َّ
 - 68تفسري السعدي  ،ص 842 :

ــك .وفِ ِ
ِ
ِ
ا َْمْل َص ِائ ِ
يــه ِكنَا َيــ ٌة َعــ ْن
يــع َذل َ َ
ــم َمَج َ
ــبَ ،أ ْي َي ْع َل ُ
ُجُمَـ َ ِ
ـو ِ
اب؛ ِأِلَ َّن َف ِائــدَ َة ِع ْلـ ِم اهَّللَِّ ا َّلتِــي
الصابِ ِريـ َن بِال َّثـ َ
ـازاة َّ
ــو ِ
ــو الت َ
اب َورفــع
َّخ ُّل ُ
ــق َو َر َجــا ُء ال َّث َ
َّــاس ُه َ
ــم الن َ
ُهُتِ ُّ
الدَّ َر َجات ” (.((6

واآليــات كثــرة يف هــذا البــاب أمــا مــن الســنة

النبوية:

ـى اهّللّ عليــه وسـ ّلم“ :عجبــا ألمر املؤمــن ّ
قولــه صـ ّ
إن
أمــره ك ّلــه خــر ،وليــس ذلــك ألحــد ّإاّل للمؤمــن ،إن
رساء شــكر فــكان خــرا لــه ،وإن أصابتــه
أصابتــه ّ

رضاء صرب فكان خريا له ”
ّ

(((7

ـوي خــر
وقولــه صــى اهلل عليــه وســلم  « :املؤمــن القـ ّ
الضعيــف ،ويف ّ
كل خــر،
ـب إىل اهّللّ مــن املؤمــن ّ
وأحـ ّ
احــرص عــى مــا ينفعــك واســتعن بــاهّللّ وال تعجــز،
وإن أصابــك يشء فــا تقــل لــو ّأيّن فعلــت كان كــذا

وكــذا ،ولكــن قــل :قــدر اهّللّ .ومــا شــاء فعــل ،فـ ّ
ـإن

لو تفتح عمل ّ
الشيطان ”
ـى اهَّللَُّ َع َليـ ِ
ومنهــا أيضـ ًا َ « :أ َّن َر ُسـ َ
ـول اهللِ َصـ َّ
ـه َو َسـ َّل َم
ْ
ــى ُأم الس ِ
الز َب ْ ِ
ب َأ ْو ُأ ِّم ا ُْمْل َســ ِّي ِ
ــائ ِ
َد َخ َ
ــر
ب َ - ,أ ُبــو ُّ
ــل َع َ ِّ َّ
ـال « :ما َلـ ِ
ِ
ـي ت َُز ْفـ ِ
ف َف َقـ َ
َي ُشـ ُّ
ـن « .
ـز ُ
ـك ت َُز ْف ِزفِـ َ
َ
ـك َ , -وهـ َ
ِ
ــار َك اهللُ فِ َيهــا َ .ق َ
ــالَ « :اَل ت َُســ ِّبي
احْل َّمــى َاَل َب َ
َقا َلــتُ ْ :
ِ
ِ
ِ
ــب
َــا ُي ْذه ُ
احْل َّمــى َ ,فإِ َّهَّنَــا ت ُْذه ُ
ــب َخ َطا َيــا َبنــي آ َد َم ك َ
ُْ
ِ
ْ ِ ِ (((7
احْلديد «
ا ْلك ُري َخ َب َث َ
(((7

 - 69التحرير والتنوير  ،ج  ، 28 :ص 280 :

 - 70صحيــح مســلم  ،ج  ، 8 :ص  ، 227 :رقــم احلديــث
( .)7692
 - 71صحيح مسلم  ،ج  ، 8 :ص  ، 56 :رقم احلديث (. )6945

 - 72صحيح مسلم  ،ج  ، 8 :ص  ، 16 :رقم احلديث ( . )6735

468

عايد بن عبيد العنزي :املخالفات العقدية القلبية يف زمن األوبئة « جائحة كورونا منوذجا »

479-449

ــن
ــع ا ْل َع ْ ُ
وقول��ه ص�لى اهلل علي��ه وس��لم  “ : -تَدْ َم ُ
ـب َوالَ َن ُقـ ُ
ـول إِالَّ َمــا َيـ ْـر َىَض َر ُّبنَــا َواهَّللَِّ َيــا
حَيـ َـز ُن ا ْل َق ْلـ ُ
َو َ ْ
ِ
يم إِنَّا بِ َك َمَل ْح ُزون َ
ُون ”(. ((7
إِ ْب َراه ُ

1014هـــ  “ :واعلــم أن يف هــذه األحاديــث تقويــة

عليــه وســلم يف حــال االبتــاء كثــرة ،فمنــه مــا يكون

وختفيفــا للمريــض ،فــإن النفــس إذا اســتوثقت أن

واألحاديــث التــي فيهــا بيــان هــدي النبــي صــى اهلل
يف الصــر ،والرضــا والتوبــة ،والفــزع اىل الصــاة،
واخلوف من عذاب اهلل ،والرجاء لرمحة اهلل .

دواء الداء برأ بإذن اهلل تعاىل ”

(((7

قـ�ال مـلا عـلي القـ�اري يف املرقـ�اة – رمحــه اهلل – ت

لنفــس املريــض والطبيــب ،وحثــا عــى طلــب الــدواء
لدائهــا دواء يزيــد قــوى رجائهــا ،وانبعــث حارهــا

الغريــزي ،فتقــوى الــروح النفســانية والطبيعيــة

ومــن املخالفــات العقديــة اعتقــاد أن بعــض األمراض

واحليوانيــة بقــوة هــذه األرواح ،تقــوى القــوى احلاملة

ليــس لــه عــاج أو ميئــوس منــه ،وال يقيــد ذلــك

املعنويــة كصــدق االعتــاد عــى اهلل تعــاىل ،والتــوكل

ليــس هلــا عــاج ،كأن يقــول الطبيــب هــذا املــرض
بقــول  :ليــس لــه عــاج عنــدي ،((7(.وهــذا مــن

القنــوط واليــأس مــن روح اهلل وقــد ذم اهلل ذلــك يف
ـة ربـ ِ
ـط ِمــن ر ْ َ ِ
كتابــه بقولــهَ ﴿:قـ َ
ـال َو َمــن َي ْقنَـ ُ
ـه إِ َّاَّل
مْحـ َ ِّ
َّ

هلــا فتدفــع املــرض وتقهــره … عــى أن األدويــة
عليــه ،واخلضــوع بــن يديــه ،وتفويــض األمــر إليــه،

مــع الصدقــة واإلحســان ،والتفريــج عــن الكــرب،

أصــدق فعــا وأرسع نفعــا مــن األدويــة احلســية،

الضا ُّلـ َ
ـون ﴾ [احلجــر ، ]56 :وقولــه َ ﴿ :و َاَل َت ْي َأ ُســوا
َّ
ِمــن رو ِح اهَّللَِّ إِنَّــه َاَل يي َ ِ
ــو ُم
ــأ ُس مــن َّر ْو ِح اهَّللَِّ إِ َّاَّل ا ْل َق ْ
ُ َْ
َّ ْ
ا ْلكَافِ ُر َ
ون ﴾ [يوسف]87 :
والســنة النبويــة بينــت بطــان هــذا املعتقــد فقــد جــاء

وهــذا هــو الســبب أيضــا يف عــدم نفــع القــرآن

اهلل داء إال أنـ�زل لـ�ه شـ�فاء “ ( ((7ويف روايــة “ :علمــه

ومــن املخالفــات العقديــة التشــاؤم والتطــر عنــد

ع��ن النب��ي ص�لى اهلل علي��ه وس��لم قول��ه  “ :مــا أنــزل
مــن علمــه وجهلــه مــن جهلــه”( ، ((7وقولـ�ه – صــى
اهلل عليـ�ه وسـ�لم  “ -لــكل داء دواء ،فــإذا أصيــب

 - 73صحيح مسلم  ،ج  ، 7 :ص  76 :برقم احلديث ( . ) 6167

 - 74انظــر  :اآليــات الكونيــة دراســة عقديــة  ،عبداملجيــد الوعالن،
ص 566 :

 - 75صحيــح البخــاري  ،ج  ، 5 :ص  ، 2151 :رقــم احلديــث
(.)5354

 - 76املســند  ،اإلمــام أمحــد  ،ج  ، 6 :ص  ، 50 :رقــم (، )3578
قــال حمققــه  :صحيــح لغــره ،وهــذا إســناد حســن .

لكــن بــرط تصحيــح النيــة ،ومــن ثــم ربــا يتخلــف
الشــفاء عمــن اســتعمل طــب النبــوة ملانــع قــام بــه

مــن ضعــف اعتقــاد الشــفاء بــه ،وتلقيــه بالقبــول،
الكثريين ،مع أنه شفاء ملا يف الصدور”

(((7

حدوث املصائب واالبتالء

وقــد ذكــر اهلل يف كتابــه أن هــذا االعتقــاد مــن أفعــال
ــم
املخالفــن للرســل قــال تعــاىل َ ﴿ :فــإِ َذا َجا َء ْ ُهْت ُ
ِ ِ
ِ
ْ
ــروا
احْلَ َســنَ ُة َقا ُلــوا َلنَــا َٰهــذه َوإِن تُص ْب ُه ْ
ــم َســ ِّي َئ ٌة َي َّط َّ ُ
ِ
ـم ِعنــدَ اهَّللَِّ َو َٰل ِك ـ َّن
ـى َو َمــن َّم َع ـ ُه َأ َاَل إِ َّنـ َـا َطائ ُر ُهـ ْ
وسـ ٰ
بِ ُم َ
 - 77سبق خترجيه ص 13
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َأ ْك َث َر ُه ْم َاَل َي ْع َل ُم َ
ون ﴾ [األعراف]131 :

الفــأل” .قالــوا :ومــا الفــأل؟ قــال“ :الكلمــة الصاحلة

قــال ابــن جريــر الطــري – رمحــه اهلل – ت 310هـــ يف

يسمعها أحدكم”

فرعــون العافيــة واخلصــب والرخــاء وكثــرة الثــار،

الظن باهلل .

تفســره  “ :يقــول تعــاىل ذكــره :فــإذا جــاءت آل
ورأوا مــا حيبــون يف دنياهــم (قالــوا لنــا هــذه) ،نحــن

أوىل هبــا (وإن تصبهــم ســيئة) ،يعنــي جــدوب

وقحـ�وط وب�لاء (يطــروا بموســى ومــن معــه)،
يقــول :يتشــاءموا ويقولــوا :ذهبــت حظوظنــا
وأنصباؤنــا مــن الرخــاء واخلصــب والعافيــة ،مــذ

جاءناــ موس��ى عليـ�ه الس�لام  ...وذكــر بســنده عــن
جماهــد يف قوله(:فــإذا جاءهتــم احلســنة) ،العافيــة

والرخــاء (قالــوا لنــا هــذه) ،نحــن أحــق هبــا (وإن

تصبهــم ســيئة) ،بــاء وعقوبــة (يطــروا) ،يتشــاءموا
بموس��ى -علي�هـ الس�لام  -قــال أبــو جعفــر :يقــول

تعــاىل ذكــره :أال مــا طائــر آل فرعــون وغريهــم
وذلــك أنصباؤهــم مــن الرخــاء واخلصــب وغــر

ذلــك م�نـ أنصب��اء اخل�ير والشـر (إال عنــد اهلل ولكــن
أكثرهـ�م ال يعلمــون) ،أن ذلــك كذلــك ،فلجهلهــم

�يرون بموس��ى وم��ن معه...وذكــر
بذل��ك كانـ�وا ي َّط ّ
بس��نده عــن ابــن عبــاس(:أال إنــا طائرهــم عنــد اهلل)،
يقــول :مصائبهــم عنــد اهلل .قــال اهلل(:ولكــن أكثرهــم

ال يعلمون) ”

(((7

وجــاء يف الســنة قولــه صــى اهلل عليــه وســلم  « :ال

عــدوى وال طــرة «( ((8وقولــه “ « :ال طــرة ،وخريهــا
 - 79تفسري الطربي  ،ج  ، 13 :ص -48 47 :
 - 80تقدم خترجيه  ،ص19

(((8

التطــر والتشــاؤم مرتادفــان يف املعنــى ومهــا مــن ســوء

قـ�ال القـ�رايف – رمحــه اهلل – ت 684هـــ يف الفــروع ”:
فالتطــر :هــو الظــن الســ ّي ُئ الكائــن يف القلــب،

وال ِّطــ َـرة :هــو الفعــل املر َّتــب عــى هــذا الظــن مــن
فرار أو غريه “

وقـ�ال اإلمـ�ام النـ�ووي – رمحــه اهلل – ت 676هـــ :
“والتطــر :التشــاؤم ،وأص ُلــ ُه الــي ُء املكــروه مــن

قــول ،أو فعــل ،أو مرئــي ” ( ،((8والفــأل حســن الظــن

باهلل .

ق��ال اخلط��ايب -رمحــه اهلل – ت 388هـــ  “:الفــرق بــن
الفــأل والطــرة :أن الفــأل إنــا هــو مــن طريــق ُحســن
الظـ ّن بــاهلل ،والطــرة ال تكــون إال يف الســوء؛ فلذلــك

كُرهت ”(. ((8

وبــن ابــن القيــم – رمحــه اهلل – ت 751ه  :الفــرق بــن
التط�ير والفأــل .حيــث ذكــر أن املتطــر «يصــر قلبــه
متعلق ـ ًا بغــر اهلل عبــادة وتــوكالً ،فيفســد عليــه قلبــه

وإيامنــه وحالــه ،ويبقــى هدفـ ًا لســهام الطرية ،ويســاق
إليــه مــن كل أوب ،ويقيــض لــه الشــيطان مــن ذلــك

مــا يفســد عليــه دينــه ودنيــاه ،وكــم هلــك بذلــك
 - 81صحيــح البخــاري  ،ج  ، 5 :ص  ، 2171 :رقــم احلديــث
(. )5422

 - 82رشح النووي عىل صحيح مسلم  ،ج  ، 14 :ص 218 :
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وخــر الدنيــا واآلخــرة ،فأيــن هــذا مــن الفــأل

هــذا املبحــث نتطــرق لألســباب واآلثــار والعــاج يف

بــاب الرجــاء ،املســكن للخــوف ،الرابــط للجــأش،

املطلب األول  :أسباب انتشار املخالفات العقدية

الصالــح الســار للقلــوب ،املؤيــد لآلمــال ،الفاتــح
الباعــث عــى االســتعانة بــاهلل ،والتــوكل عليــه،
واالستبشــار املقــوي ألملــه ،الســار لنفســه؟ فهــذا

ضــد الطــرة ،فالفــأل يفــي بصاحبــه إىل الطاعــة
والتوحيــد ،والطــرة تفــي بصاحبهــا إىل املعصيــة
والــرك ،فلهــذا اســتحب  -صــى اهلل وعليــه وســلم
 -الفأل ،وأبطل الطرية»

(((8

املطالب التالية :

عنــد تتبــع املخالفــات العقديــة جتدهــا ال ختــرج يف

الغالــب عــن أحــد هــذه األســباب  :اجلهــل يف الديــن،
أو الغلــو واالبتــداع يف الديــن  ،أو التقليــد املذمــوم
واتباع األهواء  ،ولنا وفقه رسيعة مع كل واحدة

املسألة األوىل  :اجلهل يف الدين

وقــد ذم اهلل اجلهــل يف كتابــه وبــن أنــه ســبب إعــراض

ممــا ســبق يتبــن أن التطــر أو التشــاؤم باملــرض أو

املكذبــن للرســل  ،يقــول تعــاىل خمــر ًا عــن قــول نــوح
ــو ِم َاَل َأ ْس َ
ــأ ُلك ُْم
﴿و َيــا َق ْ
– عليــه الســام  -لقومــه َ :
َع َلي ِ
ــى اهَّللَِّ َو َمــا َأنَــا بِ َط ِ
ــااًل إِ ْن َأ ْج ِ
ــه َم ً
ــر َي إِ َّاَّل َع َ
ــار ِد
ْ
ِ
ِ
ـم َق ْو ًمــا
ـم َو َٰلكنِّــي َأ َرا ُكـ ْ
ا َّلذيـ َن آ َمنُــوا إِ َّهَّنُــم ُّم َاَل ُقــو َر ِّهِّبِـ ْ
َ ْجَته ُل َِ
ون ﴾ [هود]29 :
َ

علــم العقيــدة أصــل الديــن  ،وهــو أرشف العلــوم ،

للتوحيــد كــا ذكــر ســبحانه عــن موســى – عليــه
ِ ِ
رْس ِائيـ َـل
﴿و َج َ
الســام -وقومــه بقولــه َ :
او ْز َنــا بِ َبنــي إ ْ َ
ــو ٍم َي ْع ُك ُف َ
ــم
ــى َق ْ
ــر َف َأت ْ
ا ْل َب ْح َ
ــى َأ ْصنَــا ٍم َّهَّل ُ ْ
ــون َع َ ٰ
َــوا َع َ ٰ
َقا ُلــوا يــا موســى اجعــل َّلنَــا إِ َٰهَٰلــا َكــا َهَلــم ِ
آهِل َـ ٌة َقـ َ
ـال
ْ َ
َ ُ َ
َ ُ ْ
ً
إِ َّنك ُْم َق ْو ٌم َ ْجَت َه ُل َ
ون﴾ [األعراف]138 :

بمــن أصيــب بــه؛ مــن املخالفــات العقديــة التــي
ينبغي عىل املسلم أن حيذر منها .

املبح��ث الثالـ�ث  :آثــار املخالفــات العقديــة عــى فــرد

واملجتمع وسبل عالجها

ألن رشف العلــم مــن رشف املعلــوم  ،وهــذا العلــم
يتعلــق بتوحيــد اهلل تعــاىل توحيــد املعرفــة واإلثبــات،
وتوحيــد القصــد والطلــب ،وهــو أول واجــب عــى

وبــن اهلل تعــاىل أن اجلهــل ســبب للــرك املنــايف

العبيــد معرفتــه  ،وهــو دعــوة مجيــع الرســل قــال
ــك ِمــن رس ٍ
﴿و َمــا َأ ْر َســ ْلنَا ِمــن َق ْب ِل َ
ــول إِ َّاَّل
تعــاىلَ :
َّ ُ
ِ
ِ
ـه َأ َّنـه َاَل إِ َٰلـه إِ َّاَّل َأ َنــا َفا ْعبــدُ َِ
ون ﴾ [األنبيــاء:
ُ
َ
نُوحــي إِ َل ْيـ ُ
 ، ]25مــن أجــل هــذا فاملخالفــة فيــه ليــس كاملخالفــة

قــال “ :إن بــن يــدي الســاعة أليامــا ينــزل فيهــا

انتشــارها  ،وهلــا آثــار ســيئة عــى الفــرد واملجتمــع ويف

واهلرج :القتل”

يف غــره ،وللمخالفــات أســباب مشــجعة عــى

 - 84مفتاح دار السعادة  ،ابن القيم  ،ج  ، 2 :ص 247-246 :

وأخــر النبــي – صــى اهلل عليــه وســلم – أن كثــرة

اجلهــل ورفــع العلــم مــن عالمــات قــرب الســاعة
اجلهــل ويرفــع فيهــا العلــم ويكثــر فيهــا اهلــرج
(((8

 - 85صحيــح البخــاري  ،ج  ، 6 :ص  ، 2590 :رقــم احلديــث
(. )6653

471

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)2ج ( )2جامعة احلدود الشمالية (ذو احلجة 1443هـ  /يوليو2022م)

وقــال أيضــا “ :إن مــن أرشاط الســاعة أن يرفــع العلم

ــون َشــ ْي ًئا َو َاَل َ ْهَيتَــدُ ٌَ
ــم َاَل َي ْع ِق ُل َ
ــو ك َ
ون﴾
َان آ َب ُ
َأ َو َل ْ
اؤ ُه ْ

واآليــات واألحاديــث كثــرة يف ذم اجلهــل ،وبيــان

قــال ابــن كثــر رمحــه اهلل ت 774ه  « :يقــول تعــاىل:
( َوإِ َذا ِقيل َــ ) هل��ؤالء الكف�رـة م��ن املرشكيـن( :اتَّبِ ُعــوا

ويثبت اجلهل ويرشب اخلمر ويظهر الزنا ”

(((8

فضــل العلــم وأهلــه  ،واملقصــود مــن هــذا بيــان أن
اجلهــل مــن أعظــم أســباب وقــوع املخالفــات

العقدية.

املسألة الثانية  :الغلو واالبتداع يف الدين

أمــر اهلل ســبحانه وتعــاىل باالســتقامة واالعتــدال،

وهنــى عــن الغلــو والطغيــان فقــال ســبحانه :
ِ
ِ
ـاب َم َعـ َ
ـوا
ـك َو َاَل َت ْط َغـ ْ
﴿فاس ـتَق ْم َكـ َـا ُأمـ ْـر َت َو َمــن َتـ َ
ْ
إِ َّن ُه بِ َاَم َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري﴾.
وحذرنــا نبينــا صــى اهلل عليــه وســلم مــن الغلــو
وجمــاوزة احلــد املــروع لنــا ،فقــال عليــه الصــاة

والس�لام  “ :إياكــم والغلــو يف الديــن ،فإنــا أهلــك

مـ�ن كان قبلكـ�م الغلـ�و يف الديـ�ن “( ، ((8الغلــو
واالبتــداع يف الديــن جــاء ذمــه يف الكتــاب والســنة

وبأقــوال أهــل العلــم مــن ســلف هــذه األمــة  ،وهــو

سبب من أسباب ظهور املخالفات العقدية .

َم�اـ َأ َ
ن�زـل اهَّللَُّ ) عــى رســوله ،واتركــوا مــا أنتــم فيــه
مــن الض�لال واجلهلــ ،قالوــا يف ج��واب ذلكَ (:ب ْ
ــل
َنتَّبِ��ع م��ا َأ ْل َفينَــا ) أي :وجدناــ ( َع َلي ِ
��ه آ َبا َء َنــا) أي :مــن
ْ
ْ
ُ َ

منكــرا
عبــادة األصنــام واألنــداد .قــال اهلل تعــاىل
ً
��و ك َ
ــم ) أي :الذيــن يقتــدون
َان آ َب ُ
عليهـ�مَ (:أ َو َل ْ
اؤ ُه ْ
ـون َشـ ْي ًئا َوال َ ْهَي َتــدُ َ
هب��م ويقتف��ون أثره��م ( ال َي ْع ِق ُلـ َ
ون
(((8
) أي :ليس هلم فهم وال هداية ”
﴿اخَّتـ ُ
وق�اـل س��بحانه وتع��اىل َ َّ :
ـم َو ُر ْه َب َاهَنُ ْم
ـذوا َأ ْح َب َار ُهـ ْ
ِ
ِ
ـم َو َمــا ُأ ِمـ ُـروا
َأ ْر َبا ًبــا ِّمــن ُدون اهَّللَِّ َوا َْمْلسـ َ
ـيح ا ْب ـ َن َم ْر َيـ َ
ِ
ِ
ـو ُس ـ ْب َحا َن ُه َعـ َّـا
إِ َّاَّل ل َي ْع ُبــدُ وا إِ َٰهَٰلًــا َواحــدً ا َّاَّل إِ َٰل ـ َه إِ َّاَّل ُهـ َ
ُي ْ ِ
رْشك َ
ُون﴾ [التوبة]31 :

قــال الشــيخ ابــن ســعدي – رمحــه اهلل – ت 1376هـ :
“ َّ
(اخَّت ُ
��م )
��م ) وه��م علامؤه��مَ ،
(و ُر ْه َب َاهَنُ ْ
َ��ذوا َأ ْح َب َار ُه ْ
أي :العبــاد املتجردي��ن للعبادةَ (.أرباب��ا ِم��ن د ِ
ون اهَّللَِّ )
ْ ُ
َْ ً
ُ َّ
ُِ
حُي ُّلــون هلــم مــا حــرم اهّللّ فيحلونــه ،وحيرمــون هلــم مــا
أحــل اهّللّ فيحرمونــه ،ويرشعــون هلــم مــن الرشائــع

املسألة الثالثة  :التقليد املذموم واتباع األهواء

إن اهلل تبــارك وتعــاىل قــد ذم التقليــد يف غــر موضــع
ِ
ـم اتَّبِ ُعــوا
م��ن كتابـ�ه ،يقــول اهلل تعــاىلَ :
﴿وإِ َذا قيـ َـل َهَلُـ ُ
مــا َأنـ َـز َل اهَّللَُّ َقا ُلــوا بـ ْـل َنتَّبِــع مــا َأ ْل َفينَــا َع َليـ ِ
ـه آ َبا َء َنــا
ْ
ْ
َ
ُ َ
َ
 - 86صحيح البخاري  ،ج  ، 1 :ص  ، 43 :رقم احلديث (. )80

[البقرة]170 :

 - 87ســنن ابــن ماجــة  ،ج  ، 2 :ص  ، 1008 :رقــم احلديــث
( ، )3029وصححــه األلبــاين

واألقــوال املنافيــة لديــن الرســل فيتبعوهنــم

عليها”(.((8

وم��ن الس��نة قول��ه ص�لى اهلل علي��ه وس��لم  ”:لتتبعــن

ســنن مــن كان قبلكــم  ،شــرا بشــر و ذراعــا بــذراع
 - 88تفسري ابن كثري  ،ج  ، 1 :ص 480 :

 - 89تفسسري السعدي  ،ص 334 :
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حتــى لــو دخلــوا جحــر ضــب تبعتموهــم  ،قالــوا :

يــا رســول اهلل  ،اليهــود والنصــارى ؟ قــال :

فمن؟”

(((9

كــا ذم ســبحانه اتبــاع اهلــوى وبــن أنــه ســبب يف

الضــال والزيــغ واالنحــراف قــال ســبحانه وتعــاىل :
ـت َمـ ِ
اخَّتـ َ
ـن َّ َ
ـى ِع ْلـ ٍم
﴿ َأ َف َر َأ ْيـ َ
ـذ إِ َٰهَٰلَـ ُه َهـ َ
ـوا ُه َو َأ َض َّلـ ُه اهَّللَُّ َعـ َ ٰ
ـى ب ِ ِ ِ
ِ
ـى سـ ِ ِ
ـاو ًة
رَصه غ َشـ َ
ـمعه َو َق ْلبِــه َو َج َعـ َـل َعـ َ ٰ َ َ
ـم َعـ َ ٰ َ ْ
َو َخ َتـ َ
ـه ِمــن بعـ ِ
َفمــن هَي ِديـ ِ
ـا ت ََذ َّكـ ُـر َ
ـد اهَّللَِّ َأ َفـ َ
ون َ﴾ [اجلاثيــة:
َْ
َ َْ
]23
وقــال ســبحانه َ ﴿ :يــا َد ُاوو ُد إِ َّنــا َج َع ْلنَـ َ
ـاك َخ ِلي َف ـ ًة ِيِف
ْاأْلَ ْر ِ
ـن النَّـ ِ
ـو ٰى
احْلـ ِّ
اح ُكــم َبـ ْ َ
ض َف ْ
ـق َو َاَل َتتَّبِ ـ ِع ْاهْلَـ َ
ـاس بِ ْ َ
ـون َعن َســبِ ِ
ـك َعــن َســبِ ِ
يل اهَّللَِّ إِ َّن ا َّل ِذيـ َن َي ِض ُّلـ َ
َف ُي ِض َّلـ َ
يل
ــديدٌ بِــا نَســوا يــوم ِْ
ــذاب َش ِ
احْل َس ِ
ــاب﴾
ــم َع َ ٌ
َ ْ َ
َ ُ
اهَّللَِّ َهَل ُ ْ
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ينكر منكرا إال ما أرشب من هواه”(. ((9

واآليــات واألحاديــث كثــرة يف ذم التقليــد واتبــاع

اهلوى ،ومها من أسباب املخالفات العقدية .

املطلــب الثــاين  :آثــار املخالفــات العقديــة القلبيــة عــى

الفرد واملجتمع وسبل عالجها

آثــار املخالفــات العقديــة القلبيــة املتعلقــة باألوبئــة
كثرة جد ًا ،نقترص عىل ذكر أمهها :

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

له أثر عىل حفظ الدين

2.ضعــف تعلــق القلــب بــاهلل تعــاىل بســبب اعتقــاد

[ص]26 :

انتقال املرض بنفسه

ومــن الســنة قولــه صــى اهلل عليــه وســلم  « :تُعـ َـرض

 3.اخلوض يف األمور الغيبية مما يورث احلرية

فــأي
الفتــن عــى القلــوب كاحلصــر عــودا عــودا،
ّ
قلــب أرشهبــا نكــت فيــه نكتــة ســوداء ،وأي قلــب

التــوكل وهــذا يوثــر عــى انتقــال العــدوى

قلبــن :عــى أبيــض مثــل الصفــا فــا تــره فتنــة مــا

5.التفــات القلــب لألســباب عنــد حلــول املــرض

4.تــرك احلجــر الصحــي معتقــدا أهنــا تناقــض

أنكرهــا نكــت فيــه نكتــة بيضــاء ،حتــى تصــر عــى

ويترضر املجتمع بأكمله

َ
ــر أســود
دامــت الســموات واألرض،
واآلخ ُ
مربــادا( ((9كالكــوز جمخيــا( ،((9ال يعــرف معروفــا وال

قبــل االلتفــات إىل مســببها فيضعــف اليقــن

باهلل.

6.تــرك التــداوي مطلقــا وهــذا فيــه رضر عــى

 - 90صحيح البخاري  ،ج  ، 6 :ص  ، 2669 :رقم () 6889

الســواد
الر ْبــدَ ة  :لـ ْ
ـون بــن َّ
ـرة  .وقيــل ُّ
ـر إىل ال ُغـ ْ
 - 91أربــد  :أي تغـ َّ
ـد
ـادَّ  .ويريـ
وال ُغـ ْـرة  ( ،صــار ُم ْربــا ًّدا ) مهــا مــن ْار َبــدَّ وارْبـ
ـون القلــب
ْاربِــدا َد القلــب مــن حيــث املعنــى ال الصــور فــإن َلـ ْ
الســواد مــا هــو  .انظــر  :النهايــة يف غريــب احلديــث  ،ابــن
إىل َّ
األثــر  ،ج  ، 2 :ص . 455 :

املج ِّخــي  :املائــل عــن االســتقامة
 “ - 92كالكــوز َُجُم ِّخيــ ًا “ َ

واالعتــدال َ
فش ـ َّبه ال َق ْلــب الــذي ال َي ِعــي َخـ ْـر ًا بال ُكــوز املائــل
الــذي ال َي ْث ُبــت فيــه يشء  . .انظــر  :النهايــة يف غريــب احلديــث ،
ابــن األثــر  ،ج  ، 1 :ص 696 :

 - 93صحيــح مســلم يف صحيحــه  ،ج  ، 1 :ص  ، 89 :رقــم
احلديــث (. )386
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النفــس  ،كــا يؤثــر عــى انتشــار املــرض ويتــرر

ختالــف األمــر ،وغفلــة تناقــض الذكــر ،وهــوى نفــس

7.االنفعــاالت النفســية التــي تصيــب املــرء بســبب

حجــب عــن اهّللّ تعــاىل ال بــد للمســلم مــن التخلــص

املجتمع

هــذه املخالف��ات كامللــل والقلــق واالضطــراب

والوساوس .

ــع للمريــض أو إلخوانِــه
8.
َ
اخلــوف الشــديد واهل َل َ
ِ
املرض .
املسلمني جتا َه هذا
َ

9.احلرم��ان مـ�ن لــذة العبــادة والطمأنينــة فيهــا
واألُنس هبا  ،وراحة النفس  ،وانرشاح الصدر

هذا ما تيرس مجعه من اآلثار .

يناقــض التجــرد مــن شــهوات الدنيــا ،وهــذه اخلمســة

منها باالستعانة باهّللّ -عز وجل“ -

(((9

فمــن ســبل العــاج  :العلــم النافــع  ،والعمــل

الصالــح  ،وذلــك باإلخــاص هلل  ،واملتابعــة للنبــي
صــى اهلل عليــه وســلم  ،وصــدق االعتــاد عــى اهلل

تعــاىل ،والتــوكل عليــه ،واخلضــوع بــن يديــه،
وتفويــض األمــر إليــه ،وبــذل الصدقــة واإلحســان،
والتفري�جـ ع��ن الك��رب  ،مــع األخــذ باألســباب

املرشوعــة الوقائيــة ،والعالجيــة وفــق الضوابــط

املطلــب الثالــث  :ســبل عــاج املخالفــات العقديــة

القلبية .

الرشعية .

خـاتــمـة :

الواجــب عــى املســلم عنــد حــدوث األوبئــة

احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات  ،والصــاة

ســلف هــذه األمــة ،باتبــاع الطــرق الصحيحــة
ـاة وصحـ ِ
الوقائيــة والعالجيــة  ،فحيـ ِ
ـة اإلنسـ ِ
ـان أحــدَ

تسلي ًام كثريا .

واألمــراض؛ الرجــوع اىل الكتــاب والســنة عــى فهــم

والســام عــى نبينــا حممــد وآلــه وصحبــه وســلم

أمــا بعــد  :نســتخلص يف ختــام هــذا البحــث أهــم

ِ
ِ
ِ
أمــرت الرشيعــ ُة
األساســية التــي
الرضوريــات
ـذ ِ
باحلفـ ِ
ـاظ عليهــا ومحايتِ َهــا وتَنميتِ َهـا ,فحـ َّ
رت الرشيع ُة
ِ
ِ
ِ
اهلــاك،
مواطــن
النفــس يف
اإلســامي ُة ِمــن إيقــا ِع
فق��ال تعـ�اىلِ﴿:و َاَل ُت ْل ُقــوا بِ َأي ِديكُــم إِ َىَل التَّه ُلك ِ
َ
َــة
ْ
ْ
َ
ْ
ِ
ِ
ني﴾[البقرة]195 :
ب ا ُْمْل ْح ِسنِ َ
َو َأ ْحسنُوا إِ َّن اهَّللََّ ُحُي ُّ

واألقرب له يف القياس مرض اجلرب .

القلــب حتــى يســلم مــن مخســة أشــياء :مــن رشك

املرشوعةــ وم�نـ الت��داوي ومجي��ع التح��رزات مــن

النتائج وهي كاآليت :

1.رصف أي نــوع مــن أعــال القلــوب لغــر اهلل
خمالفة عقدية .

 2.فــروس كورونــا مــن األمــراض املعديــة ،

قــال ابــن القيــم – رمحــه اهلل  “ -وال تتــم ســامة
يناقــض التوحيــد ،وبدعــة ختالــف الســنة ،وشــهوة

 3.الوبــاء بتقديــر اهلل الكــوين  ،وفعــل األســباب
 -94الداء والدواء  ،ص . )187( :
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قدر اهلل .

النفــس  ،كــا يؤثــر عــى انتشــار املــرض

4.مــن املخالفــات العقديــة اعتقــاد أن األوبئــة مــن

ويترضر املجتمع .

فعــل البــر ،أو أهنــا تنتقــل بنفســها بــدون تقديــر

	10.مــن أهــم ســبل عــاج املخالفــات العقديــة

اهلل هلا .

حتقيــق رشطــي العبــادة اإلخــاص هلل ومتابعــة

 5.مــن املخالفــات االعتقاديــة تــرك التــوكل عــى

النبــي صــى اهلل عليــه وســلم مــع األخــذ

اهلل ،أو اعتقــاد أن فعــل األســباب يناقــض

التوكل ،أو االعتامد عىل األسباب

 6.فمــن املخالفاــت العقديــة القلبي��ة  :قســوة
القلــب ،والتســخط  ،واجلــزع ،واهللــع الشــديد،
واهلم واحلزن،

 7.ومـ�ن املخالف��ات أيضاـ ًـ :ســوء الظــن بــاهلل
واالمــن مــن مكــر اهلل أو القنــوط مــن رمحــة اهلل أو
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باألســباب الوقائيــة والعالجيــة  ،وفــق الضوابــط

الرشعية .

هــذه أهــم نتائــج البحــث أســأل اهلل عــز وجــل أن
يوفقنــا للصــواب وأن يغفــر لنــا الزلــل واخلطــأ إنــه

ســميع قريــب جميــب والصــاة والســام عــى نبينــا
حممد وآله وصحبه أمجعني .

اليأس من روح اهلل ،والتطري والتشاؤم .

8.مــن أســباب انتشــار املخالفــات العقديــة  :اجلهل

املصادر واملراجع
ً
أوال /املصادر واملراجع العربية:

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

9.مــن آثــار املخالفــات العقديــة القلبيــة املتعلقــة
باألوبية

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

ب  -اخلــوض يف األمــور الغيبيــة ممــا يــورث احلــرة
.

ج  -تــرك احلجــر الصحــي معتقــدا أهنــا تناقــض
التوكل  ،مما يؤثر عىل انتشار األوبئة .

د -تــرك التــداوي مطلقــا وهــذا فيــه رضر عــى

ِ
عــاء الديــن
عــي بــن
ابــن أيب العــز احلنفــي  ،أبــو احلســن
ُّ
الدمشــقي احلنفــي  1417(.هـــ)  .رشح العقيــدة
الطحاويــة ، ،حتقيــق :أمحــد شــاكر  .ط . 9اململكــة
العربيــة الســعودية  :وكالــة الطباعــة والرتمجة يف الرئاســة
العامة إلدارات البحوث .
ابــن األثــر  ،أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد اجلــزري .
(1399هـــ ) ـ النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،
حتقيــق  :طاهــر أمحــد الــزاوى  -حممــود حممــد الطناحــي
 ،بريوت  :املكتبة العلمية .
ابــن بــاز  ،عبدالعزيــز بــن عبــداهلل بــن بــاز 1420 ( .هـــ ) .
جممــوع فتــاوى العالمــة عبــد العزيــز بــن بــاز رمحــه اهلل ،
مجع وارشاف  :د .حممد الشويعر  .ط . 1دار القاسم .
ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبداحلليــم.
(1403هـــ)  .االســتقامة  ،حتقيــق د .حممد رشــاد ســامل.
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ط  .1النارش  :جامعة اإلمام حممد بن سعود .
ابــن تيميــة  ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبداحلليــم .
(1411هـــ )  .التحفــة العراقيــة يف األعــال القلبيــة ،
حتقيــق أبــو حذيفــة إبراهيــم بــن أمحــد  .ط  . 1النــارش :
دار الصحابة للرتاث بطنطا .
ابــن تيميــة  ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبداحلليــم .
(1416هـــ)  .جممــوع الفتــاوى  ،مجــع عبدالرمحــن بــن
قاسم  ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف .
ابــن تيميــة  ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبداحلليــم .
منهــاج الســنة النبويــة ، ،حتقيــق د .حممــد رشــاد ســامل .
ط . 1مؤسسة قرطبة .
ابــن جريــر  ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري .
(1420هـــ) .جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن  ،حتقيــق :
أمحد حممد شاكر  .ط  . 1مؤسسة الرسالة .
ابــن حنبــل  ،أمحــد بن حممــد بــن حنبــل 1421 ( .هـ )  .املســند
 ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط  -عــادل مرشــد ،
وآخرون .ط  . 1مؤسسة الرسالة .
ابــن رجــب  ،أبــو الفــرج زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد
احلنبــي  1408 (.هـــ ) .جامــع العلــوم واحلكــم  .ط. 1
بريوت  :دار املعرفة .
ابــن عاشــور  ،الطاهــر ابــن عاشــور 1984 (.م )  .التحريــر
والتنويــر حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد
مــن تفســر الكتــاب املجيــد  ،تونــس  :الــدار التونســية
للنرش .
ابــن عثيمــن  ،حممــد بــن صالــح  1413 (.هـ)  ،جممــوع فتاوى
ورســائل الشــيخ حممــد صالــح العثيمــن  ،مجــع وترتيب
 :فهــد بــن نــارص بــن إبراهيــم الســليامن  ،النــارش  :دار
الوطن  -دار الثريا .
ابــن فــارس  ،أبو احلســن أمحــد 139 ( .هـــ )  .معجــم مقاييس
اللغــة  ،حتقيــق  :عبــد الســام حممــد هــارون  ،دار
الفكر.
حممــد بــن َأ ِيِب بكــر بــن َأيــوب.
ابــن القيــم  ،شــمس الدَّ يــن َّ
(1388هـــ )  .إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن ،
حتقيــق :طــه عبــد الــرؤوف ســعد ،مــر ،القاهــرة :
مكتبة الكليات األزهرية .
حممــد بــن َأ ِيِب بكــر بــن َأيــوب .
ابــن القيــم  ،شــمس الدَّ يــن َّ

(1415هـــ)  .زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد  ،بــروت
 :مؤسسة الرسالة ،الكويت :مكتبة املنار اإلسالمية.
حممــد بــن َأ ِيِب بكــر بــن َأيــوب .
ابــن القيــم  ،شــمس الدَّ يــن َّ
شــفاء العليــل يف مســائل القضــاء والقــدر واحلكمــة
والتعليل ، ،حتقيق  :حممد بدر الدين احللبي .
حممــد بــن َأ ِيِب بكــر بــن َأيــوب .
ابــن القيــم  ،شــمس الدَّ يــن َّ
( 1414هـــ )  .طريــق اهلجرتــن وبــاب الســعادتني ،
حتقيــق  :عمــر بــن حممــود أبــو عمــر  .ط . 2الدمــام  :دار
ابن القيم .
حممــد بــن َأ ِيِب بكــر بــن َأيــوب .
ابــن القيــم  ،شــمس الدَّ يــن َّ
(1393هـــ)  .مــدارج الســالكني بــن منــازل إيــاك نعبــد
وإيــاك نســتعني  ،حتقيــق  :حممــد حامــد الفقــي  .ط. 2
بريوت  :دار الكتاب العريب .
حممــد بــن َأ ِيِب بكــر بــن َأيــوب .
ابــن القيــم ،شــمس الدَّ يــن َّ
(1423هـــ )  .الــداء والــدواء  ،حتقيــق  :عــي بــن حســن
بن عبداحلميد  .ط . 6دار ابن اجلوزي .
حممــد بــن َأ ِيِب بكــر بــن َأيــوب .
ابــن القيــم  ،شــمس الدَّ يــن َّ
(1419هـــ )  ،مفتــاح دار الســعادة ومنشــور واليــة
العلم واإلرادة ، ،بريوت  :دار الكتب العلمية .
ابــن كثــر  ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر .
(1420هـــ)  .تفســر القــرآن العظيــم  ،حتقيــق  :ســامي
بن حممد سالمة  .ط . 2دار طيبة للنرش والتوزيع .
ابــن ماجــه  ،حممــد بــن يزيــد القزوينــي  ،ســنن ابــن ماجــة ،
حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي  ،واألحاديــث مذيلــة
بأحكام األلباين عليها  ،بريوت  :دار الفكر .
ابــن منظــور  ،مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم 1414 (.هـــ ) .
لسان العرب  .ط . 3بريوت  :دار صادر .
أبــو احلســن األشــعري  ،عــي بــن إســاعيل األشــعري .
(1411هـــ )  .مقــاالت اإلســاميني واختــاف
املصلــن ،حتقيــق  :حممــد جمــي الديــن عبداحلميــد  .ط .3
بريوت  :املكتبة العرصية .
األلبــاين  ،حممــد نــارص الديــن  ،السلســلة الصحيحــة ،
الرياض :مكتبة املعارف .
آل الشــيخ  :ســليامن بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبدالوهــاب .
( 1423هـــ)  .تيســر العزيــز احلميــد يف رشح كتــاب
التوحيــد  ،حتقيــق  :زهــر الشــاويش  .ط . 1بــروت :
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عايد بن عبيد العنزي :املخالفات العقدية القلبية يف زمن األوبئة « جائحة كورونا منوذجا »
املكتب اإلسالمي .
البخــاري ،حممــد بــن إســاعيل 1407 ( .هـــ )  .صحيــح
البخــاري  ،حتقيــق  :د .مصطفــى ديــب البغــا  .ط . 3
الياممة – بريوت :دار ابن كثري .
البغــدادي  ،عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد البغــدادي
اإلســفرائني 1977( .م)  .الفــرق بــن الفــرق  ،ط، 2
بريوت  :دار اآلفاق اجلديدة .
الرتمــذي  ،حممــد بــن عيســى الرتمــذي  ،اجلامــع الصحيــح
ســنن الرتمــذي  ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر وآخــرون ،
بــروت  :دار إحيــاء الــراث العــريب  ،األحاديــث مذيلــة
بأحكام األلباين عليها .
احلمــري  ،أبــو عبدالعزيــز هيثــم بــن قاســم 1441( .هـــ ) .
االحــكام الرشعيــة املتعلقــة بالوبــاء والطاعــون مــع
دراسة فقهية لألحكام املتعلقة ب « فريوس كورونا».
الرحيــي  ،أ.د .إبراهيــم بــن عامــر الرحيــي 1441 ( .هـــ ) .
القول السديد يف أحكام الوباء اجلديد .
الســعدي  ،عبدالرمحــن بــن نــارص 1420( .هـــ )  .تيســر
الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم  ،حتقيــق  :عبــد الرمحــن
اللوحيق  .ط . 1مؤسسة الرسالة .
الســعدي  ،عبدالرمحــن بــن نــارص 1421( .هـــ )  .القــول
الســديد يف رشح كتــاب التوحيــد  ،اململكــة العربيــة
الســعودية  :وزارة الشــئون اإلســامية واألوقــاف
والدعوة واإلرشاد .
الســيوطي  ،أبــو الفضــل عبدالرمحــن بــن الكــال  ،كتــاب مــا
رواه الواعــون يف أخبــار الطاعــون  ،حتقيــق د .حممــد
البار  ،دمشق  :دار القلم .
الطــراين  ،أبــو القاســم ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب .
(1404هـــ)  .املعجــم الكبــر  ،حتقيــق  :محدي الســلفي.
ط . 2املوصل  :مكتبة العلوم واحلكم .
العســقالين  ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر .
(1379هـــ)  .فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،
بريوت  :دار املعرفة .
الفــوزان  ،الشــيخ صالــح بــن عبــداهلل 1423( .هـــ )  .إعانــة
املســتفيد بــرح كتــاب التوحيــد  .ط . 3مؤسســة
الرسالة .
الفــوزان  ،الشــيخ صالــح بــن عبــداهلل 1419 (.هـــ )  .رشح
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العقيدة الواسطية  .ط . 7الرياض  :مكتبة املعارف .
جمموعــة مــن العلــاء والباحثــن  1417 ( .هـــ )  .املوســوعة
العربيــة العامليــة  .ط .2مؤسســة أعــال املوســوعة للنــر
والتوزيع .
املــا عــى  ،أبــو احلســن عــي بــن ســلطان بــن حممــد القــاري .
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 النصُّ اَلْـموَازِي يف مـجموعـةِ «أضغاث أحالم» للحازمي:عائشة قاسم حممد الشماخي

ـجموع ِـة «أضغاث أحالم» للحازمي
ُّ الن
َ َّص اَلْ ُـم َوا ِزي في َم
)*(

عائشة قاسم محمد الشماخي
جامعة جازان

)هـ1442/1/28  وقبل للنشر يف،هـ1441/8/4 (قدم للنشر يف
ُ ه ــذا البح ـ:ملخ ــص البحث
، ويتن ــاول الكش ــف ع ــن مجالي ــة النّص ــوص املوازي ــة يف املجموع ــة،ـث يتح ــدَّ ث ع ــن الن ــص امل ــوازي يف جمموع ــة « أضغ ــاث أح ــام» للحازم ــي
ِّ  فظاه ــرة العتب ــات تُش ـ.أساس ــا جلوه ــر ال ّن ــص األديب
 وحلظ ــة مفصلي ــة حاس ــمة ب ــن جمموع ــة م ــن النص ــوص،ـكل مه ــزة وص ــل
ـا
ـ
باعتباره
ـارئ؛
وم ــدى تأثريه ــا ع ــى الق ـ
ً
 ل ــذا كان ــت ه ــذه الظاه ــرة ممي ــزة وب ــارزة يف،) وب ــن الن ــص املرك ــزي... والنص ــوص التوجيهي ــة، واخلط ــاب التقديم ــي، والرس ــوم، والص ــور،اهلامش ــية (العن ــوان واإله ــداء
 وي ــأيت ال ــرد اجل ــازاين ليتعام ــل م ــع ه ــذه النص ــوص وف ــق آلي ــات معرفي ــة تغ ــوص يف األع ــاق لتس ــتخرج تل ــك اجلاملي ــة وف ــق نس ــق مع ــن حي ــدده زم ــن،ال ــرد املع ــارص
.الق ــراءة
، عتب ــة اس ــم املؤل ــف: واملبح ــث الثال ــث، عتب ــة الن ــارش: واملبح ــث الث ــاين، وي ــأيت املبح ــث األول بعن ــوان عتب ــة الغ ــاف،يتح ــدث التمهي ــد ع ــن مفه ــوم العتب ــات ووظائفه ــا
. وفيه ــا أه ــم النتائ ــج والتوصي ــات: واخلامت ــة،» واملبح ــث اخلام ــس عتب ــة العن ــوان يف» أضغ ــاث أح ــام، عتب ــة اإله ــداء:واملبح ــث الراب ــع
 أيقونة،» « أضغاث أحالم، املوازي، احلازمي:كلامت مفتاحية

*****
The Parallel Text in Al-Hazemi’s Confused Dreams
Aisha Qasim Mohammed Al-Shammakhi
Gazan University
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Abstract: This research talks about the parallel text in the pipe dream group of Al-Hazmi, reveals the beauty of the parallel texts in the group, and the extent of their
impact on the reader, as the basis for the essence of the literary text. The phenomenon of thresholds constitutes a connecting link and a decisive, pivotal moment
between a group of marginal texts (title, dedication, images, drawings, introductory speech, and guiding texts) and the main text, so this phenomenon was distinctive
and prominent in contemporary narration. The Jazan narration comes to cope with these texts based on cognitive mechanisms that delve into the depths to extract that
appealing according to a specific format determined by reading.
The preface talks about the concept of thresholds and their functions. The first topic comes under the title of the cover threshold. The second topic is about the
publisher’s threshold. The third topic deals with the author’s name threshold. The fourth topic concerns the acknowledgment threshold. The fifth topic is the title
threshold in “A pipe dream,” and finally, the conclusion, which contains the most important findings and recommendations.
Keywords: Al-Hazmi, icon, the parallel, pipe dreams.
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ُمــ َقــــدِّ َمـــ ٌة:

خـــال ،وعلـــوي طـــه الصـــايف ،وغريهـــم ،وهـــذه

الشـــك يف َّ
َّ
الـــردي الســـعودي املعـــارص
أن ا ُملنجـــز َّ

الرَّسدي ــة امت ــدَّ ت وتناس ــلت ع ــر األجي ــال
احلرك ــة َّ
واملوجـــات ا ُملتعاقبـــة؛ فـــرزت لدينـــا عـــى صعيـــد

بتطـــور
ويتطـــور
بتغـــر الزمـــان واملـــكان،
يتغـــر
ُّ
َّ
ُّ
َّ
احليـــاة ،ويتأ َّثـــر با ُملؤ ِّثـــرات الداخليـــة واخلارجيـــة،

وأميم ــة الب ــدري ،وأمح ــد إس ــاعيل الزي ــن ،وس ــهام

بعامـــة والـــرد اجلـــازاين بخاصـــة؛ قـــد اخـــرق
اآلفـــاق واختـــزل الزمـــن ،فهـــو كالكائـــن احلـــي

يعـــج باألســـاء القصصيـــة
وإذا كان العـــامل العـــريب
ُّ
ا ُملمي ــزة ،الت ــي اس ــتطاعت أن تُع ِّبـ ــر ع ــن التج ــارب
اإلنســـانية؛ منطلقـــة مـــن الواقـــع مـــن أجـــل بنـــاء

َّ
الـــرد اجلـــازاين ال ينفصـــل عـــن
املســـتقبل،
فـــإن َّ
هـــذا ا ُملعطـــى.
وتُعـــدُّ التجربـــة القصصيـــة يف جـــازان مـــن أهـــم
التج ــارب يف منطق ــة اجلن ــوب؛ لكوهن ــا تُع ِّبـ ــر ع ــن

الرقع ــة اجلغرافي ــة بخصائصه ــا ومميزاهت ــا ،وق ــد
ه ــذه ُّ
اســـتطاعت عـــر ُمعانقـــة احلداثـــة أن تنفتـــح عـــى
ُخُمتلـــف آفـــاق الكتابـــة؛ حيـــث ســـايرت الوضـــع

الراه ــن ،واس ــتحدثت ُط ُرقــ ًا جدي ــدة للتعب ــر ع ــن
َّ
املعنـــى ،وفـــق املعطـــى احلضـــاري ،األمـــر الـــذي

ُ
ينتعـــش ،مـــن خـــال إســـقاطه
القـــص
جعـــل
َّ
للقضاي ــا القديم ــة املك ــررة (كقضي ــة امل ــرأة والفق ــر
ِّ
واالجِّت ــاه إىل القضاي ــا ا ُملع ــارصة ا ُملنفتح ــة
والتعلي ــم)،

الكتاب ــة القصصي ــة أس ــاء ،مث ــل :أيم ــن عب ــد احل ــق،
عريـــي.

وهـــذه األجيـــال واملوجـــات القصصيـــة كانـــت قـــد

التقـــت ضمـــن عـــدة دوائـــر ،مـــن أمههـــا :دائـــرة

أرسة األدبـــاء والكتّـــاب يف جـــازان التـــي لعبـــت
ال ــدور األك ــر يف تأصي ــل موض ــوع احلداث ــة؛ ضم ــن

عط ــاءات الرسدي ــة العربي ــة يف ج ــازان ،ولع ــل ه ــذه
احلرك ــة القصصي ــة ه ــي الت ــي أدت إىل إث ــراء املش ــهد

القصـــي يف جـــازان عمو ًمـــا.
ولق ــد ب ــرزت وس ــط ه ــذا ا ُملع ــرك ظاه ــر ٌة جدي ــر ٌة
باالهتـــام ،وهـــي ظاهـــر ُة االهتـــام بالعناويـــن
واإلهـــداءات والتَّصديـــرات ،وكذلـــك اســـتثامر

الصـــورة املعـــرة عـــن املعنـــى إلبرازهـــا عـــى

صفحـــة الغـــاف ،وســـوا ًء أتعلـــق األمـــر بال ُّطـــرق

اإلشـــهارية التســـويقية؟ أم بنيـــات أخـــرى وف ًقـــا

َّ
فـــإن األمـــر أصبـــح ظاهـــرة مميـــزة
لنظـــرة املبـــدع؟
يف ال ــرد الع ــريب املع ــارص بعام ــة وال ــرد اجل ــازاين

اهلـــم العـــريب ،بخاصـــة واإلنســـاين بعامـــة؛
عـــى
ِّ
ـار ِ
ب اخلاص ــة ،لذل ــك ب ــرزت م ــن
ُمنطلق ـ ًا م ــن التَّج ـ ُ

للتفكـــر يف دراســـة هـــذه الظاهـــرة ،وبخاصـــة أهنـــا

منهـــا عـــى ســـبيل املثـــال وليـــس احلـــر :حســـن

يصطل ــح علي ــه بـــ :عتب ــات الن ــص ،لذل ــك وس ــمت

الـــردي اجلـــازاين أســـا ٌء ،نذكـــر
خـــال َّ
الرَّتاكـــم َّ

حجـــاب احلازمـــي ،وعمـــر طاهـــر زيلـــع ،وعبـــده

األمـــر الـــذي لفـــت انتباهـــي
بخاصـــة ،وهـــو
ُ
تنـــدرج يف عمـــق الدراســـات احلديثـــة ،وهـــو مـــا
بحث ــي بـــ « :الن ــص امل ــوازي يف جمموع ــة أضغ ــاث
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الفكــرة املركزيــة للنــص ،فهــو آخــر مــا يكتبــه الكاتــب.

وتكمــن أمهيــة هــذا املوضــوع ،يف كشــف مجاليــة

أسباب اختيار املوضوع:
	ً -
أواًل :الرغبــة يف تطبيــق العتبــات عــى مدونــة مــن

أساســا جلوهــر النّــص األديب.
باعتبارهــا
ً

	-ثان ًيــا :مدونــة أضغــاث أحــام جديرة بالدراســة؛

النّصــوص املوازيــة ،ومــدى تأثريهــا عــى القــارئ

مدونــات القصــة اجلازانيــة.

َّ
وإن أمهيــة املوضــوع تكمــن يف البحــث يف عتبــات

لوجــود تراكــم قصــي ،يدعــو إىل التأمــل

تُشــكِّل مهــزة وصــل ،وحلظــة مفصل َّيــة حاســمة بــن

ـرد يف العــر احلديــث
	-ثال ًثــا :اهتــام ُك َّتــاب الـ َّ

النــص ،ومــن وجهــة أخــرىَّ ،
فــإن ظاهــرة العتبــات

جمموعــة مــن النصــوص اهلامشــية (العنــوان ،واإلهداء،

والدراســة مــن هــذه الزاويــة.

بالنــص املحيــط اهتام ًمــا بالــغ األمهيــة (العنــوان،

والصــور ،والرســوم ،واخلطــاب التقديمــي ،والنصوص

والغــاف ،واإلهــداء ،والتصديــر ،)...ممَّــا شـكَّل

نصوصــا معزولــة ومســتقلة ،بــل
(أي العتبــات) ليســت
ً

	-راب ًعــا :قلــة االهتــام بدراســة العتبــات يف القــص

التوجيهيــة )...والنــص املركــزي .وهــذا يعنــي أهنــا

هــي «إجــراء ثابــت يف ترتيبــه زمــن الكتابــة والقــراءة».

ومــن هنــا تصبــح القــراءة األفقيــة (مــن العتبــة إىل

النــص) ،والقــراءة العموديــة (مــن النــص إىل العتبــة)
مــروع ك ُِّل قــراءة ف َّعالــة غــر ُمغرضــة ،علــ ًا
هــي
ُ

ظاهــرة ال يمكــن التَّغــايض عنهــا.

الســعودي بعامــة ويف القــص اجلــازاين بصفــة
خاصــة.

خامســا :تطبيــق املنهــج الــردي املختــص
	-
ً
بالعتبــات ،عــى عتبــات النــص القصــي

َّ
بــأن ســلطة النــص أو املتــن تشــكل مرجعــ ًا ال حميــد
عنــه ،إذا مــا تعارضــت قــراءة العتبــة مــع حمتــوى
النــص املركــزي ،كــا َّ
أن العتبــات ليســت معزولــة

عــن النــص ،بــل ُمرتبطــة بــه ارتباط ـ ًا وثيق ـ ًا؛ ألن» هلــا

عالقــة مبــارشة بموضــوع النــص وأبعــاده» ،والعالقــة
بــن العتبــات والنــص عالقــة جدليــة مرجعيــة ال تتَّخــذ

ً
ســتقياًم لــه نقطــة بدايــة وهنايــة ،فالعنــوان –
شــكاًل ُم
ً

اجلــازاين يف جمموعــة أضغــاث أحــام.

أهداف الدراسة:

ومــن األهــداف التــي أســعى إىل حتقيقهــا يف هــذ
البحــث:

 - 1توضيــح كيفيــة ْ
أن تُشــكِّل عتبــات النــص
عالمــات مضيئــة ملامرســة نــوع مــن الوقــع
اجلــايل والتأثــر النفــي واملعــريف عــى ا ُملتل ِّقــي

ً
مثــا -بوصفــه عتبــة بدايــة وباعتبــاره مظهــر ًا مــن

لتجســر التواصــل مــع النــص يف أفــق قراءتــه

مظاهــر العتبــات ذو طبيعــة مرجعيــة ،ألنــه ُيـــحيل

عــى النــص ،كــا َّ
أن النــص ُيـــحيل عليــه؛ ألنــه ُيم ِّثــل

قــراءة أكثــر مالءمــة.
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 - 2النَّفــاذ إىل عمــق الظاهــرة ومعرفــة الدوافــع
اجلامليــة أو التســويقية التــي دفعــت الكاتــب

لالهتــام بعتبــات النــص.

 - 3الوقــوف عــى املتخيــل القصــي املضمــر ،الــذي
اختزلــه الكاتــب يف العتبــات.

ظهورهــا حتــى هنايــة عــام 1427هـــ دراســة حتليليــة
نقديــة للباحثــة بتــول مباركــي ،وتســعى الدراســة إىل
التعريــف بالقصــة اجلازانيــة القصــرة ،وإبــراز ِســاهتا
ودورهــا الفنــي يف األدب الســعودي.

أ َّمــا الدراســة الثانيــة فكانــت أطروحــة ماجســتري
للباحــث خالــد العركــي حتــت عنــوان (بنيــة القصــة

تساؤالت الدراسة:

جــاء هــذا البحــث ليجيــب عــى تســاؤالت عــدة،

منهــا:

القصــرة النســائية يف جــازان) ،وقــد تنــاول بنيــة
احلكايــة يف القصــة النســائية وبنيــة اخلطــاب وتقنيــات

 - 1هــل ينفتــح امليثــاق املؤطــر للعنــوان ،أو اإلهــداء

التجريــب والتجريــد لــدى القاصــات اجلازانيــات.
أ َّمــا فيــا يتع َّلــق بالعتبــات يف القــص اجلــازاين،

بعــن االعتبــار الســياق الــداليل للنصــوص؟

حــد علمــي ،ولكــن توجــد دراســات مشــاهبة مثــل:

أو الغالف...إلــخ؛ عــى حتققــات موازيــة تأخــذ

 - 2هــل تتمتــع العناويــن بالوظيفــة اإلغرائيــة؟
وهــل هــذه النصــوص املحاذيــة ختصــب النــص

القصــي وتفتــح مــداه؟

فالتوجــد دراســات ســابقة يف هــذا املوضــوع عــى
العنــوان يف القصــة القصــرة عنــد كاتبــات منطقــة

جــازان ،وهــو منشــور يف كتــاب يف حــرة النــص عن
دار االنتشــار العــريب بــروت 1441هـــ  ،وهــو يتناول

 - 3هــل تُعــدّ العنــارص التــي تؤثــث صفحــة الغــاف

فقــط جزئيــة العنــوان عنــد الكاتبــات اجلازانيــات.

عنــارص دالــة تؤمــن العبــور إىل املتــن املركــزي أو

املــروع الشــعري جلــرار جينيــت ،لذلــك ســيكون

 - 4مــا مــدى توفيــق الكاتــب يف اختيــار نصوصــه

بالعتبــات النصيــة ،وسأســتعني باملنهــج الســيميائي

اخلارجــي للديــوان أو مــا يليــه ممــا حييــط باملتــن،

الفضــاء الداخــي للنــص؟

املوازيــة ،ومــا مــدى شــعريتها؟

انطلــق منهــج البحــث يف هــذه الدراســة متناولــة

منهــج الدراســة هــو املنهــج اإلنشــائي اخلــاص

ُ
بحيــث
يف قــراءة الغــاف وأيقوناتــه اللونيــة،
يتضافــر هــذان املنهجــان كالمهــا مــن أجــل الكشــف

الدراسات السابقة:

عــن شــعرية العتبــات املحيطــة بالنــص« ،فمعرفــة

الشــك يف َّ
َّ
أن عــدَّ ة دراســات قــد ٌأنجــزت حــول

األجنــاس اخلطابيــة للمحيــط النــي ،تُســاعد يف

اجلــازاين القصــة القصــرة يف منطقــة جــازان منــذ

يف جمتمعــه الثقــايف ،كــا ُيســاعد يف بنــاء مالمــح

القــص اجلــازاين ،وأهــم دراســة حــول القــص
ِّ

القــوة الســيميائية التــي يعرفهــا النــص
قيــاس
ّ
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املحتمــل الشــعري احلداثــي التــي يتك َّثــف حضورهــا

-كــا انتهــى املبحــث اخلامــس إىل ـ :عتبــة العنــوان

الواضحــة ،وتســتطيع كل األجنــاس اخلطابيــة

الرئيــس للمجموعــة والعناويــن الداخليــة ومــا

يف البيانــات ذات املقصديــة النقديــة والتنظرييــة
للمحيــط النــي مهــا كان طابعهــا اخلصــويص،

احلميمــي أو الشــخيص (اإلهــداء) ،أن متــدَّ القــارئ
هبــذا القــدر أو ذاك مــن ا ُملعطيــات النظريــة ،الرصحيــة
أو الضمنيــة ،التــي تُـــمكنه مــن معرفــة مــا جيعــل مــن
النــص كتابــ ًا وخطابــ ًا شــعري ًا حداث ًّيــا يف آن واحــد.

أ َّمــا عــن خطــة البحــث فتتكــون مــن مقدمــة ومتهيــد،

ومخســة مباحــث وخامتــة ،وثبــت املصــادر واملراجــع

وفهــرس املوضوعــات.

وقــد ســميت التمهيــد بمفهــوم العتبــاتووظائفهــا :وحتدثــت فيــه عــن تعريــف العتبــات

اللغــوي واالصطالحــي.

يف أضغــاث أحــام :وحتدثــت فيــه عــن العنــوان
حتملــه مــن دالالت.

	-وختمــت بحثــي بخامتــة أمجلــت فيهــا أهــم النتائــج
املتحصــل عليهــا.
واحلمــد هلل ً
أواًل وآخـ ًـرا ،وصــى اهلل عــى ســيدنا حممــد

وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.

متهيـدُ  :مفهوم الع َتب ِ
ات ووظائِ ُفها.
ُ َ َ
املهاد النَّظري للع َتب ِ
ات النَّص َّي ِة:
ُّ َ َ
َ ُ
ً
أواًل :مفهوم العتبات:
اصطالحا.
 - 1لغة-2 .
ً
ثان ًيا :أنواع العتبات:

-وجــاء املبحــث األول بعتبــة الغــاف :وحتدثــت فيه

 -1العتبات النرشية -2 .العتبات التأليفية.

التــي يرمــي إليهــا.

 - 1النص املحيط -2 .النص الفوقي.
ً
أواًل :مفهوم العتبات:

عــن الــدالالت التــي خيتزهنــا الغــاف واألبعــاد

ومثــل املبحــث الثــاين بعتبــة النــارش :وحتدثــت فيــهعــن مصاحبــات نص ّيــة تكــون مــن إنتــاج النــارش
أو إرســاله.

-ومثــل البحــث الثالــث بعتبــة اســم املؤلــف:

ثال ًثا :أقسام العتبات:

اهتمــت الســيامئية احلديثــة بدراســة اإلطــار الــذي
َّ

والرســومات
حييــط بالنــص كالعنــوان ،واإلهــداءُّ ،

وحتدثــت فيــه عــن تلــك العتبــة التــي تنهــض

التوضيحيــة ،وافتتاحيــات الفصــول ،وغــر ذلــك مــن
النصــوص التــي ُأطلــق عليهــا العتبــات ،أو النصــوص

-ومثــل املبحــث الرابــع بعتبــة اإلهــداء :وحتدثــت

وهــي أساســية لولــوج عــامل النــص األديب ،وفتــح

الوظيفــي لإلهــداء يف جمموعــة أضغــاث أحــام.

أســايس ومســاعد ُسـ ِّ
ـخر خلدمــة يشء آخــر هــو النــص،

نصــا ُمواز ًيــا.
بوظيفــة ،وهــذه الوظيفــة تعــد ً

فيــه عــن مفهــوم اإلهــداء وعنــارصه واالرتبــاط

ا ُملوازيــة.

مغالقــه ،واســتكناه أعامقــه وســر أغــواره « ،وخطــاب
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هــذا مــا أكســبه ُبعــدً ا تداول ًّيــا وقــوة إنجازيــة ،وعــى

للدخــول إىل النــص أو يــوازي النــص»( .حلمــداين،

(اإلدريــي2008 ،م ،ص.)13 :
•املفهوم ال ُّلغوي:

ـص
ـص َا ُْمْلــوازي ،فالنـ ُّ
ـمي العتبــات بالنَّـ ِّ
وبعضهــم ُيسـ ِّ
َا ُْمْلــوازي عبــارة عــن عتبــات تربــط بينهــا عالقــة

الباحــث أن َيعــي حدودهــا وتطبيقاهتــا ومرجعياهتــا».

1423هــــ ،ص.)14 :

جــاء يف لســان العــرب لفظــة العتبــة« :أســكفة البــاب

تزامنيــة اعتباريــة متالئمــة ،أخــذت وضعيتهــا بشـ ٍ
ـكل

األعــى :احلاجــب واألســكفة الســفىل ،والعارضتــان

يقــول بنيــس عــن النــص املــوازي »:بأنــه تلــك

توطــأ وقبــل العتبــة العليــا ،واخلشــبة التــي فــوق
العضادتــان ،واجلمــع عتــب وعتبــات ،والعتــب:
الــدرج ،وعتــب عتبــة :اختذهــا»( .ابــن منظــور،

1997م ،ج ،4:ص.) 948 :

جــديل مــع النــص ،بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة.

العنــارص املوجــودة عــى حــدود النــص ،داخلــه
وخارجــه يف ٍ
آن ،تتصــل بــه اتصـ ً
ـااًل جيعلهــا تتداخــل
معــه إىل حـ ِ
ـد تبلــغ فيــه درجــة مــن تعيــن اســتقالليته،

والعتَبــة أســكفة البــاب ،قلــت قــال» األزهــري» يف

ً
انفصــااًل يســمح للداخــل النــي،
وتنفصــل عنــه
ٍ
ٍ
وبنــاء ،أن يشــتغل وينتــج دالليتــه»( .بنيــس،
كبنيــة

2004م ،ص.)206 :

وتســتهدي إشــكالية البحــث يف الوقــت الــذي

(ع ،ت ،ب) .قــال» ابــن شــميل»( :العتبــة) يف البــاب
هــي العليــا واألســكفة هــي الســفىل»( .الــرازي،
•املفهوم االصطالحي:

1989م ،ص.)76 :

تقــرب مــن موضوعهــا مــن مــكان النــص املــوازي

ـات النَّص َّي ـ ُة هــي» عالمــة دالليــة ُتــرع أبــواب
العتبـ ُ
النــص أمــام ا ُملتل ِّقي/القــارئ» .وتشــحنه بالدَّ فعــة
الزاخــرة بــروح الولــوج إىل أعامقــه ،لِــ َـا حتملــه هــذه
َّ
ٍ
ٍ
وشــفرات هلــا عالقــة مبــارشة
معــان
العتبــات مــن

لــه بالتــداول هبــذه الصفــة يف املجتمــع الثقــايف

هلــا ســ َّياقات تارخييــة ونصيــة ،ووظائــف تأليفيــة

النص ّيــة الداخليــة التــي تضمــن لــه نس ـ ًبا رمز ًيــا،

يف االســتفادة مــن فرضيــة واضحــة ،أصو ُغهــا يف
نقطتــن:

 - 1ال يبنــي القــص املعــارص نصيتــه التــي تســمح

بالنــص ،تُنــر دروبــه ،وهــي تتميــز باعتبارهــا عتبــات

ختتــزل جان ًبــا مركز ًّيــا مــن منطلــق الكتابــة»( .فلوس،

املعــارص ،إال انطال ًقــا مــن جمموعــة مــن العتبــات

حيمــل توقيعــه كاســم املؤلــف ،أو التــي تُع ّينــه

2012م ،ص.)13 :
ٍ
تعريــف آخــر للعتبــات «هــي جممــوع العنــارص
ويف

والعناويــن الفرعيــة والفهرســت ،أو التــي تقدمــه

واملقدمــات ،وكلــات النــارش ،وكل مــا يمهــد

أو التــي تُســ ّيجه أو ترفعــه احتفــا ًء ،وتــذكار ًا

املحيطــة بالنــص؛ كالعناويــن واإلهــداءات،

486

تبوبــه؛ كالتَّحديــد األجنــايس والعنــوان
أو ِّ

للقــارئ واجلمهــور كاملقدمــة ،وكلمــة النــارش،

عائشة قاسم حممد الشماخي :النصُّ اَلْـموَازِي يف مـجموعـةِ «أضغاث أحالم» للحازمي

508-481

وعالمــة بانيــة للداللــة ،واملتخيــل كالتصديــر

ملصطلــح عتبــات النــص ،التــي هــي جممــوع خطــاب

املعــارص ال حي ّقــق نص ّيتــه خــارج هــذه العتبــات

يف شــعرية النــص املــوازي أو مــا يســمى يف صياغــة

َّ
واإلهــداء.إن النــص القصــي الســعودي
الداخليــة التــي متنحــه هويــة نص ّيــة خاصــة داخل

فضــاء التبــادل الرمــزي كفضــاء مؤســي.

املتعاليــات النصيــة ،فإنــه مــا هيمناهــو ختصيــص القول
اســتعارية ،بخطــاب العتبــات((((). (SEUILS, P. 7).

إن هــذا النــوع مــن الشــعرية ،مل يتأســس إال يف

القــص الســعودي املعــارص نحــو
 - 2ينطلــق
ُّ
اســتحقاق انتامئــه للمعــارصة انطالقــ ًا مــن

أشــبع خطــاب الشــعرية وصــف املقــوالت اجلوانيــة .

الــذي اســتبدل بمــكان الرؤيــة فضــاء الصفحــة

الكليــة النصيــة؛ أي :العنــارص اهلجائيــة واملفارقــة،

وشــائجه الثقافيــة مــع عرصنــا الوســائطي،

متاهــا لزوبعــة خلــط الســواد بالبيــاض،
بجعلهــا ً
ٍ
كتــف بالعنــر الكتــايب ،بــل تعــدَّ اه إىل
غــر ُم
الســمعي والبــري.
َّ

وتنوعــت
ومهــا تعــدَّ دت عنــارص النــص املــوازيّ ،

فإهَّنــا تأخــذ أمهيتهــا
بحســب العصــور والثقافــاتَّ ،

ســميه جــرار جينيــت بـــ «وحــدة
مــن خــال مــا ُي ِّ
أيضــا
ســميه ً
التأثــر»( ،)Genette.1987, p. 8ومــا ُي ِّ

يف ســياق آخــر بالقــوة التداوليــة.)SEUILS, P. 7( .
ويمكننــا ضمــن هــذه اللحظــة اإلبســتمولوجية مــن

نظريــة األدب املعــارصة مالحظــة ســؤال الشــعرية

البنيويــة؛ إذ ســيصبح موضوعهــا اجلديــد هــو ســؤال

ـيتحول مركــز االهتــام إىل جهــة
النــص املــوازي ،وسـ َّ

إشــكالية جديــدة هــي جهــة «العتبــات» التــي جتعــل
مــن النــص كتابــ ًا أو خطابــ ًا منغرســ ًا ضمــن حقــل
املؤسســة ،بــا فيــه مــن قيــم وأحــكام وتعاقــدات

ثقافيــة واجتامعيــة مكّرســة وحمميــة.

ومــن ثــم ُيـــمكن القــول أنــه مهام تعــددت التســميات

النصــف الثــاين مــن عقــد الثامنينيــات ،وذلــك بعــد أن

تلــك املقــوالت التــي تبــن أهنــا ال تصــف كفايــة
التــي ال تؤمــن فقــط نصيــة النــص ،بــل أيضــ ًا

تداوليتــه وأديباتــه املرشوطــة َّ
بلــذة القــراءة ،ضمــن
نســق ثقــايف حمــدد.

لقــد بــدا جيــدً ا للشــعرية ،مــع جــرار جينيــت ،أنــه ال
يكفــي التســاؤل مــع ياكبســون عــن تلــك العنــارص
نصــا أدب ًّيــا،
الرضوريــة التــي جتعــل ملفو ًظــا ُلغو ًّيــا ًّ

بــل البــدّ كذلــك مــن التســاؤل عــن جممــوع العنــارص
التــي جتعــل مــن النــص كتا ًبــا؛ أي :العنــارص التــي

َّــص ،وتُصاحبــه يف رحلــة اكتســاب
تُســاند الن َّ

احلضــور» واهلويــة الثقافيــة النوعيــة ،ضمــن تداوليــة
عامــة أو خاصــة ،وهــي يف جمموعهــا تُـــم ِّث ُل وســائل
انخــراط النــص يف املؤسســة األدبيــة وانصهــاره يف

املجتمــع الثقــايف(Hallyn. 1987, p. 202)..

َّإهَّنــا مجلــة عنــارص حتيــط بالنــص ،ومتــدّ ده ،حتديــدً ا
 .1يقــول جــرار جينيــت مقارنـ ًا مصطلــح العتبــة بمصطلــح احلــد»:
يتع ّلــق األمــر هنــا بالعتبــة أكثــر مــن احلــدّ أو احلــدود ،العتبــة
أو بتعبــر بورخيــس بخصــوص املقدمــة .الباحــة التــي تســمح
لــكل واحــد بالدخــول أو اخلــروج(SEUILS.OP. CIT. .
).P7 et 8
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مــن أجــل تقديمــه باملعنــى املألــوف هلــذه الكلمــة،
ـارضا،
وأيضـ ًا بمعناهــا القــوي؛ أي :جعــل النــص حـ ً

وكذلــك لتأمــن حضــوره يف العــامل ،وتأمــن تلقيــه

واســتهالكه يف هيئــة كتــاب (SEUILS, P. 7).إذ مل

للتام ُثــل أو االختــاف األجنــايس بينهــا ،بينــا الثانيــة

تقحمنــا بموضــوع األجنــايس وتداخلهــا ببعــض.
ويكــون العتبــا نــي يف هــذه احلالــة ُمؤ َّل ًفــا مــن
حقلــن متداخلــن ،أو مــن خــال تشــكيلني:

َي ُعــدْ النظــر يشــمل الداخــل النــي فحســب ،وإ َّنــا
ـي أيضـ ًا ،مــن خــال الكشــف عــن ك ُِّل
اخلــارج النَّـ ِّ

احلتمــي بــن فنــي الرســم واألدب.

املضمونيــة عــر التنــاص ،والشــكلية عــر التداخــل

الداخليــة األخــرى ،التــي يفــرض طابعهــا

بــن هذيــن املظهريــن.

دون التق ّيــد بــأن يكــون ذاك التداخــل مــع حقــل

الروافــد املضمونيــة والشــكلية التــي ينهــل منهــا:
َّ

 - 1دائــم :كــا يف لوحــة الغــاف ذات التداخــل

 - 2غــر دائــم :كــا يف عتبــة العنــوان والعتبــات
النــي إمكانيــة تناصهــا مــع نــص خارجــي،

األجنــايس أو الفنــي مــع احتفاظنــا بالتقاطــع احلاصــل

هلــذا يعـ ّـرف النــص بحســب «باختــن» بأنــه « ملتقــى

جمموعــة مــن النصــوص األخــرى ُيعيــد قراءهتــا،
ويعمقهــا»( .العــاق،
وحيوهلــا
ويؤكدهــا ويكثفهــا ّ
ّ

2002م ،ص.)53 :

أجنــايس أو فنــي متشــابه أو خمتلــف.

وهنــا يتبــادر لدينــا ســؤال مــا الــذي جيعــل املجموعــة

القصصيــة للكاتــب الدكتــور حســن حجــاب

ويتوســع النــص ليشــمل العمليــات اإلبداعيــة
َّ

احلازمــي كتا ًبــا؟

ـص،
بنيــة منتجــة ،حيــدّ د زمن ًّيــا بأهنــا ســابقة عــى النـ ِّ

حيــث املنهــج النقــدي الســائد ،واخلــارج كــا هــو

أيضــا؛ بوصفــه «بنيــة دالليــة تنتــج ضمــن
املصاحبــة ً

وهــذا الســؤال جيعلنــا نبحــث يف منطقتــن :الداخــل

نصــهُ ،حُمد ًثــا تفا ُعـ ً
ا بــن البنيتــن
ـاص يف ّ
ضمنُهــا النَّـ ُّ
ُي ِّ

الواقــع النقــدي املعــارص ،فالبــد مــن ولــوج الداخــل

مــن املمكــن أن يتداخــل التناصــان املضمــوين

).(la Form

يف مظهــره النــي»( .يقطــن 1989 ،م ،ص.)62 :
َّنــاص املضمــوين
والشــكيل م ًعــا ،عندمــا يتح َّقــق الت ُّ
املتــداول ،بــن نصــن ُمنحدريــن مــن حقلــن خمتلفــن

أجناســ ًّيا أو فن ًّيــا ،وال ُبــدَّ مــن اإلشــارة إىل الفــارق
اإلجرائــي الكامــن مــا بــن التناصيــة املضمونيــة

املتداولــة والتناصيــة الشــكلية ،فــاألوىل عالمــة جتمــع

نصــا مــع آخــر ســابق عليــه ،دون إعــارة اهتــام
ًّ

مــن داخــل املقاربــة الواعيــة للشــكل اخلارجـــــــي

أنواع العتبات:

أوال  :العتبات النَّرشية االفتتاحية:
وهــي ك ُُّل اإلنتاجــات املناصيــة التــي تعود مســؤوليتها

للنــارش املنخــرط يف صناعــة الكتــاب وطباعتــه،

وهــي أقــل حتديــدً ا عنــد «جينيــت» ،إذ تتم َّثــل يف
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الغــاف ،اجلــادة ،كلمــة النــارش ،اإلشــهار ،احلجــم،

النــص،
«يضــم كل تلــك اخلطابــات اخلارجــة عــن
ِّ

ويندرج حتت هذا العنوان عنرصان:
نص ا ُملحيط النَّرشي:
ُّ - 1

إ َّمــا عامــة ،مثــل :اللقــاءات الصحفيــة ،اإلذاعــة،

السلســلة»( .بلعابــد 2008 ،م ،ص.)45 :

«والــذي ينتظــم حتتــه ك ٌُّل مــن (الغــاف،

إال َّأهَّنــا تعمــل عــى إضاءتــه ورشحــه ،وتكــون

التلفزيــون ،احلــوارات ،املناقشــات ،النــدوات،

املؤمتــرات ،القــراءات النقديــة ،وكل هــذا ينضــم حتت

اجلــادة ،كلمــة النــارش ،اإلشــهار ،احلجــم

النــص الفوقــي العــام ،أ َّمــا املراســات ،املذكــرات

ـورا مــع تقــدم الطباعــة الرقميــة أو «بتعبــر آخــر
تطـ ً

الفوقــي اخلــاص»( .الســعدية 2009 ،م ،ص.) 225 :

السلســلة(»...بلعابد 2008 ،م ،)49 :وقــد عــرف

هــي تلــك العنــارص املحيطــة بالكتــاب»( .الســعدية،

2009م ،ص.)225 :

 - 2نص الفوقي النرشي:
وينــدرج حتتــه ك ٌُّل مــن اإلشــهار ،وقائمــة املشــورات،
وامللحــق الصحفــي لــدار النــر.

احلميميــة ،التعليقــات الذاتيــة فتنــدرج ضمــن النــص

املبحث األول :عتبة الغالف la Coverbook seuil:

عنــد احلديــث عــن الغــاف فإننــا نســتحرض أيقونــة
ـي للتعبــر عــن جمــرد
الصــورة ،فهــي «ملمـ ٌ
ـوس مرئـ ٌّ

ال تدركــه العــن املجــردة ( ،)...وهــي أدا ٌة ســحر َّي ٌة،
ٌ
أبــدي
امتــاك
أيضــا .إهنــا
وموضــوع للســحر ً
ٌّ

ثانيــا :العتبــات التّأليفيــة« :يمثــل كُل اإلنتاجــات

ملوضــوع عــريض (كائــن أو يشء) ( .»...بنكــراد،

باألســاس إىل الكاتب/املؤلــف ،حيـ ُ
ـث ينخــرط فيهــا
ك ٌُّل مــن اســم الكاتــب ،العنــوان ،العنــوان الفرعــي،

فالصــورة كمصطلــح ُحُتيلنــا عــى الغــاف بصــورة
ُّ
ُمطلقــة ،بعيــدً ا عــن تلــك االرتباطــات املفاهيميــة

ص.)49 :

– الصــورة اخلاصــة باإلنســان ،-فــا هيمنــا هنــا هــو

واملصاحبــات اخلطابيــة التــي تعــود مســؤوليتها

اإلهــداء ،االســتهالل» (الســعدية 2009 ،م،
وينقسم إىل قسمني:

2012م ،ص.)17 :

املرتبطــة بطبيعــة الصــورة مــن وجهــة نظــر فوتوغرافية

الصــورة كإبــداع أديب يتَّخــذه الكاتــب العــريب بصــورة

أ -نص املحيط التأليفي:
«ينضــم حتتــه ٌّ
كل مــن :اســم الكاتــب ،العنــوان،

عــن مكنونــات قــد ختتزهنــا ذاتــه الكاتبــة ،فــا توجــد

التصديــر ،التّمهيــد»( .بلعابــد2008 ،م ،ص.)49 :

املنطقــة املبدئيــة؛ وهــي عتبــة الغالف/الصــورة.

العناويــن الفرعيــة ،العناويــن الداخليــة ،االســتهالل،

ب -نص الفوقي التّأليفي:

عامــة ،والكاتــب اجلــازاين بصــورة خاصــة للتعبــر
منطقــة جتعــل املتلقــي يتوقــف عندهــا ســوى تلــك
شــك يف َّ
َّ
أن الغــاف هــو وســيل ٌة حلاميــة أوراق
وال
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صورة الوجه األول
من الغالف

صورة الوجه اخللفي
من الغالف

صورة
كعب الكتاب

الكتــاب مــن التلــف ،والتعبــر عــن املضمــون بشــكل

ُمضفيــ ًة عليهــا يف ك ُِّل منطــوق ُذؤابــات ســوداء؛
ختتــر أشــباح ال َّلوحــة األساســية .لوحــة الغــاف.

 .1الوجه األمامي.

ســاء الغــاف.

جيــذب القــارئ ،ويلفــت نظــره و ُيؤ ِّثــر عليه ،وينقســم
الغــاف إىل ثالثــة أوجه:

 .2الوجه اخللفي.

 -اســم الكاتــب (حســن حجــاب احلازمــي) شــغل

 .3الكعــب (الوجــه الفاصــل بــن الوجهــن األمامــي

فهــو مصــدر احلكــي ،و ُمنشــئ الــرد احلكائــي،
ومنــه ينسـ ُّـل احلكــي ،وإليــه تعــود التبعيــة ،والبــدّ من

نُالحــظ َّ
أن الفنانة الدكتــورة منال الرويشــيد(((تعاملت

ليســت ُغفـاً؛ لذلــك اقتــى مناســبة اللــون األســود

مــع مفــردات الغــاف التشــكيلية (الكتابــة والرســوم

أ َّمــا أيقونــة اجلهــة النــارشة (النــادي األديب) يف
الريــاض ،فقــد أخــذت أقــى وأعــى اليمــن مــن

واخللفــي).

مــع عتبــة الغــاف ،مــن خــال ُقدرهتــا عــى التعامــل

مرجعيــة وهويــة وانتــاء ،وهــذه املرجعيــة رســمية

لكتابــة اســم الكاتــب.

والصــورة والرمــوز والعالمــات) قــد أبدعــت
ِّ
للظــل والنُّــور وللحــروف
يف توزيــع األحجــام

صفحــة الغــاف األوىل ،وكذلــك أســفل اليمــن

فالطباعــة ال ترقــى إىل مســتوى اخلــط يف متثيــل ســاء

الكعــب ،مثلهــا مثــل اســم املؤلــف ومثــل عنــوان

أن تدمــج املكتــوب باملرســوم؛ موزعــة حــروف
العنــوان يف انتشـ ٍ
ـار مجيـ ٍ
ـل عــى لوحــة الوجــه اخللفــي،

أ َّمــا املــؤرش اجلنــي (جمموعــة قصصيــة) فقــد أخــذت
َّ
صممــة تريــد
مكاهنــا حتــت لوحــة الغــاف،
وكأن با ُمل ِّ

الطباع َّيــة ،يف انتباهــة ذكيــة حلجــم ك ُِّل ُمفــردة،

األداء الشــفهي والــدالالت البرصيــة؛ لــذا اختــارت

 .2منــال الرويشــد ،فنانــة ســعودية ،دكتــوراه يف فلســفة الرتبيــة
الفنيــة ،ختصــص :تصميــم ،حاصلــة عــى الكثــر مــن اجلوائــز،
عضــو اجلمعيــة الســعودية للفنــون التشــكيلية (جســفت).

مــن صفحــة الغــاف الثانيــة ،وكذلــك رســمت عــى
الكتــاب.

أن تقــولَّ :
إن العمــل ليــس فنّــ ًا تشــكيل ًّيا ،ولكنــه
عمـ ٌـل أديب ينتمــي إىل ف ـ ِّن القــص.

490

عائشة قاسم حممد الشماخي :النصُّ اَلْـموَازِي يف مـجموعـةِ «أضغاث أحالم» للحازمي

508-481

شــك يف َّ
َّ
أن اســم املطبعــة ،ورقــم الكتــاب العاملــي
وال

الناصــع وباألمحــر البــارز والغالــب وباألســود كألــوان

حيــث األســود هــو ســيد ألــوان اخلــط ،واألكثــر إبــرازا

واألبيــض لينتــج عنهــا الرمــادي ،اللــون األكثــر داللــة

إىل متــدّ د العنــوان فــوق الغــاف ،وحتــت اســم الكاتــب

الداخــي للنصــوص القصصيــة يف املجموعــة ،فــا هــي إالّ

(ردمــك) ،والتقديــم للعمــل قــد كُتبــا باخلــط األســود،

للحــروف ،واألكثــر ُمناســبة للبــر ،البــدّ مــن اإلشــارة
املصممــة
بخــط عريــض ،فخــط املثنّــى الــذي اختارتــه
ّ

باســتدارته البســيطة وبرشــاقته يــدل عــى حيويــة ال
يكتســبها فقــط مــن اللــون األمحــر.

(أضغــاث أحــام) كُتبــت باللــون األمحــر داللــة عــى
االســتمرارية يف احللــم ،وهــذه حقيقــة نعيشــها مــا
وجدنــا .وأ َّمــا عــن االختالطــات يف األحــام ،فـ َّ
ـإن اللون

للرؤيــا ،لذلــك
عــر عنهــا ،بــل هــي أقــرب ُّ
األمحــر ال ُي ِّ
وضــع جــزء ًا مــن قصــة (هنايــة) القصــة األكثــر داللــة عىل

فرديــة ،بينــا نجدهــا قــد زاوجــت بــن اللونــن األســود
عــى عنــوان القصــة ،دون رضورة الدخــول إىل العــامل
ـات ،هــذه
أضغــاث أحــام ،واألضغــاث هــي االختالطـ ُ
الكائنــات تســبح باجتاهــات خمتلفــة ،وال تــكاد تلمــس

أيضــا عــن عــامل احللــم اهلُالمــي
عــر ً
األرض ،وهــذا ُي ِّ ُ
تلوهنــا ،وتكــرار
اخليــايل ،ولعـ َّـل كثــرة الكائنــات وكثــرة ُّ

ألواهنــا ،هــو داللــة تكــرار أحالمهــا ،وداللــة اختــاف
األحــام واختالطهــا.

وتــي اهليئــة الظاهــرة يف ال َّلوحــة إىل انتــاء هــذه الكائنات
إىل املجتمــع الســعودي ،مــن خــال أرديتهــا وغطــاء
الــرأس وطــول الثــوب ،وهــذا دالل ـ ٌة عــى وعــي الفنانــة

الرؤيــا يف احللــم ،ومــا انتشــار أحــرف العنــوان حوهلــا
بألــوان خمتلطــة خمتلفــة إالّ داللــة عــى اختــاف املنامــات

لوظيفــة الغــاف التــي تؤكــد هويــة املجتمــع ،وتــؤدي

ـر؛ يف تبــادل للونــن األســود
عــن مضموهنــا صبـ ٌ
ـاح ُمنـ ٌ

واختــارت الفنانــة أربعــة ألــوان؛ تُعــدُّ ألوانًــا أساســية

ـس ،ويكشــف
بــن األضغــاث والرؤيــاُ .خُيفيهــا ليـ ٌـل دامـ ٌ
واألبيــض.

املضامــن الفكريــة والفلســفية واملعتقــدات واألديــان.

لرســم لوحتهــا ،وهــي األبيــض ،واألســود ،واألمحــر،

أ ّمــا لوحــة الغــاف ذات الداللــة األكثــر متــدّ د ًا عــى

والرمــادي .واللــون يف اللوحــة انعــكاس ملنظومــة
عالقــات قصصيــةُ ،حُتيــل القــارئ باجتــاه الطبيعــة

َّــص.
يوهــم ناقــده بعــدم اســتيالئه عــى مكونــات الن ِّ
ونالحــظ أن الفنانــة اعتمــدت عــى األُحاديــة وال ُّثنائيــة

مفــرد ًا أو خمتلطـ ًا (رماد ّيــا) ،فــإن داللتــه تتغــر يف احللــم،

بيــاض الســاكة الورقيــة لصفحــة الغــاف ،فلــم تكــن
جمــرد لبــوس ثابــت لباطــن متغــر ،بــل َّإهَّنــا باطــن لباطن،

ا ُملشــركة ،يف التَّــزاوج الــداليل ُ
لشــخوص أقــرب مــا
جردهتــم الفنانــة مــن ِســاهتم ومــن
يكونــون
ً
أشــباحاَّ ،
مالحمهــم؛ ليكونــوا أكثــر داللــة عــى اإلنســان بعمومــه.
وظهــرت هــذه الكائنــات ســابح ًة ُمتَّشــح ًة بالبيــاض

والعــر واللغــة واإليديولوجيــة .واللــون إن كان معزوالً

األمــر الــذي جيعــل مــن األلــوان البســيطة واأللــوان

املركبــة أنظمــة دالليــة ذات طاقــات فاعلــة ،تظهــر آثــار

فاعليتهــا يف مــا يتحقــق مــن مجــاالت إنشــائية يف الــرد
القصــي ،فيصبــح اللــون عنــر ًا مؤ ّثــر ًا وفاعــاً،

لــه تأثــره عــى اجلوانــب احلس ـ ّية والعقليــة والوجدانيــة
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للمتلقــي ،وحيافــظ يف الوقــت نفســه عــى هدفــه اجلــايل

اإلنســان حــن مــن الدهــر تُصيبــه مصائــب وكــوارث
ووســاوس؛ يقــف أمامهــا عاجــز ًا مــر ِّدد ًا قلقـ ًا .وهــذا

وال عــن «قدرتــه عــى متثيــل ثقافــة ســائدة»( .ديــاب،
1997م ،)41 :لدرجــة َّ
ـر عــن
أن أصبــح اللــون فيهــا ُيعـ ِّ ُ

ونجــد انعــكاس القصــص الداخليــة عــى ألــوان لوحة

يف اللوحــة ،غــر غافــل عــن الوظيفــة املــراد حتقيقهــا،
وال عــن الوعــي بكيفيــات تأثــره يف املشــاهد القصصيــة،

ـون تشــكييل
ـون ثقــايف للجامعــة الســعودية ،هــذا املكـ ّ
ُمكـ ِّ

ّ
يتجــى مــن خــال اللــون ،فاللــون
أديب مــزدوج،

ـرت عنــه ألــوان األبيــض واألســود والرمــادي.
مــا عـ َّ
الغــاف كالتايل:

	(-هنايــة) بلوهنــا األمحــر ،و(كابــوس) بدمــاء
ســفحت يف كل اجتــاه دون رمحــة وبــا ســبب،

األبيــض لبــاس الرجــال (الثــوب) ،واألســود لبــاس

النســاء (العبايــة) وغطــاء الــرأس ،واألمحــر هــو لــون

خــارق لليــل وللنهــار وللبيــاض وللســواد .قريــب مــن
الشــمس مــن احليويــة والنشــاط ،لــون القلــب واألوردة
والدمــاء ،لــون احلــب والعاطفــة والرومانســية.

ويمكننــا أن نــرى انعــكاس األمحــر يف العنــوان ،وهــذا
ٌّ
املصممــة والكاتــب ،وملخصهــا:
دال عــى رؤيــة
ّ

أن احليــاة ستســتمرَّ ،
َّ
وأن األحــام لــن تُع ِّطلهــا ،وإن
بــدت احليــاة لإلنســان بريئـ ًة عنــد الوعــي األول ،فإهنــا

وعالقــة مجيلــة منفتحــة عــى جمتمــع مغلــق وحــب
وانتظــار يف (كيفــك).

	-أ َّمــا (العاجــز) و(فراشــة) ف ُيمثلهــا اللون األســود؛

حيــث العجــز واملوت.
	-وأ َّمــا األبيــض ف ُيم ِّثلــه قصــص (فراشــة) و(لــو)،

و(كــا أهنــا أنــت) ،و (غــرق) و(احلــوار)؛ حيــث

وجــه احليــاة الربيئــة والواضحــة واملشــتهاة.
َّ
لعــل
	-أ َّمــا الرمــادي فيد ِّلــل عليهــا قصــص

ـتتلوث باألقــدار غــر البيضــاء دائـ ًا ،فقــد يــأيت عــى
سـ َّ
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عنواناهتــا ُّ
تــدل عليهــا؛ مثــل (حــرة) و(تــردد)
و(ســؤال).

عائشة قاسم حممد الشماخي :النصُّ اَلْـموَازِي يف مـجموعـةِ «أضغاث أحالم» للحازمي

املبحث الثاين :عتبة النارش :Peritexte` Editorial

نُعالــج ضمــن هــذا العنــر مصاحبــات نص ّيــة،

508-481

مــن هــذه الناحيــة تتقاســم بدرجــات متفاوتــة
الوضــع االعتبــاري للعالمــة األجناســية التــي تُـــهيئ

تكــون مــن إنتــاج النــارش أو إرســاله ،وتقــع يف أغلــب

أفــق االنتظــار الســتقبال خــاص لنمــط خمصــوص

ذات طبيعــة فضائيــة وماديــة ،تتعلــق بالفضــاء الداخيل

يتضاعــف الوضــع االعتبــاري لعالمــة (السلســلة)،
فمثــ ً
ا نجدهــا تتموضــع داخــل حقــل ا ُملصاحــب

األحيــان ،حتت مســؤوليته املبــارشة .وهــي ُمصاحبات

يتضمن
األكثــر خارجيــة للنــص .هــذا الفضــاء الــذي
َّ
الغــاف وصفحــة العنــوان وملحقاهتــا والتحقــق

املــادي للكتــاب نفســه ،باإلضافــة إىل عالمــة النــارش

التــي تأخــذ عــادة شــك ً
خالصــا،
ال أيقون ًّيــا أو حروف ًّيــا
ً

مــن امللفوظــات اللســانية املختلفــة .هبــذا املعنــى

النــي ،ويمكــن أن نجــد هلــا مكانًــا داخــل احلقــل
ـــمتفرعات النصيــةَّ .إهَّنــا مــكان
العــام لشــعرية َا ْل ُ

لتقاطعــات مبحــث الشــعرية ،مــن موقــع جتنيــس

ـاين ثابــت ،يف صيغــة شــعار
أو مصاحب ـ ًا بخطــاب لسـ ّ

العمــل داخــل حــدود معرفــة خطابيــة قــادرة عــى

وهيمنــا أن نُشــر إىل ثالثــة مظاهــر أخــرى مميــزة

 -املظهــر الثــاين ملصاحبــات النــارش :يتعلــق بنوعــن

األول:هــو :أيقونــة النــارش:

 -العالمــة األوىل :تتصــل باختيــار حــروف الطباعــة،

أو حكمــة أو مثــل ســائر.

ملصاحبــات

النــارش

،Peritexte` Editorial

تســييج القــراءة وتوجيههــا.
متكاملــن مــن العالمــات.

تأخــذ عالمــة «النــادي األديب»؛ وهــي أيقونـ ٌة يضعهــا

هــذا االختيــار الــذي قــد خيتلــف بحســب طبيعــة

وتعتــي مجيــع العتبــات األخــرى ،وهــي عالمـ ٌة تــدل
عــى النــارش أوالً ،وتـ ُّ
ـدل عــى َّأهَّنــا عالمــة عــى نــر

والطباعــة الفنيــة الراقيــة التــي متيــزت هبــا املجموعــة
القصصيــة ،تطلبــت حروفــ ًا كبــرة واضحــة موقعــة

عــى أســفل يمــن صفحــة الغــاف الثانيــة.

النــر ،وتتقيــد بــا تفرضــه اجلهــة النــارشة (النــادي

النــارش يف أعــى اليمــن مــن صحفــة الغــاف،

وأيضــا تظهــر
ـرا إفراد ًّيــا فقــطً ،
«سلســلة» ،وليــس نـ ً

املظاهــر األخــرى التــي خيضــع هلــا الكتــاب.

أيضــا بــدار
عــى ورق خمتــار ،وهــذه العالمــة تتصــل ً

هــذه العالمــة تظهــر عــى منشــورات النــادي األديب يف
الريــاض ،وهــي ّ
تدل عــى تبنّــي النــادي للمنشــورات

أضغــاث أحــام اختــارت اخلــط العــريب املســمى

األيقونــة موضعهــا يف مجيــع منشــورات النــادي،

الرئيــس بخــط عريــض ،وكذلــك اســم املؤلــف

األدبيــة واإلبداعيــة والرتويــج هلــا ،وســتأخذ هــذه

تأخــذ ســمة السلســلة « ”Collectionالتــي حتــدّ د

نــوع املعرفــة التــي ينــدرج الكتــاب داخلهــا ،وهــي

األديب بالريــاض) ،فمطابــع احلميــي التــي طبعــت

باملثنّــى ،وطبعــت كل العنوانــات؛ بــا فيهــا العنــوان

واســم اجلنــس ،واكتفــت بخــط أصغــر للرقــم
الــدويل املعيــاري للكتــاب (ردمــك) ،وهــو مــا يقابــل
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 ISBNأو الرقــم الــدويل املوحــد للكتــاب ،وكذلــك

ـص
متثــل حــروف الطباعــة بدورهــا مظهـ ًـرا مــن النَّـ ِّ
ا ُملــوازي ،ليــس مــن بــاب إحالتهــا عــى حمتــوى

ولذلــك يعتــر املــكان أحــد العنــارص األساســية

بعبــور الــذات باجتــاه الفعــل النــي وتذويــب
عالماتــه .إن تذويــب الفضــاء جــزء مــن اســراتيجية

ألهَّنــا ُيمكــن أن
العمــل أو جنســه اخلطــايب؛ لكــن َّ
ـؤرِّش عــى ُق َّرائــه
ُحُتيــل عــى قيمتــه ،مثلــا ُيمكــن أن ُتـ ِّ

مــع جــرار جينيــت أنــه ”:مــا مــن قــارئ يمكنــه أن

 -العالمــة الثانيــة :هلــذا املظهــر تتعلــق بتفضيــة

تقــدم معزولــة عــى الصفحــة البيضــاء ،حماطــة بــا

الــذي يمكــن أن تنســجم فيــه جهــود املؤلــف،

إن عالمــة التفضيــة ال يمكــن أن تشــتغل كمظهــر

ا ُملمكنــن.

العمــل؛ أي :بتوزيعــه الفضائــي ،وهــو املــكان النــي

توجيــه املتلقــي إىل بنــاء دالليــة النــص .مــن هنــا نتفــق
يبقــى ُحُمايــدً ا جتــاه طريقــة تفضيــة قصــة مــا ،كأن

يســميه إيلــوار بـــ “هوامــش الصمــت”.

والنــارش مثلــا يمكــن أن حيــرص املؤلــف عــى

للمصاحــب النــي إال بالنظــر إىل دورهــا يف بنــاء

لــه اعتبــاره يف بنــاء دالليــة القــص احلديــث.

شــعرية النــص.

إنجــازه ،خاصــة بعــد أن أصبــح هــذا املظهــر مكا ًنــا

الداللــة ،وإنعاشــها للــذة القــراءة ،وإحالتهــا عــى

صورة تظهر النارش

494

عائشة قاسم حممد الشماخي :النصُّ اَلْـموَازِي يف مـجموعـةِ «أضغاث أحالم» للحازمي

 -عتبة املؤرش اجلنيس )(an nexe dutiter

ويــأيت عــى شــاكلة عنــوان فرعــي يقــع حتــت اللوحــة

يف “أضغــاث أحــام” عــى الشــكل التــايل “جمموعــة
قصصيــة” ُيع ِّبــــر هنــا عــن املــؤرش اجلنــي ،الــذي
اشــرك يف وضعــه كل مــن الكاتــب والنــارش
ـؤرّش ملحقـ ًا بالعنــوان كــا
واملصممــة ،ويعــدّ هــذا املـ ّ
ّ

املــؤرّش يــأيت ذات ًّيــا اختيار ًّيــا.
يــرى جينيــت ،وهــذا
ّ
وهــو أي املــؤرش اجلنــي تعريــف خــري تعليقــي؛

ألنــه يقــوم بتوجيهنــا إىل النظــام اجلنــي للعمــل؛
أي :يــأيت ليخــر عــن اجلنــس الــذي ينتمــي إليــه هــذا
العمــل األديب أو ذاك”( .بلعابــد 2008 ،م ،ص.)89 :

هلــذا يعــد نظا ًمــا رســم ًّيا يعــر عــن مقصديــة كل مــن
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الكاتــب والنــارش؛ ملــا يريــدان نســبته للنــص ،ويف
هــذه احلالــة ال نســتطيع أن نتجاهــل هــذه النســبة إىل
ِ
ـي
كم ِّ
فإهَّنــا باقيــة ُ
النــص ،وإن مل نصدقهــاَّ ،
وجــه قرائـ ٍّ
ـرارا ُمســب ًقا مــن الكاتــب بــأن
للنـ ِّ
ـص .وهــي تعــدُّ إقـ ً

العمــل هنــا هــو قصــة.

 -مكان ظهور املؤرش اجلنيس:

يظهــر املــؤرش اجلنــي يف الغــاف أوالً ،ثــم يف

الصفحــة التاليــة لــه -صفحــة العنــوان -وال يقــف

مــكان املــؤرش هنــا عــى صفحــة الغــاف ،بــل يؤخــذ
إىل أمكنــة األرشــفة وقائمة املنشــورات)Catalogue

) يف دار النــر ويف املكتبــات الوطنيــة والعامليــة .

صورة تظهر املؤرش اجلنيس
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أ َّمــا وظيفــة املــؤرش اجلنــي :فتتحــدَّ د يف إخبــار

القــارئ وإعالمــه بجنــس العمــل الــذي ســيقرؤه.

( )Genette.1987.p.98

يف جـــزء منهـــا عـــى فرضيـــة إنجـــازه لـــ “وظيفـــة
وصفيـــة” مـــع فرضيـــة إحالتـــه عـــى مبـــدأ وحـــدة

كتابي ــة م ــن ه ــذا امل ــكان التحلي ــي بالتحدي ــد ،ب ــل

وتتلخص وظائف عتبة النرش يف وظيفتني :

 أوظيفــة إخباريــة :تشــر إىل دار النــر وتاريــخالنــر مــن جهــة اإلحالــة عــى مقصديتــه ،أو
تأويــلمعنــاهبســرورةتأويليــةمتعلقــةبالكاتــب.

ب وظيفــة التعيــن اجلنــي لنــص مــا :ينــدرجذلــك ضمــن سلســلة أدبيــة معينــة بنــوع النــص

(جمموعــة قصصيــة)

يمك ــن أن يعل ــو اس ــم املؤل ــف ع ــى ذل ــك فينه ــض

نصـــا ُمواز ًيـــا.
بوظيفـــة تُعـــدُّ ًّ

فيمكـــن أن يقـــوم بوظيفـــة تعاقديـــة ،بدرجـــات

تتفـــاوت أمهيتهـــا بحســـب طبيعـــة األجنـــاس
األدبيـــة (اخلطابيـــة) أو خصوصيتهـــا ،بحيـــث

يمكـــن أن تضعـــف هـــذه الوظيفـــة أو تنحـــدر
إىل درجـــات أدنـــى ،يف األجنـــاس التحليليـــة بـــل
وحتـــى الشـــعرية ،كـــا يمكنهـــا باملقابـــل أن تصبـــح

املبحــث الثالــث :عتبــة اســم املؤلــفAuctorial:

ذات فعاليـــة أكـــر يف الكتابـــات املرجعيـــة ،حيـــث

:SEUIL

قبـــل أن نتســـاءل مـــع جـــرار جينيـــت عـــن اســـم

املؤلـــف ،يمكننـــا أن نتبـــن جـــواب ســـؤال ميشـــيل
فوك ــو “م ــا املؤل ــف؟”؛ إذ إن فك ــرة املؤل ــف تش ــكل
اللحظـــة القويـــة للفرديـــة يف تاريـــخ األفـــكار
أيضـــا
واملعـــارف واألدب ،ويف تاريـــخ الفلســـفة ً

وتاريـــخ العلـــوم ،وحتـــى اليـــوم ال نـــؤرخ ملفهـــوم
أو لنـــوع أديب أو لنمـــط فلســـفي ،فـــا زلنـــا نعتـــر
وحـــدات مثـــل هـــذه كتقطيعـــات ضعيفـــة نســـب ًّيا،

وثانوي ــة ومرتاكم ــة بالنس ــبة للوح ــدة األوىل الصلب ــة

واألساس ــية ،الت ــي ه ــي وح ــدة املؤل ــف والنِّت ــاج”.

(فوكـــو1990 ،م ،ص.)116 :

فاس ــم املؤل ــف لي ــس ُجُم ـ َّـرد اس ــم عل ــم ُحُيي ــل ع ــى

شـــخص باجتـــاه تركيـــب وظيفـــة بنيويـــة ،قائمـــة

إن مصداقيـــة الشـــهادة أو النقـــل .ترتكـــز بقـــوة

عـــى هويـــة الشـــاهد أو الناقـــل( .فوكـــو1990 ،م،
ص.)119 :

َّ
إن القـــوة التعاقديـــة ال ترهتـــن يف نظرنـــا باســـم

املؤلـــف ،إال يف عالقتـــه بقـــوة تعاقديـــة أخـــرى،

تتص ــل باجلن ــس األديب ،فبه ــا م ًع ــا ُيمك ــن للعم ــل

أن يتقـــدَّ م نحـــو ُق َّرائـــه بميثـــاق أديب ثقـــايف حمـــدّ د،
وجهـــه إىل
حيـــرم أفـــق تط ُّلـــع القـــارئ ،مثلـــا قـــد ُي ِّ
ســـياق تَوج ٍ
طليعـــيُ ،يشـــر إىل ترســـيخ
حداثـــي
ـــه
ُّ
ٍّ
ٍّ
نـــوع مـــن امليثـــاق اجلديـــد.
ووفـــق هـــذا املنظـــور التفاعـــي تكـــون “الوظيفـــة
التَّعاقد َّيـــة” ُمعـــادالً آخـــر لعمليـــة الوصـــف ،التـــي
ُيمك ــن أن ُينجزه ــا اس ــم املؤل ــف؛ ع ــر إحالت ــه ع ــى

مبـــدأ الوحـــدة الكتابيـــة الـــذي يفـــرض فيـــه أن
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ينس ــج بش ــكل داخ ــي-ال خيل ــو أحيانــ ًا م ــن أرسار

االســـم حســـن حجـــاب احلازمـــي جيلـــب إىل دائـــرة

أعـــال املؤلـــف نفســـه.

األخـــرة” (احلازمـــي 1413 :هــــ) ،و”تلـــك

ومفاجآت-اخليـــط الـــذي يربـــط بـــن سلســـلة مـــن

النظـــر والتعاقـــد جمموعـــات “ذاكـــرة الدقائـــق

َّ
وســـع حالـــة
إن اســـم املؤلـــف يف هـــذه احلالـــةُ ،ي ِّ

التفاصيل”(احلازمـــي1421 ،هـــ) .واســـم الكاتـــب

األديب ،اجلـــايل ،أو الفلســـفي ،أو اإليديولوجـــي
ألعامل ــه .وه ــو يف ك ُِّل ذل ــك يك ــون ُمع ــادالً لعملي ــة

وحس ــب ،ب ــل ل ــه جمموع ــة ش ــعرية بعن ــوان “وردة يف

الضمنـــي الـــذي يصـــل قـــراءه بالنـــوع
التَّعاقـــد ِّ

وصـــف ،تســـتحرض املعايـــر الســـابقة التـــي ال

ـص
يمك ــن الس ــم املؤل ــف يف غياهب ــا أن يش ــتغل كن ـ ٍّ
ُم ٍ
ـــواز.
 -مكان ظهور اسم املؤلف:

ُخُيربنـــا َّ
أن الكاتـــب ال يكتـــب يف جنـــس القصـــة
فـــم احلـــزن” (احلازمـــي1421 ،هــــ).

ولـــه يف جمـــال النقـــد األديب كتابـــان“ :البطـــل يف
الروايــة الســعودية” (احلازمــي1421 ،هــــ) ،و”البنــاء

الفنـــي يف الروايـــة الســـعودية” (احلازمـــي1427 ،
ُّ
يـــدل عـــى َّ
أن احلازمـــي اســـم متعـــدّ د
هــــ) .وهـــذا
املواهـــب اإلبداعيـــة واإلنشـــائية ،ويمنحنـــا داللـــة

يظه ــر اس ــم املؤل ــف (حس ــن حج ــاب احلازم ــي) يف

ختـــص املجموعـــة القصصيـــة.
أخـــرى
ُّ

املثنّ ــى الغلي ــظ ،ويف أع ــى الغ ــاف بخ ـ ّ
ـط ب ــارز.

يف اإلصـــدار؛ إذ تـــأيت بعـــد صـــدور الدراســـتني

صفح ــة الغ ــاف ،وصفح ــة العن ــوان .مكتو ًب ــا بخ ــط

أ َّمـــا “أضغـــاث أحـــام” فهـــي املجموعـــة الثالثـــة

 -أشـــكال اســـم املؤلـــف :حـــدّ د جينيـــت ثالثـــة

النقديتـــن ،وبعـــد صـــدور املجموعـــة الشـــعرية

 - 1االسم احلقيقي onymat

“أضغ ــاث أح ــام” س ــتكون مش ـ ّ
ـذبة ،وس ــتكون أكث ــر

أشـــكال لظهـــور املؤلـــف:

 - 2االسم املستعارPseudonymat

الثالثـــة؛ ممَّـــا جيعـــل القـــارئ ينتبـــه إىل أن جمموعـــة

شـــاعرية مـــن حيـــث لغـــة الـــرد .وســـتكون حتـــت

 - 3االسم املجهولanonymat

واالســـم يف جمموعـــة “أضغـــاث أحـــام” يعـــود

للمؤل ــف (حس ــن حج ــاب احلازم ــي) ،وه ــو اس ــمه

القـــاص
رعايـــة نقديـــة؛ ألهنـــا كتبـــت بقلـــم الناقـــد
ِّ
حســـن حجـــاب احلازمـــي .وال يفوتنـــا اإلشـــارة إىل

أن املؤلـــف اشـــتغل يف جمـــال التعليـــم ،فهـــو عميـــد

احلقيق ــي ،وه ــذا االس ــم ُيشــكِّل عالمــ ًة فارقــ ًة بين ــه
ٍ
آخـــر .و ُيثبـــت هويـــة الكتـــاب،
كاتـــب
أي
وبـــن ِّ
َ

قصـــص مـــن املجموعـــة ،مثـــل “حـــوار” و” هنايـــة”،

أيضـــا.
جتـــاوز الوظيفـــة اإلشـــهارية الســـم املؤلـــف ً

النقـــدي.

وحُي ِّقـــق ملكيتـــه األدبيـــة والفكريـــة ،وال يمكـــن
ُ

ـارزا يف ع ــدَّ ة
كلي ــة املعلم ــن ،وه ــذا نج ــد ل ــه أث ـ ًـرا ب ـ ً

ُمالحظـــن مهنـــة الكاتـــب وجمـــال اختصاصـــه
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صورة تركز عىل اسم املؤلف

املبحث الرابع :عتبة اإلهداء:

والــوالء .وقــد عرفــت لإلهــداء أنــواع عــدة منهــا:

نصــا ُمواز ًيــا ال خيلــو مــن أرسار
ُمُت ِّثــل عتبــة اإلهــداء ًّ

الســلطانية التــي ال ختلــو مــن قواعــد
االهــداءات ُّللمهــدَ ى
ا ُملجاملــة ومســالك ال ِّلياقــة وال َّلباقــة ُ

باملحافــل الثقافيــة املتعــددة.

ُوجــه مــن الكاتــب إىل
-اإلهــداءات العائليــة التــي ت َّ

تكشــف عــن النظــام والتقاليــد الثقافيــة ملرحلــة
تارخييــة ،تتعلــق بتحــوالت اإلهــداء ذاهتــا يف عالقتهــا

إليــه مــن (ملــوك ،وأمــراء ،ونبــاء).

 -ويمكننا حتديد عنارص اإلهداء:

أهلــه وأقاربه.

( - 2املهدى إليه).

ـرا مــن
واألصحــاب؛ حاملــة هلــم مــن خالهلــا كثـ ً

ُوجــه لألصدقــاء
-اإلهــداءات اإلخوانيــة التــي ت َّ

( - 1املهدي).

( - 3السياق الثقايف والتارخيي لفعل اإلهداء).
ُيعـــدُّ اإلهــدا ُء تقليــدً ا عري ًقــاُ ،ع ِ
ف عــى امتــداد
ــر َ
العصــور األدبيــة بأشــكال خمتلفــة مــن أرســطو إىل
اآلنُ ،مو ِّطــدً ا مواثيــق املــودة واالحــرام والعرفــان
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ويعــد اإلهــداء يف (أضغــاث أحــام) مــن صنــف

غامضــة بالنســبة إلينــا.

احلازمــي (إىل صديقــي حممــد الصباحــي أينــا كان)

فع ـ ً
ا مجاهري ًّيــا ) ،(act publicجيعــل القــارئ ُيــديل

اإلهــداء اإلخــواين؛ حيــث كتــب حســن حجــاب

(احلازمــي2016 ،م ،ص.)4 :

وهــذا عرفــان بــا قدَّ مــه هــذا الصديــق مــن عــون
وأيضــا دليـ ٌـل عــى مكانــة
مــادي أو معنــوي للكاتــبً ،
الصباحــي عنــد احلازمــي ،وح ِّبــه لــه ،واعرتافــه

بصداقــة قديمــة ،قــد تكــون غــر مســتمرة عــى
الصعيــد ا ُملــاريس ،نتبــن ذلــك مــن قولــه (أينــا

ولكَّنــه ُحُي ِّقــق مــن خــال هــذا الفعــل التقليــدي
برأيــه حــول الكاتــب ،ويبحــث يف أســباب إهــداء
احلازمــي للصباحــي ،ويف مكانــة الصباحــي (العامــة)

أو اخلاصــة ،ومــدى اســتحقاقه هلــذا العمــل املهــدى

إليــه.

يمكننا إمجال وظائف اإلهداء:

- 1الوظيفــة الدالليــة :تبحــث يف داللــة إهــداء

أن الص ّباحــي جمهـ ُ
ـح عــى َّ
ـول
كان) ،فهــذا دليـ ٌـل واضـ ٌ
املــكان؛ حــال إرســال اإلهــداء عــى الطبعــة ،ولكنَّ ـ ُه
دليـ ٌـل عــى َّ
ويف ال ينســى أصدقــاءه؛ مهــا
أن احلازمــي ٌّ

الســبل
حالــت بينهــم األســباب ،ومهــا اختلفــت ُّ

احلازمــي للصباحــي ،وماهيــة العالمــة التــي

ؤســسهلــااإلهــداء.
تربطهــا،والعالقــةالتــي ُي ِّ

 - 2الوظيفــة التداوليــة :وهــي وظيفـ ٌة تنشــط احلركــة

التواصليــة بــن الكاتــب ومجهــوره اخلــاص

والعــامُ ،حُم ِّققــة قيمتهــا االجتامعيــة وقصديتهــا
النفعيــة؛ يف تفاعــل ك ٍُّل مــن ا ُمل ِ
هــدي وا ُملهــدَ ى

التــي حالــت دون لقائهــم.
 -مكان ظهور اإلهداء:

يظهــر اإلهــداء عــى الصفحــة التــي تــي صفحــة

الغــاف مبــارشة ،وأ َّمــا زمنــه فــكان مــع صــدور
الطبعــة األوىل عــام 1434هـــ.

ويبقــى إهــداء احلازمــي يف إطــار اإلهــداء الــذايت

) (auto-de`dicaceفوجهــة اإلهــداء تبقــى شــبه

إليــه.

حيمــل اإلهــداء املهــدى إليــه مســؤولية النــر
وقــد َّ
ـميه جينيــت “الضامن”
والرتويــج أو النقــد ،وهلــذا ُيسـ ِّ

( ) ،Leganamtويف الالتينيــة ُيقــال لــه :مؤلــف (
)( auctorبلعابــد2008 ،م ،ص.)100 :

صورة صفحة اإلهداء
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ـث َ ِ
ان ِيِف َأ ْض َغـ ِ
ـو ِ
ا َمل ْب َحـ ُ
ـاث َأ ْحــا ٍم
ـسَ :ع َت َب ـ ُة ال ُعنْـ َ
اخلامـ ُ

يكــون العنــوان قاعدتــه ،التــي تتضمــن فكرتــه

ـي،
للمصاحــب النَّـ ِّ
يعــدُّ العنــوان عالمــة جوهريــة ُ

والتوضيــح.

ـي.
فهــو تــار ٌة مــن النــص ،وهــو تــار ٌة ُمكـ َّ
ـو ٌن خارجـ ٌّ

ومفصلــة ،يطلــق عليهــا الوظيفــة
أخــرى موضحــة
ّ

:Titres

مــع اختــاف النقــد يف صياغــة وضعــه االعتبــاري،
ويعــدُّ العنــوان العنــر األكثــر خارجيــة ضمــن

العميقــة ،ومســتواه األعــى ،أدق مســتويات التفســر
ومــن هنــا فالعنــوان رســالة كاملــة تــوازي رســالة

«احلمليــة» متثــل التفاعــل الســيميوطيقي ،ليــس بــن

املصاحبــات النصيــة التــي ُيوضــع العمــل يف إطارهــا.
فالعنــوان هــو
َّــص ،إذ ال ُبــدَّ
األثــر الــدَّ ُّال عــى الن ِّ
ُ

املرســل واملتلقــي.

نقطــة التواصــل بــن مجهــور املتلقــن مــن جهــة ،وبني

بــن املرســل والعمــل.

نــص مــن عنــوان ينتهــي إليــه النــاس ،وهــو
لــك ُِّل ٍّ
املوضــوع مــن جهــة ثانيــةَّ .
إن العنــوان عالمــة حتتــوي
النــص يف حــدِّ ذاتــه وحتتــوي الرســالة موضــوع

التواصــل ،وحتتــوي املكتــوب (اخلــط) ،وحتتــوي
الفضــاء الــذي يرت َّبــع فيــه اخلــط.

املرســلتني :النــص والعنــوان ،وإنــا بــن كل مــن

فالعنــوان مــن جهــة املرســل :هــو ناتــج العالمــات

والعنــوان مــن جهــة املتلقــي :هــو ناتــج عالمــايت

بــن املرســل والعمــل واملحيــط الثقــايف ،فهــو يدخــل
ـأوالً لــه ،وموظ ًفــا
إىل العمــل مــن بوابــة العنــوان «متـ ّ

خلفيتــه املعرفيــة يف اســتنطاق دوالــه الفقــرة عــد ًدا

وإذا كان اخلــط فعــ ً
ملموســا ومعــزوالً مــن
ا ماد ًّيــا
ً
ك ُِّل مــا هــو نفــي ،فـ َّ
ـإن الكتابــة فعــل أرقــى وأرســى،

النــص هــي ناتــج تأويــل عنوانــه ،أو يمكــن اعتبارهــا

واالجتامعيــة واإليديولوجيــة( .مؤلفــون1992 ،م،

َّ
إن فقــر الدالئــل بخصــوص العنــوان يطــرح أكثــر من

الرتباطهــا بعــدد مــن التَّفا ُعــات الفكريــة والثقافيــة
ص.)19 :

ـرا مــا تكــون داللــة
وقواعــد وتركي ًبــا وســيا ًقا ،وكثـ ً
كذلك دون إطــاق» (مؤلفــون1992 ،م ،ص.)19 :

ســؤال حــول اخلطــوات املنهجيــة الواجــب اتِّباعهــا يف

«فالعنــوان تفســر لــيء مــا ،وحيمــل معنــى هــذا

تفكيكــه ودراســته.

ويف العمــل الــذي يمكــن تصــوره عــى شــاكلة هــرم

عمقــه بــدوال أخــرى ،جتــد مرجعيتهــا يف خمتلــف
عالقــات الــدال بح ُقــول أخــرى ،وجيــب عــى ك ُِّل

الــيء ومقصــده»( .عويــس1988 ،م ،ص)17 :؛
للمفصــل ،وخالصــة ا ُمل َر ّكــز يف النص
ـر
ّ
أي :هــو ُمفـ ّ
متعــدّ د املســتويات .قمتــه العنــوان ،وكل مســتوى
مــن مســتوياته ،مرحلــة مــن مراحــل توضيحــه هنــا،
أو العكــس ،إذ يمكــن تصــور النــص هرم ـ ًا مقلوب ـ ًا،

أن ك َُّل ٍّ
البــدّ مــن اإلشــارة إىل ّ
دال لغــوي ،مرتبــط يف

نظريــة تــروم هــذه املفارقــة أن تتأســس يف ضــوء

مفارقــة كــون العنــوان مقارنــة بــا يعنونــه شــديد
الفقــر عــى مســتوى الدالئــل والداللــة.
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عائشة قاسم حممد الشماخي :النصُّ اَلْـموَازِي يف مـجموعـةِ «أضغاث أحالم» للحازمي

إن الــدَّ ُّال ال ُّلغــوي بصورتــه املاديــة (ملفوظــة أو

مكتوبــة) تتعالــق مــع تصــور ذهنــي حمــدّ د ،وختتــزن
مــايض تعالقهــا ،وتنطــوي عــى كفــاءة الدخــول يف

تعالــق جديــد مســتقبلي ًا ،وهكــذا يمثــل «الــدال»

اللغــوي طاقــة تدليــل حــرة يف مواجهــة اعتــاد اللغــة

عــى قانونــن:

 .1قانون الرتكيب اجلميل.
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منظــور1414 ،هـــ ،ج ،2ص .)163 :جــاء يف
التنزيــلَ ﴿ :قا ُلــوا َأ ْض َغ ُ
ــاث َأ ْح َ
ــا ٍم ۖ َو َمــا ن َْحــ ُن
بِت َْأ ِويـ ِ
ـل ْاأْلَ ْحـ َ
ـن﴾( .ســورة يوســف ،اآليــة:
ـا ِم بِ َعامِلِـ َ

. )4 4

•العنوان عند احلازمي:

اختــار احلازمــي عنواناتــه وفــق طبيعــة مجلــة العنــوان

ووظيفتهــا.

 .2قانون الرتكيب النيص.

فجــاءت عنواناتــه عــى نوعــن :عناويــن بســيطة،
وعناويــن ممتــدة.

•العنوان :أضغاث أحالم:

-اجلملــة البســيطة :مثــل العناويــن الداخليــة:

أضغــاث أحــام :أضغــاث مجــع ضغــث [ض غ

(كابــوس ،تــردد ،مذيعــة ،حنــن ،هنايــة).

ونحــوه( ،ابــن منظــور1414 ،هــــ ،ج ،9ص.)15
ــارْضب ب ِ
ِ ِ
التنزيل):و ُخ ْ
ــه َو َاَل
ويف
ــذ بِ َيــد َك ض ْغ ًثــا َف ْ ِ ِّ
َ

عنــوان جمموعــة قصصيــة أو عناويــن( :أضغــاث

-اجلملــة املمتــدّ ة :مثــل( :ذاكــرة الدقائــق األخرية)

ث] ،وهــو كل مــا مجــع وقبــض عليــه بجمــع الكــف

َ ْحَتن ْ
َــث( ( .ســورة ص ،اآليــة.)44 :

ضغث من خرب :ما اختلطت فيه احلقيقة بالوهم.

أحــام) جمموعــة قصصيــة والعناويــن الداخليــة،

مثــل( :كأهنــا أنــت ،وخلــف الزجــاج العاكــس).

غــر أن مــا يلفــت االنتبــاه إىل خطــاب العناويــن

والضغــث :التبــاس الــيء بعضــه ببعــض ،وضغــث

اشــتغال آليــة احلــذف النحــوي .وســواء أكان

ليتيقــن ذلك.

(اخلــر) ،فإنــه يــرك ثغــرة يف خطــاب العنــوان خيلــق
ِ
خيصــه عــى جــر الثغرة،
تســاؤالً لــدى املتلقــي؛ مــ َّـا ّ

الســنام :حتركــه وضغثهــا يضغثهــا ضغ ًثــا :ملســها
ـوت( .ابــن منظــور1414 ،هــــ،
ـو َر َك :صـ ّ
ضغــث الـ َ
ج ،9ص.)15 :

احلــذف عــى مســتوى املســند إليــه (املبتــدأ) أم املســند

واإلخبــار عــن املســند إليــه ،كــا هــي حــال عناويــن

ـم:
حل ُلــم وا ُ
أحــام :مجــع حلــم .مــا يــراه النائــم .ا ُ
حل ْلـ ُ
حي ُلــم إذا رأى يف
الرؤيــا ،واجلمــع أحــام يقــال حلــم ْ

اجلمــي ،جيتــاح هــذه العناويــن بحــذف اخلــر أو

أضغــاث أحــام« :أحــام خمتلطــة متداخلــة

إن احلــذف حيقــق وظيفــة اســراتيجية للعنــوان؛

املنــام( .ابــن منظــور1414 ،هـــ ،ج ،12ص.)145 :

ومضطربــة َيص ُعــب تأويلهــا وتفســرها» (ابــن

(تــردد ،كابــوس ،فراشــة) ذلــك أن النقــص الــداليل
املبتــدأ.

باســتقطاب اهتــام املتلقــي وإثارتــه ،ولذلــك ُيعــدُّ

501

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)2ج ( )2جامعة احلدود الشمالية (ذو احلجة 1443هـ  /يوليو2022م)

احلــذف «خاصيــة مكونــة للعنــوان» (حليفــي،

االســم يتعــاىل عــى الزمــن وحتوالتــه ،كــا َّ
توســل
أن ُّ

1992م ،ص ،)91 :فاحلــذف يقــود إىل نــوع مــن

العنونــة باالســمية يضمــن هلــا الثبــات ،وختتفــي

1992م ،ص )92 :باشــتغاله عــى املســتويني:

ـارا للعنونــة ،فـ َّ
ـإن العنونــة «باجلملــة
مــن االســمية ُمعيـ ً

الغمــوض واإلهيــام مــن طــرف الكاتــب (حليفــي،

مســافة االختــاف بــن االســم والعنــوان .وإذا جعلنا

الرتكيبــي والــداليل ،ودون ذلــك ال يمكــن أن تتحقــق

وانزياحــا عــن املعيــار األمــر
روجــا
ً
االســمية» تعــدّ ُخ ً

لفعــل القــراءة ،الــذي يغــدو رهــن فعاليــة العنــوان

االســم والعنــوان ،فالعنــوان الفعــي ُيــؤ ِّدي وظيفــة

وظائــف العنــوان يف :التعيــن ،واإلغــواء ،والتأســيس

يف إنجــازه .ويف إطــار املســتويني الــداليل واملجــازي،

الــذي ُيــؤ ِّدي إىل انفســاح مســاحة االختــاف بــن

التســمية ،ويف الوقــت نفســه حيــدّ د الداللــة الزمنيــة

يمكننــا تنظيــم العناويــن املذكــورة يف املجموعــة أو يف

حلــدث العنــوان .والقــاص يف املســافة الزمنيــة
(1434-1415هـــ) جلــأ إىل العنونــة االســمية؛ ِمــ َّـا
يؤكــد التشــاكل القــار يف ذهنيــة القــاص بــن الكائــن

َّ
إن التَّم ُّعــن يف البنــى الرتكيبيــة لقائمــة العناويــن؛ يظهر

الشــعوري يف العنونــة باجلملــة االســمية عــى حســاب

ســبيل املثــال( :ذاكــرة الدقائــق ،وتلــك التفاصيــل)

خروجــا عــى مألــوف التســمية وعاداهتــا ،عرب
القــراءة
ً

املجموعــات األخــرى.
•اسرتاتيجية العنونة:

 1ـ مستوى البنية:

لنــا اهليمنــة املطلقــة للجملــة االســمية يف العنونــة عــى

النــي والكائــن البــري ،وبالتــايل تأكيــد البعــد غــر

العنونــة باجلملــة الفعليــة ،التــي مت ّثــل يف تقديــر هــذه

أ ّمــا جمموعــة (أضغــاث أحــام) ،فهــي خــر ملبتــدأ

تصعيــد الوعــي بالعنونــة ذاهتــا.

الرئيــس والعناويــن الداخليــة اعتمــدت االســمية

خــال العنونــة خطابــه القصــي عــى فضــاءات

حمــذوف تقديــره (هــي أضغــاث أحــام) ،فالعنــوان

بصــورة واضحــة يف الرتكيــب ،فـــ(حنــن ،حالــة،
خلــف الزجــاج العاكــس ،فراشــة ،تــر ّدد ،ســؤال،

نالحــظ أن القــاص حســن احلازمــي يؤســس مــن

شــعرية حلميــة تناصيــة ،ويف الوقــت ذاتــه يؤكّــد
انتــاءه الــردي ،إذ إن هــذا اخلطــاب ُينَشــط

غــرق ،خديعــة ،حــوار ،كابــوس) كلهــا عنوانــات

العالقــة اللغويــة بــن القطبــن االســتعاري حيــث

ويف لتقاليــد العنونة االســمية.
وهبــذا نجــد أن املؤلــف ٌّ

يف اقتناصاتــه أســلو ًبا ،ليتمخــض باحللــم واملعــاش

مركبــة مــن اجلملــة االســمية.

يســتعري الــدال الشــعري ،والكنائــي إذ يلــوذ الــرد

إذ تعــد االســمية خاصيــة مميــزة يف بنيــة العنــوان

باملتخ ّيــل» (عيــد1989 ،م ،ص .)7:بمعنــى آخــر

العنونــة» (عويــس1988 ،م ،ص)35 :؛ حيــث إن

عجائبيــا لــه مــن التفاصيــل الدقيقــة ،وهــذا العــامل

ومجلتــه ،حتــى تــكاد تكــون اخلاصيــة األســاس يف

خيلــط الواقــع بالفانتازيــا ،كأن خيلــق الكاتــب عاملــا
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يكــون أشــبه باملســتحيل الاممكــن ،يكــون بذلــك ثمة
واقــع نــي حيــدّ د اشــتغاله وفــق الرســيمة اآلتيــة:
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مجاليــة وتفكيكيــة للــراث ذاتــه ،قــراءة تنهــض عــى
الرفــض والغضــب.

وأراد القــاص الســعودي حســن حجــاب احلازمــي

مــن خــال اختيــار احللــم موضو ًعــا لقصصــه توســيع

نتبهــا إىل
اإلدراك وجِّتذيــر تلوينــات املتخيــلُ ،م ً
ّحــوالت ال َّطفيفــة والعميقــة املتصلــة باإلنســان
الت ُّ
العــريب وع ًيــا وخطا ًبــا ،وبمحيطــه ضمــن دائــرة

ماضيــه وحــارضه ومســتقبله ،وتفاعــل األســئلة

وباالســتناد إىل الرســيمة يســتمد اخلطــاب القصــي

باملتناقضــات وبالقيــم؛ ممَّــا جيعــل مــن الكتابــة بح ًثــا
تتلمــس َموق ًفــا أو مأز ًقا،
ـتمرا عــن موقــع ورؤيــةَّ ،
ُمسـ ً

ليــس بالواقــع وال باحللــم ،وإنــام هــو هــذا اجلمــع

يعتمــل بداخــل هــذه املحــاور الكــرى مــن قضايــا

للحازمــي هويتــه مــن جمــال (مــا حتــت التضــاد) ،فهــو

ـم ارتبطــت بالــذات والتاريــخ واملجتمــع ،وما
ومــن ثـ َّ

بينهــام (ال حلــم ـ ال واقــع) أو(الواقــع واحللــم)

النفــس والشــعور ،والوهــم واملعرفــة والثقافــة

واإلرجــاء هبــروب اخلطــاب مــن املعنــى ا ُملحــدَّ د،

واللــواذ بالظــال واإليــامءات وتشــكيل طيــات يف

َّــص
احللــم يف
القــص هــو جــز ٌء مــن باغــة الن ِّ
ِّ
ُ
اإلبداعــي الــذي يطــرح عــد ًدا مــن اإلشــكاالت
واملــآزق واملنهجيــة ،باعتبــار َّ
أن اإلبــداع األديب والفني

مســحور بتواشــج بــن «البنــاء والرؤيــة ،بــن بنــاء

ـرا ِع مــع وضــع قائــم يف اجِّتــاه وضــع آخــر حملــوم
الـ ِّ
حلــم ورؤيــ ٌة.
حصلــة هــو
بــه،
فاإلبــداع يف ا ُمل ِّ
ُ
ٌ

م ًعــا .وهــو املــكان املائــم لعمــل االختــاف؛ أي:
املباينــة عــى صعيــد اإلمضــاء بوصفــه أســ ُلو ًبا،

مســار االتصــال ،عــر انحــراف الدالئــل الرديــة
عــن مدلوالهتــا ،لينفتــح اخلطــاب عندئـ ٍ
ـذ عــى عــامل
منتهــك للبنــى الفنيــة القديمــة ورؤيــة تشــاكله يف
انتهــاك البنــى الذهنيــة القديمــة»( .عيــد1989 ،م،
ص.)7 :
الســامت ال ُبــدَّ َّ
َّ
أن يدعــم ذاتــه
إن خطا ًبــا هبــذه ِّ

بمرجعيــة تراثيــة مــا ،يتَّخذهــا َموطنًــا لتناصــات
حتريضيــة حتفيزيــة ،فيصــري اخلطــاب القصــي قــراءة

والســلطة.

عامــة هــو يف ذاتــه تفريــغ ،وشــكل مــن أشــكال

واحللــم :نــص مثــل أي نــص ينتجــه اإلنســان ،وأي

نــص كيفــام كان جنســه أو نوعــه أو نمطــه حيمــل
ٍّ
معنــى (يقطــن2006 ،م ،ص ،)200 :غــري َّ
ـص
أن نـ ّ

احللــم مــن طبيعــة خُمتلفــة ،ألنــه يــراءى للحــامل يف
خاصــا ُ
وخُمتل ًفــا ،وهــذا االختــاف
النــوم ،نســ ًقا ًّ
جيعلــه يتَّخـ ُ
ـذ كــام نــرى يف قصــص «حالــة» و«حنــن»
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و«مذيعــة» ،شــكل العجائبــي أو اإللغــازي ،ويف

 .)2263ومــا عــداه أضغــاث أحــام ،وأوهــام ال

والــردد والقلــق ،و قصــص (غــرق ،كابــوس ،تــردد،

والرؤيــا ختــرق بنيــة الثقافــة العربيــة بــدء ًا مــن البنيــة

«كأهنــا أنــت» ،و «خلــف الزجــاج املعاكــس» ،احلــرة
هنايــة) التأويــل ( .ابــن ســرين1988 ،م ،ص.)4 :
ففــي قصــة (حــال).

يتــأول كــا هــو
احللــم يمــر بعــدة مراحــل حتــى
ّ

موضــح عــى النحــو اآليت:

طائــل مــن وراءهــا ،وحبائــل مــن عمــل الشــيطان.
ـرب يف بنيــة النصــوص الرسديــة.
الدالليــة للغــة ،لتتـ ّ

ومنهــا إىل نظريــة املعرفــة والنبــوءات ،وأخــر ًا تصبــح
أداة أيديولوجيــة للخطابــات ،تســعى هبــا لتحقيــق

مرشوعيتهــا املعرفيــة يف عالقاهتــا باخلطابــات

الرائي ← الروائي ← الرؤيا ← املتلقي

األخــرى( .أبــو زيــد1994 ،م ،ص.) 39 :

املسؤول له→ التأويل →املسؤول

جــاءت يف القــرآن الكريــم بنيــة معرفيــة يف أدبيــات

↑

وقــد م َّثلــت رؤيــا النبــي يوســف عليــه الســام ،كــا

↓

بنية نص احللم

ويعــرف علــاء النفــس احللــم بأنه «نشــاط ال شــعوري
إبــداع وخت ّي ٌ
ــل
وتفريــغ للمكبوتــات ،ويف القصــة
ٌ

ـي لالنفعــال وحتريــر األحــداث ،فهــو بنــاء لغــوي
متثيـ ٌّ

لصــور جمانيــة ،اســتطاع القــاص مــن خــال وعيــه
بعــامل األحــام وخربتــه القرائيــة والعائليــة اســتثامرها
يف القصــص ،فحــاول ولــو بشــكل بســيط التمييــز بني
مــا كان منهــا رؤيــا ومــا كان منهــا أضغــاث .فقــد ميــز
العــرب بــن الرؤيــا واألضغــاث «فاملنامــات تعــد

عالمــات دالــة عــى األنســاق الثقافيــة» (الكعبــي،

فصــل نــر حامــد أبــو
2005م ،ص .)339 :ولقــد َّ
الصــادق
زيــد تعريــف «الرؤيــا» ،فذكــر َّأهَّنــا اجلــزء َّ

ألهَّنــا ُمرســل ٌة مــن عنــد اهلل ،وذلــك
مــن احللــم؛ َّ
ِ
ــم
«الر ْؤ َيــا مــ َن اهللَِ ،و ْ ُ
وفــق احلديــث الرشيــف ُّ
احْل ْل ُ
ِ
الشــي َط ِ
ان» (مســلم« ،)2261 ،والرؤيــا جــز ٌء
مــ َن َّ ْ
النبــوة» (مســلم،
مــن ســتة وأربعــن جــز ًءا مــن
ّ

املفرسيــن ،وشــكّلت الــرؤى واألحــام واملنامــات

نــي الثقافــة العاملــة والثقافــة الشــعبية ،بــا ينعكــس

عــى نصــوص احلازمــي ،وخاصــة نصــوص (حالــة
وحنــن وخلــف الزجــاج العاكــس) ،ولعــل احلازمــي

يف (حالــة) يعــرف متا ًمــا حديــث الرســول (صــى
اهلل عليــه وســلم) «الرؤيــا عــى ِر ْجــل طائــر مــا مل

ـت» (ابــن ســرين،
حيــدّ ث هبــا ،فــإذا حــدّ ث هبــا وقعـ ْ

1988م ،ص)3 :؛ لذلــك نجــد احلــامل يف القصــة

يته ّيــب مــن تفســر رؤيتــهُ ،خُيــاف مــن أن تقــع.

لذلــك حــاول احلــامل يف قصــة «حالــة» إطفــاء التلفــاز،

يــؤول حلمــه .وأغلــب األحــام
حــن بــدأ
املفــر ّ
ّ
ِ
ـــا حيــدّ ث هبــا املــرء نفســه ،ويعــرض
كانــت م َّ
لتخاويفهــا وأحزاهنــا وحريهتــا وترددهــا وقلقهــا،
وعليــه أغلــب قصــص املجموعــة املوســومة بــذات

األســاء (كابــوس ،حــرة ،تــردد ،حنــن) ،إذ ال
ختــرج عــن بنيــة احللــم مــن رسد شــذري خليــاالت
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عــدة متفاعلــة ومتناقضــة ،تصبــح ُمتخيــ ً
ا واحــدً ا
ٍ
قصــة تتحكَّــم فيهــا صــورة الواقــع .وصــورة
يف ك ُِّل
احللــم م ًعــا وحتــى لــو كانــت كلهــا منعكســات
للــون الرمــادي الــذي وســم لوحــة الغــاف؛ إالّ أن

508-481

- 1أحــام مفهومــة وهــي تذكرنــا باحليــاة اليوميــة،
مثــل (كيفــك).

- 2وأحــام واضحــة تذكرنا باملشــاعر واألحاســيس،
مثــل (حنني).

نــص احللــم وفــق» إيريــك فــروم» نــص لــه معنــى

 - 3أحــام غريبــة تتَّســم بعــدم التَّامســك والعبثيــة،

احلازمــي ،يبتغــي مــن ورائــه توصيــل رســالة ،ال

القــاص رس ًدا؛ إ َّمــا متوســط ال ُّطــول أو
وخيتــار
ُّ

نــص يــرده احلــامل يف قصــص
ومدلــول .وأي
ٍّ

مثل(:خلــف الزجــاج املكســور) و(حالــة)،

يمكــن ألي رســالة أن تكــون جمــرد هذيــان حتــى إن

ـرا جــدًّ ا؛ ممَّــا جيعــل احلــدث أقــرب إىل احللــم
قصـ ً

جــاءت يف ســياق احللــم .ولكــن اللجــوء إىل طــرح

الواقــع ،عــر عــامل انعــدام الشــعور ،وإدخــال احلــدث
غــر املعقــول مــكان احلــدث املنطقي مــا هــو إال ّ تعبري

عــن خمــاوف الــذات مــن الوجــود ،ومــن منعكســات
املجهــول والقــدر ،فاحللــم يعكــس هنــا تداخــات
الرغبــة والرهبــة واألمــل واالنكســار ،و ُك ُّلهــا
َّ

تعارضــات تنــوس بــن الواقعــي واخليــايل والواقــع
واملبهــمُ ،مســتخدم ًا آليــات احللــم يف التحويــل عــر
التجســيم والتمثيــل ،واعتــاده عــى التَّكثيـ ِ
ـف الــدَّ ِّال

عــى تركيــب احللــم دون رصــد التفاصيــل إال بعــد
املــرور يف النــوم واإلقامــةُ ،متخ ِّط ًّيــا حلــم املنــام إىل مــا

يشــبه حلــم اليقظــة ،إال أنــه يتذ ّكــر تفاصيــل أقــرب
إىل الواقــع مــع أنــه يدخــل الــذات يف فــراغ ،ويغــد

هــذا الفــراغ ملجــأ تبــث منــه الــذات واقعهــا عــر
ذائقــة فانتازيــة مليئــة باملفارقــات .

َّ
إن أحالمــه طازجــة ،وكأنــه يراهــا أمامــه ،ويــرد
تفاصيلهــا بــك ُِّل د َّق ٍ
ــة ،األمــر الــذي جيعلنــا نصنــف
قصصــه عــى ثــاث فئــات اختارهــا هــو:

الواقعــي.

وأضغــاث أحــام هــي أحــام خمتلفــة ،اختــاف

أحــداث الواقــع ،ليســت اختالطــات بقــدر مــا هــي

تنويعــات ألحداثنــا ،وانعــكاس ملامرســاتنا ،ألقدارنــا،

األمــر الــذي جيعلنــا نقــول إنــه ليــس هنــاك حكايــة
قائــا
باملعنــى التقليــدي ،فــكل قصــة تُشــك ُِّل ًّ
نصــا ً
يتكــرر يف القصــة هــو ذلــك اخليــط
بذاتــه ،ومــا
ّ
األمحــر البائــن والســميك ،الرابــط جلميــع القصــص

قصــي؛ بأحــداث متنوعــة ومتفرقــة
رسدي
كنــص
ٍّ
ٍّ
ٍّ
يف الزمــان واملــكان ،وبنصــوص وشــخصيات ُمتقاربــة
نــص
والســلوك ،إذ جعــل الكاتــب مــن ٍّ
الســات ُّ
ِّ
ـورا مرمــزة ،والنــول الــذي ســتغزل عليــه
احللــم ُصـ ً
احلكايــة كل نســيجها ُيــرز ألــوان احليــاة ألوانًــا يف
احللــم .ألوا ًنــا أربعــة رســمتها وعــرت عنهــا الفنانــة

«منــال الرويشــد» ،فانطال ًقــا مــن حضــور صــور
نصــا ُمهيمنًــا وفاعــ ً
ا يف القصــة ،بــرزت
«احللــم» ًّ
وظيفــة تكامليــة وتقابليــة بــن عاملــن يبــدوان يف

الظاهــر خمتلفــن ،بينــا حييــان عــى (عــامل انعــدام
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الشــعور والوعــي) ومــا حيفــل بــه مــن تفــكك وغرابة

يشــكل مــرآة عاكســة لنصــه مــن عــدّ ة اجتاهــات

ومــا ُحُييــل عليــه مــن عالقــات وعمــل ومشــاكالت

املنتــج الثــاين ،وبذلــك يكــون هــو املالــك

وبــن (نــص الواقــع) اليومــي ،كــا ُيواجهــه الــراوي،
وتأ ُّمــات.

ســواء نفســية أو اجتامعيــة ،أمــا القــارئ فهــو
احلقيقــي للنــص.

	-غــاف جمموعــة أضغــاث أحــام عبــارة عــن

ِ
ـمــ ُة:
َخـات َ

فضــاء مــن العالمــات والــدّ الالت ملــا يامرســه

يف هنايــة املطــاف ،وبعــد اســتنطاق عتبــات النــص

مــن وظيفــة إغرائيــة جاذبــة ّ
للــذات املتلقيــة.

ولوحــة الغــاف والعنــوان؛ يمكننــا القــولَّ :
إن

أحــام ممزوجــة مــن عــدّ ة ألــوان متداخلــة فيــا

صــورة الغــاف وعتبــة النــارش وعتبــة اإلهــداء

	-جــاءت اللوحــة الفنيــة يف جمموعــة أضغــاث

ـر ُّدد والقلــق أمــام أحــداث
ـص أظهــر احلــرة والـ َّ
النَّـ َّ
ِ
والســا ِم،
احليــاة ،و َع َكـ َ
والراحــة َّ
ـس رغبـ ًة يف احلَ ْسـ ِم َّ
واالطمئنــان وصفــاء الرسيــرة ،ودعــا إىل تغيــر

	 -لإلهــداء وظيفتــان :دالليــة وأخــرى تداوليــة

نغــر جمــرى
االســتكانة إىل أي حــدث طــارئ حتــى ِّ

	-عنــوان جمموعــة أضغــاث أحــام عبــارة عــن

العــادات والســلوكيات املجتمعيــة الســيئة ،وأدان

حياتنــا.

بينهــا ،وتلــك األلــوان ذات داللــة مضمــرة تــي

بــذات قلقــة ومنطلقــة يف آن واحــد.

حســب متظهــرات وجــوده ديف املجموعــة.

أيقونــة حتمــل الكثــر مــن الــدّ الالت ،إذ ّأهّنــا
تســتفز القــارئ وتســتدرجه لقــراءة النّــص.

وبنــاء عــى ذلــك ســنختم دراســتا ملوضــوع العتبــات

ـم النتائــج
النصيــة يف جمموعــة «أضغــاث أحــام» بأهـ ّ

املتوصــل إليهــا:

	 -تكمــن أمهيــة العتبــات النّصيــة يف إمكانيــة فهــم
النّــص واســتيعابه واإلحاطــة بــه مــن مجيــع

املصادر واملراجع
ً
أوال /املصادر واملراجع العربية:

جوانبــه الداخليــة واخلارجيــة.

	-أضافــت العتبــات النّصيــة يف جمموعــة «أضغــاث
أحــام» مجاليــة عــى النّــص ،إذ حتفــز القــارئ

عــى التســلل إىل أغــوار النّــص بحثــا عــن املعــاين

املضمــرة فيــه.
	-املؤ ّلــف هــو منتــج النّــص ومالكــه األول ،فهــو

القرآن الكريم.
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 أفضلية الرواية العربية على الشعر وإشكاالهتا التعليمية يف النقد املعاصر:حممد موسى البلولة الزين

أفضلية الرواية العربية على الشعر وإشكاالتها التعليمية في النقد المعاصر
)*(

محمد موسى البلولة الزين

 المملكة العربية السعودية،جامعة الجوف
)هـ1442/4/17  وقبل للنشر يف،هـ1441/12 /20 (قدم للنشر يف
 ومعرفـــة، ومواقـــف النقـــاد مـــن أفضليتهـــا عـــى الشـــعر يف هـــذا العـــر، هيـــدف هـــذا البحـــث إىل معرفـــة نشـــأة الروايـــة العربيـــة ومراحـــل تطورهـــا:ملخـــص البحـــث
 وج ــاءت يف، اعتم ــدت خط ــة البح ــث ع ــى املنهج ــن التارخي ــي والوصف ــي التحلي ــي. واخلط ــط الدراس ــية اجلامعي ــة،إش ــكاالت ع ــدم توس ــعها يف مناه ــج التعلي ــم الع ــام
ِّ  والبع ــض اآلخ ــر،يفضل ــون الش ــعر ع ــى الرواي ــة
ِّ وتوص ــل البح ــث إىل أن بع ــض النق ــاد يف ه ــذا الع ــر
يفضله ــا ع ــى الش ــعر واألجن ــاس
.مقدم ــة ومتهي ــد ومبحث ــن وخامت ــة
َّ
ـزز
َّ  وتتع ـ، وي ــزداد انتش ــارها وتأثريه ــا، تك ــون مفهوم ــة يف كل البيئ ــات العربي ــة، والرواي ــة العربي ــة إذا ُكتِ َب ــت باللغ ــة العربي ــة الفصح ــى.األخ ــرى؛ ألهن ــا مت ِّث ــل روح الع ــر
 وضعفهـــا يف اجلوانـــب الفنيـــة، وموضوعاهتـــا اجلريئـــة،العاميـــة
 تكمـــن يف لغتهـــا، وإشـــكاالت الروايـــة التعليميـــة.فـــرص اعتامدهـــا يف مناهـــج التعليـــم العـــريب وخططـــه
َّ
 وأن احلض ــور الق ــوي للرواي ــة يف التعلي ــم ال يتحق ــق إال باالس ــتعانة باملؤسس ــات التعليمي ــة واخل ــراء املختص ــن يف تطوي ــر. وبعده ــا ع ــن وس ــائل اإلع ــام والتقني ــة،اجلاملي ــة
. وفقــ ًا الحتياج ــات املجتم ــع،التعلي ــم وبراجم ــه ومناهج ــه
. اإلشكاالت، التأليف، التقليد، الفصحى، أفضلية، الرواية:كلامت مفتاحية
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The Preference of the Arabic Novel over Poetry and its Educational Problems in Contemporary Criticism
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Abstract: This research aims to know the emergence of the Arabic novel, its stages of development and positions, the critics ’attitudes towards its preference
over poetry in this era, and the problems of not being adopted in the public education curricula and university study plans. The research adopted the historical and
descriptive-analytical method. It contained an introduction, background, two themes, and a conclusion. The findings revealed that some critics prefer poetry over the
novel in this era. Others prefer the novel over poetry, and other genres represent the time’s spirit. Suppose the Arabic novel is written in the classical language. In that
case, it will be understood in all Arab environments. Its spread and influence will increase, and the chances of its adoption in Arab education curricula as well as plans
will be enhanced. In addition, the educational problems of the novel lie in its colloquial language, its bold themes, its weakness in the artistic and aesthetic aspects, and
its distance from the media and technology. Moreover, the strong presence of the novel in education can only be achieved by seeking help from educational institutions
and experts specialized in developing education, its programs and curricula according to the needs of society.
Keywords: novel, preference, classical, tradition, authorship, problems.
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مقدمة:

الثامــن عــر إىل بدايــة القــرن الواحــد والعرشيــن،

تعــدُّ الروايــة العربيــة جنســ ًا أدبيــ ًا حديثــ ًا ،ونتاجــ ًا

ومواضــع البحــث تقتــر عــى مــا توافــر للباحــث

بــن احلضــارة الغربيــة واحلضــارة العربيــة يف العــر

واملعــارصة بالدراســة والنقــد والتحليــل.

للتالقــح الثقــايف والفلســفي واالجتامعــي والفكــري
احلديــث ،ومـ َّـرت بمراحــل يف نشــأهتا وتطورهــا إىل أن

مــن مصــادر ومراجــع تناولــت الروايــة احلديثــة
أمــا الدراســات الســابقة التــي تناولــت أفضليــة

وصلــت إىل مرحلــة العامليــة ،وقــد أحدثــت الروايــة
املعــارصة جــدالً كبــر ًا بــن الن َّقــاد حــول أصلهــا

لــدي  -عــى حــد علمــي
املعــارص ،فلــم تتوافــر
َّ

وهــذا مــا دفعنــا للبحــث يف أفضليتهــا وإشــكاالهتا

مــا بــن أفضليــة الروايــة وإشــكاالهتا يف عنــوان

وأفضليتهــا عــى الشــعر ،وإشــكاالهتا التعليميــة.

التعليميــة.

الروايــة عــى الشــعر وإشــكاالهتا التعليميــة يف النقــد

واطالعــي  -دراســات أو أبحــاث معــارصة مجعــت
واحــد ،إال أن هنالــك مــن الكتــب املتخصصــة مــا

وأمهيــة البحــث تكمــن يف تســليطه الضــوء عــى

تنــاول أفضليــة الروايــة ،ولكــن بمســمى آخــر فمنهــا:

الشــعر ،وإبــراز إشــكاالهتا التعليميــة ،ووضــع أســس

اســتهله باحلديــث عــن نيــل نجيــب حمفــوظ جلائــزة

مواقــف النقــاد مــن أصــل الروايــة وأفضليتهــا عــى
مبدئيــة ملعاجلتهــا ،فض ـ ً
ا عــن إثــراء النقــد الروائــي،
وخدمــة اللغــة العربيــة وآداهبــا.

كتــاب (زمــن الروايــة) جلابــر عصفــور ،الــذي
نوبــل لــآداب ،وحديثــه عــن زمــن الروايــة ،وعــن
انحيــازه للقــص ،وتنــاول مــا بــن الروايــة والســرة

وحيــاول هــذا البحــث اإلجابــة عــن جمموعــة مــن

الذاتيــة ،وختــم كتابــه بمالحظاتــه يف الروايــة املغربية.

-مــا موقــف الن َّقــاد مــن أفضليــة الروايــة العربيــة

وأفضليتهــا عــى الشــعر بشــكل مبــارش ،ومل يتعـ َّـرض

-هــل اعتمــد الروائيــون مســتوى لغوي ـ ًا واحــد ًا

الروايــة) للدكتــور حمســن جاســم املوســوي ،فقــد

األســئلة أمههــا:

عــى الشــعر يف هــذا العــر؟

يف أعامهلــم الروائيــة ،أم تعــددت املســتويات
اللغويــة فيهــا؟

التوســع يف
مــا اإلشــكاالت التــي حالــت دونُّ
تدريــس األعــال الروائيــة والنقــد الروائــي يف

اجلامعــات واملــدارس؟

وحــدود البحــث الزمانيــة ،تبــدأ مــن هنايــة القــرن

إال أنــه يف كتابــه هــذا مل يتحــدث عــن أصــل الروايــة
إلشــكاالت الروايــة التعليميــة .وأمــا كتــاب (عــر
تنــاول فيــه العمــل اإلبداعــي بشــكل عــام ،وعــدد ًا
مــن الروايــات الغربيــة مثــل :هاملــت وفاوســت،
وحتــدَّ َ
ث عــن موضــوع إرادة الفــرد وإرادة ال َقــدَ ر بــن

وتعــرض للواقــع والطاقــة
دستوفســكي وهــاردي،
َّ
الروحيــة للفــن ،إال أن تناولــه قــد اقتــر عــى
الروايــات والروائيــن األجانــب ،ومل تكــن هنالــك
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مفاضلــة واضحــة للروايــة العربيــة مــع األجنــاس

واخلطــة املنهجيــة التــي قامــت عليهــا الدراســة مكونة

التعليميــة.

ـت يف املقدمــة أمهيــة
بأســاء املصــادر واملراجــع .تناولـ ُ

األخــرى ،وأيضــ ًا مل يتنــاول قضاياهــا وإشــكاالهتا

مــن مقدمــة ومتهيــد ومبحثــن وخامتــة ،وقائمــة

أصبحــت الروايــة املعــارصة حمــط أنظــار الن َّقــاد

الدراســة وأســئلتها وحدودهــا وأهدافهــا وخطتهــا

وازديــاد روادهــا ومجهورهــا واقــع ال مفــر منــه،

العربيــة ،اخترصتــه عــى مرحلتــي :التقليــد والتأليف.

والباحثــن ،وغــزارة إنتاجهــا وانتشــارها الكبــر،

ممــا يســتدعي دراســتها ورضورة توظيفهــا تعليميــ ًا
واجتامعي ـ ًا وفكري ـ ًا وثقافي ـ ًا .ومــن هنــا تــرز أهــداف

البحــث ونجملهــا يف اآليت:

املنهجيــة .وكان التمهيــد عــن نشــأة وتطــور الروايــة
واملبحــث األول عــن أفضليــة الروايــة عــى الشــعر،

ضــت فيــه إىل آراء النقــاد املختلفــة ،وقســمت
تعر
ُ
َّ
النقــاد إىل ثالثــة أقســام وفقــ ًا آلرائهــم ومواقفهــم

التعــرف إىل مواقــف النقــاد مــن أفضليــة
ُّ

مــن أفضليــة الروايــة عــى الشــعر .واملبحــث الثــاين

-الكشــف عــن إشــكاالت الروايــة التــي حالــت

صــت اخلامتــة
وخص
الروايــة ،والروايــة والتعليــم.
ُ
َّ

-تشــخيص إشــكاالت الروايــة التعليميــة

توصــل إليــه مــن نتائــج وتوصيــات ،وأعقبتهــا

الروايــة عــى الشــعر يف هــذا العــر.

دون التوســع يف تدريســها يف أنظمــة التعليــم.

وتصنيفهــا ،ممــا يســاعد يف وضــع معاجلــات
ِ
ُيســهم يف
يمكــن تطبيقهــا يف إطــار مؤســي،

توســيع نطــاق دراســتها يف مناهــج التعليــم،
ويو ِّظفهــا توظيفــ ًا علميــ ًا وعمليــ ًا حي ِّقــق

أهــداف التعليــم العامــة واخلاصــة.

ـت فيــه لغــة
عــن إشــكاالت الروايــة التعليميــة ،تناولـ ُ
مبســط ملوضوعــات البحــث ،وأهــم مــا
لعــرض َّ
باملصــادر واملراجــع التــي ر َفــدَ ت البحــث باملعرفــة
واخلــرة العلميــة البحثيــة.

ـدت ،وأرجــو أن أكــون قــد ُو ِّفقت،
وحســبي أين اجتهـ ُ

ومــا توفيقــي إال باهلل.

وطبيعــة البحــث اقتضــت اتبــاع أكثــر مــن منهــج،

متهيد :نشأة الرواية العربية:

ومراحــل تطورهــا ،ويف أفضليــة الروايــة عــى الشــعر

منهــم يــرى أهنــا عربيــة األصــل واملنشــأ ،ومــن هؤالء

فاســتخدمت املنهــج التارخيــي يف نشــأة الروايــة
ُ

اعتمــدت املنهــج الوصفــي
وإشــكاالهتا التعليميــة،
ُ
التحليــي ،الــذي يقــوم عــى املالحظــة واالســتقراء،

ثــم التصنيــف والتحليــل ،ثــم التوصيــف واخلــروج
بالنتائــج.

اختلــف األدبــاء يف أصــل الروايــة العربيــة ،فريــق

عبــد امللــك مرتــاض (مرتــاض1998 ،م) ،ومفقــودة

صالــح (صالــح2002 ،م) ،وفــاروق خورشــيد

(خورشــيد1982 ،م) .وفريــق آخــر يــرى أهنــا غربيــة
األصــل ،وهــي مــن ثــار تأ ُّث ِ
ــر العــرب بالغربيــن
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يف عــر النهضــة ،ومــن هــؤالء أنيــس املقــديس
(املقــديس1977 ،م) ،وأنــور اجلنــدي (اجلنــدي،

ـدت طرائقهــم يف
(الشــنطي2006 ،م) ،إال أننــي اعتمـ ُ
التأليــف ،فقســمتُها إىل مرحلت ِ
َــن مهــا:

1985م) ،ومحــدي الســكوت (الســكوت2000،م)،

أ /مرحلــة التقليــد :ومتتــد هــذه املرحلــة مــن هنايــة

(دراج1999 ،م) ،وحممــد كامــل اخلطيــب (اخلطيــب،

وهــي مرحلــة الرتمجــة والتعريــب للروايــة الغربيــة

وعزيــزة مريــدن (مريــدن1971 ،م) ،وفيصــل دراج
1990م).

القــرن الثامــن عــر إىل بدايــة القــرن التاســع عــر،

(اجلنــدي1985 ،م) .ومــن أوائــل املرتمجــن يف هــذه

واليبــوري يدعــو إىل جتــاوز املقاربــات التقليديــة يف

املرحلــة :رفاعــة رافــع الطهطــاوي وحممــد عثــان

تالقــح األجنــاس ،واملفهــوم العــام للبنيويــة التكوينيــة

أســهموا يف ترمجــة العديــد مــن القصــص (حممــد،

حتديــد أصــل ونشــأة الروايــة ،ويســتبدهلا بعمليــة

(اليبــوري1993 ،م) .وأحســب أن اليبــوري يف
مقارباتــه قــد تأ َّثــر بالغربيــن يف اعتــاده عــى تالقــح
األجنــاس والبنيو َّيــة التكوين َّيــة.

جــال ،باإلضافــة إىل املهاجريــن الســوريني الذيــن

2006م).

أمــا التعريــب ،فظهــر إىل جانــب الرتمجــة ،وكانــت
ـرف يف أحــداث
بدايتــه بتعريــب الشــخصيات ،والتـ ُّ

وإذا كان ميخائيــل باختــن قــد أرجــع الروايــة الغربيــة

القصــة لتناســب اجلــو العــريب ،وال خيتلــف التعريــب

يتعلــق منهــا بالفلكلــور (باختــن1990 ،م) ،فــإن

هــذه املرحلــة ،ومــن أشــهر األعــال األدبيــة الغربيــة

إىل جذورهــا يف القصــص اليونــاين ،والســيام مــا

العــرب أيضــ ًا هلــم تراثهــم الــردي الغنــي ،وهلــم

اتصاالهتــم باألمــم األخــرى ،فأ َّثــروا وتأ َّثــروا،
وعربــوا ،وعندمــا َشــعروا بــرورة التاميــز
وترمجــوا َّ
عــن التأثــر الغــريب ،أنتجــوا الروايــة املعــارصة،

وترمجوهــا إىل اللغــات األجنبيــة ،ونافســوا هبــا األمــم
األخــرى ،بــل وأوصلتهــم إىل العامليــة.

عــن الرتمجــة مــن حيــث اخلصائــص واإلشــكاالت يف
عرهبــا
التــي ُع ِّر َبــت (البؤســاء) لفكتــور هيجــوَّ ،
حافــظ إبراهيــم عــن الفرنســية ،و (ماجدولــن) التــي

عرهبــا املنفلوطــي ،وغريمهــا مــن الروايــات (حممــد،
َّ

2006م).

ب /مرحلـــة التأليـــف :وتبـــدأ مـــن بدايـــة
القـــرن التاســـع عـــر إىل أوائـــل القـــرن الواحـــد

تدرجــت مــن
وهــذا يؤكِّــد أن الروايــة العربيــة قــد َّ

والعرشيـــن ،ويف هـــذه املرحلـــة عاشـــت الروايـــة

عــى طريقتهــم ،فمنهــم مــن اعتمــد التاريــخ ،ومنهــم

الغـــريب .إىل أن اســـتطاعت إجيـــاد ُهويتهـــا بتوظيـــف

قســم األدبــاء هــذه املراحــل
مرحلــة إىل مرحلــة ،وقــد َّ

مــن اعتمــد عوامــل االزدهــار ،ومنهــم مــن اعتمــد
التحــوالت السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة

يف رصاع بـــن تياريـــن :الـــراث العـــريب ،والوافـــد
الـــراث واإلفـــادة مـــن الوافـــد الغـــريب (وتـــار،

1990م) .وظهـــرت القصـــة التارخييـــة واإلســـامية
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واالجتامعيـــة ،والوطنيـــة والقوميـــة (حممـــد2006 ،م).

املبحث األول :أفضلية الرواية عىل الشعر:
ِ
ِ
العــرب
والروايــة الن َّقــا َد
الشــعر
شــغلت قضيــ ُة
َ
يف العــر احلديــث ،خاصــ ًة بعــد الرتاجــع الــذي

احلـــدود الفاصلـــة بـــن األجنـــاس األدبيـــة ،وجـــاءت

ـم البــاد العربيــة،
ـم األعاجـ ُ
الــدول املتتابعــة؛ إذ َح َكـ َ
ِ
ـس احلـكَّام ،التــي كانــت تُشـكِّل
وغا َبــت منابـ ُـر وجمالـ ُ
ِ
َ
التنافــس بــن الشــعراء واألدبــاء ،يف حــرة
ميــدان

ويف مطل ــع العق ــد اخلام ــس م ــن الق ــرن العرشي ــن ،وبع ــد

هزيم ــة الع ــرب يف ع ــام 1967م ،ب ــدأ الروائي ــون الع ــرب
يف البحـــث عـــن صيـــغ جديـــدة للروايـــة ،واختفـــت

قصيـــدة النثـــر ،وكانـــت مت ِّثـــل انحـــراف الشـــعر نحـــو

النثـــر ،وتقاطعـــه مـــع فـــن الروايـــة (يقطـــن2012،م).

شــهده الشــعر واألدب بشــكل عــام يف عــر

ومنـــذ هنايـــة القـــرن العرشيـــن وإىل بدايـــة القـــرن

املهتمــن بــاألدب والعلــم
النقــاد والعلــاء واحل ـكَّام
ِّ

تدعـــو إىل املعـــارصة والتفتُّـــح والتغريـــب ،ومواكبـــة
روح العـــر (معيـــكل2010 ،م) ،وتو َّلـــدت أشـــكال

ويف عــر النهضــة (مــن هنايــة القــرن الثامــن عــر

وإىل منتصــف القــرن التاســع عــر) ،احتـ َّ
ـك العــرب

الروائـــي (يقطـــن1985 ،م) ،وختـــرق املألـــوف بكـــر

التعليــم ،واالبتعــاث إىل الغــرب ،والطباعــة

الواحـــد والعرشيـــن ،ظهـــرت الروايـــة اجلديـــدة التـــي

غـــر تقليديـــة للروايـــة العربيـــة ،تقـــوم عـــى التجريـــب

والعلــاء.

بالغربيــن ،واســتفادوا مــن عوامــل االزدهــار:

أفـــق التوقـــع ،وترفـــض النمذجـــة والتنميـــط ،وصـــوالً
ٍ
ٍ
مغايـــرِ ،قوامـــه التجـــاوز والتجديـــد
منجـــز روائـــي
إىل

واجلمعيــات وجهــود املســترشقني ،وو َّظفوهــا يف

واملتت ِّب ــع لتط ــور الرواي ــة العربي ــة من ــذ نش ــأهتا إىل بداي ــة

يف التالقــح بــن احلضــارة العربيــة واحلضــارة الغربيــة،

بمرحلتـــن ،مهـــا :مرحلـــة التقليـــد ومرحلـــة التأليـــف.

املــدارس األدبيــة :الكالســيكية والرومانســية

(الشـــوابكة2013 ،م).

مـــرت
القـــرن الواحـــد والعرشيـــن ،جيـــد أهنـــا قـــد َّ
قامـــت فيهـــا الروايـــة عـــى الـــراث العـــريب وعـــى
تقليـــد النمـــوذج الغـــريب ،إال أهنـــا قطعـــت صالهتـــا

والصحافــة ،والرتمجــة ،ودور الكتــب ،واملجامــع
خدمــة احلركــة األدبيــة والنقديــة ،وكان هلــا دور كبــر

والتأ ُّثــر والتأثــر املتبــادل بــن الثقافتــن ،وظهــرت

والواقعيــة والرمزيــة وغريهــا ،و َبـ َـر َزت أجنــاس أدبيــة

جديــدة مل تكــن موجــودة بشــكل مؤ ّطــر لــه يف الرتاث

وحتـــررت مـــن هيمنـــة الروايـــة الغربيـــة،
بالـــراث،
َّ
وأنتجـــت روايـــة جديـــدة ومعـــارصة ،كـــرت ُأ ُفـــق

واملرسحيــة ،والروايــة وغريهــا.

الطموحـــات بتصويرهـــا للواقـــع ،ومتثيلهـــا لـــروح

خيــرج النقــاد العــرب املعــارصون يف تصنيفهــا عــن

التوقـــع ببلوغهـــا مرحلـــة التجريـــب الروائـــي ،ول َّبـــت

وعرفـــت بنفســـها بوصوهلـــا إىل العامليـــة.
العـــرَّ ،

األديب العــريب ،ومنهــا :املقالــة ،والقصــة ،القصــرة،
واألجنــاس األدبيــة اجلديــدة التــي ســبق ذكرهــا ،مل

ســطوة النظــرة الغربيــة الكالســيكية لألجنــاس،
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عــا ن ُِســب إىل أرســطو مــن
فق َّلــا خيــرج هــؤالء َّ

عــى مواقفهــم النقديــة مــن الروايــة يف بدايــة مراحلهــا

هــؤالء النقــاد العــرب املحدَ ثــن الذيــن اهتمــوا

إىل قســمني:
أوالً :قســم حمافــظ جــاء بعــد انحطــاط األدب يف عرص

تقســيم لألجنــاس األدبيــة (حممــد1998 ،م) .ومــن
باألجنــاس األدبيــة عــى ســبيل املثــال :حممــد غنيمــي

هــال (هــال2009 ،م) ،وعــز الديــن إســاعيل

(إســاعيل2013،م) ،وعبــد الفتــاح كيليطــو
(كيليطــو2006 ،م) وغريهــم.

األوىل؛ أي يف مرحلتــي الرتمجــة والتعريب ،وانقســموا

الــدول املتتابعــة ،وبدايــة عــر النهضــة .وهــؤالء
اســتمدوا نموذجهــم مــن الــراث العــريب ،والشــعر
مفضــل عــى كل األجنــاس األدبيــة بــا فيهــا
عندهــم َّ

أمــا موقــف النقــاد العــرب إزاء التطــورات يف عــر

القصــة والروايــة ،والقصــة أو الروايــة عندهــم دخيلــة

جديــد ،وهــذا القســم اســتمدَّ نموذجــه مــن الــراث

هيــدف إىل خدمــة املســتعمر ،ويعمــل عــى حماربــة
ِ
الق َيــم واملبــادئ واألخــاق العربيــة اإلســامية؛ أي
حكمــوا عليــه مــن منظــور أخالقــي ،ومــن هــؤالء

النهضــة ومــا ســبقه ،ففريــق منهــم اتِّباعــيَ ،ح َ
افظ عىل
تراثــه األديب والنقــدي ،و َع ِمــل عــى إحيائــه وبعثه من
األديب العــريب القائــم عــى الشــعر .وفريــق مجــع بــن

عــى العــرب ،وهــي يف نظرهــم فــن غــريب األصــل،

ـمي ُك ُتــب التخ ُّيــات الرسدية
حممــد عبــده ،الــذي يسـ ِّ

االتِّبــاع واالبتــداع؛ أي أنــه حافــظ عــى الــراث ،وال
مانــع لديــه يف االســتفادة مــن كل جديــدُ ،ي ْس ِ
ــهم
يف تطــور ورقــي ور ْف ِ
ــد احلركــة األدبيــة ،وال يــزال
ُ ِّ َ
الشــعر عنــد هــؤالء يف املرتبــة األوىل ،أمــا الــرد

أقــدر مــن
يــرد عــى الذيــن يزعمــون أن القصــة
ُ

واالســتفادة مــن مســتجدات احلضــارة الغربيــة.

(إبراهيــم2008 ،م ،ص « :)22 :إذا كانــت القصــة

فريجعونــه إىل جــذوره يف الــراث العــريب،
عندهــم ِّ
وفريــق جتديــدي متأ ِّثــر بالثقافــة الغربيــة ،متـ َّـرد عــى

وثــار عليــه ،وخاصــة الشــعر ،ودعــا
الــراث األديب
َ
إىل التجديــد يف أجناســه شــك ً
ال ومضمونـ ًا ،بــل وتأ َّثــر

بالكتابــات الرسديــة الغربيــة احلديثــة وبأجناســها،

كالقصــة واملرسحيــة والروايــة وغريهــا ،وبــدأ يف
ترمجتهــا وتعريبهــا وتقليدهــا ،إىل أن وصــل إىل مرحلــة
النضــج يف تأليفهــا.

وقــد انعكــس هــذا االنقســام بــن األدبــاء والنقــاد

«بكتــب األكاذيــب الرصفــة وكتــب اخلرافــات»
(إبراهيــم2013 ،م ،ص .)17 :وتوفيــق احلكيــم
الشــعر عــى تصويــر دقائــق احليــاة وتفاصيلهــا ،يقــول

ـور اإلنســان يف حياتــه ،فــإن األدب يصــور الفكــر
تصـ ِّ
يف حيــاة اإلنســان» .والقصــة عنــد الرافعــي أدب
رخيــص ،حيـ ُّ
ـط مــن َقــدْ ِر َصاحبــه ،والــذي هيتــم هبــا،
ويعمــل عــى معاجلتهــا فهــو ليــس» أه ـ ً
ا ألن يكــون

مــن أصحــاب االمتيــاز يف األدب؛ إذ مل تكــن القصــة

عنــده إال رضبـ ًا مــن العبــث ولو ًنــا مــن ألــوان األدب
ـح
فصـ َ
الرخيــص» (العريــان2017 ،م ،ص .)182 :و َأ َ
الرافعــي عــن رفضــه للروايــة ،حلملهــا بــذور التمـ ُّـرد
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ـوالت املجتمــع ،فالروايــة عنــده
والوعــي اجلديــد لتحـ ُّ
فجــور بالكتابــة (بــرادة1996 ،م).

يفضلــون الشــعر عــى
والعقــاد مــن املحدَ ثــن الذيــن ِّ

ـس وأوفـ ُـر
القصــة ،فالشــعر عنــده أعــى مرتبــة وأن َفـ ُ
ــت وزادت بالغــ ًة،
حمصــوالً مــن القصــة ،وإن ارت َق ْ
يقــول (العقــاد2013 ،م ،ص« :)20 :وقــد يكــون
ـب قرحيــة ،وأنفـ َ
ـذ بدهيــة مــن الشــاعر
الــراوي أخصـ َ
ُّ
تظــل بعــد هــذا يف
أو الناثــر البليــغ ،ولكــن القصــة

مرتبــة دون مرتبــة الشــعر ،ودون مرتبــة النقــد أو البيان
املنثــور» .ويــرى «أن الشــعر أن َفــس مــن القصــة ،وأن

حمصــول مخســن صفحــة مــن الشــعر الرفيــع ،أوفــر

مــن حمصــول هــذه الصفحــات مــن القصــة الرفيعــة»

(العقــاد2017 ،م ،ص ،)239 :وينــادي العقــاد
ـوع األجنــاس عنــد األدبــاء ،ال أن يعتمــد األديــب
بتنـ ُّ
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النــاس ،والرتويــج ألفكارهــم اليســارية ،وذكــر

تعــر
«أن القصــة عنــد أصحــاب الدعــوة الشــيوعية ِّ
أرشف أبــواب األدب؛
عــن روح العــر ،وهــي
ُ
ِّ
لبــث الدعايــة
للج َهــاء ،وتصلــح
ألهنــا تكتــب ُ
الشــيوعية ،وحيرصوهنــا يف القضايــا االجتامعيــة»

(العقــاد2013 ،م ،ص .)22 :والشــعر عنــده مبعثــه

العواطــف ،فقليلــه مــيء بالدفقــات الشــعورية ،التــي
ال جتدهــا يف الكثــر مــن صفحــات الروايــات ،و»قلنــا
إن قليـ َـل الشـ ِ
ـعر حيتــوي مــن الثــروة الشــعورية ،مــا
ليســت حتتويــه الصفحــات املطــوالت مــن الروايــات»

(العقــاد2017 ،م ،ص .)242 :والعقــاد هنــا ال ينفــي
وجــود القصــة ،وال يلغــي دورهــا ،وإنــا يعــرف

ـوع يف أجناســه ،إال
بوجودهــا ،ويدعــو األديــب ألن ينـ ِّ
أن القصــة يف نظــره أدنــى مرتبــة مــن الشــعر ،والعقــاد

عــى جنــس القصــة فقــط ،ألهنــا ليســت األفضــل،
وإن اســت ْ
ُخ ِد َم فيهــا التحليــل النفــي ،وهدفــت إىل
اإلصــاح االجتامعــي ،يقــول (العقــاد2017 ،م،

العقــاد مــع أنــه ناقــد جمــدد ومــن دعــاة الرومانســية،

الشــعر ،وال أســتزيد مــن القصــص يف الكتــب التــي

املثــال  -روايــة اســمها (ســارة).

ص« :)239 :أوال :إننــي أســتزيد مــن دواويــن

أقتنيهــا ...إن القصــة ليســت بالعمــل الوحيــد الــذي
حيســب لألديــب ،وإهنــا ليســت بأفضــل الثمــرات

التــي تثمرهــا القرحيــة الفنيــة ،وإن اختاذهــا معرضــ ًا

يمجــد الشــعر ،وجيعلــه يف املرتبــة األوىل ،واألديــب
ِّ
عنــده يبــدع يف أكثــر مــن جنــس أديب ،وال شــك أن
إال أنــه شــاعر لــه دواوينــه ،وروائــي لــه  -عــى ســبيل
ويتبعــه األســتاذ عــي العــاري يف تفضيلــه للشــعر

عــى القصــة ،واصفـ ًا القصــة بقلــة الفائــدة ،وجمتمعهــا
بأنــه أقــل ثقافــة وذوقـ ًا مــن جمتمــع الشــعر ،ويــرى أن

للتحليــل النفــي أو لإلصــاح االجتامعــي ،ال
يفرضهــا رضبــة الزب عــى ِّ
كل كاتــب».

التــي تــروج بينهــا القصــة ،ال ترتقــي يف الثقافــة

العقــاد ،فالشــيوعيون يكتبوهنــا الســتقطاب عا َّمــة

الشــعر وتشــعر بمعانيــه (العقــاد2017 ،م).

وتأخــذ القصــة بعــد ًا سياســي ًا واجتامعيــ ًا عنــد

القصــة كثــرة األدلــة قليلــة املحصــول ،وأن الطبقــة
والــذوق والتمييــز ،مرتقــى الطبقــة التــي تفهــم
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وأنــور اجلنــدي يف مرحلــة الرتمجــة والتعريــب للقصــة

يســتمد مقوماتــه مــن األدب اليونــاين الــذي يقــوم

(الروايــة) وغريهــا ،وبــن الــراث األديب العــريب،

احلــي
األورويب احلديــث ،وهــي :الوثنيــة ،واألدب
ِّ
الرصيــح ،والعبوديــة (اجلنــدي1985 ،م) ،والعــريب
حيمــل أخالقــ ًا ِقوامهــا الديــن والعــادات والتقاليــد

يعمــق اخلــاف بينهــا وبمختلــف أســائها
الغربيــةِّ ،
ويرجــع ذلــك إىل أن طبيعــة الفــرد العــريب وتركيبتــه

النفســية واالجتامعيــة ،التــي ال تتَّفــق مــع الشــخصية
الغربيــة ،يقــول (اجلنــدي1985 ،م ،ص:)316 :

«ومصــدر هــذا االختــاف يرجــع إىل خالفــات عميقة
يف الذاتيــة واملــزاج النفــي ،والطابــع االجتامعــي بــن
اآلداب الرشقيــة القديمــة ،وبــن اآلداب الغربيــة

قديمهــا وحديثهــا ،وبــن األدب العــريب الــذي صاغــه
القــرآن واإلســام» ،وشــ َّن اجلنــدي حربــ ًا شــعواء

عــى القصــة الغربيــة املرتمجــة إىل العربيــة ،فاهتمهــا

بأهنــا أفســدت اللغــة ،ونــرت العام َّيــة ،ونقلــت
اإلباحيــات إىل املجتمــع العــريب (اجلنــدي1985 ،م)،

ويــرى أن «القصــة يف كل هــذا ليســت صــورة للحيــاة،

وليســت مــن واقــع احليــاة ،ولكنهــا أداة مــن أدوات

الغــزو النفــي االجتامعــي للمجتمعــات والشــباب
والفتيــات الغريــرات ...وتلتمــس قواعــد التحليــل

وفر َضهــا عــى األدب
النفــي التــي أذاعهــا فرويــدَ ،

بعا َّمــة والقصــة بالــذات» (اجلنــدي1985 ،م ،ص:
.)319

واملجتمــع العــريب جمتمــع حمافــظ ،يرفــض كل دخيــل

عــى البيئــة العربيــة ،خاصــة يف الفــرة الكولونياليــة،
الســيام وأن مفاهيــم الفكــر اإلســامي ِ
وق َي َمــه ال
تقــر مفهــوم الثقافــة العامليــة الغربيــة ،التــي تفــرض
ُّ

ســيادهتا عــى ثقافــات األمــم ،وأن األدب األورويب

عــى ثالثــة عنــارص ،كان هلــا أبعــد األثــر يف األدب

والتاريــخ ،وإبداعــ ًا يرتكــز عــى تــراث أديب خالــد،
فــا يمكــن أن يقبــل بالدونيــة والتبعيــة للمســتعمر

الغــريب ،وليــس مــن الســهل أن يتق َّبــل ثقافتــه وأدبــه
منــذ الوهلــة األوىل ،ويــذوب فيهــا متجاهــ ً
ا كل

مــا لديــه مــن إرث وتــراث وفكــر ش ـكَّل شــخصيته،
ـت وجــوده ،بــل وكل مــا يقــوم بــه يعــدُّ مقاومــة
وث َّبـ َ

للمســتعمر ونفــور ًا عــن فكــره وأدبــه وأدواتــه
ووســائله املشــبوهة.

متجــد الــراث وبخاصــة
والنزعــة املحافظــة التــي ِّ

الشــعر وجتعلــه يف املرتبــة األوىل ،مازالــت هلــا
وجودهــا مــا بعــد الفــرة الكولونياليــة وإىل عرصنــا

هــذا (عــر العوملــة)؛ أي مــن منتصــف القــرن

العرشيــن إىل بدايــة القــرن الواحــد والعرشيــن،
وهــذا هــو الدكتــور حممــد عبــد املطلــب يــر ُّد عــى

الناقــد الكبــر جابــر عصفــور يف كتابــه (زمــن
الروايــة) ،الــذي صــدر بعــد انتشــار روايــة (عــارة

يعقوبيــان) لعــاء األســواين ،والتــي ح َّققــت نســبة
توزيــع عاليــة ،يقــول (عبــد املطلــب2008 ،م ،ص:

لنــص
« :)1لكــن ينبغــي أال ننســى أن أكــر توزيــع
ٍّ
عــريب مــن نصيــب أعــال نــزار قبــاين ،التــي بلغــت
يروجــون للروايــة يســتندون
مليــوين نســخة ،والذيــن ِّ
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إىل أن الشــعر يرتبــط بزمــن العبوديــة ،وهــي مقولــة ال

صحــت هــذه املقولــة،
أســاس هلــا مــن الصحــة ،ولــو َّ
فهــل كان أمــل دنقــل ،وصــاح عبــد الصبــور،

وأمحــد عبــد املعطــي حجــازي يدعــون إىل العبوديــة؟!
هنــاك محلــة عــى الشــعر ،هتــدف إىل خدمــة العوملــة،

ولعلــك تالحــظ أن أكــر اجلوائــز يف عاملنــا العــريب
مكرســة للمهرجانــات والروايــة”.
َّ

وتعقيبـ ًا عــى مــا ذكــره الدكتــور حممــد عبــد املطلــب،

أرى أن عبــارة (األكثــر توزيعــ ًا أو مبيعــ ًا) اجلاهــزة،
التــي ُت ْط َلــق للتعبــر عــن انتشــار الروايــة الواســع،
ال تكفــي إلثبــات أفضليتهــا عــى األجنــاس األدبيــة
األخــرى ،فهنــاك روايــات رديئــة شــك ً
ال ومضمون ـ ًا،

538-509

يفضــل القصيــدة ،فهــي أنفــاس حياتــه
فــا بــرح ِّ

األزليــة ،وهــو يــدرك خاص َّيــة ِّ
الشــعر الوظيفيــة ،التي
ال جيدهــا يف الروايــة ،خاصيتــه اللغويــة ِ
والق َيميــة،
أيضــا ،وهــذا مــا يتامشــى مــع
والتعبرييــة والثوريــة ً
طبيعــة العــريب ومأثــوره كذلــك .واأل َّمــة العربيــة ُأ َّمــة
ِشــعر ،كانــت تستشــعره يف وعيهــا اجلمعــي ،وحتفظــه
وتتناقلــه مــن جيــل إىل جيــل ،حتــى أصبــح أحــد

العنــارص التــي تش ـكِّل ُُهو َّيتهــا (الفيفــي2020 ،م).

يــر َ
ون أن الــرد رؤيــة
و ُي َعــارض الفيفــي الذيــن َ
عرصيــة ،وذلــك ملــا يف الروايــة مــن َتع ٍ
ــدد وثــراء
َ
ّ
وســعة ،غــر أن تلــك النظــرة _ يف رأيــه _ ســطحية؛

ومرتهـــلة ،فكــا
ألهنــا تَغفــل أن تقنيــة الراويــة بدائيــة
ِّ
كانــت ال تُناســب احليــاة ال َق ِل َقــة وغــر املســتقرة يف

وضعيفــة مــن الناحيــة اجلامليــة الفنيــة ،ولكنهــا
ُحظِ َيــت بتغطيــة مؤسســات إعالميــة ،ووســائط
ُــرى
تقن َّيــة ِّ
متنوعــة ،ورشكات دعايــة وإعــان ك ْ َ

املجتمــع العــريب القديــم ،فإهنــا يف املقابــل ال تُناســب
احليــاة الرسيعــة وال َق ِل َقــة يف عرصنــا احلديــث (الفيفي،

توزيعهــا وانتشــارها ،فنحــن لســنا بحاجــة إىل مثــل

وممــا ســبق يتضــح أن الروايــة وجــدت معارضــة

فو َجــدَ ت رواجــ ًا كبــر ًا زاد مــن
غــر
متخصصــةَ ،
ِّ
هــذه املؤسســات والــركات ،وإنــا نحــن بحاجــة إىل
ـب عــى دراســة
مؤسســات أكاديميــة متخصصــة ،تن َكـ ُّ

وتقومهــا مــن
األعــال الروائيــة العربيــة ،وتقيمهــا ِّ
الناحيــة العلميــة واإلبداعيــة؛ ألن الروايــة نتــاج أديب
إبداعــي ،جيــب أن يو َّظــف توظيفــ ًا ســلي ًام يف خدمــة

التعليــم واملجتمــع.

أمــا الدكتــور عبــد اهلل بــن أمحــد الفيفــي فــرى أن مــا
ُي َشــاع عــن الروايــة بأهنــا ديــوان العــرب املعــارص ،إنام
ِ
رتفــن ،وأ َّما الشــعب
يــأيت من قبــل روائ ِّيــن أو َن َقــدَ ة م َ

2020م).

قويــة مــن نقــاد األدب احلديــث واملعــارص املحافظــن
ومــن بعــض املجدديــن ،فقــد اســتخدموا احلجــج
األخالقيــة واأليدولوجيــة ،والتعبرييــة الفنيــة أحيانـ ًا،

فالقصــة أو الروايــة يف نظرهــم ،مــن أدوات املســتعمر،
التــي تســتهدف األمــة العربيــة وتراثهــا األخالقــي
واألديب ،وهــذه النزعــة الثوريــة املحافظــة جعلتهــم

أكثــر متســك ًا برتاثهــم األديب ،فــكان الشــعر أعــى
مرتبــة مــن بــن أجناســهم ،فلــم يقبلــوا بغــره بدي ـ ً
ا

ألن يكــون ديوانــ ًا للعــرب؛ ألنــه _ يف نظرهــم _
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أوفــر حمصــوالً مــن القصــة والروايــة ،ويمثــل ذاهتــم
وهويتهــم ،ويرتقــي هبــم اجتامعيــ ًا ،باإلضافــة إىل
ُ

وظيفتــه اللغويــة والتعبرييــة والثوريــة ،لذلــك نــرى

أن رفضهــم للقصــة الغربيــة املنشــأ أمــر طبيعــي؛ ألهنــا
ال تتحقــق فيهــا خصائــص الشــعر ،التــي انطبعــت
عليهــا ذائقتهــم ،ممــا جيعــل الشــعر يقــاوم أكثــر،
وحيــاول أن يظـ َّـل يف موقعــه ديوان ـ ًا للعــرب يف األدب
احلديــث واملعــارص.

وبعــد اطالعــي عــى احلجــج والرباهــن ،التــي

صاغهــا النقــاد القدامــى وبعــض النقــاد املحدَ ثــن
يف تفضيلهــم للشــعر عــى ســائر األجنــاس األدبيــة
حاولــت أن أغــوص يف طبيعــة الشــعر
األخــرى،
ُ
ـدت أن هنــاك مــن الوظائــف الذاتيــة
ووظائفــه ،فوجـ ُ
واملصاحبــة للشــعر ،مــا جيعلــه يتاميــز عــن غــره مــن

األجنــاس األدبيــة ،فمنهــا :التنــوع يف األســاليب

التعبرييــة ،وقــوة املوضوعــات وحيويتهــا ،والتجســيم
والتشــخيص ،وتراســل احلــواس ،واإلحيــاء
والتلميــح ،واإلجيــاز والتكثيــف ،واملوســيقا واإليقــاع
ومــا فيهــا مــن روح غنائيــة ِ
مطربــة ،والتخييــل الــذي

جيعــل املتلقــي مشــارك ًا يف صناعــة الصــورة اجلامليــة
ـر عــن وجدانــه،
التــي تناســبه ،وتشــبع دواخلــه وتعـ ِّ

وال يفوتنــي أن أذكــر فـ َّن اإللقــاء الشــعري ،ومــا فيــه
ونــرات
ــره لغــة اجلســد،
ُ
مــن مت ُّثــل للمعــاينُ ،ت ْظ ِه ُ

واملتلونــة وفقــ ًا للمعنــى واحلالــة
املتنوعــة
ِّ
الصــوت ِّ
الشــعورية ،كل هــذه الوظائــف جمتمعــ ًة أكســبت

الشــعر قــوة اخلطــاب اجلامهــري ،ورسعــة التأثــر

والتفاعــل املبــارش مــع املتلقني ،وهــذا ال يتوافــر بنفس

هــذا املســتوى يف الروايــة ،التــي تعنــى بالتفاصيــل
احلياتيــة اليوميــة ،وحتتــاج إىل وقــت طويــل لكتابتهــا

وطباعتهــا ونرشهــا ،ويتــم تل ِّقيهــا بالقــراءة الفرديــة،
نفضــل الشــعر عــى الروايــة،
إال أن هــذا ال يعنــي أننــا ِّ

فلــكل جنــس خصائصــه التــي متيــزه عــن غــره ،ولــه

مجهــوره وظروفــه وزمانــه ومواقفــه التــي تــرزه عــى
ســائر األجنــاس.

يفضــل الروايــة عــى الشــعر واألجنــاس
ثاني ـ ًا :قســم ِّ

األدبيــة األخــرى ،وكل املنظــوم واملنثــور ،ويضعهــا

يف املرتبــة األوىل ،ويــرى أهنــا مت َّثــل روح العــر،
وهــؤالء يم ِّثلــون االجتــاه التجديــدي الــذي بــدأ مــن
أواخــر القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العرشيــن،

حتــوالت
متأ ِّثــرا باحلضــارة الغربيــة ،التــي أحدثــت ُّ

ثقافيــة واجتامعيــة وأدبيــة وفن َّيــة يف املجتمــع العــريب،
وأســهمت يف ر ْف ِ
ــد احلركــة األدبيــة والنقديــة يف
َ
الوطــن العــريب ،وقــد بــدأ هــؤالء باســتلهام الــراث
العــريب ،وجمــاراة الغربيــن وتقليدهــم ،إىل أن حققــوا
املعادلــة اإلبداعيــة ،وأنتجــوا أعــاالً روائيــة خالصــة

حتررهــم مــن تقليــد املــوروث وهيمنــة الغرب.
تؤ ِّكــد ّ
وملعرفــة أفضليــة الروايــة عــى الشــعر عنــد النقــاد،

لــت البــدء بــر ِّد نجيــب حمفــوظ عــى الع َّقــاد
فض ُ
َّ

الــذي جعــل الشــعر أعــى مرتبــة يف مقالــه الــذي كتبــه
يف جملــة الرســالة بعنــوان (الشــعر والقصــة) ،ويــرى

حمفــوظ أن القصــة هــي ســ ِّيدة فنــون اآلداب دون

منــازع؛ ملرونتهــا واتِّســاعها جلميــع األغــراض ،ممــا
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جعلهــا أداة صاحلــة للتعبــر عــن احليــاة اإلنســانية يف

أشــمل معانيهــا ،لذلــك توجــد قصــة عاطفيــة ،وقصة

	-الروايــة العربيــة يف نشــأهتا ،كانــت جتســيد ًا
لعقالنيــة االســتنارة التــي انبنــى عليهــا مــروع

شــعرية ،وقصــة حتليليــة ،وقصــة فلســفية ،وقصــة

النهضــة.

-تأصيــل الوعــي املــدين وإشــاعته بــن أبنــاء

علميــة ،وقصــة سياســية ،وقصــة اجتامعيــة .فالقصــة

األمــة ،باســتبدال وعــي املدينــة احلديثــة املتعــددة

أبــرع فنــون األدب التــي خلقهــا خيــال اإلنســان املبدع

اجلنســيات والثقافــات واالجتاهــات بوعــي املدينــة

يف مجيــع العصــور؛ ملواكبتهــا وجماراهتــا لــروح العرص،

القديمــة املنغلقــة عــى نفســها.

عــر النهضــة والعلــوم التجريبيــة والطفــرات

-اقــران الروايــة العربيــة بالتســامح الــذي يواجــه

التقنيــة ،والعلــم والصناعــة واحلقائــق ،والتداخــل

االجتامعــي والثقــايف ،وهــذا العــر حيتــاج حتـ ًا لفــن

التعصــب ،والعقــل الــذي يواجــه النقــل،

جديــد ،يو ِّفــق عــى قــدر الطاقــة بــن شــغف اإلنســان

واالبتــداع الــذي يواجــه االتبــاع ،واملســتقبل

الواعــد الــذي يواجــه ثوابــت احلــارض.

احلديــث باحلقائــق ،وحنانــه القديــم إىل اخليــال ،وقــد

-الروايــة العربيــة تدعــو إىل التغيــر بــل ومت ِّثلــه،

َو َجــدَ العــر بغيتــه يف القصــة ،فــإذا َّ
تأخــر الشــعر

عنهــا يف جمــال االنتشــار ،فليــس ألنــه أرقــى مــن
حيــث الزمــن ،ولك ـ ْن تنقصــه بعــض العنــارص التــي

جتعلــه موائـ ًا للعــر ،فالقصــة عــى هــذا الــرأي هــي

شــعر الدنيــا احلديثــة (حمفــوظ1945 ،م).

538-509

وتبحــث عــن رس التقــدم (عصفــور1999 ،م).

وأالحــظ أن جابــر عصفــور ،قــد ربــط ظهــور الروايــة

بوعــي اإلنســان العــريب ،وانفتاحــه عــى العــامل،
ومواكبتــه لنهضــة العــر العلميــة ،واســتعداده

يفضــل
وجابــر عصفــور يف كتابــه (زمــن الروايــة)ِّ ،

للحفــاظ عــى كينونتــه وخصوصيتــه ،وقدرتــه عــى

ويســترشف مســتقبلها الواعــد ،بعــد اطالعــه عــى

مــن إبــداع أديب وغــره ،والروايــة ومــا متتــاز بــه

الروايــة عــى الشــعر وعــى ســائر األجنــاس األدبيــة،

مقــال نجيــب حمفــوظ يف جملــة الرســالة ،ونيلــه جلائــزة

نوبــل عــام 1988م (عصفــور1999 ،م) .وبعــد
وحتــول الوعــي العــريب مــن
احلــرب العامليــة الثانيــة
ُّ

االنغــاق القديــم إىل االنفتــاح احلديــث ،حــدَّ د جابــر
عصفــور القضايــا التــي قامــت عليهــا الروايــة العربيــة

يف عــر النهضــة ،وجعلتهــا أعــى منزلــة مــن الشــعر
وســائر األجنــاس األدبيــة:

تقديــم نفســه للعــامل ،ومنافســته لآلخــر بــا ينتجــه
مــن قــدرة عــى تصويــر احليــاة وتعــداد تفاصيلهــا،
ومواكبتهــا للمتغــرات ،جعلهــا أوفــر انتشــار ًا ،وأقدر

عــى فــرض ســلطاهنا عــى الســاحة األدبيــة أكثــر مــن
الشــعر وبقيــة األجنــاس األدبيــة يف هــذا العــر؛ لــذا

قــال جابــر (عصفــور1999 ،م ،ص« :)53 :إننــا
نعيــش يف زمــن الروايــة ،هنــاك اإلنجــازات املتميــزة

بثرائهــا الكمــي قطريــ ًا وكميــ ًا وعامليــ ًا».
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والروايــة عنــد جابــر عصفــور مــن نتــاج املدينــة،

وجابــر عصفــور يعــرف مــا يمتلكــه األدب العــريب

والسياســية واالجتامعيــة ،واالســتفادة مــن كل

والرسديــة ،وال يمكــن جتــاوزه ،وكتابــه الــذي حيمــل

القــادرة عــى اســتيعاب التحــوالت الثقافيــة
جديــد ،وتوظيفــه يف إثــراء احلركــة األدبيــة والنقديــة،

مــن تــراث ثـ ٍّـر ،يزخــر بأنواعــه وبأجناســه الشــعرية
اســم (زمــن الروايــة) ،ال أحســب أنــه هيــدف مــن

يقــول (عصفــور1999 ،م ،ص« :)55 :فالروايـ�ة

ورائــه إىل التقليــل مــن شــأن الشــعر واألجنــاس

حتــوالت الطبقــات الوســطى ،يف املدينـ�ة
اقتنــاص
ُّ

العــر احلديــث ،وال جــذور هلــا يف الــراث األديب

فــن املدينــة القــادر بحكــم مــا ينطــوي عليــه ،عـلى

التــي تــزداد تعقيــد ًا وازدحامـ ًا» .وال أدري ما الســبب
الــذي جعــل جابــر عصفــور يربــط الروايــة باملدينــة؟
يفضــل املدينــة عــى الريــف ،وتبعــ ًا لذلــك
وهــل ِّ
يفضــل الروايــة عــى الشــعر؟ وبعــد اطالعــي آلداب
ِّ

ـت إىل أن
توصلـ ُ
الفرنجــة املرتمجــة أو املنقولــة عنهــمَّ ،
جابــر عصفــور يبــدو يل قــد تأ َّثــر بالناقــد االنجليــزي

(آيــان وات) ،الــذي أشــار لوجــود االرتبــاط الفعــي
بــن املدينــة والروايــة (املوســوي1985 ،م) .وهنالــك

ســؤال تبــادر إىل ذهنــي وهــو :هــل الشــعر مرتبــط
بالبــداوة؟ إال أننــي أعتقــد  -ويف حــدود مــا أعلــم
 أن التحــوالت الفكريــة والثقافيــة واالجتامعيــة،والسياســية واالقتصاديــة ال تقتــر عــى املدينــة،

وقديـ ًا وحديثـ ًا للمدينــة شــعراؤها وللباديــة كذلــك،

وكل نتــاج ألحدمهــا لــه بصمتــه وشــخصيته التــي

متيــزه عــن اآلخــر ،إال أن اجلنــس واحــد وهو الشــعر،
ـر عــن كل هــذه التحــوالت ،وأرى
فاجلنــس وعــاء يعـ ِّ

أن ربــط ظهــور الروايــة باملدينــة ،يناقــض وظيفــة
الروايــة ،ألهنــا القــادرة عــى تصويــر احليــاة اليوميــة
والتقــاط تفاصيلهــا يف املدينــة أو يف الباديــة.

األدبيــة األخــرى ،وال يقصــد بــه أن الروايــة وليــدة

العــريب ،يقــول (عصفــور1999 ،م ،ص:)60-59 :

ـرا فــإن مــا نقولــه عــن زمــن الروايــة ،ال يعنـ�ي
«وأخـ ً
أننــا نغــض مــن شــأن األنــواع األدبيــة األخــرى ،أو
أننــا نســتبدل بالرتا ُتـ ِ
ـب القديــم الــذي يرتأســه الشـ�عر،
الرتاتــب اجلديــد الــذي ترتأســه الروايــة ،أو أننــا ننفـ�ي

عــن الروايــة صفــة احلضــور قبــل هــذا العــر».

وســار الدكتــور حمســن جاســم املوســوي عــى هنــج

جابــر عصفــور ،فلــه كتــاب اســمه (عــر الروايــة)،

يمجــد فيــه الروايــة ،ويقدِّ مهــا عــى الشــعر وغــره
ِّ
مــن األجنــاس األدبيــة يف التعبــر عــن روح العــر
احلديــث؛ ألن الروايــة عنــده ليــس «جهــد ًا أدبيــ ًا

بحتــ ًا ،بــل هــي تكويــن معــريف ِّ
كيِّل ،يقــود البحــث
فيــه إىل أهــم مصــادر املعرفــة يف الفلســفة واالقتصــاد

والتاريخ...الــخ» (1985م ،ص .)8 :وتصــف

ســلمى اخلــراء هــذا العــر احلديــث برسعــة
يطــوع
التقــدُّ م ،الــذي أصبــح حمتومــ ًا عــى النثــر أن
َّ

يطــوع الشــعر
للتعبــر بحكــم الــرورة ،أكثــر ممــا
َّ
(اجليــويس2007 ،م).

وذهــب الروائــي حممــد املنــي قنديــل إىل أن الروايــة
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أعــى مرتبــة مــن الشــعر واألجنــاس األدبيــة األخرى؛

2017م ،ص :أ)« :وقــد َ
آن أن نقــول عــن الروايــة:

فيــه السياســة باالقتصــاد واالجتــاع مــع طغيــان

قضايــا خمتلفــة دون حــر ،وهــي اجلنــس األقــدر

ألهنــا تناســب هــذا العــر املر َّكــب ،الــذي تتداخــل
ـر عــن كل هــذا،
رأس املــال واجلــروت ،ولكــي نعـ ِّ

نحتــاج إىل شــكل مركــب كالروايــة ،فالروايــة تتيــح

يعــر عــن
إهنــا ديــوان العــرب احلديــث ،الــذي
ِّ

اســتيعاب ًا ملختلــف األشــكال الكتابيــة ،لذلــك صــار
ـمى (روايــة) ،وصــار ُّ
كل كاتــب
كل عمــل رسدي يسـ َّ

ـاح
ـاح َمــن ال سـ َ
لــك أن تفعــل كل ذلــك ،وهــي سـ ُ
ـر قــدر اإلمــكان وتضيــف لتجربــة
لــه ،حتــاول أن تغـ ِّ

والروايــة عنــد الناقــد الروائــي عبــد اهلل إبراهيــم ،قــد

فهــم مهمــة هــذا العــامل املع َّقــد (قنديــل2020 ،م).

العــر؛ إذ شــغلت االهتــام ،واحتفــى هبــا العــامل،

املــرء جتــارب أخــرى ،وهــي تســاعد القــارئ عــى

يكتــب مــا يشــاء حتــت رايتهــا».

ـب إليها
نسـ ُ
تر َّبعــت عــى عــرش األجنــاس األدبيــة ،ف ُي َ

أمــا بعــض الن َّقــاد املحدَ ثــن ابتــدا ًء مــن هنايــة القــرن

وأصبحــت مرجعــ ًا ثقافيــ ًا وسياســي ًا واجتامعيــ ًا

ذهبــوا بعيــد ًا واســتبدلوا الروايــة بالشــعر ،فالشــعر

يف العصــور احلديثــة ،بعــد أن كان الشــعر ديواهنــم يف

العرشيــن إىل بدايــة القــرن الواحــد والعرشيــن ،فقــد
الــذي كان ديوان ـ ًا للعــرب ،أصبحــت الروايــة أعــى

مرتبــة منــه ،بــل هــي ديــوان العــرب .ومــن هــؤالء
عــي الراعــي ،الــذي يــرى أن الروايــة «ديــوان العــرب
املحدَ ثــن» (فرحيــات2000 ،م ،ص .)9 :والروايــة

عنــد املغــرة اهلويــدي ديــوان العــرب احلديــث؛

لقدرهتــا عــى إثــارة خميلتنــا ،وإضــاءة الزوايــا املعتمــة
يف الــذات البرشيــة ،ومتتعهــا بحريــة احلركــة والتعبــر
نتيجــة انفتاحهــا عــى الواقــع ،وقدرهتــا عــى اهلضــم

وتارخييـ ًا ،ويؤ ِّكــد عبــد اهلل أن الروايــة ديــوان العــرب

املــايض (إبراهيــم2013 ،م).

وســعيد يقطــن يدافــع عــن الــرد ،وهــذا مــا ِ
يناقــض

مقولــة« :الشــعر ديــوان العــرب» ،إال َّ
أن دفاعــه هــذا مل
يكــن مــن أجــل اســتبدال الشــعر بالــرد ،وإنــا مــن

أجــل أن يقــوم األدب العــريب عليهــا معــ ًا ،وتتعــدد
دواوينــه ،يقــول (يقطــن2012 ،م ،ص« :)31:ولقــد

دافعنــا فيــا كتبنــاه عــن الــرد العــريب عــن واقــع

يناقــض الفكــرة التــي تقــي بــأن الشــعر ديــوان
العــرب مــن خــال التأكيــد أن العــرب عرفــوا ديوانـ ًا

واإلفــادة مــن الفنــون األدبيــة األخــرى ،لتتشــكَّل
ِ
وترتســم خصوصيتُهــا ،التــي مت ِّيزهــا عــن
مالحمُهــا
غريهــا (املغــرة ،د .ت).

العــريب األديب يقــف عــى رجلــن مهــا :الشــعر

تعــر عــن موضوعــات خمتلفــة،
احلديــث؛ ألهنــا
ِّ

ســليمة ،وال يمكــن فهمهــا فه ـ ًا قــارص ًا» .والروايــة

وذهبــت كريمــة إىل أن الروايــة ديــوان العــرب

وتســتوعب كل جنــس ،تقــول (غيــري2016 ،م،

آخــر هــو (الــرد) ،وذلــك هبــدف جعــل الــراث
والــرد .وتبعـ ًا لذلــك ففكــرة الديــوان الوحيــد غــر
عنــد يقطــن تســتحق الرفعــة ،فشــارك يف تأليفهــا
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املتأدبــون والصحافيــون واملؤرخــون والفالســفة

واملهتمــن بالــرد ،فــكان البــد أن أشــر إىل أن

اإلنتــاج الروائــي ،وأصبحــت تنافــس الرجــل

ِ
اخلليــج ،قــد اختلــف مــع كل اآلراء
معــه صحيفــ ُة

واألطبــاء وغريهــم ،وســامهت املــرأة العربيــة يف
يف جمــال العطــاء واإلبــداع عــى املســتوى العــريب
والــدويل ،وصــارت للروايــة مؤمتراهتــا وجوائزهــا

التــي تن َّظــم و ُت ْع َقــد للتنافــس ،وتقديــر مــا يتميــز منها.
وعرفــت الروايــة العربيــة الرتمجــة إىل لغــات أجنبيــة

عديــدة (يقطــن2012 ،م) .وهنــا البــد أن أشــر إىل

أن الروايــة عنــد ســعيد يقطــن مل تكــن مقتــرة عــى
جنــس الرجــل ،بــل نافســت املــرأ ُة الرجـ َـل يف اإلبــداع
الروائــي عربيــ ًا ودوليــ ًا ،والروايــة مل تكــن مغلقــ ًة يف

دائــرة الوطــن العــريب ،فلهــا مؤمتراهتــا وجوائزهــا
الدوليــة التــي تقدِّ رهــا ،بــل وخطــت نحــو العامليــة
برتمجتهــا إىل لغــات أجنبيــة.

الروائــي الكويتــي طالــب الرفاعــي يف لقــاء أجرتــه

الســابقة ،إال أنــه اعــرف يف إجابتــه ألحــد األســئلة

بمكانــة الروايــة ،وانتشــارها الواســع ،وطغياهنــا

عــى غريهــا ،ويؤكِّــد أن هــذا مل يكــن نابعــ ًا مــن
ســيادهتا عــى غريهــا ،وإنــا مــن ســيادهتا لنفســها،
وذكــر أن الروايــة بالتأكيــد تأخــذ حيــز ًا كبــر ًا لــدى

النارشيــن ،ولــدى الكتَّــاب ويف اجلوائــز ،وبالتــايل
أن ِ
يبــدو حضورهــا طاغيـ ًا ،لكــن ْ
نص َفهــا بأهنــا ســيدة
األعــال األدبيــة ،فهــذا يف رأيــي كالم بعيــد عــن
الدِّ َّقــة العلميــة ،فالقصــة سـ ِّيدة نفســها ،والشــعر سـ ِّيد

نفســه ،واملــرح ســ ِّيد نفســه ،واللوحــة التشــكيلية
ســيدة نفســها ،كل األلــوان الثقافيــة هــي ســ ِّيدة

ومــن األدبــاء َمــن جيعــل الروايــة يف املرتبــة األوىل

يف جماهلــا ،والروايــة جمــرد جــزء منهــا ،حتــى وإن

حســن عــي حممــد مــن الــذي جيعــل الروايــة عــى

(الرفاعــي2020 ،م).

عــى األجنــاس األدبيــة املنثــورة ،ومــن هــؤالء نجــد
تعــر عــن
رأس األجنــاس املنثــورة ،ويــرى أهنــا
ِّ

ـور احلياة
تفاعــات احليــاة اليوميــة ومشــكالهتا ،وتصـ ِّ
االجتامعيــة ،والروايــة ســيدة األدب املنثــور ،فقــد
كبــار الكتَّــاب وســيل ًة للتعبــر ،واشــتهروا
اختذهــا
ُ

رسدي ،يتم َّيــز
عــن طريقهــا يف العــامل كلــه ،فهــي فــن
ٌّ

بقدرتــه عــى التقــاط تفاصيــل احليــاة االجتامعيــة يف

أســلوب خمتــزل (حممــد2006 ،م).

وحرصــ ًا منِّــي عــى طــرح كل اآلراء التــي تتَّفــق أو

ختتلــف مــع مــا أوردتُــه مــن آراء لألدبــاء والنقــاد

كانــت األكثــر انتشــار ًا حالي ـ ًا بفعــل عوامــل عديــدة
وخالصــة مــا ســبق أن الروايــة قــد بــرزت بشــكل
واضــح ،وأخــذت رواجهــا ولعبــت دورهــا يف

العــر احلديــث ،وانقســم األدبــاء والنقــاد حوهلــا
إىل قســمني :قســم يــرى أهنــا دخيلــة عــى املجتمــع

العــريب ،وال تتَّفــق مــع عقيدتــه وعاداتــه وتقاليــده،

والشــعر عنــد هــؤالء يف املرتبــة األوىل .وقســم
فضلهــا عــى الشــعر ،بــل واســتبدل الشــعر بالروايــة،
َّ

وأصبحــت الروايــة عنــده ديــوان العــرب ،ومــن

هــؤالء َمــن جمَّدهــا عــى ســائر األجنــاس األدبيــة
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املنثــورة ،وأ َّكــد أهنــا مت ِّثــل روح العــر ،ومنهــم َمــن

وهلــا حضورهــا يف املحافــل األدبيــة عربيــ ًا وعامليــ ًا،

لألجنــاس األخــرى ميزاهتــا وخصائصهــا.

واالنتشــار الــذي يشــمل كل البيئــات العربيــة،

جعــل هلــا كينونتهــا وخصوصيتهــا التــي مت ِّيزهــا ،كــا

إال أن هــذا ال يعنــي أهنــا بلغــت مرحلــة االســتقرار

ومــن خــال معرفتــي بالــراث األديب العــريب،

فهنالــك الكثــر مــن اإلشــكاالت التــي تواجههــا،

بــدء ًا مــن العــر اجلاهــي وإىل عرصنــا هــذا ،أرى أن

احللــول هلــا؛ ألن حجــم الدراســة ال يســمح بذلــك،

ومتابعتــي لتطــور األجنــاس األدبيــة عــى مـ ِّـر العصور
لــكل جنــس أديب خصائصــه التــي متيــزه عــن اآلخــر
شــك ً
ال ومضمون ـ ًا وأســلوب ًا ،وقــد يــرز جنــس عــى
ســائر األجنــاس ،يف زمــن أو عــر معــن أو ظــرف
حمــدَّ د ،فهــذا ال يعنــي أن هــذا اجلنــس قــد أقــى

بقيــة األجنــاس األدبيــة األخــرى .و ُكتُــب الــراث
مل ت ِ
ُــر إىل هــذا اإلقصــاء بــن األجنــاس األدبيــة،
وعــى ســبيل املثــال يف عــر صــدر اإلســام بــرزت
اخلطابــة ،ويف العــر العبــايس بــرزت املقامــة ،إال أن

الشــعر مــازال هــو ديــوان العــرب ،فلــم يســتبدله
النقــاد باخلطابــة أو املقامــة ،فتعــدُّ د األجنــاس األدبيــة

وتنوعهــا ،يثــري احلركــة األدبيــة والنقديــة ،ويتيــح
ُّ
للمتلقــي فرصــة اختيــار اجلنــس الــذي يروقــه،
ويســاعد كل مبــدع يف اختيــار الشــكل الفنِّــي الــذي

يتناســب مــع مقدراتــه وميولــه ،ويمكِّنــه مــن إظهــار
موهبتــه وتقديمهــا للعــامل ،الســيام وأن املبــدع العــريب

يف العــر احلديــث طمــوح يف الوصــول إىل العامليــة
ونيــل األلقــاب واجلوائــز.

املبحث الثاين :إشكاالت الرواية التعليمية:

ولســت هنــا بصــدد اســتقصائها كلهــا ،ووضــع
ُ

وآثــرت أن أتنــاول لغــة الروايــة؛ ملــا هلــا مــن أمهيــة
ُ

وربطــت اللغــة بدراســة
يف آراء الن َّقــاد والدارســن،
ُ
قضيــة الروايــة والتعليــم؛ ألن اللغــة مــن األســس
واملعايــر التــي بموجبهــا ،يتــم اعتــاد الروايــة يف

مناهــج التعليــم العــام وخطــط التعليــم اجلامعــي.

أ /لغــة الروايــة :اللغــة أســاس اجلــال يف العمــل
اإلبداعــي ،وهــي مــن أهــم العنــارص التــي يتش ـكَّل

جمــرد ألفــاظ
منهــا العمــل األديب« ،واللغــة ليســت َّ
أو معـ ٍ
ـان ،ولكنهــا تنطــوي عــى كثــر مــن النواحــي

وتتضمــن كذلــك
املوســيقية والوجدانيــة واخلياليــة،
َّ
ألوان ـ ًا مــن اإلحيــاء والرمــز واإليــاء ،ونســتطيع عــن

طريقهــا أن نلمــس ونشــعر ال بحواســنا الظاهــرة ،بــل

بعقولنــا ومواطــن إدراكنــا» (حســن1964 ،م ،ص:
.)65

ويــدرك األدبــاء والروائيــون العــرب أمهيــة اللغــة يف

تناوهلــم ألعامهلــم األدبيــة ،إال أهنــم يف لغــة الروايــة،
مل يتَّفقــوا عــى مســتوى حمــدد مــن مســتويات اللغــة

يتمســك باللغــة املعياريــة أي
العربيــة،
ٌ
فريــق منهــم َّ

الروايــة مــن أهــم األجنــاس يف األدب املعــارص،

اللغــة الفصحــى يف الــرد واحلــوار ،والفريــق الثــاين
يســتعمل الفصحــى يف الــرد ،والعاميــة يف احلــوار،
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والفريــق الثالــث يبيــح اســتعامل العاميــة يف الــرد

والثقافــة ووســائل املعرفــة املتنوعــة القضــاء عــى

واحلــوار ،وكل فريــق لــه حججــه التــي يســتند إليهــا.

دعــوى الكتابــة بالعام َّيــة هنائي ـ ًا ،مــع مــرور الزمــن».

لغــة القــرآن الكريــم ،باإلضافــة إىل أن كثــرة اللهجات

القواميــس ذات الكلــات املهجــورة ،التــي عفــا عليها

فحجتــه أن اللغــة الفصحــى هــي
أمــا الفريــق األول،
َّ
يعمــق
العاميــة يف اللغــة الواحــدة ،واســتخدامها ِّ

االزدواجيــة يف اللغــة الواحــدة ،ويفقــد املتلقــي املتعــة

الفنيــة يف العمــل األديب ،وجيعــل العمــل األديب مغلقـ ًا

يف دائــرة املحليــة الض ِّيقــة (املنشــاوي2020 ،م)،
ويم ِّثــل هــؤالء الدكتــور عبــد امللــك مرتــاض ،الــذي

يؤ ِّكــد أن العمــل الروائــي اجلميــل ،واألدب الرفيــع،
ال يتحققــان إال بمســتوى واحــد مــن مســتويات
اللغــة ،ألن اللغــة إذا «اســتحالت إىل فصحــى وعامية،

وســوقية ،وإىل عاليــة ومتدنيــة ،يف عمــل
وإىل شــعرية ُ
واحــد ،ويف موقــف واحــد ،أصــاب العمــل الفنِّــي

نشــاز ...فــا ينبغــي هلــا أن تركــض يف فلــك الفــن
ٌ
ـوي حتــت جنــاح األدب الرفيــع»
اجلميــل ،وال أن تنضـ َ

(مرتــاض1998 ،م ،ص.)114-111:

واللغــة الفصحــى عنــد الكيــاين ،ال يقصــد هبــا لغــة

الزمــان ومل َت ُعــدْ مناســبة ،وإنــا الفصحــى املفهومــة
السلســة ،وهــذه اللغــة املعياريــة جيــب أن نحافــظ

عــى فصاحتهــا ،ونعمــل عــى أن يرتقــي الشــعب
إىل مكانتهــا ،ال أن هتبــط إىل مســتواه ،ونحــاول أن
اهلــوة التــي تفصلهــا
نبســط مــن تعقيداهتــا ،ونزيــل َّ
ِّ

عــن شــعبها .وشــاهدنا عــى ذلــك أن كبــار الك َّتــاب
يف مــر والعــامل العــريب مل يكتبــوا إال بالفصحــى،
القــراء يف كل عواصــم العــامل
ووجــدوا مــن مجاهــر
َّ

العــريب واإلســامي القبــول والرضــا ،أمــا غريهــم

مــن ك َّتــاب العام َّيــة ،فلــم خيرجــوا عــن بقعــة صغــرة

ال خيــرج اســمهم عنهــا (الكيــاين1985 ،م).

أمــا احلــوار عنــد هــذا الفريــق ،فلغتــه جيــب أن

تكــون فصيحــة؛ ألن الكاتــب هــو املبــدع للــرد

ومــن أنصــار اللغــة املعياريــة الفصحــى ،نجيــب

واحلــوار يف الروايــة ،وقدرتــه عــى صياغتهــا بلغــة

فالعربيــة الفصحــى عنــده هــي لغــة العلــم والكتابــة،

تعــر يف عمــق ونفــاذ
اللغــة الفصحــى تســتطيع «أن َّ

الكيــاين الــذي حيــارب العام َّيــة ومســتخدميها،

واســتعامهلا يف الكتابــات العلميــة والثقافيــة ،يقــي

عــى اللهجــات العام َّيــة ،يقــول (الكيــاين1985 ،م،
ص« )68 :اســتخدام اللهجــات العام َّيــة أمــر يف غايــة
اخلطــورة ،وجيــب منعــه ،أو التصــدي للمروجــن لــه،

فالفصحــى هــي لغــة العلــم والكتابــة ،ال مــراء يف

ذلــك ،وال جــدال ،وســوف يســتطيع انتشــار العلــم

ســليمة مــن طبعــه وتلقائيتــه ،ويــرى شــفيع الســيد أن
عــن لســان حــال الشــخصيات يف حــوار أديب متــن»
(الســيد1988 ،م ،ص .)210 :والدكتــور عبــد
امللــك مرتــاض يرفــض اســتخدام اللهجــة العام َّيــة

يف احلــوار ،يقــول (مرتــاض1998 ،م ،ص)106 :

«فإننــا ال نقبــل باختــاذ العام َّيــة لغ ـ ًة يف كتابــة احلــوار،
ونؤثــر أن ُيــرك للغــة احلريــة املطلقــة لتعمــل بنفســها
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عــر العمــل اإلبداعــي» .ويــر ُّد مرتــاض عــى الذيــن

الفصحــى ،بــل ذهبــوا أبعــد مــن ذلــك ،فالعجــري

مــع طبيعــة الشــخصية ،ويعــر عــن واقعهــا؛ إذ يــرى

أال تنحــط ألفاظــه وعباراتــه ،فعليــه أن خيتــار مــن

يـ َـرون أن اســتعامل اللهجــة العاميــة يف احلــوار ،يتوافق

أن «جــال الديــن الســيوطي ينهــض هبــذه التجربــة
اللغويــة ،فألفينــاه يكتــب عرشيــن مقامــة موزعــة عــى
عرشيــن شــخصية خمتلفــة ،فيتخــذ لــكل شــخصية

لغتهــا الوظيفيــة ،ولكــن يف إطــار الفصحــى العاليــة»

(مرتــاض1998 ،م ،ص.)104 :

يفضلهــا الدكتــور عبــد امللــك
ولغــة الروايــة التــي ِّ

مرتــاض يف الــرد واحلــوار ،جيــب أن تكــون وســط ًا

الســوقية
بــن حدَّ يــن :لغــة امللحمــة الشــعرية ،واللغــة ُّ

للمرسحيــة املعــارصة ،ويصنِّفهــا باللغــة األدبيــة،
وهــذا يعنــي أن تكــون عربيــة فصيحــة ،ولكنهــا

متداولــة يف احليــاة اليوميــة ،ومســتعملة ومتعــارف

عليهــا عنــد كل الطبقــات ،والروائيــون املبدعــون
يمتلكــون القــدرة عــى انتقــاء مفرداهتــم الرسديــة

الفصيحــة ،ذات الداللــة العميقــة واملعــرة بقــوة عــن

شــخصياهتم ،فكانــت لغــة حوارهــم ســهلة وميــرة،
اســتطاعوا عربهــا أن جيعلــوا القــارئ قــادر ًا عــى أن
جيــد متعــة يف متابعتهــم ومعايشــتهم ،والكاتــب البارع

املتمكــن مــن فنــه ،يعــرف كيــف يتل َّطــف عــى لغتــه،
ـوزع عــى مســتويات تناســب شــخوصه،
فيجعلهــا تتـ َّ
دون أن يشــعر القــارئ باختــال يف نســج لغتــه ،بــأن

موحــد عــى نحــو مــا
حيافــظ عليهــا يف مســتوى فنِّــي َّ

(مرتــاض1998 ،م).

ومل تقــف جهــود هــؤالء عنــد اللغــة املعياريــة

يــرى أن الــراوي يف وصفــه ملواقــف الســوء ،جيــب
األلفــاظ مــا كان نظيفـ ًا وعفيفـ ًا ،وال خيــرج عــن مقــام
احليــاء واألدب (العجــري2008 ،م) .وكان هد ُيــه

يف ذلــك كالم اهلل ،واستشــهد بآيــات مــن القــرآن
َّ
وجــل( -ســورة
–عــز
الكريــم ،أذكــر منهــا قولــه
َّ
ِ
ــو ِيِف َب ْيتِ َهــا
(و َر َاو َدتْــ ُه ا َّلتــي ُه َ
يوســف ،اآليــةَ :)23 :
ِ
ِ ِ
ــت َل َ
ــك
ــت َه ْي َ
اب َو َقا َل ْ
ــو َ
َعــ ْن َن ْفســه َو َغ َّل َقــت األَ ْب َ
ِ
َق َ
ــح
اي إِنَّــ ُه ال ُي ْفل ُ
ــو َ
ــال َم َعــا َذ اهَّللَِّ إِنَّــ ُه َر ِّيِّب َأ ْح َســ َن َم ْث َ
ال َّظا ُمِلِـ َ
ـون) يف تصويــر رغبــات امــرأة العزيــز .وقولــه
 عـ َّـز وجـ َّـل -يف تصويــر فحــش قــوم لــوط (ســورةــون إِ َلي ِ
ــه
}و َجــا َء ُه َق ْو ُمــ ُه ُ ْهُي َر ُع َ ْ
هــود ،اآليــةَ :)78 :
ــون الســي َئ ِ
َو ِمــ ْن َق ْب ُ
ات{....
ــل كَانُــوا َي ْع َم ُل َ َّ ِّ
والفريــق الثــاين يدعــو إىل اســتخدام الفصحــى يف لغــة
الــرد الروائــي ،واســتخدام العاميــة يف لغــة احلــوار

الروائــي؛ َّ
ألن تعــدد املســتويات يف العمــل األديب،

يتناســب مــع أوضــاع وأحــوال الشــخصيات الفكريــة
والثقافيــة واالجتامعيــة ،والروائــي نجيــب حمفــوظ
مجــع بــن املســتو َي ِ
ني يف أعاملــه الروائيــة ،والعام َّيــة

يــن مــن
يف حــواره ،رضوريــة ملطابقتهــا حلــال األُ ِّم َ
ِ
ــن
الشــخصيات احلواريــة ،وليســهل عــى
املتلق َ
ــب طــه حســن بلغــة
البســطاء فهمهــا .وقــد ُأ ْع ِج َ
نجيــب حمفــوظ الوســطية ،ويــرى أهنــا «مل ُت ْك َتــب يف
اللغــة العام َّيــة املبتذلــة ،ومل ُت ْك َتــب يف اللغــة الفصحــى

القديمــة التــي يشــق فهمهــا عــى أوســاط النــاس،
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ـت يف لغــة وســطى يفهمهــا كل قــارئ هلــا
وإنــا كُتِ َبـ ْ

عــى «إبــراز أمهيــة التعــدد اللغــوي يف تشــخيص

قرئــت عليهــم ،وهــي مــع ذلــك لغــة فصيحــة نق َّيــة

والفضــاءات ،ذلــك أن صــورة اللغــة يف الروايــة
ُت َل ْم ِلــم ســات جممــوع مكونــات النــص ،وترتبــط هبــا

مهــا يكــن حظــه مــن الثقافــة ،ويفهمهــا األم ُّيــون إن
ال عــوج فيهــا وال فســاد ،وقــد جتــري فيهــا اجلملــة
العاميــة أحيانــ ًا حــن ال يكــون منهــا بــدّ  ،فيحســن

موقعهــا ،وتبلــغ منــك مبلــغ الرضــا» (حمفــوظ،
1958م ،ص.)87 :

الثيــات واســتنطاق الشــخصيات ،ورســم األزمنــة

بعالقــة التأثــر املتبــادل» (بــرادة1996 ،م ،ص،)38 :
ويدعــو إىل َهــدْ م املســافة الباقيــة بــن لغــة الــكالم
واللغــة الفصحــى ،مــن خــال اســتعامل الكلــات

ويتَّفــق عبــد الفتــاح مــع طــه حســن؛ إذ يقــول

األجنبيــة ،واســتعامل الكلــات واالشــتقاقات التــي

حرفيـ ًا للواقــع ،بــل هــو جتــاوز للواقــع ،وتكميــل لــه،

.)57

(عثــان1982 ،م ،ص« :)260 :فالفــن ليــس نقــ ً
ا
والواقعيــة الفنيــة يشء خيتلــف عــن الواقعيــة احلرفيــة،

لذلــك فاســتنطاق الكاتــب ألشــخاص رواياتــه باللغة
العربيــة الفصحــى ،حتــى لــو كانــوا مــن العامــة
والدمهــاء ،أمــر ال يناقــض الفــن؛ ألن قــدرة الروائــي

الفنيــة ،تتم َّثــل يف مــدى براعتــه يف خلــق نــاذج فنيــة

تشــاكل النــاذج املوجــودة يف واقــع احليــاة».

تزخــر هبــا اللغــة الدارجــة (بــرادة2011 ،م ،ص:
والوســطية التــي تو ِّفــق بــن الفصحــى والعام َّيــة،
نجدهــا أيضــ ًا يف قــول حممــد رشيــف الــذي نقلــه

عنــه حممــد مصطفــى (هــداره1957 ،م ،ص:)74 :

«أنــا أعــرف أن مــن الصعــب النــزول إىل العام َّيــة،
وأصعــب منــه ،عــى العام َّيــة الصعــود إىل الفصحــى،

فــاذا علينــا إذا تنازلنــا عــن القيــود اللغويــة واأللفــاظ

ويشــر حممــد بــرادة إىل تعــدُّ د مســتويات اللغــة يف

والتعابــر الفصيحــة إىل أقــرب َو ْضــ ٍع للعام َّيــة؟».

فــرى أن اســتعامل العام َّيــة والصيــغ الشــفوية ،إنــا

الروائيــن للغــة الفصحــى ،إال أهنــم ال يامنعــون مــن

روايــة (زينــب) الرومانســية ملحمــد حســن هيــكل؛
هــو انتصــار للذاكــرة اللغويــة يف مظهرهــا الكالمــي،
واختيــار فنِّــي يف رســم الشــخصيات التــي ال تنفصــل

عــن تل ُّفظاهتــا ،وعــى هــذا النحــو أعــاد الكاتــب
خلــق لغــة روايتــه مــن خــال حتويــر الشــفوي إىل

لغــة شــفوية مكتوبــة ،وهــذا مــا نســميه بالتعــدد
ويوضــح بــرادة أمهيــة
اللغــوي (بــرادة1996 ،م).
ِّ

تعــدد مســتويات اللغــة يف الروايــة ،فــرى أهنا تســاعد

يفضلــون اســتعامل
وبعــض األدبــاء مــن هــذا الفريــق ِّ

اســتخدام العام َّيــة بتحفــظ يف بعــض املواقــف ،إذا

اقتضــت الــرورة االجتامعيــة ،ومنهــم عبــد القــادر
القــط الــذي ذكــر أنــه «جيــوز يف بعــض املواقــف أن

يســتخدم القــاص بعــض األلفــاظ والتعابــر العاميــة

يف احلــوار ،إن كان هــذا خيــدم موقفــ ًا فنيــ ًا ،يســاعد
عــى رســم الشــخصيات بمســتوياهتا االجتامعيــة
املتباينــة» (القــط2000 ،م ،ص )164 :وحممــود
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الســمرة (الســمرة1974 ،م).

538-509

العاميــة يف كتاباتــه الروائيــة يف الــرد ويف احلــوار

أمــا الفريــق الثالــث الــذي يتبنــى اللهجــة العاميــة

ـدت الكتابة
تعمـ ُ
يقــول (بــدر ،د .ت ،صِّ :)171:
«إيِّن َّ

وحوارهــا ،فيم ِّثلــه ميخائيــل نعيمــة بربطــه العام َّيــة

وعبــارة (طبــق األصــل) ملحادثــة ســكان القــرى».

يف األعــال األدبيــة ،بــا يف ذلــك الروايــة يف رسدهــا

بفلســفة الشــعب االجتامعيــة والفكريــة ،والتــي ال

تســتطيع أن تســتوعبها اللغــة الفصحــى؛ إذ يــرى أن
اللغــة العاميــة« ،تســر حتــت ثوهبــا اخلشــن كثــر ًا

مــن فلســفة الشــعب واختباراتــه يف احليــاة ،وأمثالــه

باللغــة العاميــة الريفيــة؛ لتكــون أوقــع يف النفــس،
وخالصــة مــا ســبق أن األدبــاء والنقــاد يف لغــة
الروايــة ،قــد انقســموا إىل ثالثــة تيــارات :التيــار األول

حيــرص عــى لغــة القــرآن الكريــم ،والــراث املجيــد،
وال يقبــل بغــر اللغــة الفصحــى يف كتابــة الروايــة.

حاولــت أن تؤ ِّدهيــا بلغــة
واعتقاداتــه ،التــي لــو
َ
كمــن يرتجــم أشــعار ًا وأمثــاالً عــن
فصيحــة ،لكنـ َ
ـت َ

االجتامعــي والثقــايف والفكــري ،فيؤمــن بتعــدد

وأشــخاص الروايــة عنــد نعيمــة جيــب أن خياطبونــا

للــرد والعاميــة للحــوار .والتيــار الثالــث يدعــو إىل

وأفكارهــم ،وأن الكاتــب الــذي حيــاول أن جيعــل
فالحــ ًا أميــ ًّا يتك َّلــم بلغــة الدواويــن الشــعرية

والفكريــة ،والتعبــر بلســاهنم عــن أحواهلــم ،وهــذا

الفريــق ال مانــع لديــه مــن اســتخدام العام َّيــة يف

وســامعه ،ال ،بــل يظهــر أشــخاصه يف مظهــر اهلــزل

ومــا أالحظــه مــن خــال اطالعــي عــى الكثــر مــن

لغــة أعجميــة» (نعيمــة1991 ،م ،ص.)34 :

باللغــة التــي تعــودوا أن يعــروا هبــا عــن عواطفهــم

فالحــه ونفســه وقارئــه
واملؤلفــات اللغويــة ،يظلــم َ
حيــث ال يقصــد اهلــزل ،ويقــرف جرم ـ ًا ضــد فــن،

مجالــه يف تصويــر اإلنســان حســبام نــراه يف مشــاهد
احليــاة احلقيقيــة (نعيمــة1991 ،م) .وذهــب أمحــد

أمــن أبعــد مــن ذلــك وذكــر «أن كثــر ًا مــن األلفــاظ
والتعبــرات العام َّيــة قــد أفادهــا االســتعامل روحــ ًا

عــرت عنهــا بالعربيــة ،مل جتــد هلــا مــن
قويــة ،فــإذا َّ
التعبــر قــوة العام َّيــة ،وحســن داللتهــا عــى املعنــى»

(أمــن1933 ،م ،ص.)6 :

وحممــود طاهــر يف دفاعــه عــن اســتخدامه للغــة

والتيــار الثــاين واقعــي ،ينــادي بمطابقــة اللغــة للواقــع

مســتويات اللغــة يف كتابــة الروايــة ،فاللغــة الفصحــى

نــزول اللغة إىل مســتوى ثقافــة األشــخاص االجتامعية

الكتابــة الروائيــة يف رسدهــا وحوارهــا.

الروايــات ،أن اللغــة الغالبــة املســتعملة ،تتعــدَّ د فيهــا
املســتويات اللغويــة ،فتجمــع مــا بــن الفصحــى

والعام َّيــة ،وال أرى أننــا بحاجــة ملثــل هــذا التعــدُّ د

الــذي جييــز اســتعامل العام َّيــة ،ولغتنــا ليســت عاجــزة

عــن مواكبــة الواقــع ومســايرته ،بــل هــي غنيــة

بألفاظهــا امللتزمــة أخالقيــ ًا ،والقــادرة عــى خماطبــة
كافــة رشائــح املجتمــع وطبقاتــه ،وتعــدُّ د املســتويات
الــذي أدعــو إليــه ،يكــون يف إطــار اللغــة الفصحــى،
وال خيــرج عنهــا إىل العام َّيــة ،وهــو مــا أورده اجلاحــظ
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عــن بــر بــن املعتمــر يف قولــه (اجلاحــظ1998 ،م،

حــب القصــص ،واملطبوعــات
النفــس ُجبِ َلــت عــى
ِّ

مــن الروايــة وعــدد الطبعــات يؤ ِّكــد ســعة انتشــارها

ـدار
ص« :)139-138:ينبغــي للمتكلــم أن يعـ َ
ـرف أقـ َ
املعــاين ،ويـ َ
ـوازن بينهــا وبــن أقــدار املســتمعني وبــن
َ
فيجعــل لــكل طبقــة مــن ذلــك
أقــدار احلــاالت،

يوضــح أمهيــة وجودهــا يف الدراســات األدبيــة
مــا ِّ

ويقســم أقــدار
أقــدار الــكالم عــى أقــدار املعــاينِّ ،

وســعيد يقطــن يــرى أهنــا مل جتــد ح َّظهــا مــن االهتــام

يقســم
كالم ـ ًا ،ولــكل حالــة مــن ذلــك مقام ـ ًا ،حتــى ِّ

املعــاين عــى أقــدار املقامــات ،وأقــدار املســتمعني عــى

أقــدار تلــك احلــاالت» .ومــا أشــار إليــه اجلاحــظ،
هــو تعــدُّ د مســتويات اللغــة الفصحــى ،التــي تبــدأ

باللغــة الفصحــى العاليــة ،إىل اللغــة الفصحــى
الســهلة السلســة املســتعملة واملتعــارف عليهــا ،وال

تنــزل إىل العام َّيــة.

ومجهورهــا الكبــر (العجــري2008 ،م) ،وهــذا
والنقديــة التعليميــة.

عنــد القائمــن بأمــر التعليــم يف مجيــع املراحــل ويف كل
الــدول العربيــة ،باســتثناء دولــة املغــرب التــي بــدأت

بتضمينهــا للمناهــج الدراســية يف املرحلــة الثانوية ،إال

أن األســاتذة جيــدون صعوبــة يف تدريســها (يقطــن،
2012م).

مل يقــدِّ م يقطــن إحصائيــة دقيقــة لتدريــس الروايــة

ومــن املشــكالت املهمــة ،التــي جيــب الوقــوف عندهــا

يف كل الــدول العربيــة ،ويبــدو قــد فاتــه أن يذكــر أن

العام َّيــة ،وكل هلجــة ختتلــف عــن الثانيــة ،وتــكاد ال
انتقلــت مــن بيئتِ َ
ــك إىل بيئــة عربيــة
تفهــم شــيئ ًا إن
َ

طــاب املرحلــة الثانويــة املرصيــة يف عــام 1959م

مليــ ًا ،أن البيئــات العربيــة تتعــدَّ د فيهــا اللهجــات

أخــرى ،وهــذا دليــل عــى أن الــذي جيمــع بــن

روايــة (الطريــق الطويــل) قــد ُقـ ِّـررت للتدريــس عــى

(بوابــة الثانويــة العامــة املرصيــة2020 ،م) ،وروايــة

ُــدرس يف
(األيــام) لطــه حســن التــي كانــت ت َّ

البيئــات العربيــة هــو اللغــة الفصحــى ،وليســت
العام َّيــة ،والروايــات العربيــة إن كُتِ َبــت باللهجــة
العام َّيــة واختلفــت بيئاهتــا ،فســيصعب عليــك فهمهــا
إن مل تكــن مــن بيئــة الروايــة ،أمــا إذا كُتِ َبــت الروايــات
بالعربيــة الفصحــى ،فســتكون مفهومــة يف كل البيئــات
ِ
انتشــار َها وتأثريهــا.
العربيــة ،ممَّــا يزيــدُ مــن

إحصائيــة لتدريــس الروايــة يف املرحلــة الثانويــة يف

القــراء
مــن الروائيــن والن َّقــاد ،وعــدد كبــر مــن
َّ

أمــا الروايــة يف اجلامعــات العربيــة يف مرحلــة

رواده
ب /الروايــة والتعليــم :الروايــة جنــس أديب لــه َّ

يفضلوهنــا ملــا فيهــا مــن تشــويق ،إضافــة إىل أن

املرحلــة الثانويــة بمــر يف ســبعينيات وثامنينيــات

القــرن العرشيــن (املصــدر2010 ،م) ،وعــى حــد
علمــي واطالعــي أن تدريــس الروايــة يف املرحلــة
الثانويــة يف مــر قــد تو َّقــف بفعــل التغــرات يف
املناهــج الدراســية للمرحلــة الثانويــة ،ومل تتو َّفــر لــدي

الــدول العربيــة األخــرى.

مقرري
البكالوريــوس ف ُت َقــدَّ م من ضمــن باب النثــر يف َّ
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األدب احلديــث ونقــده ،وهــذا طبيعــي ألن املفــردات

ال َّلهجــة العام َّيــة يف كتابتهــم الروائيــة ،ممــا أ ّدى إىل

تتضمــن الشــعر والنثــر ،إال أن هــذا ال يمنــع مــن أن

باللغــة املعياريــة يف تعليــم الطــاب ،ويؤكِّــد ذلــك

املقدمــة يف املقــرر البــد أن تكــون منطقيــة ومتوازنــة

تُقــدَّ م الروايــة ونقدهــا يف مقــررات مســتقلة ضمــن
مقــررات خطــة اللغــة العربيــة ،نظــر ًا النتشــارها
الواســع وغــزارة إنتاجهــا واهتــام الشــباب هبــا،
وبإمكاننــا االســتفادة مــن جتربــة اخلطــط الدراســية

ألقســام اللغــات األجنبيــة يف جامعاتنــا العربيــة،
وخاصــ ًة اللغــة اإلنجليزيــة؛ ألهنــا تعتمــد الروايــة
َّ
ونقدهــا يف خطتهــا الدراســية يف مقــررات مســتقلة.
وحتــى أكــون أكثــر د َّقــة ،ويف حــدود اطالعــي
ومالحظتــي ،وليــس اعتــاد ًا عــى إحصــاء دقيــق

عــدم اعتامدهــا يف التعليــم؛ ألن لغــة التعليــم تلتــزم
مــا ذهــب إليــه ســعيد يقطــن؛ إذ يــرى أن استســهال

كتابــة الروايــة واالســتعجال فيهــا ،كان لــه األثــر

عــى جتويــد نصهــا واحلفــاظ عــى مجالياهتــا اللغويــة
واألســلوبية واملوضوعيــة ،فالعديــد مــن الروايــات

العربيــة ضعيفــة لغويــ ًا وتزخــر باألخطــاء املطبعيــة

إىل جانــب النحويــة واإلمالئيــة واألســلوبية ،ورجــال
التعليــم يعرتضــون عليهــا؛ ألهنــا ت ُْس ِ
ــهم يف ُّ
تأخــر

اللغــة عنــد الطــاب (يقطــن2012 ،م).

وعبــد اهلل صالــح مــن خــال دراســته لعــدد مــن
الروايــات الســعودية ،الحــظ أن هنــاك قصــور ًا

قائــم عــى الدراســة ،أرى أن الروايــة حــارضة يف
ِ
يمهــا
النــدوات واملؤمتــرات األدبيــة والعلميــة التــي تُق ُ
املؤسســات األكاديميــة واالجتامعيــة ،املتمثلــة يف

الروائيــن ،وهــم ليســوا مؤهلــن للــكالم فيهــا،

هنــاك الكثــر مــن األبحــاث العلميــة يف الروايــة

(العجــري2008 ،م).

اجلامعــات واملراكــز والنــوادي األدبيــة وغريهــا ،وأن
والنقــد الروائــي ،أعدَّ هــا الباحثــون مــن األســاتذة

اجلامعيــن وطــاب املاجســتري والدكتــوراه ،وهــذه
ْــر يف جمــات علميــة حمكمــة
األبحــاث حتكَّــم و ُتن َ

ومتخصصــة أو متنوعــة التخصص ،وتتبــع للجامعات

أو مراكــز البحــوث وغريمهــا ،وبموجبهــا يتــم صدور

الشــهادات العلميــة أو ُت ْعت ََمــدُ الرتقيــات ،أو قــد تكون

رشطـ ًا مــن رشوط التعيــن يف املؤسســات األكاديميــة.
أمــا اإلشــكاالت التــي تواجــه الروايــة يف التعليــم،

فمنهــا أن أغلــب الروائيــن العــرب اســتعملوا

فاضحــ ًا يف اجلوانــب العلميــة ألحــوال كثــر مــن
ورواياهتــم مليئــة باألخطــاء اإلمالئيــة والنحويــة

وهــذا ال يعنــي أن كل اإلنتــاج الروائــي ال يصلــح
للتعليــم ،وأن كل الروائيــن ال يتقنــون فــن الروايــة،

فهنــاك العديــد مــن الروايــات التــي ال ختــرج

مســتوياهتا اللغويــة عــن اللغــة الفصحــى ،ممــا يســهم
يف رفــد التعليــم بإنتــاج روائــي تتناســب مســتوياته

اللغويــة الفصيحــة مــع مراحــل نمــو الطــاب العقلية
والثقافيــة واالجتامعيــة والفســيولوجية يف كل املراحــل

التعليميــة ،ومــن أبــرز ك َّتــاب الروايــات الذيــن آثــروا
الفصحــى يف أعامهلــم الروائيــة :مصطفــى لطفــي
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املنفلوطــي ،وطــه حســن ،وعــي اجلــارم ،وعــي أمحــد

باكثــر ،وغريهــم (املنشــاوي2020 ،م).

ومــن اإلشــكاالت التعليميــة ،أن أســاتذة املــدارس مل
يتب َّينــوا طرائــق حتليــل الروايــة يف دراســتهم اجلامعيــة،

ممــا جيعلهــم عاجزيــن عــن حتبيبهــا إىل الطــاب ،بــل
ويصعــب عليهــم تدريســها ،ولذلــك نجــد أن الطالب

ـون لديــه عــادات قــراءة الروايــة ،التــي
العــريب مل تتكـ َّ

املهمــش الضــارب
اللغــة اآلمــرة ،واملســكوت عنــهَّ ،

بجــذوره يف أعــاق املعيــش» (بــرادة2011 ،م،
ص .)57 :فاحت َّلــت موضوعــات اجلنــس حيــز ًا

كبــر ًا يف النصــوص الروائيــة ،وأصبحــت الروايــات
حمرمــة يف
جريئــة تقتحــم املحرمــات ،التــي تعــد َّ

ُعـ ْـرف األخــاق الســائدة ،ولكنهــا أصبحــت واقع ـ ًا

ـوالت
اجتامعي ـ ًا ونفســي ًا واقتصادي ـ ًا ،ينحــدر مــن حتـ ُّ

التعمــق يف التعـ ُّـرف عــى آلياهتــا ،فيصعــب
متكِّنــه مــن
ُّ
عليــه اســتقباهلا وقراءهتــا ،وهــذا التخ ُّلــف يف دراســة

(بــرادة2011 ،م) .وهــذا التنــاول للموضوعــات

وعيــه النقــدي بالروايــة (يقطــن2012 ،م).

الروائيــة ،جيعــل الناقــد الروائــي حمرج ـ ًا ،فهــل عليــه

وتدريــس الروايــة ،ينعكــس عــى املجتمــعَّ ،
فيتأخــر

متســارعة وخميفــة ،تتقــاذف املجتمعــات العربيــة

اجلريئــة ،مــع غيــاب البعــد الفنــي واجلــايل يف الكتابــة

وأتَّفــق مــع يقطــن فيــا ذهــب إليــه فيــا خيــص

أن يدافــع عــن القيــم اجلامليــة والفنيــة أم احلريــة

يمكــن حلهــا إذا قصــدت الــوزارات واجلهــات

املحــارم) وغريمهــا (يقطــن2012 ،م).
وبعــض الروائيــن يســتغ ُّلون إمكانــات اللغــة
العربيــة ،هبــدف نبـ ِ
ـش املحـ َّـرم واملحظــور ،وتفكيــك

ضعــف تأهيــل األســاتذة ،وأرى أهنــا مشــكلة
املعنيــة بالتعليــم ذلــك ،وقــررت إدخــال الروايــة يف

مناهــج التعليــم الثانــوي ،فالــوزارات متتلــك أدوات
التأهيــل مــن ورش وتدريــب مســتمر ،باإلضافــة إىل

الشــهادات التأهيليــة يف مناهــج التدريــس وطرائقــه

واســراتيجياته ووســائله.

ولعــل مــن أهــم األســباب املوضوعيــة والفكريــة

يف تنــاول قضايــا مثــل( :اجلنســية املثليــة) و (زنــا

الــراث ،والتشــكيك يف الوعــي املجتمعــي ،ويؤكِّــد
حممــد الضبــع ذلــك؛ إذ يــرى أن بعــض الروايــات
اجلديــدة تشــتبك مــع اللغــة حماولـ ًة هتجينهــا ،وانتهاك

قدســيتها ،ال بمفهــوم االنتقــال هبــا مــن مســتوى

واالجتامعيــة والسياســية عنــد حممــد بــرادة ،التــي
بموجبهــا اس ـ ُت ْب ِعدَ ت الرواي ـ ُة عــن التعليــم الثانــوي،
ِ
« َت َغ ْل ُغ ُ
املحرمــات :اجلنــس ،الديــن،
ــل الروايــة إىل َّ

واملحظــور ،ويعيــد تفكيــك الــراث ،وحيــاول

وثنايــا رشوخ الــذات والعالئــق ،لتــرز التناقضــات
ِ
املعتمــد عــى
واملفارقــات القائمــة بــن املعلــن عنــه،

ِّ
حمــك
والتســاؤالت لــدى أفــراده ،وينتقــل بــه إىل
ِ
اســترشاف ُأ ُفــق املســتقبل (الضبــع2010 ،م).

واندســت بــن كتلــة الواقــع الظاهــر
السياســة،
َّ

الفصحــى إىل العاميــة ،وإنــا بمفهــوم اســتغالل

املحــرم
طاقتهــا وإمكاناهتــا لبنــاء خطــاب ينتهــك
َّ
التشــكيك يف الوعــي املجتمعــي ،بتوليــد األســئلة
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والعجــري يف نظرتــه لواقــع بعــض الروايــات

مــن التعليــم الثانــوي ،واقتــرت دراســتها عــى

الروائيــون املحرمــات ،وأوجزهــا يف اآليت:

بلغــوا مرحلــة مــن النضــج متكنهــم مــن التمييــز بــن

الســعودية ،حــدَّ د أوجــه االنحــراف التــي جتــاوز فيهــا

التعليــم اجلامعــي ومــا فــوق اجلامعــي ،ألن الطــاب

-تشــويه الواقــع بتقديــم صــور واقعيــة مقصودة،

الصالــح والطالــح واجل ِّيــد والــرديء مــن األعــال

رَض ُب األصــول الرشعيــة ،ومهامجــة األحــكام
ْ َ-

إال أننــي أرى أن اإلنتــاج الروائــي امللتــزم بقضايــا

يزعمــون أهنــا خياليــة ال عالقــة هلــا بالواقع.

الدينيــة ببــث الشــبهات ،وزرع اإلشــكاالت،

وخلــط احلــق بالباطــل.

االنحــال األخالقــي املتمثــل يف اهلــوساجلنــي ،الــذي يتَّضــح يف وصفهــم العالقــات

الروائيــة.

اإلنســان العــريب الفكريــة واالجتامعيــة والثقافيــة
ِ
ـم مل نســتفد منــه يف تعليــم
والوطنيــة ،ليــس بقليــل ،فلـ َ
طــاب املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة؟ وإذا أنشــأنا

متخصصــة أولــت اإلنتــاج
مؤسســات أكاديميــة
ِّ

املحرمــة بــن اجلنســن أو اجلنــس الواحــد.
التهجــم عــى املجتمــع ِوق َي ِمــه وعاداتــه
ُّ
وتقاليــده وأعرافــه احلســنة ،ويـ َـرون أهنــا عقبــة

تنمــي
وحيقــق األهــداف التعليميــة ،فالروايــة ِّ

-التغريــر باملــرأة والعبــث بقضاياهــا ،حتــت

وتوســع مداركهــم ،وتزيــد
القــراءة ،وحت ِّفــز أخيلتهــم،
ِّ

-مهامجــة أهــل اخلــر املجتهديــن وامللتزمــن

وتعرفهــم بالعــامل اآلخــر.
ذاكرهتــمِّ ،

أمــام التطــور والتقــدُّ م.

دعــاوى التحــرر.

ديني ـ ًا ،فعممــوا اخلطــأ ،ووضعــوا هلــم صــورا

نمطيــة ،وألصقــوا هبــم هتــم املــرض النفــي
والتخ ُّلــف والرجعيــة.

مهامجــة التيــار اإلســامي واملؤسســاتالدينيــة الرســمية وغــر الرســمية (العجــري،
2008م).

ومــا ســبق يــرز أهــم إشــكاالت الروايــة،
فموضوعاهتــا اجلريئــة عــى ِ
الق َيــم والتقاليــد واملنظومة
السياســية واالجتامعيــة ،كانــت الســبب يف اســتبعادها

الروائــي عنايتهــا ،نســتطيع أن نختــار منــه مــا يناســب
قــدرات طــاب التعليــم اإلعــدادي والثانــوي،

قدراهتــم التعبرييــة والكتابيــة ،وتغــرس فيهــم حمبــة

وتقــوي
معجمهــم اللغــوي وخمزوهنــم املعــريف،
ِّ
واملالحــظ أن إشــــــــكاالت الروايــة يف لغتهــا

وموضوعاهتــا وجتاوزهــا للمحرمــات وضعــف
تــدرس يف نطــاق
جوانبهــا الفنيــة اجلامليــة ،جعلتهــا َّ
ضيــق يقتــر عــى املرحلــة اجلامعيــة ومــا بعدهــا؛
ِ
يــب كل أركان العمليــة التعليميــة :اللغــة
ألهنــا تُص ُ
واملعلــم واملتعلــم ،وموضوعــات املــادة العلميــة،
وطرائــق التدريــس ،بــل واملجتمــع املســتهدف ،إال أن

هــذا ال يعنــي عــدم وجــود معاجلــة علميــة ،تو ِّظــف
الروايــة يف املناهــج التعليميــة خلدمــة املجتمــع ،الســيام
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أن هنــاك العديــد مــن األعــال الفصحــى التارخييــة
ـح ألن تكــون مــادة
واإلســامية والوطنيــة ،التــي ت َْص ُلـ ُ

ص« :)219 :إن عالقــة الروايــة العربيــة بالوســيط

وقــدَّ م حممد بــرادة رؤيتــه يف معاجلــة هذه اإلشــكاالت

القضايــا إثــارة للتفكــر واالهتــام ،الســيام بعــد

خــاص ،ونجملهــا يف العمــل عــى حتقيــق تطــور

وتســعى لإلبــداع مــن خاللــه ،يف الوقــت الــذي ال

تعليميــة وبحثيــة يف اجلامعــات واملــدارس.

التــي تواجــه األدب بشــكل عــام والروايــة بشــكل
جــذري يف التعليــم يف براجمــه ومناهجــه ،ليصبــح

مرتبطــ ًا عضويــ ًا بحاجيــات املجتمعــات العربيــة،

وســيلة تعليميــة فاعلــة ،يقــول (يقطــن2012 ،م،
اجلديــد (احلاســوب وبرجمياتــه) هــي مــن بــن أكثــر

ظهــور جتــارب روائيــة أجنبيــة تســتثمر إمكاناتــه،

تــزال التجربــة الروائيــة العربيــة عاجــزة عــن إدراك
أمهيتــه ،ومت ُّثــل قيمتــه ورضورتــه يف عرصنــا احلــايل».
وإضاف ـ ًة ملــا ســبق ،فنحــن يف عــر العوملــة والتقنيــة

وأداة فاعلــة يف تنميتــه وتغيــره ،وهــذا النــوع مــن
التعليــم ُحُيـ ِ
ـدث حتــوالً يف مفهــوم األدب ،فينقلــه مــن

والربجمــة والوســائط ،وكلهــا أصبحــت مرتبطــة

ومــن ضمنــه تدريــس الروايــة -بتكويــن الوعــي

والعــامل اآلن يتَّجــه إىل التعليــم التقنــي .وكل هــذا

تنشــيط الذاكــرة إىل طرائــق نقديــة تربــط األدب-
العــريب الراصــد ألولويــات املجتمــع وتبدالهتــا عــر

كل املســتويات ،بــا فيهــا مســتوى اإلبــداع والتخييــل

(بــرادة1996 ،م) .ويضيــف ســعيد يقطــن أن إعطــاء
الروايــة مســاحة أكــر يف جمــال الرتبيــة والتعليــم

واإلعــام ،جيعلهــا حــارضة بقــوة يف احلركــة األدبيــة
والنقديــة (يقطــن2012 ،م).

بالشــابكة العنكبوتيــة ،ودخلــت يف كل املجــاالت،
التطــور يعــدُّ ميدانــ ًا رحبــ ًا ،جيــب أن يســتثمره
الروائيــون لإلبــداع فيــه؛ ليــزداد تأثريهــم يف جمتمعهــم

بتنميــة الوعــي النقــدي الروائــي،
ِّ
وليعرفــوا العــامل َ
بمجتمعهــم مــن خــال إبداعهــم الروائــي اإلنســاين،
وعــى املختصــن يف التعليــم أيض ـ ًا توظيــف اإلبــداع
الروائــي ،واالســتفادة مــن التطــور التقنــي يف خدمــة

وهيتــم املوســوي باملنهــاج األكاديمــي لتدريــس

جمتمعاهتــم واإلنســانية عامــة.

تفــر
توجيــه الــدارس إىل املصــادر األخــرى التــي ِّ
اجتاهــات الروايــة واهتامماهتــا وإشــكالية األســاليب
والبِنَــى فيهــا (املوســوي1985 ،م).

فيمكــن أن تبــدأ باســتغالل وســائل اإلعــام يف

الروايــة ،ويــرى أنــه ال يمكــن لــه أن يتحقــق دون

ومــن احللــول التقنيــة التعليميــة التــي ن َّبــ َه إليهــا

يقطــن ،توظيــف احلاســب اآليل وبرجمياتــه ،يف خدمــة
الروايــة ،وهــذا مــا يثــر انتبــاه وتفكــر املتعلــم ،ويعــد

أمــا احللــول التــي تســتهدف وعــي املجتمــع،
التعليــم ،ويف تعريــف اجلمهــور بالروايــة وأمهيتهــا،

مــن خــال تقديــم املتخصصــن للربامــج األدبيــة
والنقديــة اهلادفــة التــي ختــدم فــن الروايــة ،و َعـ ْـرض
األعــال الروائيــة التــي تثــر انتبــاه املتلقــي ،وت ُْسـ ِ
ـهم

حســه
يف زيــادة وعيــه بأمهيــة الروايــة ،وتنميــه ِّ
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ونــوه حممــد بــرادة إىل ذلــك قائــ ً
ا
األديب والنقــديَّ ،

ِ
للروايــات العربيــة الفصيحــة التــي
واختيارهــم

الروايــة وإنتاجهــا عــر وســائل التثقيــف اجلامهرييــة،

التقنيــة واإلعالميــة يف تعليــم الروايــة للطــاب

(1996م ،ص« :)73 :توعيــة املواطــن العــريب بأمهيــة
املتمثلــة يف النقــد الصحفــي واإلذاعــي والتلفزيــوين،

التــي تتنــاول العمــل الروائــي ،وتنتــج نقــد ًا روائيــ ًا

متخصصــ ًا».

تناســب مســتويات الطــاب ،واســتغالل الوســائل
وتوعيــة املجتمــع بأمهيــة األدب الروائــي ،واحلضــور
القــوي للروايــة يف التعليــم ال يتحقــق إال باالســتعانة

باملؤسســات التعليميــة واخلــراء املختصــن يف تطويــر

وأرى أن احللــول واملعاجلــات الســابقة لوحدهــا

التعليــم وبراجمــه ومناهجــه ،وفقـ ًا حلاجيــات املجتمع.

النظــري ،فعــدد الروائيــن كبــر ،فمنهــم املبــدع

خامتة:

ال تكفــي؛ ألهنــا ال ختــرج عــن دائــرة التخطيــط
ومنهــم املدَّ عــي ،ومنهــم املتعلــم املســؤول ،ومنهــم

أنصــاف املتعلمــن الذيــن ال يفرقــون مــا بــن الفصيح
حل َســن
والعامــي ،ومــا بــن احلــق والباطــل ،واهلادف ا َ

والــرديء املنبــوذ ،واإلنتــاج الروائــي يف ازديــاد،

بعــد تنــاويل بالدراســة والتحليــل لنشــأة الروايــة،

وأفضليتهــا عــى الشــعر ،وإشــكاالهتا التعليميــة،
توص َ
ــل البحــث إىل العديــد مــن النتائــج ،أمههــا:
َّ

وعــدد املهتمــن بــه يكــر كل يــوم وخاصــة الشــباب،
فكــم نحــن بحاجــة إىل مؤسســات أكاديميــة تعليميــة
متخصصــة وخــراء مؤهلــن ،يضعــون خطــة
ِّ

لــإرشاف عــى مطبوعــات ُدور النــر والطباعــة
واملكتبــات واألنديــة وغريهــا ،ويعملــون عــى غربلــة

املطبوعــات وتصنيفهــا ،وحتديــد مــا هيــم املجتمــع،
ويصلــح شــأنه ،ويرتقــي بأبنائــه.

أن للروايــة أفضليــ ًة عــى الشــعر واألجنــاساألدبيــة األخــرى يف النقــد املعــارص؛ ألهنــا متثــل

روح العــر ،إال أن بعــض النقــاد مــا يــزال
الشــعر عندهــم ديوانــ ًا للعــرب.

وتنوعهــا ،يثــري
 أن تعــدُّ د األجنــاس األدبيــة ُِّ ِ
ــن
احلركــة األدبيــة والنقديــة ،ويســاعد املبدع َ
يف اختيــار اجلنــس األديب الــذي يتناســب مــع
مقدراهتــم وميوهلــم ،ويمكِّنهــم مــن إظهــار

واخلالصــة أن إشــكاالت الروايــة التعليميــة ،تكمــن

موهبتهــم،وحتقيــقطموحاهتــمحمليــ ًاوعامليــ ًا.
أن الروايــة العربيــة إذا كُتِ َبــت باللغــة العربيــةالفصحــى ،وارتقــت يف املســتوى الفنِّــي

اقرتحهــا النقــاد تنحــر يف دراســة املختصــن ملصــادر

البيئــات العربيــة ،ويــزداد انتشــارها وتأثريهــا،

يف لغتهــا العام َّيــة ،وموضوعاهتــا اجلريئــة ،وضعفهــا

يف اجلوانــب الفنيــة اجلامليــة ،وبعدهــا عــن وســائل

اإلعــام والتقنيــة .واملعاجلــات االســترشافية التــي
الروايــة التــي حتــدِّ د اجتاهاهتــا واهتامماهتــا وأســاليبها،
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واجلــايل واملوضوعــي ،تكــون مفهومــة يف كل
وتتعــزز فــرص اعتامدهــا يف مناهــج التعليــم
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العــريب العــام وخططــه اجلامعيــة.

 أن إشــكاالت الروايــة التعليميــة ،تكمــنيف لغتهــا العام َّيــة ،وموضوعاهتــا اجلريئــة،
وضعفهــا يف اجلوانــب الفنيــة اجلامليــة ،وبعدهــا

عــن وســائل اإلعــام والتقنيــة.

 أن احلضــور القــوي للروايــة يف التعليــم اليتحقــق إال باالســتعانة باملؤسســات التعليميــة

واخلــراء املختصــن يف تطويــر التعليــم وبراجمــه
ومناهجــه ،وفقــ ًا حلاجيــات املجتمــع.

ومــن خــال بحثــي واطالعــي عــى العديــد مــن

املصــادر واملراجــع التــي تناولــت الروايــة العربيــة،
أويص بدراســة (الروايــة العربيــة املعــارصة مــا بــن

الواقــع واملأمــول) ،ودراســة (اهلويــة يف روايــة جــران
خليــل جــران األجنحــة املتكــرة).
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(*)

جامعة المجمعة

(قدم للنشر يف 1441/6 /21هـ ،وقبل للنشر يف 1442/1/28هـ)
ملخ ــص البح ــث :هدف ــت الدراس ــة احلإلي ــه إىل الكش ــف ع ــن مس ــتوى معرف ــة معلم ــي املرحل ــة االبتدائي ــة بصعوب ــات التعل ــم وم ــدى تأث ــر تل ــك املعرف ــة ببع ــض املتغ ــرات
كاجلن ــس ،وحض ــور ال ــدورات التدريبي ــة ،والصف ــوف االبتدائي ــة الت ــي يدرس ــوهنا ،والتج ــارب الس ــابقة يف التعام ــل م ــع الط ــاب ذوي صعوب ــات التعل ــم ،وس ــنوات اخل ــرة،
واملؤه ــل العلم ــي .ولإلجاب ــة ع ــن أس ــئلة الدراس ــة ،قام ــت الباحث ــة بتصمي ــم اس ــتبانة مكون ــة م ــن ( )45فق ــرة ،وه ــي موزع ــة ع ــى ثالث ــة أبع ــاد ،ه ــي :اخلصائ ــص العام ــة
لصعوب ــات التعل ــم ،وإج ــراءات التع ــرف ع ــى صعوب ــات التعل ــم وتش ــخيصها ،واألس ــاليب التدريس ــية لط ــاب ذوي صعوب ــات التعل ــم .تكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن ()152
ً
معلـــا ومعلمـــة .أظهـــرت نتائـــج الدراســـة أن معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة يمتلكـــون معرفـــة متوســـطة لصعوبـــات التعلـــم لـــدى الطـــاب .كـــا أشـــارت النتائـــج أيضـــ ًا إىل
وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة احصائي ــة يف مس ــتوى تل ــك املعرف ــة؛ والت ــي تع ــزى ملتغ ــرات :اجلن ــس لصال ــح اإلن ــاث ،والتج ــارب الس ــابقة يف التعام ــل م ــع ه ــؤالء الط ــاب
لصال ــح فئ ــة الذي ــن لدهي ــم جت ــارب س ــابقة ،وس ــنوات اخل ــرة لصال ــح اخل ــرة مل ــن خربهت ــم أق ــل م ــن مخ ــس س ــنوات ،وم ــا ب ــن ( )10-6س ــنوات ،و(( 16س ــنة فأكث ــر،
واملؤه ــل العلم ــي لصالـــح فئ ــة البكالوري ــوس وم ــا بع ــده ،بين ــا التوج ــد ف ــروق ذات دالل ــة احصائي ــة يف مس ــتوى معرف ــة معلم ــي املرحل ــة االبتدائي ــة بصعوب ــات التعل ــم
الت ــي تع ــزى ملتغ ــري حض ــور ال ــدورات التدريبي ــة ،والصف ــوف االبتدائي ــة الت ــي يقوم ــون بتدريس ــها ،ك ــا أش ــارت الباحث ــة لع ــدد م ــن التوصي ــات يف ض ــوء نتائ ــج الدراس ــة.
كلامت مفتاحية :صعوبات التعلم ،معارف املعلمني ،معلمو املرحلة االبتدائية.
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The level of Primary School Teachers’ Knowledge of Learning Disabilities in
the Light of Some Variables
Nouf Rashdan Almutairi
Majmaah University
)(Received 16/02/2020, accepted 16/09/2020
Abstract: The study aimed to investigate primary school teachers’ knowledge of learning disabilities. The participants were (152) teachers. The researcher designed a
45-items survey to determine the teachers’ knowledge of learning disabilities. The results indicated that teachers possess an average knowledge of learning disabilities.
There was a significant difference in the mean score of knowledge concerning gender, experience in working with students with learning disabilities, years of teaching
experience, and level of an academic degree. Female teachers have better knowledge than males. Teachers who have experience with students with LD have better
knowledge than those who do not have experience. Teachers with teaching experience less than five years, 6-10, and 16 years and more have better knowledge than
those with 11-15 years of working experience. It was also found that teachers with a Bachelor’s degree or above have better knowledge than those who hold a degree
less than Bachelor’s. Also, there was no significant difference in the mean score of knowledge because of attending training courses in special education or level of
elementary grade. Some recommendations were presented based on the results of the study.
Keywords: learning disabilities, primary school teachers, teachers’ knowledge.
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مقدمة:

بـ(اإلعاقـــة املحرية) وذلك بســـبب الغموض الكبري

صعوبات التعلم مشـــكلة ذات طابـــع عاملي ،فهي

الذي مـــازال يكتنـــف تعريفها ،وأســـباهبا ،وطرق

معينة ،أو وســـط اجتامعي معني؛ وإنام هي مشـــكلة

تنعت أيضـــ ًا بـ(اإلعاقة اخلفية) وذلـــك ألن هؤالء

ليســـت مشـــكلة حملية مرتبطة بدولة معينة ،أو لغة
موجـــودة يف كل العصـــور واملجتمعـــات املتقدمة
والنامية عـــى حد ســـواء .وهذا ما أكدتـــه الكثري

من املؤمترات ،واجلمعيـــات املتخصصة ،واألبحاث
والدراســـات التي أولـــت عنايـــة واهتمأما كبريين
باألفراد ذوي صعوبـــات التعلم.

تشـــخيصها ،وعالجها (اخلطيـــب2013 ،م) ،كام
الطالب يبـــدون طبيعيـــن ،وال تظهـــر عليهم أية

مالمـــح أو عيوب خلقيـــة متيزهم عـــن غريهم من
الطالب كـــا هو احلال مـــع اإلعاقـــات األخرى،

كام أن نســـبة ذكائهم ال تقل عن نســـبة ذكاء أقراهنم
العاديـــن .فعـــى الرغـــم مـــن كوهنـــا إعاقة غري

فهي إحـــدى فئات الرتبيـــة اخلاصة الرئيســـة التي

ظاهرة؛ إال أهنـــا تعيق الطـــاب أكاديمي ًا فيصبحون

إليهـــا.؛ والتي ظهـــرت كفئة مســـتقلة نتيجة للنمو

و& Ahmed

تســـتوجب تقديم خدمات خاصة لألفـــراد املنتمني
الرسيـــع واملتزايد يف أعـــداد الطـــاب الذين تكرر
فشـــلهم األكاديمي عـــى الرغم من أنـــه ال تنطبق

عليهـــم معايري األهليـــة ألي فئة من فئـــات الرتبية
اخلاصـــة األخـــرى (اخلطيـــب2013 ،م) .فأصبح

وصفهم بأهنـــم مـــن ذوي التحصيـــل األكاديمي
املتـــدين ،أو أهنـــم متقاعســـون عن بـــذل اجلهد

املطلـــوب لتحقيـــق النجـــاح األكاديمي أســـوة

بزمالئهم العاديني (بحري وخرمـــوش2018 ،م)؛

ولكنهـــم يف احلقيقـــة يعانون من مشـــاكل يف عملية
االنتباه ،والتفكري ،والتذكـــر ،أوحتى اإلدراك والتي

تؤثر ســـلب ًا يف عملية تعلمهـــم ،ويطلق عليهم هؤالء
الطـــاب مـــن ذوي صعوبات التعلـــم (خصاونة،

 2013والظاهـــر2012 ،م).

وكثـــر ًا مـــا تُعرف لـــدى املهتمني يف هـــذا املجال

غـــر قادرين عىل تعلـــم املهارات الالزمـــة لتحقيق
النجاح املـــدريس (الظاهـــر2012 ،م

) ،Din, 2017كـــا أهنا قد حتول أيضـــ ًا دون تعلمهم

بالطرق التقليديـــة التي تقدم داخل الفصل أســـوة
بزمالئهـــم العاديني (خصاونـــة2013،م والوقفي،
2015م).

فعدم انتفـــاع الطالب من اآلنشـــطة التعليمية التي

تقـــدم هلم داخل الفصـــل العادي ،قـــد يرتتب عليه

ارتفاع معـــدل القلق عند املعلمني حيال مســـؤولية
مســـاعدة هؤالء الطالب وتعليمهـــم ،فهم بحاجة
إىل تلقـــي الرعاية واالهتامم شـــأهنم يف ذلك شـــأن

الطالب العاديـــن يف الفصل الـــدرايس (خزاعلة،

2015م و .(Grateschools Stuff, 2016

ومما يزيد األمـــر صعوبة؛ ازدياد أعـــداد الطالب يف

الفصول العادية ،واتســـاع الفـــروق الفردية بينهم يف

كافة املراحل الدراســـية بشـــكل عـــام ،ويف املرحلة
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االبتدائية بشـــكل خـــاص ،األمر الذي يســـاهم يف

الصعوبـــات .فاألمر الذي ال شـــك فيه أن صعوبات

الفـــروق ،إذ يلجأ غالب ًا الســـتخدام طـــرق تعلم

وقد حتـــول دون حتقيقه للنجاح املـــدريس ،وخاصة

إضعـــاف فرصة املعلـــم العادي لالســـتجابة لتلك
تقليديـــة قد ال تتناســـب بالرضورة مـــع خصائص

مجيـــع الطـــاب داخل الفصـــل .ونظـــرا الرتفاع
أعـــداد هؤالء الطـــاب يف املدارس ،عـــدم جتانس

خصائصهـــم ،وعدم وجود أعـــراض ظاهرة وحمددة

تســـاعد يف التعرف عـــى صعوبات التعلـــم؛ فإن
املعلم قـــد يواجه صعوبـــة يف التعـــرف عىل هؤالء
الطالب (الطاهـــر والرحيم.)2017 ،

لذلك يؤكد سامل ،والشـــحات ،وعاشور (2006م)

التعلم تؤثر ســـلب ًا عىل األداءاألكاديمـــي للطالب،

إذا مل يتـــم الكشـــف عنهامبكـــر ًا ،والتعامل معها

بطرق هتـــدف للتخفيف مـــن تأثريهـــا يف املراحل
الدراســـية املبكرة من معلمني لدهيـــم كفاءات عإليه

يف هذا املجال.

يمث ــل الطلب ــة ذوي صعوب ــات التعل ــم رشحي ــة كب ــرة

تفـــوق مجيـــع فئـــات الرتبيـــة اخلاصـــة األخـــرى
(الظاهـــر2012 ،م)؛ فهـــم يمثلـــون ( )٪51مـــن

عىل أمهيـــة امتالك معلـــم الصف العادي ملســـتوى

املجم ــوع ال ــكيل للط ــاب الذي ــن يتلق ــون خدم ــات

ذوي صعوبـــات التعلـــم ،والقدرة عـــى مالحظة

يف اآلون ــة األخ ــرة النم ــو املتزاي ــد ألع ــداد ه ــوالء

جيد مـــن املعرفـــة خلصائـــص هـــؤالء الطالب

ســـلوكياهتم ورصدها عنـــد تكرارهـــا ،ودرجتها،

الرتبي ــة اخلاص ــة (أب ــو ني ــان2012 ،م) .ك ــا لوح ــظ

الط ــاب ،إذ تش ــر اإلحص ــاءات إىل أن واح ــد ًا م ــن

ومصدرها .ويـــأيت ذلك من خـــال مالحظة املعلم

كل مخس ــة ط ــاب يف الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة

عامال مهـــا جـــد ًا يف عملية الكشـــف األويل عن

وعنـــد احلديـــث عـــن اململكـــة العربيـــة الســـعودية

ورصده لســـلوكيات هـــؤالء الطـــاب والذي يعد

صعوبات التعلم .ويشـــر مينـــون )(Menon, 2016

إىل أن قدرة املعلم عىل مالحظة ســـلوكيات الطالب

هي التي قد تشـــر إىل وجود صعوبـــات تعلم ،وهي
اخلطـــوة األوىل واألهـــم للحد من النتائج الســـلبية

لتلـــك الصعوبات عـــى الطالب .كام تـــرى الباحثة

أن ذلك قد يســـاعد عىل إيصال املســـاعدة للطالب
ذوي صعوبات التعلم يف الوقت املناســـب ،وجينبهم
الكثري مـــن حـــاالت الفشـــل املرتتبة عـــى تلك

لديـــه صعوبـــات تعلـــم (اخلطيـــب2013 ،م).

عـــى وجـــه اخلصـــوص؛ واســـتناد ًا إىل أحـــدث
احصائيـــة قامـــت هبـــا وزارة التعليـــم يف عـــام

1440 -1439هـــ  ،فـــإن جممـــل الطـــاب
املس ــتفيدين رس ــمي ًا م ــن خدم ــات الرتبي ــة اخلاص ــة

يبلـــغ ( )75,040طالبـــ ًا وطالبـــة عـــى مســـتوى

اململكـــة ،بينـــا يبلـــغ عـــدد الطـــاب الذيـــن

تـــم تشـــخيصهم مـــن ذوي صعوبـــات التعلـــم
(( 37058طالبـــ ًا وطالبـــة ،وهـــم موزعـــون عـــى
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( )2567مدرســـة يف خمتلـــف أنحـــاء اململكـــة،

بالـــدول املتقدمة عىل توفري خدمـــات الرتبية اخلاصة

ويمثلـــون ( )٪ 49مـــن إمجـــايل عـــدد الطـــاب

هلؤالء الطالب كل حســـب احتياجاتـــه وقدراته وفق

اململك ــة؛ ل ــذا ف ــإن ه ــذه النس ــبة الكب ــرة ال يمك ــن

بأن املعرفـــة اجليدة الحتياجات الطـــاب وقدراهتم

املســـتفيدين مـــن خدمـــات الرتبيـــة اخلاصـــة يف
جتاهله ــا ع ــى أي ــة ح ــال م ــن األح ــوال ،ب ــل جي ــب

العمـــل عـــى تنميـــة قـــدرات األطفـــال املنتمـــن
هل ــذه الفئ ــة ،والوص ــول بعالجه ــم إىل أق ــى درج ــة

تســـمح بـــه قدراهتـــم.

أقـــل البيئـــات تقييد ًا هلم .ويـــأيت ذلك ايامنـــ ًا منها
عامل جوهري يســـاعد العاملـــون يف هذا املجال عىل
حتديد األســـاليب األكثـــر خدمية املناســـبة هلم؛ لذا

تقدم اخلدمات إىل تلك الفئـــة امللتحقة باملدارس عن

طريـــق نظام غرفة املصادر .يشـــر الوقفي (2015م)

كام جتـــدر اإلشـــارة هنا إىل أنـــه عـــى الرغم من

إىل أن نظـــام غرفة املصـــادر يوفر هلـــؤالء الطالب

اخلاصـــة األخـــرى؛ إال أن تلك النســـبة متثل عدد

احتياجاهتـــم وخصائصهم الفريدة ،كـــا يضمن هلم

ارتفاع نســـبة هؤالء الطالب مقارنـــه بفئات الرتبية

الطـــاب فقـــط الذين يتلقـــون خدمـــات الرتبية
اخلاصة بشـــكل رســـمي ،وليس كل الطالب الذين

يعانون مـــن صعوبـــات التعلم ،فهنـــاك عدد كبري
من هـــؤالء الطـــاب مل يتم تشـــخيصهم والبعض
اآلخر ال تقدم هلم اخلدمات املناســـبة بســـبب عدم

توفر برامـــج صعوبـــات التعلم يف املـــدارس التي
ينتمـــون إليها (أبو نيـــان2012 ،م) .و ُيرجع كل من
الظاهـــر )2012م) و )(Shukla and Agrawal, 2015

النمو املتزايـــد يف أعداد هؤالء الطـــاب إىل التطور

احلاصـــل يف أســـاليب الكشـــف عـــن صعوبات
التعلم ،وأدوات تشـــخيصها ،وزيـــادة الوعي لدى

أولياء األمـــور ،ومالحظة أداء أطفاهلـــم األكاديمي
مقارنـــة بزمالئهم.

وعـــى الرغم من ارتفـــاع أعداد هـــؤالء الطالب،

إال أن اململكة العربية الســـعودية قد حرصت أســـوة

نوع ًا مـــن التعليـــم الفـــردي الذي يتناســـب مع
الفرصة لتلقـــي تعليمهم معظم اليـــوم الدرايس مع

زمالءهـــم العاديـــن يف نفس الصـــف .وعىل الرغم
من أن معظـــم هؤالء الطـــاب يتلقـــون خدمات
الرتبية اخلاصـــة عىل أيدي متخصصـــن يف املدارس

التـــي ينتمون هلـــا؛ إال أهنم يقضون معظـــم يومهم
الـــدرايس يف الفصول العاديـــة التي تدار بشـــكل

كامل مـــن املعلمني العاديـــن )(2011,Gandhimath؛
وذلك ألهنم من أكثـــر فئات الرتبيـــة اخلاصة املعنية
بالدمج (أشـــكناين2011،م) .ويف هذا الصدد يذكر

اخلطيـــب (2004م) كـــا ورد يف خزاعلة (2015م)

أن أحد اهم األســـباب التـــي أدت اىل دمج الطالب
ذوي صعوبـــات التعلم يف الفصـــول العادية هو أهنم

مل يتمكنـــوا من إحـــراز تقدم أكاديمـــي يف الصفوف
اخلاصـــة بالرغم مـــن تقديـــم العديد مـــن برامج
التطويـــر املهني للمعلمـــن العاملني فيها.
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ويف الوقت ذاته يشـــكل دمج هـــؤالء الطالب حتد ًيا

داخل غرفـــة الصف.

كان يفتقـــر للمعـــارف واخلربات الكافيـــة يف جمال

املعلمـــن لصعوبـــات التعلـــم قد يرجـــع إىل ندرة

كبريا قـــد يثقل كاهـــل املعلم العـــادي ،وخاصة إذا
ً

صعوبـــات التعلم .وذلـــك ألن وجـــود الطالب
من ذوي صعوبـــات التعلم يف الفصـــول العادية قد

أســـهم يف اســـتحداث أدوار جديدة للمعلم العادي
حيال هـــؤالء الطالب.

كام يذكـــر اخلطيب (2006م) أن ســـبب قلة معارف
التدريـــب والتطوير املهني املقدم هلـــم يف هذا املجال.

ويف هذا الصدد تشـــر نتائج دراســـتي كل من خرض

(2008م) واشـــكناين (2011م) إىل أنه اليمكن أن
تنجح عمليـــة دمج الطـــاب ذوي صعوبات التعلم

يشـــر ) Skukla Agrawal (2015إىل أن تلك األدوار

يف الفصول العاديـــة دون تدريب مكثف ومســـتمر

التقييم الفردي والتكيف مع األســـاليب التدريســـية،

أنـــواع العقبات من البيئـــة التعليمية.

تتمثل يف حتديد مســـتوى الطالب مـــن خالل إجراء

للمعلمـــن قبـــل اخلدمـــة وأثنائها مـــع إزالة مجيع

والتعـــاون مع معلـــم الرتبيـــة اخلاصـــة لتصميم

ويف ضوء ماســـبق؛ تـــرى الباحثـــة رضورة امتالك

التقييـــم الرتبـــوي والبيئة الصفيـــة لتالئم خصائص

التعلـــم لـــدى هـــؤالء الطـــاب حتـــى يتمكنوا

الربامـــج الرتبويـــة الفرديـــة هلـــم ،وتعديل طرق

الطالب ،ورصـــد املالحظات املســـتمرة ألدائهم.

املعلمـــن لدرجـــة جيدة مـــن املعرفـــة بصعوبات

مـــن العمـــل بكفـــاءة من أجـــل تلبيـــة احلاجات

ويضيـــف اخلطيـــب (2006م) أن معلمي الفصول

املختلفـــة هلم .ويف هذا الســـياق يذكـــر ريم كوفات

غالب ًا مـــا تبدو بالنســـبة هلؤالء املعلمـــن غري قابلة

 hees,أن املعلمـــن الذيـــن

العاديـــة ال يقومون بتلـــك األدوار بالرضورة ،والتي
للتطبيق بســـبب كرب حجم املســـؤوليات امللقاة عىل

عاتقهـــم .لذلـــك فإنه من غـــر املتوقـــع أن يقوم
املعلمـــون وخاصـــة الذيـــن ال يمتلكـــون معارف

عن صعوبـــات التعلـــم بإجراء أيـــة تعديالت عىل

نظامهـــم الصفي يف ســـبيل دعم هـــؤالء الطالب
من جهـــة ،وتعزيز جهـــود معلمي غرفـــة املصادر

مـــن جهة أخـــرى .كام قـــد ينتج عن قلـــة اخلربات
واملعارف ضغوطـــات كثرية عىل ذلـــك املعلم أيض ًا،

بســـبب عجزه عن تلبية احلاجـــات املختلفة لطالبه

وفورهيسيس وســـنيل

وبرو�(Rimm-Kaufman, Vor

)Snell & Paro, 2003

يمتلكـــون معارف جيـــدة عن احتياجـــات الطالب
ذوي االحتياجات اخلاصة ،وفئاهتـــم ،وخصائصهم
املختلفـــة؛ هم أكثـــر فعاليـــة لتلبيـــة االحتياجات

املختلفـــة هلـــم ويضيف هاهلـــان ،كوفـــان ،لويد،

ويـــس ،ومارتينز (2007م) أنه كلـــا كان لدى املعلم
القدرة عـــى فهم اخلصائص املختلفـــة لتالميذه؛ كلام

أصبح أكثـــر فه ًام حلاجاهتـــم وأكثر متييـــزا للفئات

املختلفـــة من الطـــاب مما يســـاهم يف ضامن رسعة

تزويدهـــم باخلدمـــات التعليمية املناســـبة هلم.
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مشكلة الدراسة:

وخاصـــة أن صعوبات التعلـــم تعد مـــن الفئات

بنـــاء عىل مـــا ســـبق؛ يمكـــن القول أن مشـــكلة

البينيـــة التي ال يمكـــن متييز الطـــاب املصابني هبا

الطالب الذيـــن يتواجـــدون يف الفصـــول العادية

هو احلال مـــع فئـــات الرتبية اخلاصـــة األخرى-

الدراســـة احلاليـــة تتمثـــل يف تزايد أعـــداد هؤالء
معظـــم اليوم الـــدرايس لتلقي تعليمهـــم إىل جانب
زمالئهـــم العاديني .األمـــر الـــذي أدى إىل جعل
امتـــاك املعلمني للمعرفـــة والفهم الـــازم لطبيعة

صعوبـــات التعلم ،وأســـباهبا ،وخصائصها ،وطرق
الكشـــف عنها ،وطـــرق عالجها مطلبـــا غاية يف
األمهية (خزاعلـــة 2015 ،والنور .)2018 ،فهم من

يتعاملـــون مبارشة مع الطالب ،وهـــو القادرون عىل
تقييم مســـتوى أداءهـــم األكاديمي ،واملســـؤولون
عن طلب املســـاعدة مـــن اجلهات املعنيـــة الختاذ
الالزم حيال أية مشـــكلة قد يواجههـــا الطالب .كام

يؤكـــد ) (Menon ,2016عـــى رضورة امتالك املعلم

للمعارف واخلـــرات يف جمال الكشـــف عن هؤالء
الطـــاب باعتبارها اخلطوة األوىل للحـــد من التأثري
الســـلبي لصعوبات التعلم؛ فاملعلم هو الشـــخص

الوحيـــد القادر عـــى التمييز بني الطالـــب العادي

وبـــن الطالب الـــذي قد يعـــاين مـــن صعوبات
تعليمية .

كـــا تربز مشـــكلة الدراســـة من خـــال مالحظة
الباحثـــة امليدانية الفتقـــار بعض معلمـــي املرحلة
االبتدائية للمســـتوى األدنى من املعـــارف يف جمال

صعوبـــات التعلم ،بـــل إن بعضهم قـــد يمتلكون
مفاهيـــم خاطئة عـــن خصائص هـــؤالء الطالب،

عن طريق مالحظـــة مظهرهم اخلارجـــي فقط -كام
وهذا مـــا أكدته دراســـة كل من ماثيـــو (Mathew,

) 2012وجاندهيـــايت)(Gandhimati, 2010

وأجروا

وشـــوكاال ) .(Agrawa& Skukala, 2015لذا مل تعتمد
الباحثة عـــى املشـــاهدة امليدانية فقـــط ،بل قامت

باســـتخدام األســـاليب البحثية املناســـبة لفحص
هذه املشـــكلة ،والوقـــوف عىل حجمهـــا احلقيقي.

فهناك رضورة بحثية تســـتدعي دراســـة مســـتوى

معرفـــة معلمي املرحلة االبتدائيـــة لصعوبات التعلم

للوقـــوف عىل مـــدى جاهزيـــة هـــؤالء املعلمني،

وقدراهتم عـــى تلبيـــة احلاجات املختلفـــة هلؤالء

الطـــاب داخل الفصـــل العادي؛ األمـــر الذي قد
يرتتب عليه تزويدهـــم بأفضل الوســـائل والبدائل
املبتكـــرة التي من شـــأهنا تطوير معارفهـــم يف هذا

ا ملجا ل .

أسئلة الدراسة:

 1 .ما مســـتوى معرفة معلمي املرحلـــة االبتدائية
بصعوبـــات التعلم لـــدى الطالب؟

ويتفرع عن هذا الســـؤال ثالث أســـئلة فرعيةوهي

كا لتا يل :

 -1-1ما مســـتوى معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائية
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للخصائص العامـــة لصعوبات التعلم؟

نوف املطريي :مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية بصعوبات التعلم لدى الطالب يف ضوء بعض املتغريات

 -1-2ما مســـتوى معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائية

املختلفـــة للطـــاب ذوي االحتياجات اخلاصة

إلجـــراءات التعرف عـــى صعوبـــات التعلم

بشـــكل عام ،وذوي صعوبات التعلم بشـــكل

و تشخيصها ؟

خـــاص يف فصول التعلـــم العـــام ،األمر الذي

 -1-3ما مســـتوى معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائية

ينعكـــس بشـــكل إجيـــايب عـــى ســـلوكهم

االســـراتيجيات التدريســـية للطـــاب ذوي

صعوبـــات التعلم؟

 2 .هل توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصائية يف
مســـتوى معرفة معلمـــي املرحلـــة االبتدائية
لصعوبـــات التعلـــم؛ والتي تعـــزى ملتغريات:

583-539

وحتصيلهـــم الدرايس.
أمهية الدراسة:

تســـلط هذه الدراســـة الضوء عىل صعوبات التعلم
وهـــي أحد أهـــم املشـــكالت األكثر انتشـــارا بني

اجلنـــس ،وحضـــور دورات تدريبيـــة يف جمال

طالب املـــدارس .فهؤالء الطـــاب يمثلون ()٪51

يقوم بتدريسها ،والتجارب الســـابقة يف التعامل

الرتبيـــة اخلاصة .كـــا قد تـــراوح نســـبة هؤالء

الرتبيـــة اخلاصـــة ،والصفـــوف االبتدائية التي
مـــع الطالب ذوي صعوبات التعلم ،و ســـنوات
اخلربة التدريســـية ،واملؤهـــل العلمي؟

من جممل األشـــخاص املســـتفيدين مـــن خدمات
الطالب الذين يتم تشـــخصيهم يف املدرسة الواحدة

ما بـــن ( )٪7-5من املجموع الـــكيل للطالب (أبو

نيـــان2012،م) .أما عىل مســـتوى الفصل الدرايس؛

أهداف الدراسة:

فقد يصـــادف معلـــم الفصـــل العـــادي طالبا أو

	 -الكشـــف عن مســـتوى معرفة معلمي املرحلة

طالبـــن عىل األقل مـــن ذوي صعوبـــات التعلم يف

	 --التعـــرف عـــى تأثـــر بعـــض املتغـــرات

كام تكمن أمهية الدراســـة احلإليـــه يف أن نتائجها قد

االبتدائيـــة بصعوبـــات التعلم لـــدى الطالب.

 1 .تزويد صنـــاع القـــرار والسياســـات الرتبوية

اســـتحداث إجـــراءات تطبيقيـــة متنوعة تقدم

املرحلـــة االبتدائيـــة بصعوبـــات التعلم لدى

االبتدائيـــة بصعوبات التعلـــم لدى الطالب.

الديمغرافية يف مســـتوى معرفـــة معلمي املرحلة

كل فصل من فصولـــه). (Skukla & Agrawal, 2015

تساهم يف:

	 -حمأولـــه الوصـــول لنتائـــج قـــد تســـاهم يف
ملعلمي املرحلة االبتدائية قبـــل اخلدمة وأثناءها،

وهتدف بشـــكل جوهـــري إىل إعـــداد معلمني

مؤهلـــن وقادرين عـــى تلبيـــة االحتياجات
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بصورة واضحة عن مســـتوى معرفـــة معلمي

الطـــاب ،األمر الـــذي قد يرتتـــب عليهاختاذ

بعض اإلجـــراءات التي من شـــأهنا حتســـن

مســـتوى تلك املعرفة.
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 2 .ســـد الفجوة القائمـــة وإثراء املجـــال ،وذلك

كبري عـــى معلم الصف العـــادي ،ومدى قدرتة

يف مســـتوى معرفة معلمي املرحلـــة االبتدائية

ومما ال شـــك فيه أن املعلمني الذيـــن يمتلكون

نظر ًا لقلـــة الدراســـات املحلية التـــي بحثت

عىل اســـتيعاب هؤالء الطالب ومســـاعدهتم.

معـــارف جيـــدة خلصائص هـــؤالء الطالب؛

لصعوبـــات التعلـــم .فعـــى الرغم مـــن كثرة

ســـيكونون أكثـــر فعإليـــه لتلبيـــة حاجاهتم

الدراســـات التي تناولت موضـــوع صعوبات
التعلـــم من جوانـــب خمتلفـــة ،إال أن هناك قلة

يف الدراســـات التي بحثت يف موضوع الدراسة

احلاليـــة .ففي حـــدود علم الباحثـــة ال توجد

ســـوى دراســـتني ســـعوديتني فقط مها :دراسة

املختلفـــة ،والعكس صحيح.

حدود الدراسة:

يمكـــن تعميـــم نتائـــج الدراســـة احلاليـــة وفق ًا

خزاعلة (2015م) ودراســـة النـــور (2018م) .للمحـــددات التاليـــة:

 3 .لفـــت انتبـــاه بعـــض القطاعـــات احلكومية

-احلدود املوضوعيـــة :وتتمثل يف الكشـــف عن

وتطويـــر العمليـــة الرتبوية ،األمـــر الذي قد

بصعوبـــات التعلم لـــدى الطـــاب يف ضوء

مســـتوى معرفة معلمـــي املرحلـــة االبتدائية

واخلاصـــة املهتمـــة بربامـــج إعـــداد املعلمني

أبعاد أداة الدراســـة.

ينتج عنه اســـتحداث بدائل مبتكرة من شـــأهنا

-احلـــدود املكانيـــة :وتتمثل يف مجيـــع مدارس

حتســـن جودة الدعـــم املوجه ملعلمـــي املرحلة
االبتدائيـــة (قبل اخلدمـــة أو أثناءهـــا) يف جمال

صعوبـــات التعلم.

4 .تقديـــم جمموعة من التوصيات التي قد تشـــكل

املرحلـــة االبتدائيـــة يف حمافظـــة املجمعة.

	-احلـــدود البرشية :وتتمثـــل يف معلمي ومعلامت
املرحلة االبتدائية.

-احلـــدود الزمانيـــة :تـــم تطبيق أداة الدراســـة

حجر األســـاس والـــذي يمكـــن أن تنطلق منه

خالل الفصـــل األول للعام الـــدرايس (1440

دراســـات أخرى مشاهبة.

5 .توفـــر التغذيـــة الراجعـــة عن جـــودة برامج
الدمج احلاليـــة يف الفصول يف الوقـــت الراهن،

ونوعية الدعـــم املقدم هلـــؤالء الطالب؛ وذلك

ألن فئـــة «صعوبـــات التعلم» مـــن أكثر فئات

1441 /هـ)

مصطلحات الدراسة:

الرتبيـــة اخلاصة املعنية بعمليـــة الدمج .وبناءعىل

ذلك؛ فـــإن نجاح تلك العملية متوقف بشـــكل
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نتيجـــة االمتزاج اخلفـــي بني التعلـــم والبحث

«صعوبـــات التعلـــم مصطلـــح عـــام يقصـــد به

) ،Menon, 2016ويقصد هبا يف الدراســـة احلالية

شـــكل صعوبات ذات داللة يف اكتســـاب واستعامل

االبتدائيـــة عن صعوبات التعلم .وتشـــمل تلك

الكتابـــة ،أو التفكـــر ،أو الذاكـــرة أو القـــدرات

العلمي ،واملامرســـات املســـتمرة;(Hepp, 2009

مســـتوى املعارف التي يمتلكهـــا معلمو املرحلة
املعـــارف اخلصائص العامـــة لصعوبات التعلم،

وأساليب الكشـــف وأدواته ،وإســـراتيجيات
التدريـــس .ويمكـــن قياس ذلـــك من خالل

جمموع الدرجـــات التي حيصل عليهـــا معلمو
املرحلة االبتدائية لألداة املســـتخدمة يف الدراسة

ا حلا لية .

-معلمـــو املرحلـــة االبتدائيـــة :هـــم املعلمـــون

جمموعـــة متغايرة مـــن االضطرابـــات تتجىل عىل

مهـــارات االســـتامع ،أو الـــكالم ،أو القـــراءة ،أو
الرياضيـــة .وتتصف هـــذه االضطرابـــات بكوهنا
اضطرابـــات داخليـــة يف الفرد ُيفـــرض أهنا عائدة

إىل قصـــور وظيفـــي يف اجلهاز العصبـــي املركزي،

ويمكـــن أن حتـــدث عرب فـــرة احلياة ،كـــا يمكن

أن يواكبها مشـــكالت يف ســـلوك التنظيـــم الذايت،

واإلدراك االجتامعـــي والتفاعـــل االجتامعي دون أن

تشـــكل هذه األمور بحـــد ذاهتا صعوبـــة تعليمية.

واملعلـــات الذيـــن يقومـــون بتدريـــس طـــاب

ومـــع أن صعوبـــات التعلـــم قد حتـــدث مصاحبة

واخلاصـــة بمحافظـــة املجمعـــة ،وحيملـــون

التخلـــف العقيل أو االضطراب االنفعـــايل احلاد) أو

املرحلـــة االبتدائيـــة يف املـــدارس احلكوميـــة
املؤه ــات :دبل ــوم ،بكالوري ــوس ،أو م ــا بع ــده

يف التخصـــص.

ألحـــوال أخرى مـــن اإلعاقة (كالتلـــف احليس أو
مصاحبة ملؤثـــرات خارجية (كالفـــروق الثقافية أو

التعليم غري الـــكايف أو غري املالئم) ،إال أهنا ليســـت

-املرحلة االبتدائيـــة :وتعترب املرحلـــة االبتدائية

ناجتة عـــن هذه األحـــوال أو املؤثـــرات» (الوقفي،

يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية ،ويلتحق هبا

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

املرحلـــة الثانيـــة يف نظـــام التعليـــم املعتمد

الطالب عند بلوغهم ســـن السادســـة ،ومدهتا

ست ســـنوات.

2015م ،ص.)40 :

املحور األول :صعوبات التعلم.

 .1صعوبات التعلم:

ال يوجـــد اتفـــاق عىل تعريـــف واحـــد ملصطلح

صعوبات التعلم:

قدمت اللجنـــة الوطنيـــة عـــام ( 1994م) تعريف ًا

شـــام ً
ال لصعوبات التعلـــم ،وينص عـــى ما ييل:

لصعوبـــات التعلم لـــدى املهتمني هبـــذا املجال؛ إذ

أن صعوبات التعلـــم كانت ومازالـــت حمور اهتامم
الكثـــر من العلـــاء عىل اختـــاف ختصصاهتم مثل
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األطبـــاء ،وعلامء النفـــس ،وعلامء الرتبيـــة ،وعلامء

عىل صفة رســـمية أو استحســـان لدى املهتمني (أبو

هناك هـــذا التنـــوع يف تعريفات صعوبـــات التعلم

فقـــد عرف (بيتـــان) ذوي صعوبـــات التعلم بأهنم

االجتـــاع .لذا فإنه مـــن غري املســـتغرب أن يكون

(الظاهـــر2012،م وأبو نيـــان2012 ،م)؛ فكل فئة
من هـــؤالء العلامء تأثرت إىل حـــد كبري بالتخصص
الذي تنتمي إليـــه عند تعريفها لصعوبـــات التعلم،

نيان2012 ،م).

األشـــخاص الذين يكـــون لدهيم تباينـــا واضحا
جد ًا بني قدراهتـــم العقلية وبني مســـتوى حتصيلهم

الفعـــي .ويعزى ســـبب ذلـــك التبايـــن إىل وجود

وعىل ســـبيل املثـــال يركـــز األطبـــاء يف تعريفهم

اضطرابات أساســـية يف عملية التعلـــم .وقد تكون

الوظيفيـــة كاخللل العصبـــي ،والتلـــف يف اجلهاز

وجود خلل وظيفـــي يف اجلهاز العصبـــي املركزي.

لصعوبـــات التعلم عىل األســـباب الفســـيولوجية
العصبـــي املركـــزي ،بينام يعـــزي علـــاء الرتبية
حدوث صعوبـــات التعلم إىل عدم نمـــو القدرات

العقلية هلـــؤالء الطالب بشـــكل مماثـــل ألقرأهنم

العاديـــن؛ األمر الذي يؤثر ســـلب ًا عـــى حتصيلهم
األكاديمـــي .أمـــا علـــاء النفس؛ فريكـــزون يف

تعريفاهتم عىل االضطرابات احلاصلـــة يف العمليات
النفســـية األساســـية (الظاهر2012،م).

تلـــك االضطرابات متزامنـــة أو غـــر متزامنة مع
كام جيب أال تكـــون عرضا ثانويا لإلعاقـــة الفكرية،

وللحرمـــان الثقـــايف والرتبـــوي ،ولالضطرابات
االنفعاليـــة ،أو فقد احلواس (الروســـان2012 ،م).

وعرفهـــا جـــرج )Gregg (2009عىل أهنـــا خلل يف
َّ

عمليـــة أو أكثر مـــن العمليات النفســـية الرضورية

للفهـــم ،واســـتخدام اللغـــة الشـــفوية واملكتوبة،

ويتجـــى ذلـــك اخللـــل يف قصـــور القـــدرة عىل

وبناء عـــى اختـــاف التخصصات التـــي تناولت

االســـتامع ،والقراءة ،والكتابة ،واالمـــاء ،وإنجاز

جـــاءت أول حماولـــة لتعريف صعوبـــات التعلم يف

التعلـــم والتلـــف الدماغـــي ،واخللـــل الدماغي

احلكومة بتشـــكيل فرق عمل متخصصـــة لتعريف

الظروف التي تكـــون صعوبات التعلـــم فيها ناجتة

صعوبـــات التعلم بالدراســـة وتنوعـــت أهدافها،

الواليـــات املتحـــدة االمريكية؛ وذلـــك بعد قيام
صعوبـــات التعلم .وبعـــد بذل الكثري مـــن اجلهد؛
ظهرت تلك الفـــرق بتعريفات خمتلفـــة ،وكل منها
يعكس ختصصـــات واهتاممات العاملـــن فيها .وقد

أثري املجـــال بتعريفـــات ال حرص هلـــا ،ومن بني

تلـــك التعريفات؛ حصـــل أحد عـــر تعريف ًا فقط

العمليـــات الرياضية ،ويشـــمل مصطلح صعوبات
الوظيفـــي البســـيط ،وعرس القـــراءة .ويســـتثني

بســـبب إعاقات حســـية ،أو حركيـــة ،أو فكرية ،أو
اضطرابات انفعالية ،أو حرمـــان اقتصادي ،أوثقايف،

أو بيئي.

وجتدر اإلشـــارة هنا إىل أنه عـــى الرغم من اختالف

العلـــاء يف صياغـــة تعريفاهتم ملصطلـــح صعوبات
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التعلـــم؛ إال أهنم يتفقـــون مجيع ًا عـــى أمر جوهري

تســـاعد الفـــرد عـــى التحصيـــل األكاديمي

مواجهتهم لصعوبات حتول دون اكتســـاهبم للكفاية

(خصاونـــة2015،م

كاالنتبـــاه ،والذاكـــرة ،واإلدراك ،والتفكـــر،

يميـــز الطـــاب ذوي صعوبـــات التعلـــم ،وهو

واللغـــة

األكاديميـــة؛ والتي ال تعترب عرضـــ ًا إلعاقات أخرى

والظاهـــر2012،م).

.بصعوبـــات التعلم األكاديمية :هي املشـــكالت

مثل :اإلعاقـــة الفكرية ،احلســـية ،أو االضطرابات

الســـلوكية.

الشـــفوية

التي تظهـــر عىل طـــاب املـــدارس ،وختص

& (Lioyd, Keller, and Hung, 2007

األداء األكاديمـــي ،وتشـــمل :صعوبـــات

)Mckenzie, 2009

أمـــا فيام يتعلق بنســـبة انتشـــار صعوبـــات التعلم

القـــراءة ،والكتابة ،والتهجئـــة والتعبري الكتايب،

حرص أعـــداد هـــؤالء الطـــاب أمر مهـــم جد ًا؛

األكاديميـــة ارتباطـــ ًا وثيق ًا بصعوبـــات التعلم

والرياضيـــات .كـــا ترتبط صعوبـــات التعلم

بني الطالب؛ ذكـــر خصاونـــة(2013م) أن حماولة

النامئيـــة .فيمكـــن القول أن صعوبـــات التعلم

حيث يســـاعد يف إعـــداد الربامج الرتبوية املناســـبة

حلاجاهتـــم ومتويلها ،إال أنه من الصعب إجياد نســـبة

عامة متفـــق عليها لـــدى الباحثـــن .ويرجع ذلك
الختـــاف التعريفـــات ،واملحكات ،واألســـاليب
التشخيصية املستخدمة ،ومســـتويات األداءاملطلوبة

يف االختبـــارات املســـتخدمة .كل هذا ســـاهم يف

تفاوت نســـب هـــؤالء الطالب حســـب تقديرات
الباحثني ،اذ يرتاوحت نســـبتهم مـــا بني ()٪30-1

من العـــدد الـــكيل لطـــاب املـــدارس (الوقفي،
2015م).

 .2أنامط صعوبات التعلم:

األكاديميـــة تظهـــر لـــدى الطـــاب كنتيجة

لصعوبـــاتالتعلـــمالنامئية(الظاهـــر2012،م).

 .3العوامل املسببة لصعوبات التعلم:

عـــى الرغم مـــن أن الكثـــر مـــن املتخصصني يف
هذا املجال يشـــرون إىل التلف الدماغي كمســـبب

رئيـــس لصعوبات التعلـــم؛ إال أنـــه ال يوجد اتفاق

بني املهتمني يف هـــذا املجال عىل ســـبب واحد فقط
من شـــأنه أنه قـــد يســـاهم يف ظهـــور صعوبات

التعلم لدى األطفـــال .اذ تنوعت تلك األســـباب؛
منها مـــا هو وراثـــي ومنهـــا ماهو بيئـــي .وذلك

ذكـــر الظاهـــر(2012م) أن املتخصصـــن يف جمال

ليس بمســـتغرب؛ حيث إن صعوبـــات التعلم كانت

ومهـــا كالتايل:

خمتلـــف املجاالت كالطـــب ،وعلم النفـــس ،وعلم
الرتبيـــــــة ،وعلـــم االجتامعٌ ،
فكل يفســـــــــــر

صعوبات التعلـــم اتفقوا عىل تصنيفهـــا إىل نوعني،

 .أ صعوبـــات التعلـــم النامئية أو النفســـية :وهي
قصـــور يف الوظائف واملهامت األساســـية التي

ومازالت حتظـــى باهتامم كبري لـــدى املتخصصني يف

مســـبباهتا بحسب خلفيته العلمية والتخصصيـــــــة
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) Ahmed& Din, 2017الظاهـــر2012 ،م) .واألطباء

الدافعيـــة للتعلـــم ،وصعوبة اتبـــاع التعليامت.

بشـــكل خاص عنـــد حماولتهم تفســـر أســـباب

الكلمة األوىل عنـــد الطفل حتى ســـن الثالثة،

تنتقـــل وراثي ًا من جينات اآلبـــاء إىل األبناء .ويعزون

الكالميـــة (الظاهر2012 ،م).

عىل ســـبيل املثال؛ يؤكـــدون عىل العوامـــل الوراثية

ب /املظاهـــر اللغويـــة :والتي تشـــمل تأخر ظهور

صعوبات التعلـــم .فهم يـــرون أن صعوبات التعلم

ذلـــك لوجـــود اضطرابـــات يف اجلهـــاز العصبي
املركزي لدهيـــم .أمـــا الســـلوكيون؛ فينظرون إىل

وصعوبات التعبري الشـــفوي ،والتأتأة ،واحلبسة

ج /مظاهـــر اإلدراك البـــري :والتـــي تشـــمل
الصعوبـــات يف فهـــم العالقـــات املكانيـــة،

صعوبـــات التعلم من خـــال األســـباب البيئية،

وبشـــكل خاص من خـــال عالقة الطفـــل بالبيئة
املحيطة به ،ومـــا حتويه من متغـــرات عديدة .وعىل

الرغم من عدم وجـــود اتفاق بـــن املهتمني يف هذا
املجـــال عىل األســـباب املؤدية لصعوبـــات التعلم؛

إال أنه ال يمكننـــا الفصل التام بني األســـباب البيئية

وبني األســـباب الوراثية (الظاهـــر2012 ،م).

واســـتيعاب املفاهيم اخلاصة بالشـــكل واحلجم

واملســـافة(الظاهر2012،موالوقفـــي2015،م).

د/مظاهر اإلدراك الســـمعي :والتي تشمل صعوبات
يف تذكـــر أصوات احلروف ،وتذكـــر املعلومات

الشـــفهية ،وتذكر تسلسل املعلومات.

هـ /االضطرابـــات االنفعاليـــة واالجتامعية :والتي

تشـــمل عدم االنخراط مع األقران ،واالنعزال،
ٍ
متدن عن اللذات ،والســـلوك
وتكوين مفهـــوم

 .4مظاهر صعوبات التعلم:

تتنـــوع مظاهر صعوبـــات التعلم ،إال أهنا ليســـت

العدواين (الظاهر2012 ،م).

بل قد تكـــون متفاوتة يف كل مـــن الدرجة ،ومتغايرة

الطالب بضعف يف حتصيلهـــم الدرايس ،ولكن

يمثلـــون جمموعة غري متجانســـة ،فـــكل منهم يعترب

الدراســـية كام هو احلـــال مع املعاقـــن عقلي ًا؛

بالرضورة أن تظهر مجيع ًا لـــدى كل هؤالء الطالب،

و/التـــدين يف التحصيـــل األكاديمـــي :يتميز هؤالء

يف الطبيعـــة .ويرجـــع ذلك إىل أن هـــؤالء الطالب

شـــخصية متفردة من حيث خصائصهـــا ومظاهرها.

هـــذا الضعـــف ال يظهـــر يف مجيـــع املقررات
فقد يقتـــر عىل مقـــرر واحـــد أو عىل بعض

وقد يعـــاين الطالـــب صعوبة يف جمـــال معني دون

املقـــررات دون غريها من املقـــررات .كام تعترب

وتشـــمل مظاهر صعوبات التعلـــم ما ييل:

هؤالء الطالب والتي تشـــمل أشـــكاال متعددة

غريه من املجـــاالت األخرى (الوقفـــي2015 ،م)،

أ /املظاهـــر الســـلوكية :والتـــي تشـــمل ضعف
التوازن ،وفرط النشـــاط احلركـــي ،وانخفاض
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2013م) .كام جتدر اإلشـــارة هنـــا إىل أنه ليس

يذكر كل من الظاهـــر (2012م) والوقفي (2015م)

كل طالب من هـــؤالء الطالب ،فقـــد ال يظهر

التعلم يســـتدعي اســـتخدام أدوات عديدة للكشف

من الـــرورة أن تظهر مجيع تلـــك املظاهر عىل
إال مظهر أو مظهـــران فقط عـــى الطالب .كام

قـــد ختتلف تلـــك املظاهر يف النـــوع والكم من

طالب آلخـــر باختالف األســـباب املؤدية إليها
(الوقفي2015 ،م).

 .5أساليب القياس والتشخيص وأدواهتا:

أن عـــدم الوضوح الـــذي يكتنف فئـــة صعوبات
عنها وتشـــخيصها أكثـــر من فئـــات الرتبية اخلاصة
األخـــرى .وتشـــمل تلـــك األدوات :املالحظة،
واملقابلة ،ودراســـة احلالة ،واختبـــارات التحصيل،

واختبارات القـــدرة العقلية ،واالختبـــارات حمكية

املرجـــع والتـــي يطبقها املعلـــم للحكم عـــى أداء

يذكر اخلطيـــب (2013م) أن تشـــخيص صعوبات

طـــاب .كام يذكـــر عيســـى ،بخيـــت ،والربصان

التحاقهم باملدرســـة؛ وذلك ألن متطلبات املدرســـة

يف التعرف عىل الطـــاب ذوي صعوبـــات التعلم.

التعلـــم لدى هـــؤالء األطفـــال غالب ًا مـــا يتم عند
تركز عـــى املهارات التي يواجه الطفـــل صعوبة فيها
مثل :القـــراءة ،والكتابة ،والرياضيـــات ،واإلمالء.

(2017م) أن اختبارات الذكاء تلعب دور ًا أساســـي ًا
حيـــث تتصدر أهـــم األدوات املســـتخدمة يف جمال

تقييم األطفـــال ذوي صعوبات التعلم وتشـــخيص

كام أن عملية قياس وتشـــخيص صعوبـــات التعلم

حاالهتـــم .اذ يعتـــر حتديد نســـبة ذكاء الطالب عىل

تســـاعد يف حتديد نـــوع وكميـــة اخلدمـــات التي

يف احلكم عـــى الطالب .فإذا أوضحـــت نتيجة تلك

لدى الطالب مـــن اهم العنـــارص الرئيســـية التي

حيتاجهـــا الطالب .فهـــي خطـــوات منهجية هتدف
اىل مجع معلومـــات دقيقة وشـــاملة عـــن الطالب

من أجـــل حتديد األهـــداف ،واملحتـــوى ،وطرق

تلك االختبـــارات أول معيار يمكن االســـتناد عليه
االختبارات أن نســـبة ذكاء الطفل تقع ضمن حدود

معدل الـــذكاء الطبيعـــي؛ ولكنه يف الوقت نفســـه

يظهر قصـــورا مالحظا يف حتصيلـــه األكاديمي؛ فإن

ذلك قد يكـــون مـــؤرش ًا أولي ًا لوجـــود صعوبات

التدريس ،واخلدمات املناســـبة لـــه .لذلك جيب أن
ِ
بـــرو ودقة شـــديدة حتى يتم
تنفذ تلـــك العملية

تعلـــم (هلهان وكوفـــان2008 ،م وســـليامن ،عبد

فأي خطـــأ يف تلك العمليـــة قد يعـــرض الطالب

الرسطـــاوي ،وصـــادي (2013م) لالختبـــارات

تتالءم مـــع احتياجاته ،وقد تتســـبب يف حرمانه من

األكاديميـــة كالقـــراءة ،والكتابـــة ،والرياضيات.

حتديد أســـلوب التدخـــل األكثر مالئمـــة للطالب.

مـــن ذوي صعوبات التعلم ليحـــل يف بيئة تعليمية ال
اخلدمات التـــي حيتاجها (الوقفـــي2015 ،م).

احلميـــد ،والببالوي2007،م) .كام أشـــار القريويت،

املعياريـــة املرجـــع؛ والتي هتدف لقيـــاس املهارات
ويضيـــف احلـــاج (2010م) االختبـــارات املقننة
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الواســـعة االنتشـــارمثل اختبار ألينـــوي للقدرات

والتدريـــس التعـــاوين (حممـــد وعـــواد2014 ،م

فينالند للنضـــج االجتامعي.

بعض األســـاليب التدريســـية مثل الطريقة الرتكيبية

الســـكيولغوية ،واختبارمايـــكل بســـت ،واختبار

والوقفـــي2015 ،م) .كام يضيـــف احلاج (2010م)

 .6اســـراتيجيات وأســـاليب تدريس الطالب ذوي

يف التعرف عىل الكلامت ،وأســـلوب اخلربة اللغوية،

يعـــرف الوقفـــي (2015م ،ص )227:أســـاليب

وإســـراتيجية اكتب وقـــل ،واســـراتيجية التصور

وغـــر اللفظية التـــي يســـتعني هبا املعلم لتيســـر

ويؤكـــد اخلطيـــب (2013م) أنه ال توجـــد طريقة

صعوبات التعلم:

التعليم عـــى اهنا « التقنيـــات والوســـائل اللفظية
أحداث التعلـــم لدى املتعلـــم عـــى أن يتوفر فيها

يشء مـــن املرونة عنـــد عرض املادة بشـــكل يراعي
مواطـــن القوة والضعـــف لدى خمتلـــف الطالب،
ويضفي عـــى التعليم صفـــة التفاعـــل اإلجيايب».

وطريقـــه الربط احلـــي ،وإســـراتيجية اإلغالق،
البرصي ،وأســـلوب احلـــواس املتعددة.

واحدة متفق عليهـــا لتدريس هـــؤالء الطالب .بل

إن األســـلوب العـــام واملتبع يف التدريـــس هلم ،هو

إجـــراء تقييم دقيق للنمـــو األكاديمـــي والوظيفي

هلم ،ثـــم العمل عىل تعزيـــز نقاط القـــوة يف أدائهم

يشـــر كل من أبو نيـــان (2012م) وحممـــد وعواد

من جهـــة ،وتصميـــم برامـــج وخطـــط عالجية

قـــدرة الطالب عـــى التعلم واالســـتفادة من خالل

املوجـــودة لدهيم من جهـــة أخرى .كـــا تركز تلك

(2014م) إىل أن صعوبـــات التعلم قـــد حتول دون
طرق التدريس املســـتخدمة مع الطـــاب العاديني،

لدعمهـــم ومتكينهم من التغلب عـــى نقاط الضعف
الربامج عـــى مناســـبة برامج التدريس بـــا يتالءم

مما يســـتدعي إحلاقه بربامج تربوية خاصة تشـــتمل

مـــع اخلصائص الفردية للطـــاب ،وتقديم الدعم يف

التدريســـية املكيفة التي تتناســـب مـــع احتياجاته

أدوات خاصـــة ،والرتكيز عىل مواطـــن الضعف بعد

عـــى العديد من الوســـائل التعليمية ،واألســـاليب

وتســـهل عمليـــة تعلمه .لـــذا فقد حظيـــت كيفية
تدريـــس الطـــاب مـــن ذوي صعوبـــات التعلم

باهتامم كبـــر لـــدى املتخصصني يف هـــذا املجال،

غرفة املصـــادر ،وتعديل البيئة الصفية ،واســـتخدام

حتقيق نمط مـــن النجاح.

املحور الثـــاين :معارف املعلمـــن بصعوبات التعلم

حيث أجريـــت العديد من األبحـــاث هبدف حتديد

لدى الطالب.

عـــدة أســـاليب مثل :إفـــراد التعليم هلـــم ،وحتليل

األشـــخاص ذوي االحتياجات اخلاصـــة يف التعليم

االســـراتيجيات املناســـبة هلم ،ويمكن استخالص

املهمـــة ،والتعليـــم املتبـــادل ،والتعليـــم املبارش،

لقد كفلـــت القوانـــن والترشيعـــات الدولية حق

أســـوة بزمالئهم العاديـــن ،حيـــث إن ذلك األمر
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يعتمد عىل مبـــدأ حتقيق العدالة واملســـاوة بني أفراد

عليهم بالعديـــد من الفوائـــد؛ من ضمنهـــا زيادة

االحتياجـــات اخلاصـــة ،فـــا فرق بني شـــخص

لـــدى أقراهنم العاديـــن ومعلميهم ،وزيـــادة الثقة

املجتمـــع الواحد ،واالحتواء الكامـــل لألفراد ذوي
عـــادي وبني شـــخص معـــاق يف التعليم (ســـامل،

الدافعيـــة للتعلم ،وشـــعورهم بالتقبـــل االجتامعي

يف النفس واالعتـــاد عليها ،وتكويـــن الصداقات،

2016م والوقفـــي2015،م) .كـــا كُفـــل هلم احلق

وزيـــادة احلصيلـــة اللغويـــة ،وحتســـن املهارات

وقدراهتـــم .بل إن موضـــوع حتديد البيئـــة الرتبوية

وترى الباحثـــة أنه عـــى الرغم من كثـــرة الفوائد

يف التعليـــم يف البيئات الرتبوية األنســـب حلاجاهتم
األكثر مناســـبة للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة؛

أصبح مـــن أهم املوضوعات الرتبوية التي نوقشـــت
بإســـهاب لدى املهتمـــن يف هذا املجـــال منذ عام
 1968وحتـــى اآلن (صعـــدى2015 ،م والوقفي،

2015م).

االســـتقاللية ،وحتسن مســـتوى التحصيل الدرايس.

التي تعـــود عىل الطـــاب ذوي صعوبـــات التعلم

جـــراء دجمهـــم يف الفصـــول العاديـــة ،إال أن تلك

العملية ليســـت باألمر الســـهل .وذلك ألن نجاحها

يتوقـــف عـــى مســـتوى املعرفـــة التـــي يمتلكها
معلمـــي الفصول العاديـــة عن صعوبـــات التعلم.

وعنـــد احلديث عـــن فئـــة صعوبـــات التعلم عىل

فتواجد هـــؤالء الطالب يف الفصـــول العادية؛ حيتم

مـــن أنســـب البيئـــات الرتبوية للطـــاب املنتمني

املعرفة بصعوبـــات التعلم حتـــى يتمكنوا من رسعة

وجه اخلصـــوص؛ فإن نظـــام غرفة املصـــادر يعترب

لتلك الفئة .وتشـــر يوســـفي (2014م) إىل أن نظام
غرفة املصـــادر يكفل للطالب احلـــق يف التلقي لنوع

من التدريـــس العالجـــي يف اجلوانـــب التي يظهر
فيها مشـــكالت لبعـــض الوقت؛ مع بقـــاءه مدجم ًا

يف الفصـــل العادي بقيـــة الوقت؛ مما يســـاعد عىل

عـــى املعلمني العاديـــن امتالك مســـتوى جيد من
الكشـــف عن هـــؤالء الطالب وإشـــباع حاجاهتم
املختلفة داخل الفصل أســـوة بزمالئهـــم العاديني.

ويـــأيت ذلك من منطلـــق اختالف هـــؤالء الطالب

ذوي صعوبـــات التعلم عـــن باقي فئـــات الرتبية
اخلاصة األخـــرى ،حيث إن أول املعلمـــن احتكاك ًا

احلد من فـــرص تعرضـــه لإلحباطـــات وحاالت
الفاشـــل املتكـــررة والتـــي جتعله أقل قبـــوالً لدى

الفصـــول العاديـــة ،وليس مـــن معلمـــي الرتبية

عـــى تعزيز االجتاهات الســـلبية جتاهـــه .كام يذكر

بالدمج .ولكن تبقى املشـــكلة الرئيســـة التي يعاين

معلميه وأقرانـــه؛ حيث يعمل ذلك الفشـــل املتكرر

ســـامل (2016م) أن وجود ذوي صعوبـــات التعلم
مع أقراهنـــم العاديـــن يف الفصل العـــادي؛ يعود

هبـــم ومتابعـــة لتطورهـــم األكاديمي هـــم معلمو
اخلاصـــة بصفتهم أكثـــر فئات الرتبيـــة اخلاصة متتع ًا

منها هـــؤالء الطالب وهـــي قلة معـــارف معلمي

الصفـــوف العاديـــة بخصائصهم ،وعـــدم درايتهم
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بالصعوبات التي قـــد يعانون منهـــا داخل الصف،

لدى الطـــاب ) .(skukala, 2015 & Agrawaوهذا

والتي قد تشـــر إىل معانـــاة الطالب من مشـــاكل

ليس بمســـتغرب عـــى اإلطالق؛ وذلك بســـبب

ومما جيعل الوضـــع أكثر صعوبة عـــى معلم الفصل

التعلم منـــذ ظهوره .فقد أشـــارت نتائج دراســـة

الطـــاب ومظهرهم مـــن ذوي صعوبـــات التعلم،

التعليم االبتدائي يمتلكون مســـتوى متوســـط ًا من

تســـتدعي مزيد ًا من التقييم والتشـــخيص.

العـــادي؛ هو عـــدم جتانـــس خصائـــص هؤالء

الغمـــوض الذي يتســـم بـــه مصطلـــح صعوبات
بعزي ،شـــاده ،وغـــريب (2018م) إىل أن أســـاتذة

فعىل ســـبيل املثال؛ قـــد يصادف املعلـــم طالب ًا يعاين

املعرفـــة بصعوبـــات التعلم لدى الطـــاب ،وأنه ال

بينام قـــد يواجه طالبا آخـــر صعوبة يف القـــراءة أو

ســـنوات اخلربة واملؤهل العلمي .يف حني أشـــارت

صعوبـــة يف احلســـاب ولديه مهارات قـــراءة جيدة؛

الكتابة وهكـــذا ،وقد ختتلف املشـــكالت وتتعدد.
ويف هـــذا الصدد يذكر الظاهـــر (2012م ،ص)16:

توجد فـــروق مســـتوى معارفهم تعـــزى ملتغريي
نتائج دراســـة عبد القادر (2018م) إىل أن مســـتوى
معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائيـــة بصعوبات التعلم

«أن الطفـــل ذا صعوبـــات التعلم قد يكـــون عادي ًا

مرتفـــع .كـــا توجد فـــروق يف مســـتوى معارفهم

الذي شـــكل صعوبات حمددة ،وليســـت صعوبات

هناك فـــروق تعزى ملتغريات املؤهـــل ،والتخصص،

أو متميز ًا خـــارج نطاق صعوبته أو خارج الســـبب
مطلقة » .

تعزى ملتغري اجلنـــس ،لصالح اإلنـــاث ،بينام مل تكن
وســـنوات اخلربة.

كام أكدت نتائـــج العديد من الدراســـات إىل أن قلة

كام كشـــفت دراســـة النور (2018م) أن مســـتوى

العاديـــة عن خصائـــص الطـــاب ذوي صعوبات

جـــاءت بدرجة فوق متوســـطة ومرتفعـــة ،وأنه ال

املعارف واخلـــرات التي يمتلكهـــا معلمي الفصول

التعلم من أهـــم العقبات التي حتول دون اســـتفادة

هـــؤالء الطـــاب أكاديميـــ ًا أثنـــاء تواجدهم يف
الفصـــول العادية أســـوة بزمالئهـــم العاديني ،مثل

دراســةة كل من �(2012، Kavkler Babuder,& Maga
&jna,2015, Arnaiz Sanchez, De Haro Rodriguez

معرفـــة معلامت اللغـــة العربية بصعوبـــات التعلم؛

توجـــد فروق يف درجـــة معارفهن تعـــزى ملتغريات
ســـنوات اخلربة ،واملؤهـــل العلمـــي ،والدورات
التدريبية .بينام أســـفرت نتائج دراســـة

Ahmed and

)Din (2017أن معلـــات املرحلـــة االبتدائية يمتلكن

مســـتوى متوســـط ًا من املعرفة بصعوبـــات التعلم،

 .Maladonadoكام أســـفرت نتائج

وأنه يوجـــد اختـــاف يف درجة معارفهـــن يعزى

من املعلمني يفتقـــرون للمعرفة بصعوبـــات التعلم

األصغـــر ســـن ًا؛ أكثر معرفـــة بصعوبـــات التعلم

)Martinez,2019

العديـــد من الدراســـات عـــن وجود نســـبة كبرية

ملتغريي العمـــر واخلـــرة .فقد وجـــد أن املعلامت
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مـــن املعلامت األكرب ســـن ًا .كام أن املعلـــات اللوايت

يف هـــذا املجال.

معارف أكثـــر من اللـــوايت لدهين خربة تدريســـية

إىل امتـــاك املعلمني درجـــة مرتفعة مـــن املعارف

لدهين خربات تدريســـية قليلة أو متوســـطة ،يمتلكن
تصـــل ملدة  16ســـنه وأكثر.

بينام أشـــارت نتائج دراســـة خزاعلـــة (2015م)

عن صعوبـــات التعلـــم ،ووجود فـــروق يف درجة

وأشـــارت نتائج دراســـة رمحوين (2016م) إىل أن

معارفهم تعزى ملتغـــر املؤهل لصالـــح فئة ما فوق

بدرجـــة متوســـطة ،كام أنـــه ال توجد فـــروق يف

( )15-11ســـنة ،وفئة  16ســـنة فام فـــوق ،بينام ال

مســـتوى معرفة املعلمني بصعوبـــات التعلم؛ جاءت

مســـتوى معارفهم تعزى ملتغريات اجلنس ،واخلربة،

البكالوريـــوس وعدد ســـنوات اخلـــرة لصالح فئة
توجد فـــروق تعزى ملتغري اجلنـــس .وأظهرت نتائج

واملؤهل العلمـــي .يف حني أوضحت نتائج دراســـة

دراســةة كامـــاال وراجمانيـــش �(Kamala &Ramga

املعلمني حول صعوبـــات التعلـــم كان ضعيف ًا .كام

متوســـطة عن الصعوبـــات ،وأنـــه ال توجد فروق

2015( Shari& Vrandaم) إىل أن مســـتوى معارف
توجد فـــروق يف مســـتوى املعارف تعـــزى ملتغري
اجلنس لصالـــح االناث ،والدرجـــة العلمية لصالح

درجة البكالوريـــوس ،والصفـــوف االبتدائية التي

يعمل معهـــا لصالح معلمـــي الصفـــوف العلياء،
وســـنوات اخلـــرة لصالح  20ســـنه فام فوق.

بينام أظهرت نتائج دراســـة كل من ماثيو (Mathew,

)2012

وأجـــروا وشـــوكاال

�(Agrawa& Skuka

) nesh, 2013أن املعلمـــن يمتلكـــون معارف بدرجة

يف معارفهم تعـــزى ملتغريي اجلنس وعدد ســـنوات
اخلـــرة .كـــا أشـــارت نتائـــج دراســـة اخلطيب

( )2006إىل أن معلمي املرحلـــة االبتدائية؛ يمتلكون
معارف بدرجة متوســـطة عن صعوبـــات التعلم .كام

أشارت إىل وجود اختالف يف مســـتوى تلك املعرفة

يعزى ملتغـــر اجلنس لصالح اإلنـــاث .بينام ال يوجد
اختالف يعـــزى ملتغريات العمـــر ،واملؤهل العلمي،

) la, 2015أن معـــارف معلمـــي املرحلـــة االبتدائية

وعدد ســـنوات اخلربة.

النتيجـــة متوافقة مع ماتوصلت إليه دراســـة كل من

مســـتوى املعارف التـــي يمتلكها معلمـــو التعليم

بصعوبـــات التعلم ضعيفـــة جد ًا .وجـــاءت تلك
غاندهييتاميت ) (Gandhimati, 2010وســـاروجيني�Saro

) jiny (2000والتي أشـــارت إىل أن األغلبية العظمى

من معلمي املرحلـــة االبتدائيـــة؛ يمتلكون معارف
قليلـــة جد ًا عن صعوبـــات التعلم لـــدى الطالب،

وأن هناك حاجة ماســـة لتطوير مســـتوى معارفهم

وقـــد تعـــددت األســـباب التي فـــرت ضعف
العام جتـــاه الصعوبـــات التعليمية التـــي يواجهها
الطـــاب ذوي االحتياجـــات اخلاصة .عىل ســـبيل
املثال :أن برامـــج إعداد املعلمـــن ال تتضمن عدد ًا

كافيـــ ًا من املقـــررات التي هتدف إىل رفع مســـتوى
معـــارف املعلمـــن بالصعوبـــات التعليميـــة التي
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قـــد يواجها الطـــاب ،كـــا أن تلـــك الربامج قد

التعلم تعزى ملتغـــر الصفـــوف االبتدائية التي

الفعالـــة؛ والتـــي من شـــأهنا مراعـــاة اخلصائص

5 .توجد فـــروق ذات داللة إحصائية يف مســـتوى

يقوم بتدريسها.

ال تتطـــرق ألفضل املامرســـات واإلســـراتيجيات

معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائيـــة بصعوبات

التعليميـــة هلؤالء الطـــاب ،وأن أغلـــب املدارس
ال تقدم تدريبـــا مســـتمر ًا أو دورات للمعلمني أثناء

التعلـــم تعزى ملتغـــر جتارب ســـابقة يف العمل

مع الطـــاب ذوي صعوبـــات التعلم.

اخلدمـــة ،وخاصـــة فيـــا يتعلق بطـــرق تدريس

6 .توجد فـــروق ذات داللة إحصائية يف مســـتوى

الطـــاب ذوي االحتياجات اخلاصـــة ،وأن أغلب

معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائيـــة بصعوبات

معلمي التعليـــم العام ال يلتحقـــون بفصول التعليم

التعلـــمتعزىملتغريســـنواتاخلربةالتدريســـية.

املســـتمر أثناء اخلدمة ،وخاصة تلـــك الفصول التي

تركز عىل رفع مســـتوى خرباهتم يف طـــرق التدريس
الفعاةلة لطالب ذوي صعوبـــات التعلم

)Staff, 2016

7 .توجد فـــروق ذات داللة إحصائية يف مســـتوى
معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائيـــة بصعوبات

�(GreatSch

التعلم تعـــزى ملتغري املؤهـــل العلمي.

.ool

فرضيات الدراسة:

 1 .يمتلـــك معلمـــو املرحلـــة االبتدائيـــة درجة
متوســـطة من املعرفة بصعوبـــات التعلم لدى
ا لطال ب .

2 .توجد فـــروق ذات داللة إحصائية يف مســـتوى
معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائيـــة بصعوبات

التعلم تعزى ملتغـــر اجلنس.

منهج الدراسة وإجراءاهتا:

لتحقيق أهداف الدراســـة واإلجابة عن تســـاؤالهتا؛

اســـتخدمت الباحثـــة املنهـــج الوصفـــي التحلييل

باعتباره األنســـب لطبيعة الدراســـة احلالية.
جمتمع الدراسة:

تكون جمتمـــع الدراســـة احلالية من مجيـــع معلمي
التعليـــم العـــام الذين يدرســـون طـــاب املرحلة

3 .توجد فـــروق ذات داللة إحصائية يف مســـتوى

االبتدائيـــة يف املـــدارس احلكوميـــة واخلاصـــة

التعلم تعزى ملتغري حضور الـــدورات التدريبية

 1441/1440هــــ يف حمافظـــة املجمعـــة .والبالغ

معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائيـــة بصعوبات

يف جمـــال الرتبية اخلاصة.

4 .توجد فـــروق ذات داللة إحصائية يف مســـتوى
معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائيـــة بصعوبات

خالل الفصـــل الـــدرايس األول للعـــام الدرايس

عددهـــم ( )800معلـــ ًا ومعلمة.
عينه الدراسة:

تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ( )152معلـــ ًا
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ومعلمـــة مـــن معلمـــي التعليـــم العـــام الذيـــن

تتي ــح الفرص ــة أم ــام مجي ــع أف ــراد جمتم ــع الدراس ــة

املـــدارس احلكوميـــة واخلاصـــة يف حمافظـــة املجمعـــة

دون حتيـــز أو تدخـــل مبـــارش مـــن الباحـــث.

يقومـــون بتدريـــس طـــاب املرحلـــة االبتدائيـــة يف
خـــال الفصـــل الـــدرايس األول للعـــام الـــدرايس

 1441/1440هـــ .يمثـــل حجـــم العينـــة ()٪19
مـــن جممـــوع أفـــراد جمتمـــع الدراســـة .تـــم اختيـــار

أفـــراد العينـــة بطريقـــة العينـــة العشـــوائية ،والتـــي

للدخـــول ضمـــن عينـــة الدراســـة بصـــورة متكافئـــة

وتســـتخدم عندمـــا يكـــون جمتمـــع الدراســـة حمـــدد
احلجـــم نســـبي ًا (أبـــو النـــرص .)2017 ،يوضـــح

اجلـــدول رقـــم ( )1توزيـــع أفـــراد عينـــة الدراســـة

بحســـب متغراهتـــا.

جدول ) (

توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغرياهتا
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ

ذﻛﺮ

69

45.4

أﻧﺜﻰ

83

54.6

ﻧﻌﻢ

42

27.6

ﻻ

110

72.4

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

41

27

 10-6ﺳﻨﻮات

36

23.7

 15-11ﺳﻨﺔ

36

23.7

 16ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

39

25.7

ﺻﻔﻮف ﻋﻠﯿﺎ

79

52

ﺻﻔﻮف دﻧﯿﺎ

73

48

دون اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

30

19.7

ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

103

67.8

ﻓﻮق اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

19

12.5

ﻧﻌﻢ

70

46.1

ﻻ

82

53.9

152

100

اﻟﺠﻨﺲ
ﺣﻀﻮر دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ

اﻟﺼﻔﻮف اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺪرﯾﺴﮭﺎ

اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
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يتبـــن من اجلـــدول أعـــاه أن غالبية أفـــراد عينة

الدراسة االستطالعية:

بلغت نســـبة الذكور ( .)٪45.4كـــا أن غالبيتهم مل

التدريـــب عىل أداة الدراســـة التي يمكـــن تطبيقها

الدراســـة من اإلناث ،وذلك بنســـبة ( ،)٪54.6بينام

يســـبق هلم حضور دورات تدريبية يف جمـــال الرتبية
اخلاصة ،وذلك بنســـبة ( ،)٪72.4بينام بلغت نســـبة

الذين ســـبق هلم حضور دورات تدريبية (.)٪27.6

أجـــرت الباحثـــة الدراســـة االســـتطالعية هبدف

الحقـــ ًا بمهارة عالية عـــى أفراد العينة األساســـية،

وحتديـــد بعـــض النقـــاط التي قـــد تطـــرأ عند

توزيعها عـــى أفراد العينـــة وأخذها يف احلســـبان

كام يتضـــح أن غالبية أفـــراد العينة ممـــن يمتلكون

عند القيـــام بالدراســـة األساســـية ،والتحقق من

بنســـبة ( ،)٪27كام بلغت نســـبة الذيـــن يمتلكون

فهـــم املفحوصني لفقراهتـــا ،وتقديـــر الزمن الالزم

ســـنوات خربة «أقل مـــن مخس ســـنوات» ,وذلك

ســـنوات خربة « 17ســـنه فام فـــوق» (،)٪25.7

اخلصائـــص الســـكيومرتية ألداة الدراســـة ،ومدى

لتطبيقها .تم تطبيق أداة الدراســـة عـــى أفراد العينة

وكانت النســـبة متســـاوية للذين ســـنوات خربهتم

االســـتطالعية واملكونة من ( )50معلـــ ًا من معلمي

ســـنوات خربهتم ترتاوح ما بني « 11إىل  15ســـنه»

متغريات الدراسة:

تـــراوح مـــا بـــن « 6إىل  10ســـنوات» ،والذين

املرحلة االبتدائيـــة من غري أفراد العينة األساســـية.

وذلك بنســـبة بلغت ( .)٪23.7كـــا أن غالبية أفراد

-املتغري التابع :مســـتوى معرفـــة معلمي املرحلة

بنســـبة ( ،)٪52بينام بلغت نســـبة الذين يدرسون يف

-املتغـــرات املســـتقلة :اجلنس وله مســـتويان:

العينة يعملون عىل تدريس الصفـــوف العليا ،وذلك

الصفوف الدنيـــا ( .)٪48ويتضح أيضـــ ًا أن غالبية
أفراد العينـــة حيملون مؤهـــل البكالوريوس ،وذلك
بنســـبة ( ،)٪67.8يليهـــم الذين حيملـــون مؤهال
مـــا دون البكالوريوس بنســـبة ( ،)٪19.7ثم الذين

حيملـــون مؤهال مـــا بعـــد البكالوريوس بنســـبه
( .)٪12.5كـــا أن أغلب أفراد العينـــة اليملكون

جتـــارب ســـابقة يف التعامـــل مع الطـــاب ذوي
صعوبات التعلـــم ،وذلك بنســـبة ( ،)٪53.9بينام

بلغت نســـبة الذي لدهيم جتارب ســـابقة يف التعامل
مع الطـــاب ذوي صعوبات التعلـــم (.)٪46.1
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االبتدائيـــة بصعوبات التعلم.

(ذكر/انثى) ،وحضور الـــدورات التدريبية وله

مســـتويان( :نعم /ال) ،والصفـــوف االبتدائية
التي يقـــوم بتدريســـها وله مســـتويان( :دنيا/

عليا) ،وجتـــارب يف العمل مـــع الطالب ذوي
الصعوبـــات التعلم وله مســـتويان( :نعم /ال)،

وســـنوات اخلربة ولـــه أربع مســـتويات( :اقل
من مخس سنوات 10-6 /ســـنوات15-11 /

ســـنه 16 /ســـنه فام فوق) ،واملؤهـــل العلمي
وله ثـــاث مســـتويات( :دون البكالوريوس/

بكالوريوس /فـــوق البكالوريوس).

نوف املطريي :مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية بصعوبات التعلم لدى الطالب يف ضوء بعض املتغريات

أداة الدراسة:
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فقرة مـــن فقراهتـــا ،وذلك من خالل حتويل ســـلم

 /1صياغة فقرات أداة الدراســـة وكيفية اســـتخراج

اإلجابـــات من النظـــام اللفظـــي إىل الرقمي؛ حيث

لقياس مســـتوى معارف معلمي املرحلـــة االبتدائية

مخـــايس .تم توزيـــع الدرجات عـــى الفقرات ذات

تســـاؤالت الدراســـة احلالية والتحقق من فروضها؛

أوافق بشـــدة=  5أوافق=  4أوافـــق إىل حد ما=  3ال

الدرجات:

بصعوبـــات التعلم لـــدى الطـــاب ،ولإلجابة عن

قامت الباحثة بتصميم اســـتبانة مكونـــة من جزأين.

تتـــم اإلجابة عن تلـــك الفقرات وفق نظـــام تقدير
املضمـــون اإلجيـــايب كام ييل:

أوافق=  2ال أوافق بشـــدة= 1

اجلـــزء األول :يشـــتمل عـــى املعلومـــات األولية

كام تـــم عكس ذلـــك الســـلم التقديـــري يف حالة

( )45فقرة هتـــدف مجيعها لقياس مســـتوى معارف

باســـتخراج درجة كليـــة لكل فرد من أفـــراد العينة

اخلاصـــة بالعينـــة ،بينام يشـــتمل اجلـــزء الثاين عىل

معلمي املرحلـــة االبتدائية بصعوبـــات التعلم لدى
الطالب ،وهـــي موزعة عـــى ثالثة أبعاد رئيســـة،

وهـــي كام ييل:

الفقرات ذات املضمون الســـلبي ،ثـــم قامت الباحثة

عـــن طريق حســـاب الدرجات التـــي حصل عليها

عىل مجيـــع الفقـــرات .وبنـــاء عليه فـــإن درجات

املفحوصـــن عىل االســـتبانه ترتاوح مـــا بني (225

1 .اخلصائـــص العامة لصعوبـــات التعلم ،وعددها

 )45-درجـــة .كـــا أن حصـــول املفحوصني عىل

2 .إجـــراءات التعـــرف عـــى صعوبـــات التعلم

من املعرفة بصعوبـــات التعلم؛ بينـــا حصوهلم عىل

3 .األساليب واإلســـراتيجيات التدريسية لطالب

 /2اخلصائص السكيومرتية ألداة الدراسة:

( )17فقرة.

وتشـــخيصها ،وعددهـــا ( )17فقرة.

ذوي صعوبات التعلـــم ،وعددها ( )11فقرة.

درجات مرتفعة يشـــر إىل امتالكهم ملســـتوى مرتفع

درجـــات منخفضة يشـــر إىل عكس ذلك.
الصدق:

قامـــت الباحثة بصياغة فقرات االســـتبانه اســـتناد ًا

الصـدق الظاهـري :للتحقـق مـن صـدق االسـتبانة؛

الرتبـــوي والدراســـات الســـابقة ذات العالقـــة

مـن ( )48فقـرة على جمموعـة مـن أعضـاء هيئـة

عـــى خرباهتـــا يف املجـــال واالطالع عـــى األدب

بموضوع الدراســـة احلالية مثل اخلطيب (2006م)
وخزاعلـــة (2018م).

أمـــا فيام خيـــص تصحيح االســـتبانة واســـتخراج
الدرجـــات؛ قامت الباحثـــة بإعطـــاء درجة لكل

قامـت الباحثـة بعرضهـا بصورهتـا األوليـة واملكونـة
التدريـس املتخصصين يف جمـال صعوبـات التعلـم.

وجـرى حتكيمهـا مـن خالل احلكـم عىل مـدى مالءمة

الفقـرات ألهـداف الدراسـة ،وللمحـاور التـي تنتمي

إليهـا ،ومـدى وضـوح الفقـرات وسلامة صياغتهـا
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اللغويـة .وعمومـا؛ أوضحـت نتائـج التحكيـم أن

فقـرة ،وذلـك بعـد حـذف ( )3فقـرات غـر مناسـبة،

االقرتاحـات مثـل حـذف بعـض الفقـرات لتكرارهـا

صـدق االتسـاق الداخيل :للتحقق من صدق االتسـاق
الداخيل؛ قامـت الباحثة بتطبيق االسـتبانة ميداني ًا عى

االسـتبانة مناسـبة ،ويمكـن االعتـاد عليهـا لتحقيـق
أهـداف الدراسـة .كـا قدم بعـض املحكمن عـدد ًا من
أوعـدم ماءمتهـا وإعـادة الصياغـة اللغويـة للبعـض
اآلخـر .وقـد أجـرت الباحثـة التعديات التـي أوﴅ

هبـا املحكمون ،فحذفـت الفقرات التـي اتفق  ٪80من
املحكمن عـى اسـتبعادها ،واحتفظت بالفقـرات التي
اتفـق  ٪80مـن املحكمـن عـى إبقاءهـا .كا تـم إعادة

الصياغـة اللغوية لبعض الفقرات .وبنـاء عى ذلك؛ تم

بناء االسـتبانة يف صورهتـا النهائية ،واملكونـة من ()45

وكان ذلـك بمثابـة الصـدق الظاهـري للمقيـاس.

أفـراد العينـة االسـتطاعية ،والبالـغ عددهـم ()50

معلـا مـن معلمـي املرحلـة االبتدائيـة .قامـت الباحثة
باسـتخدام معامـل االرتباط برسـو ن«Pearson Cor-

» relationحلسـاب معامـل االرتبـاط بـن درجـة كل

فقـرة من فقرات االسـتبانه وبـن الدرجـة الكلية للبعد

الـذي تنتمـي إليـه ،وجـاءت النتائـج كا هـي موضحة
يف اجلـدول رقـم (.)2

جدول )(2

يوضﺢ معامالت ارتباط بريسون لفقرات أبعاد االستبانة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ

إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺸﺨﯿﺼﮭﺎ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
رﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮة
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
رﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮة
1
1
**.568
**.371
2
2
**.404
**.664
3
3
**.384
**.531
4
4
**.488
**.554
5
5
**.492
**.468
6
6
**.487
*.311
7
7
**.863
**.573
8
8
**.819
**.405
9
9
**.671
*.295
10
10
**.496
**.582
11
11
**.476
**.593
12
12
*337
**.595
13
13
**.613
**.474
14
14
**.526
**.486
15
15
**.412
**.402
16
16
**.716
**.459
17
17
*.297
*.319
* دالة إحصائي ًا عند مستوى الداللة ) ** ،(0.05دالة إحصائي ًا عند مستوى الداللة ) .(0.0
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اﻷﺳﺎﻟﯿـــــــﺐ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿــــــﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ
رﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
**.487
**.413
**.561
**.504
**.394
**.594
**.412
**.578
**.651
**.589
**.391
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يتبـــن مـــن اجلـــدول الســـابق أن قيـــم معامـــل

الدرجـــات الكليـــة لألبعـــاد الفرعيـــة التـــي تنتمـــي

الكليـــة للبعـــد الـــذي تنتمـــي إليـــه دالـــة إحصائيـــا

التطبيـــق امليـــداين.

رقـــم ()6,9,12,17,17؛ فهـــي دالـــة عنـــد مســـتوى

تـــم حســـاب معامـــل الثبـــات بطريقـــة كرونبـــاخ

ارتب ــاط كل فق ــرة م ــن فق ــرات االس ــتبانة بالدرج ــة

عنـــد مســـتوى داللـــة (  )0.0ماعـــدا العبـــارات

الدالل ــة ( .)0.05األم ــر الذي ــن يؤكـــد متت ــع مجي ــع

هلـــا ،وهـــذا يشـــر إىل إمكانيـــة االعتـــاد عليهـــا يف
الثبات:

ألف ــا ) ،Cronbach’s Alpha (αوج ــاءت النتائ ــج ك ــا

فق ــرات االس ــتبانة بص ــدق اتس ــاق داخ ــيل جي ــد م ــع هـــو مبـــن يف اجلـــدول رقـــم (.)3
جدول )(3
يوضﺢ معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات ابعاد أداة الدراسة
ﻋﺪد اﻟﻌﺒﺎرات

ﺛﺒﺎت اﻟﺒﻌﺪ

اﻷﺑﻌﺎد
اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ

17

0.80

إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺸﺨﯿﺼﮭﺎ

17

0.85

اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ

11

0.73

اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻌﺎم

45

0.89

يتضح من اجلـــدول أعاه أن معامـــل الثبات ألبعاد

املوافقة الازمة لـــدى إدارة التعليـــم بمحافظة

معامـــل الثبـــات العام هلـــا ( ، )0.89وتشـــر تلك

ا ال بتد ا ئية .

االســـتبانه يرتاوح مابـــن (  0.7و ، )0.85بينا بلغ
القيـــم إىل أن االســـتبانة تتمتـــع بدرجـــة عالية من

املجمعـــة لتطبيقهـــا عـــى معلمـــي املرحلـــة

 .3تم تعميم نســـخة الكرتونية من االســـتبانة عى

الثبـــات يمكن االعتـــاد عليها يف التطبيـــق امليداين.

معلمـــي املرحلـــة االبتدائية لـــدى ادارة التعليم

 .1بناء االســـتبانة يف صورهتا األوليـــة وعرضها عى

 .4العـــدد الـــكيل لاســـتبانات املســـرتجعة عند

إجراءات الدراسة:

جمموعة مـــن املحكمن مـــن ذوي االختصاص
واخلـــرة يف جمال صعوبـــات التعلـــم ،وإجراء

التعدياتعليهابحســـباقرتاحـــاتاملحكمن.

 .بعـــد أن أصبحت االســـتبانة يف صورهتا النهائية
جاهزة للتطبيـــق؛ قامت الباحثـــة باحلصول عى

بمحافظـــة املجمعة.

االنتهـــاء من فـــرتة التطبيـــق ( )152اســـتبانة.
 .5حتليـــل البيانـــات احصائي ًا لإلجابة عن أســـئلة
الدراســـة والتحقق من صحـــة فروضها.

 .6تقديم عـــدد مـــن التوصيـــات واملقرتحات يف
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ضـــوء نتائج الدراســـة.
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أساليب املعاجلة اإلحصائية:

4 .اسـتخراج التكـرارات ،والنسـب املئوية ،واملتوسـطات
احلسـابية ملعرفة اسـتجابات معلمـي املرحلـة االبتدائية

لتحليـل البيانـات؛ تـم اسـتخدام العديـد مـن األسـاليب

على فقـرات االسـتبانة وأبعادها.

اإلحصائيـة ،وذلـك عـن طريـق برنامـج احلـزم اإلحصائيـة

5 .اسـتخراج االنحرافـات املعياريـة لرتتيـب العبـارات

للعلـوم االجتامعيـة (.)SPSS

لصالـحاألقـلتشـتتاعنـدتسـاوياملتوسـطاتاحلسـابية.

1 .بعـد ترميـز البيانـات إىل احلاسـب اآليل وإدخاهلـا،

ولتحديـد طـول خاليـا للمقيـاس اخلمايس (احلـدود

 6 .اسـتخدام اختبـار ( )t-testللكشـف عـن الفـروق يف

تقسـيمه إىل عـدد خاليـا املقيـاس للحصول على طول

التعلـم والتـي تعـزى ملتغيرات اجلنـس ،وحضـور

مسـتوى معرفـة معلمـي املرحلـة االبتدائيـة لصعوبات

الدنيـا والعليا) ؛ تم حسـاب املـدى ( ، )4=1 -5ثم تم

دورات تدريبيـة يف جمـال الرتبيـة اخلاصـة ،واملرحلـة

اخلليـة الصحيـح أي ( ، )0.80 =5/4ثـم تـم إضافـة

التعليميـة ،وجتـارب سـابقة للتعامل مـع الطالب ذوي

هـذه القيمـة إىل أقـل قيمـة يف املقيـاس (وهـي الواحـد
الصحيـح)؛ وذلـك لتحديـد احلـد األعىل هلـذه اخللية،

.

وبذلـك أصبـح طـول اخلاليـا كما ييل:

	-مـن  1إىل  1.80يمثـل (ال أوافق بشـدة) لـكل فقرة من
الفقرات.

صعوبـات التعلـم.

7اسـتخدام اختبـار حتليل التبايـن اآلحـادي (One-Way
 )ANOVAAمتبوعـ ًا باختبـار املقارنات البعديـة �(Schef
Multiple Comparisons

)feوذلـك للكشـف عـن

	-مـن  1.81وحتـى  2.60يمثـل (ال أوافـق) لـكل فقرة

الفـروق يف مسـتوى معرفـة معلمـي املرحلـة االبتدائية

	-مـن  2.61وحتـى  3.40يمثـل (أوافـق إىل حـد مـا)

اخلبرة واملؤهـل العلمـي.

مـن الفقرات.

لـكل فقـرة مـن الفقـرات.

لصعوبـات التعلـم والتـي تعـزى ملتغيري سـنوات
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

	-مـن  3.41وحتـى  4.20يمثـل (أوافق) لـكل فقرة من

هدفـت الدراسـة احلاليـة للكشـف عـن مسـتوى معرفـة

	-مـن  4.21وحتـى  5يمثـل (أوافـق بشـدة) لـكل فقرة

والتعـرف على تأثير بعـض املتغيرات يف مسـتوى تلـك

2 .حس�اب معامل ارتبـاط بريسـون “�Pearson Correla

النتائـج املتعلقـة بالسـؤال األول ونصـه :مـا مسـتوى معرفة

الفقرات.

مـن الفقرات.

 ”tionللتحقـق من صـدق فقرات االسـتبانة.

3 .حسـاب معامـل ألفـا كرونبـاخ

Alpha Cranbach

للتحقـق مـن ثبـات فقـرات االسـتبانة.

معلمـي املرحلـة االبتدائية بصعوبـات التعلم لـدى الطالب
املعرفـة.

معلمـي املرحلة االبتدائيـة بصعوبات التعلم لـدى الطالب؟
أوالً :مـا مسـتوى معرفـة معلمـي املرحلـة االبتدائيـة
للخصائـص العامـة لصعوبـات التعلـم؟
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جدول )(4
يوضﺢ مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية للخصائص العامة لصعوبات التعلم

 .6ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺷﯿﺌﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ
ﺑﻂء اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺷﯿﺌﺎ آﺧﺮ
 .7ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ً ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻮاد وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
 .8ﺗﺴﻤﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺨﻔﯿﺔ.
ﺗﺪن ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻷﻛﺎدﯾﻢ؛
 .9ﻛﻞ طﺎﻟﺐ ﻟﺪﯾﮫ ٍ
ﻟﺪﯾﮫ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ
 .10ﺗﻜﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي
 .11ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺿﻌﻒ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺷﯿﻮﻋﺎ ً ﻟﺪى اﻷطﻔﺎل ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ
 .12ﯾﻔﺸﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ
 .13ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻷطﻔﺎل ﻣﻦ ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة
.14
اﻟﻘﺮاءة

ﯾﺸﯿﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺪﺳﻠﻜﺴﯿﺎ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت

 .15ﯾﻌﺎﻧﻲ طﻼب ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ
ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ أوﺟﮫ اﻟﺸﺒﺔ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ
اﻷﺷﻜﺎل ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ
 .16ﯾﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺑﯿﻦ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮراﺛﯿﺔ
 .17اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ
ھﻮ طﻔﻞ ﻋﺎدي ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ،
واﻟﺒﺼﺮﯾﺔ ،واﻟﺴﻤﻌﯿﺔ
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 .1ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﺬوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة او ﻣﺎدﺗﯿﻦ
%
ﻣﻊ اﻣﺘﻼﻛﮭﻢ ﻟﻤﻌﺪل ذﻛﺎء طﺒﯿﻌﻲ
 .2ﺗﻨﻘﺴــﻢ ﺻﻌﻮﺑــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻢ إﻟــﻰ ﻧﻮﻋﯿــﻦ :ك
ﺻﻌﻮﺑــﺎت ﻧﻤﺎﺋﯿــﺔ وﺻﻌﻮﺑــﺎت أﻛﺎدﯾﻤﯿــﺔ
%

 .5ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺪى ﺣﯿﺎﺗﮫ

21.7

9.2

20

43

ك

 .4ﯾﺠﺪ اﻷطﻔﺎل ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﮭﻢ )ﺳﺮﯾﻌﻮ اﻻﻧﻔﻌﺎل
واﻻﺳﺘﺜﺎرة ،وﺳﺮﯾﻌﻮ اﻟﻐﻀﺐ(.
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أواﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

أواﻓﻖ

اﻟﻔﻘﺮات

 .3ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻄﻼب ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﻓﻜﺎر وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ

أواﻓﻖ
اﻟﻰ ﺣﺪ
ﻣﺎ
42

ﻻ
أواﻓﻖ

ﻻ أواﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

ك
%
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اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻟﻔﻘﺮة
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يتبني من النتائـــج املوضحة يف اجلدول الســـابق أن

تعلـــم هـــو طفل عـــادي مـــن حيث القـــدرات

تقيس مســـتوى معرفـــة معلمي املرحلـــة االبتدائية

األطفال ذوي صعوبات التعلم صعوبة يف الســـيطرة

أفـــراد عينة الدراســـة يوافقون عىل الفقـــرات التي
للخصائص العامة لصعوبـــات التعلم من ( 1إىل )3

العقلية ،والبرصيـــة ،والســـمعية « ،)»3.25و(جيد

عـــى انفعاالهتم :رسيعـــو االنفعال واالســـتثارة،

بحســـب ترتيب الفقـــرة؛ حيث يرتاوح متوســـطها

ورسيعو الغضـــب ،)»3.22« .و(يعـــاين األطفال

يقـــع يف الفئة الرابعة مـــن فئات املقيـــاس اخلاميس

«( ،)»3.15مـــن الصفات املميـــزة لذوي صعوبات
ٍ
تـــدن التحصيـــل األكاديمي يف مـــادة أو
التعلـــم

احلســـايب ما بني ( 3.47إىل  ،)3.68وهو متوســـط

(مـــن  3.41إىل  )4.20وهي التي تشـــر إىل خيار
املوافقة .وتشـــمل تلك الفقـــرات (يواجه الطالب

ذوي صعوبات التعلم مشـــكالت يف ترتيب وتنظيم
األفكار «( ،)»3.68تنقســـم صعوبـــات التعلم إىل

نوعني :صعوبـــات نامئيـــة وصعوبـــات أكاديمية
« ،)»3.49و(يعتـــر ضعـــف االنتبـــاه مـــن أكثر
اخلصائص شـــيوع ًا لدى األطفـــال ذوي صعوبات

التعلم «.)»3.47

ذوي صعوبـــات التعلـــم مشـــكالت يف الذاكـــرة

مادتني مع امتـــاك معدل ذكاء طبيعـــي «،)»3.14

و(يشـــر مصطلح الدسلكســـيا لصعوبات القراءة

« ،)»3.12و(تســـمى صعوبـــات التعلـــم باإلعاقة
اخلفيـــة « ،)»3.06و(يوجد ارتبـــاط بني صعوبات
التعلم وبـــن العوامل الوراثية « ،)»3.03و(يفشـــل

الطالـــب ذي صعوبات التعلم يف فهـــم األوامر التي
تلقى عليه بواســـطة اآلخريـــن « ،)»3.01و(تكون

بينـــا يوافقـــون إىل حد مـــا عىل الفقـــرات من (4

صعوبـــات التعلم ناجتـــة عن اضطـــراب يف اجلهاز

متوســـطها احلســـايب ما بني ( 2.73إىل  ،)3.36وهو

صعوبـــات التعلم من مشـــكالت يف متييـــز أوجه

إىل  )16بحســـب ترتيـــب الفقـــرة حيـــث يرتاوح

متوســـط يقع يف الفئـــة الثالثة من فئـــات املقياس
اخلـــايس (مـــن  2.61إىل  )3.40وهـــي الفئة التي
تشـــر إىل خيار املوافقـــة إىل حد ما .وتشـــمل تلك
الفقـــرات (يعتـــر مصطلح صعوبات التعلم شـــيئا
ويعتربمصطلح بطء التعلم شـــيئا آخـــر «،)»3.36

العصبـــي املركـــزي « ،)»2.98و(يعـــاين طالب
الشـــبه واالختالف بني األشـــكال « ،)»2.89و(كل

طالـــب لديه تـــدن يف التحصيل األكاديمـــي؛ لديه
صعوبات تعلـــم «.)»2.73

وال يوافقـــون عـــى الفقـــرة رقم ( )17بحســـب

ترتيـــب الفقـــرة يف اجلـــدول أعـــاه والتي تنص

و (يمكـــن للطالـــب أن يكـــون متفوقـــ ًا يف بعض

عىل أنـــه «تعترب صعوبـــات التعلم حالة مســـتمرة

« ،)»3.34و(الطفـــل الـــذي يعاين مـــن صعوبات

احلســـايب ( ،)2.55وهو متوســـط يقع يف الفئة الثانية

املواد ويعاين مـــن صعوبات تعلـــم يف نفس الوقت

مع الطالـــب مدى حياتـــه»؛ حيث بلغ متوســـطها
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من فئـــات املقياس اخلايس (مـــن  .8إىل ،) .60

( ،) . 4وهو متوســـط يقـــع يف الفئـــة الثالثة من

وبالنظر إىل املتوســـط العـــام لبعد مســـتوى معرفة

الفئة التي تشـــر إىل خيـــار املوافقـــة إىل حد ما.

لصعوبـــات التعلـــم؛ يتضح لنـــا أن أفـــراد عينة

ثاني ًا :ما مســـتوى معرفة معلمي املرحلـــة االبتدائية

وهي الفئـــة التي تشـــر إىل خيار عـــدم املوافقة.

معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة للخصائـــص العامة
الدراســـة يوافقون إىل حـــد ما عى فقـــرات البعد،

حيث بلغ املتوســـط احلســـايب العام جلميع الفقرات

فئات املقياس اخلايس (مـــن  .6إىل  ،) .40وهي

بﺈجـــراءات التعـــرف عـــى صعوبـــات التعلـــم

و تشخيصها ؟

جدول )(5
يوضﺢ مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية بﺈجراءات التعرف عى صعوبات التعلم وتشخيصها
أواﻓﻖ
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 .4ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ ذي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اداؤه اﻟﺤﺎﻟﻲ
 .5ﯾﺼﻌﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ذي
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
ﻟﺪﯾﮫ
 .6ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪة ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﺻﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ وأﺣﺪ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ھﻮ وﺟﻮد ﻓﺮق ﺑﯿﻦ
ﻗﺪرة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل واﺣﺪ وأﻛﺜﺮ
 .7ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻄﻔﻞ
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ
 .8ﺗﮭﺪف ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﻔﺮدي ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻋﻼج ﻣﺒﻜﺮ أو إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﯿﺔ
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 .9ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﮭﺎ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة.
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أواﻓﻖ
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أواﻓﻖ
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اﻟﻔﻘﺮات
 .1ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى
اﻟﻄﻼب
 .2ﯾﺼﻌﺐ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ذي
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
ﻟﺪﯾﮫ
 .3ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻄﻼب ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
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اﻟﻔﻘﺮات
 .10ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﯾﺎت
اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻷطﻔﺎل
ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ.
 .11ﺗﺴﺎﻋﺪ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻋﻦ اﻷطﻔﺎل ذوي
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
 .12ﯾﮭﺪف اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ذي ﺻﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
 .13ﺗﮭﺪف ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻄﻼب ذوي
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﺑﻮي ﻓﺮدي
ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ
 .14ﺗﻮﺟﺪ وﺳﺎﺋﻞ وأدوات ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺼﻠﺢ
ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
 .15ﺗﻠﻌﺐ اﻷﺳﺮة دوراً ﻣﮭﻤﺎ ً ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى طﻔﻠﮭﺎ
 .16ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﮭﺪف
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ :ﻓﺤﺺ اﻟﺴﺠﻼت
اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،وﺳﺆال اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻦ طﺮاﺋﻘﮭﻢ ﻓﻲ
ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،وﺗﻔﺎﻋﻠﮫ ﻣﻌﮭﺎ
 .17ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻣﺤﻜﺎت ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻄﻌﻲ اﻟﻄﻼب
ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﻢ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
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3.22
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3.51

يتبـن مـن النتائـج املوضحة يف اجلـدول أعـاه أن أفراد

الفقرات (هتـدف عملية تقييم الطـاب ذوي صعوبات

مسـتوى معرفـة املعلمـن بإجـراءات التعـرف عـى

تصميـم برنامـج تربـوي فردي يتناسـب مـع احتياجاته

عينـة الدراسـة يوافقـون عـى الفقـرات التـي تقيـس

التعلـم إىل مجع معلومات شـاملة عـن الطالب من أجل

صعوبـات التعلم وتشـخيصها من ( 1إىل  )12بحسـب

« ،)» .84و(هتـدف مرحلـة التشـخيص الفـردي

( .48إىل  ،) .84وهـو متوسـط يقع يف الفئـة الرابعة

تتطلـب عـاج مبكـر أو إجـراءات وقائيـة « ،)» .8

ترتيـب الفقـرة حيث يرتاوح متوسـطها احلسـايب ما بن
مـن فئـات املقيـاس اخلـايس (مـن  .4إىل ،)4. 0
وهـي الفئـة التي تشـر إىل خيـار املوافقة .وتشـمل تلك

لصعوبـات التعلـم إىل حتديـد مـا إذا كان هناك مشـكلة
و(توجـد وسـائل وأدوات متعـددة تصلـح جلمـع

املعلومـات وحتقيـق األغـراض املختلفـة لتقييـم ذوي
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583-539

صعوبـات التعلـم « ،)»3.72و(تشـخيص صعوبـات

إىل خيـار املوافقـة إىل حـد مـا .وتشـمل تلـك الفقرات

على الطفـل يف مرحلـة الدراسـة « ،)»3.72و(تلعـب

أن تسـتخدم يف تشـخيص األطفـال ذوي صعوبـات

التعلـم قبـل دخـول الطفـل للمدرسـة لـه تأثير إجيـايب
األرسة دور ًا مهم ًا يف عمليـة تشـخيص صعوبـات

التعلـم لـدى طفلهـا « ،)»3.64و(يصعـب تلبيـة
احلاجـات التعليميـة للطالب ذي صعوبـات التعلم قبل

تشـخيص نـوع الصعوبـة لديـه « ،)»3.63و(تتضمـن
عمليـة مجـع املعلومـات هبـدف تشـخيص صعوبـات
التعلـم فحص السـجالت املدرسـية ،وسـؤال املعلمني

عـن طرائقهـم يف تدريـس الطالـب ،وتفاعلـه معهـا
«( ،)»3.63يصعـب البـدء يف تقديـم خدمـات تربويـة
مناسـبة لطالـب ذي صعوبـات التعلـم دون معرفـة
مسـتوى األداء احلـايل «( ،)»3.61هيـدف التشـخيص
املبنـي على تعـدد التخصصـات إىل تقييـم الطالـب ذي

صعوبات التعلم بشـكل فـردي لتحديد طبيعة املشـكلة
« ،)»3.53و(تعتبر املقابلـة مـن األدوات التـي يمكـن
اسـتخدامها لتشـخيص صعوبات التعلـم لدى الطالب

« ،)»3.53و(يصعـب تقديـم خدمات مناسـبة للطالب
ذي صعوبـات التعلـم قبـل حتديـد أسـباب الصعوبات

لديـه «،»3.50و تتسـم عمليـة تقييم صعوبـات التعلم

بأهنـا متواصلـة ومسـتمرة «.)»3.48

(تعتبر اختبـارات الـذكاء مـن األولويـات التـي جيـب
التعلـم « ،)»3.39و(تسـاعد اختبـارات التحصيـل

األكاديمـي على الكشـف املبدئـي عـن األطفـال ذوي

صعوبـات التعلـم « ،)»3.39و(تسـتخدم عـدة معايري

لتشـخيص صعوبـات التعلـم وأحـد هـذه املعايير هـو
وجـود فـرق بين قـدرة الطفـل العقليـة وبني مسـتوى

حتصيلـه األكاديمـي يف جمـال واحـد وأكثـر «،)»3.37

و(تعتبر عمليـة تشـخيص صعوبـات التعلـم عمليـة

معقـدة للغايـة وذلك بسـبب عدم وجود حمـكات متفق

عليهـا متيـز بشـكل قطعـي الطلاب ذوي صعوبـات

عـن غريهـم « ،)»3.22و(يمكـن متييـز الطلاب ذوي
صعوبـات التعلـم بمجـرد النظـر للشـكل اخلارجـي

«.)»2.70

وبالنظـر إىل املتوسـط العام لبعد مسـتوى معرفة معلمي
املرحلـة االبتدائيـة إلجـراءات التعـرف على صعوبات

التعلـم وتشـخيصها؛ يتضح لنـا أن أفراد عينة الدراسـة
يوافقـون بصـورة عامـة على فقـرات البعد ،حيـث بلغ

املتوسـط احلسـايب العـام جلميـع الفقـرات (،)3.51

وهـو متوسـط يقـع يف الفئـة الرابعة مـن فئـات املقياس

بينما يوافقـون إىل حـد مـا على الفقـرات مـن ( 13إىل

اخلمايس (مـن  3.41إىل  ،)4.20وهي الفئة التي تشير

يرتاوح متوسـطها احلسـايب مـا بين ( 2.70إىل ،)3.39

ثالثـ ًا :مـا مسـتوى معرفـة معلمـي املرحلـة االبتدائيـة

 )17بحسـب ترتيـب الفقـرة يف اجلـدول أعلاه حيـث
وهـو متوسـط يقـع يف الفئـة الثالثـة مـن فئـات املقياس

اخلمايس (مـن  2.61إىل  ،)3.40وهي الفئة التي تشير

إىل خيـار املوافقة.

باألسـاليب واالستراتيجيات التدريسـية للطالب ذوي
صعوبـات التعلـم؟

567

ﳎلﺔ ﺍلشﻤﺎﻝ للﻌلﻮم ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ) ،(ISSN: 1658- 7006ﺍﺠﻤﻟلد ) ،(7ﺍلﻌدﺩ )،(2ﺝ ) (2ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊدوﺩ ﺍلشﻤﺎلﻴﺔ )ﺫو ﺍﳊﺠﺔ 1443هـ  /ﻳﻮلﻴﻮ2022م(

جدول )(6

يوضﺢ مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية باألساليب واالسراتيجيات التدريسية
.1
.2
.3

.4
.5

 .6ﯾﺤﺘــﺎج اﻟﻄﺎﻟــﺐ ذي ﺻﻌﻮﺑــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻢ ﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ
اﻟﺘﺪرﯾــﺲ اﻟﻔﺮدي
 .7ﯾﺠــﺐ اﻟﺘﻌــﺎون ﺑﯿــﻦ ﻣﻌﻠــﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿــﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ
وﺑﯿــﻦ اﻟﻤﻌﻠــﻢ اﻟﻌــﺎدي ﻋﻨــﺪ اﺧﺘﯿــﺎر
اﻻﺳــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺴــﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻄﺎﻟــﺐ ذي
ﺻﻌﻮﺑــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻢ.
 .8ﯾﻤﻜــﻦ ﺗﺪرﯾــﺲ ﻛﻞ اﻟﻄــﻼب ذوي ﺻﻌﻮﺑــﺎت
اﻟﺘﻌﻠــﻢ ﺑﻨﻔــﺲ اﻷﺳــﻠﻮب
ﯾﺘﻮﻗــﻒ اﺧﺘﯿــﺎر اﺳــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾــﺲ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ
ﻟﻄــﻼب ذوي ﺻﻌﻮﺑــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻢ ﻋﻠــﻰ ﻧﺘﺎﺋــﺞ
اﻟﺘﺸــﺨﯿﺺ اﻟﺸــﺎﻣﻞ واﻟﺪﻗﯿــﻖ ﻟﮭــﻢ.
 .9ﺗﺤﺪﯾــﺪ اﻟﻄﺮﯾﻘــﺔ اﻟﻤﺜﻠــﻰ ﻟﺘﺪرﯾــﺲ اﻟﻄــﻼب ذوي
ﺻﻌﻮﺑــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻢ ﻋﻤﻠﯿــﺔ ﺳــﮭﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾــﺔ
 .10ﯾﺤﺘﺎج ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎدي ﻟﺘﻜﯿﯿﻒ أﺳﺎﻟﯿﺒﮫ
اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ واﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ
ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻄﻼب ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ.
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اﻟﻔﻘﺮات
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ذي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
واﻟﺘﺸﺨﯿﺺ.
ﯾﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﻌــﺎدي ھــﻮ اﻟﺒﺪﯾــﻞ اﻟﺘﺮﺑــﻮي
اﻷﻧﺴــﺐ واﻟــﺬي ﯾﻠﺒــﻲ ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻄﺎﻟــﺐ ذي
ﺻﻌﻮﺑــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻢ
ﺗﻘــﻊ ﻣﺴــﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾــﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﺘﺮﺑــﻮي
اﻟﻔــﺮدي اﻟــﺬي ﯾﻠﺒــﻲ ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻄﺎﻟــﺐ ﻋﻠــﻰ
ﻓﺮﯾــﻖ ﻣﺘﻌــﺪد اﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت )اﻟﻮاﻟﺪﯾــﻦ،
واﻟﻤﻌﻠــﻢ ،واﻻﺧﺼﺎﺋــﻲ اﻟﻨﻔﺴــﻲ ،واﻟﻄﺎﻟــﺐ
ﻧﻔﺴــﮫ(.
ﯾﺘﻌﻠــﻢ اﻟﻄﺎﻟــﺐ ذي ﺻﻌﻮﺑــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻢ ﺑﺄﺳــﺎﻟﯿﺐ
واﺳــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻋــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﺘــﻲ ﯾﺘﻌﻠــﻢ
ﺑﮭــﺎ اﻟﻄﺎﻟــﺐ اﻟﻌــﺎدي.
ﯾﻘﺘﺼــﺮ ﺗﺤﻘﯿــﻖ اﻷھــﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟــﺐ ذي
ﺻﻌﻮﺑــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻢ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﺨﺪام اﺳــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
واﺣــﺪة

أواﻓﻖ
اﻟﻰ ﺣﺪ
ﻣﺎ
46

ﻻ
أواﻓﻖ

ﻻ أواﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

%

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻟﻔﻘﺮة

3.79

1.05

2

3.04

1.28

8

3.89

1.12

1

3.72

1.12

3

2.97

1.37

9

3.51

1.17

6

3.55

1.46

5

2.73

1.42

11

3.7

1.08

4

2.96

1.39

10

3.22

1.41

7

3.37

يتبـــن مـــن النتائـــج املوضحـــة باجلـــدول أعـــاه أن

ترتي ــب الفق ــرة ،حي ــث ي ــرتاوح متوس ــطها احلس ــايب

الت ــي تقي ــس مس ــتوى معرف ــة املعلم ــن باألس ــاليب

يف الفئـــة الرابعـــة مـــن فئـــات املقيـــاس اخلـــايس

أفـــراد عينـــة الدراســـة يوافقـــون عـــى الفقـــرات

واالس ــرتاتيجيات التدريس ــية م ــن ( 1إىل  )6بحس ــب

مـــا بـــن (  .5إىل  ،) .89وهـــو متوســـط يقـــع

(مـــن  .4إىل  ،)4. 0وهـــي الفئـــة التـــي تشـــر
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إىل خيـــار املوافقـــة .وتشـــمل تلـــك الفقـــرات

الصـــف العـــادي لتكييـــف أســـاليبه التدريســـية

الفـــردي الـــذي يلبـــي حاجـــات الطالـــب عـــى

للطـــاب ذوي صعوبـــات التعلـــم،)»3.22« .

(تقـــع مســـؤولية تطويـــر الربنامـــج الرتبـــوي
فريـــق متعـــدد التخصصـــات الوالديـــن ،املعلـــم،

االخصائـــي النفـــي ،الطالـــب نفســـه «،)»3.89

وإج ــراء بع ــض التعدي ــات ع ــى املنه ــج مراع ــاة

(يعتـــر الفصـــل العـــادي هـــو البديـــل الرتبـــوي
األنســـب والـــذي يلبـــي حاجـــات الطالـــب ذو

و(جيـــب أن تبنـــى اخلطـــة الرتبويـــة الفرديـــة

صعوبـــات التعلـــم «( ،)»3.04حتديـــد الطريقـــة

نتائـــج التقييـــم والتشـــخيص « ،)»3.79و(يتعلـــم

عملي ــة س ــهلة للغاي ــة «( ،)»2.96يقت ــر حتقي ــق

اخلاصـــة بالطالـــب ذي صعوبـــات التعلـــم عـــى

الطالـــب ذي صعوبـــات التعلـــم بأســـاليب
واســـراتيجيات خمتلفـــة عـــن التـــي يتعلـــم هبـــا

الطالـــب العـــادي « ،)»3.72و(يتوقـــف اختيـــار
اســـراتيجية التدريـــس املناســـبة لطـــاب ذوي

صعوبـــات التعلـــم عـــى نتائـــج التشـــخيص
الشـــامل والدقيـــق « ،)»3.70و(جيـــب التعـــاون
بـــن معلـــم الرتبيـــة اخلاصـــة وبـــن املعلـــم

العـــادي عنـــد اختيـــار االســـراتيجية التدريســـية

املناســـبة لطالـــب ذي صعوبـــات التعلـــم.

« ،)»3.55و(حيتـــاج الطالـــب ذي صعوبـــات
التعل ــم لن ــوع م ــن التدري ــس الف ــردي «.)»3.51

بينـــا يوافقـــون إىل حـــد مـــا عـــى الفقـــرات مـــن

( 7إىل  )11بحســـب ترتيـــب الفقـــرة ،حيـــث
يـــراوح متوســـطها احلســـايب مـــا بـــن ( 2.73إىل

 ،)3.22وه ــو متوس ــط يق ــع يف الفئ ــة الثالث ــة م ــن
فئ ــات املقي ــاس اخل ــايس (م ــن  2.61إىل ،)3.40

وهـــي الفئـــة التـــي تشـــر إىل خيـــار املوافقـــة إىل
ح ــد م ــا .وتش ــمل تل ــك الفق ــرات (حيت ــاج معل ــم

املث ــى لتدري ــس الط ــاب ذوي صعوب ــات التعل ــم
األهـــداف التعليميـــة للطالـــب ذي صعوبـــات

التعلـــم عـــى اســـتخدام اســـراتيجية واحـــدة

« ،)»2.97و(يمكـــن تدريـــس كل الطـــاب ذوي

صعوبـــات التعلـــم بنفـــس األســـلوب «.)»2.73
وبالنظـــر إىل املتوســـط العـــام لبعـــد مســـتوى
معرفـــة معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة باألســـاليب
واإلســـراتيجيات التدريســـية؛ يتضـــح لنـــا أن

أف ــراد عين ــة الدراس ــة يوافق ــون إىل ح ــد م ــا ع ــى
فقـــرات البعـــد ،حيـــث بلـــغ املتوســـط احلســـايب

الع ــام جلمي ــع الفق ــرات ( ،)3.37وه ــو متوس ــط
يقـــع يف الفئـــة الثالثـــة مـــن فئـــات املقيـــاس

اخلـــايس (مـــن 2.61إىل  ،)3.40وهـــي الفئـــة

التـــي تشـــر إىل خيـــار املوافقـــة إىل حـــد مـــا.

نتائـــج الفـــرض األول :والـــذي ينـــص عـــى

أنـــه» يمتلـــك معلمـــو املرحلـــة االبتدائيـــة درجـــة

متوســـطة مـــن املعرفـــة بصعوبـــات التعلـــم لـــدى
الطـــاب».
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يوضﺢ املتوسﻂ العام ملستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية بصعوبات التعلم لدى الطالب وترتيب االبعاد
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺒﻌﺪ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ

3.14

3

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺸﺨﯿﺼﮭﺎ

3.51

1

ﻛﺒﯿﺮة

ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﯿﺐ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ

3.37

2

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

3.34

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

يتب ــن م ــن اجل ــدول أع ــاه أن أف ــراد عين ــة الدراس ــة

تؤكـــد هـــذه النتيجـــة صحـــة فـــرض الدراســـة

التعـــرف عـــى صعوبـــات التعلـــم وتشـــخيصها،

متوســـطة مـــن املعرفـــة لصعوبـــات التعلـــم لـــدى

يمتلكـــون معرفـــة بدرجـــة كبـــرة بإجـــراءات
حيـــث بلـــغ املتوســـط احلســـايب جلميـــع الفقـــرات

القائ ــل «يمتل ــك معلم ــو املرحل ــة االبتدائي ــة درج ــة

الطـــاب».

(  .5مـــن  ،)5ويمتلكـــون معرفـــة بدرجـــة

وتـــرى الباحثـــة أن ذلـــك قـــد يرجـــع إىل تزايـــد

حيـــث بلـــغ املتوســـط احلســـايب جلميـــع الفقـــرات

الفصـــول الدراســـية ،وخاصـــة بعـــد تطـــور

متوس ــطة باألس ــاليب واالس ــرتاتيجيات التدريس ــية،

أعـــداد الطـــاب ذوي صعوبـــات التعلـــم يف

( . 7مـــن  .)5بينـــا يمتلكـــون معرفـــة بدرجـــة

أســـاليب الكشـــف عـــن صعوبـــات التعلـــم

حيـــث بلـــغ املتوســـط احلســـايب جلميـــع الفقـــرات

املعلمـــن بصعوبـــات التعلـــم واكتســـاهبم معرفـــة

متوس ــطة للخصائ ــص العام ــة لصعوب ــات التعل ــم،

وتشـــخيصها وتعددهـــا ،ممـــا نتـــج عنـــه اهتـــام

( . 4م ــن  .)5ك ــا بل ــغ املتوس ــط الع ــام ملس ــتوى

ولـــو بدرجـــة متوســـطة عـــن صعوبـــات التعلـــم

التعل ــم ل ــدى الط ــاب ( . 4م ــن  ،)5مم ــا يش ــر

كل مـــن اخلطيـــب (2006م) ،وبعـــزي وشـــادة

بصعوبـــات التعلـــم لـــدى الطـــاب متوســـطة.

 ،& Dinوكامـــاال وراجمانيـــش

معرفـــة معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة بصعوبـــات

إىل أن درجـــة معرفـــة معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة

ل ــدى الط ــاب .وتتف ــق ه ــذه النتيج ــة م ــع دراس ــة

وغ ــريب (2018م) ،ورمح ــوين (2016م) ،و Ahmed
)(2017

570

(Kamala

ﻧﻮﻑ ﺍﳌﻄﲑﻱ :ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌلﻤﻲ ﺍﳌرﺣلﺔ ﺍﻻﺑﺘدﺍﺋﻴﺔ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍلﺘﻌلﻢ لدﻯ ﺍلﻄﻼﺏ يف ﺿﻮﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ

583-539

) .&Ramganesh, 2013والتـــي أشـــارت نتائجهـــا

«هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة يف

متوســـط مـــن املعرفـــة لصعوبـــات التعلـــم .بينـــا

بصعوبـــات التعلـــم تعـــزى ملتغـــر اجلنـــس،

إىل امتـــاك معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة ملســـتوى

ختتلـــف هـــذه النتيجـــة مـــع نتائـــج دراســـة كل

مســـتوى معرفـــة معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة

وحضــور دورات تدريبيــة يف جمــال الرتبيــة اخلاصــة،

مـــن عبدالقـــادر (2018م) ،والنـــور (2018م)،

والصفـــوف االبتدائيـــة التـــي يقـــوم بتدريســـها،

معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة ملســـتوى مرتفـــع

صعوبـــات التعلـــم ،وســـنوات اخلـــرة التدريســـية،

وخزاعلـــة (2015م) التـــي أشـــارت المتـــاك

مـــن املعرفـــة لصعوبـــات التعلـــم ،ودراســـة كل

مـــن )Shukala& Agrawa ،Shari& Vranda (2015

وجتـــارب ســـابقة يف التعامـــل مـــع الطـــاب ذوي
واملؤهـــل العلمـــي؟»

) (2015) , Methew (2012التـــي بينـــت نتائجهـــا

نتائ ــج الف ــرض الث ــاين :وال ــذي ين ــص ع ــى أن ــه »

لصعوبـــات التعلـــم.

معرفـــة معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة بصعوبـــات

ضعـــف معـــارف معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة
النتائـــج املتعلقـــة بالســـؤال الثـــاين :والـــذي نصـــه

توجـــد فـــروق ذات داللـــه إحصائيـــة يف مســـتوى
التعلـــم تعـــزى ملتغـــري اجلنـــس».

جدول )(8

يوضﺢ الفروق يف مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية بصعوبات التعلم بحسب متغري اجلنس
اﻟﺠﻨﺲ
ذﻛﺮ
أﻧﺜﻰ

اﻟﻌﺪد
69
83

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
137.06
164.46

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري
41.98805
25.74230

ﻗﯿﻤﺔ T

اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

-4.732

000.

يتبــن مــن اجلــدول أعــاه وجــود فــروق ذات داللــة

للذكـــور ( .) 7.06ممـــا يعنـــي أن املعلـــات

معرفـــة معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة لصعوبـــات

املعلمـــن .وتؤكـــد هـــذه النتيجـــة صحـــة الفـــرض

إحصائيـــة عنـــد مســـتوى داللـــة (  )0.0ملســـتوى

يمتلكـــن معرفـــة بصعوبـــات التعلـــم أكثـــر مـــن

التعلـــم تعـــزى ملتغـــر اجلنـــس .جـــاءت الفـــروق

القائـــل «توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة

لإلنـــاث ( ،) 64.46بينـــا بلـــغ املتوســـط احلســـايب

لصعوبـــات التعلـــم تعـــزى ملتغـــر اجلنـــس».

لصالـــح اإلنـــاث ،حيـــث بلـــغ املتوســـط احلســـايب

يف مســـتوى معرفـــة معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة
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وتفـرس الباحثـة هذه النتيجـة ،بأن املعلـات أكثر حرص ًا

عـى تلمـس الصعوبـات وماحظتهـا التـي قـد تواجـه
طالباهتـن يف غرفة الصف .كا أهنـن أكثر حرص ًا عى حل

املشـكات التعليميـة ،وأكثـر متابعـة ملسـتوى طالباهتـن

التعلـم .وختتلـف هـذه النتيجـة مـع دراسـة خزاعلـة

(2015م) التـي أشـارت نتائجهـا إىل عـدم وجود فروق

يف مسـتوى معرفـة معلمـي املرحلة االبتدائيـة لصعوبات

التعلـم تعـزى ملتغـر اجلنـس ،بينـا تتفـق مـع دراسـة

األكاديمـي؛ وذلـك هبـدف البحـث عن طرق من شـأهنا

اخلطيـب (2006م) التـي أشـارت إىل وجـود فـروق يف

كـا قـد يرجع ذلـك إلهتـام املعلـات بحضـور الورش

التعلـم تعـزى ملتغـر اجلنـس لصالـح األناث.

مسـاعدة الطالبـات يف التغلـب عـى تلـك املشـكات.

والـدورات التدريبيـة والبحـث واالطـاع عـى أفضـل

الطـرق التـي قـد تسـاعد طالباهتن عـى التغلـب عى كل

مـا يعـوق تطورهـن األكاديمـي .كل ذلـك مـن شـأنه

أن يعمـل عـى تطويـر معارفهـن وخراهتـن لصعوبـات

مسـتوى معرفـة معلمـي املرحلـة االبتدائيـة لصعوبـات
نتائـج الفـرض الثالـث :والـذي ينـص عـى أنـه »توجد

فـروق ذات داللـه إحصائيـة يف مسـتوى معرفـة معلمـي

املرحلـة االبتدائيـة بصعوبـات التعلـم تعـزى ملتغـري

حضـور دورات تدريبيـة يف جمـال الربيـة اخلاصـة».

جدول )(9

يوضﺢ الفروق يف مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية بصعوبات التعلم بحسب متغري
حضور دورات تدريبية يف جمال الربية اخلاصة

ﺣﻀﻮر دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

ﻧﻌﻢ

42

154.83

37.81787

ﻻ

110

55 .150

36.27263

ﻗﯿﻤﺔ T

اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

584.

560.

يتبن من اجلـــدول أعاه رفض الفـــرض الثالث ،أي أنه

ومتقـــارب بن أفـــراد عينة الدراســـة الذيـــن حرضوا

معلمي املرحلـــة االبتدائيـــة بصعوبـــات التعلم تعزى

النتيجة متوقعـــة من الباحثـــة ،حيث كان مـــن املتوقع

ال توجد فـــروق ذات داللة إحصائية يف مســـتوى معرفة

ملتغر حضور الـــدورات التدريبية؛ حيـــث بلغت الداللة

اإلحصائيـــة ( ،)560.وهـــي أكر مـــن ( .)0.05وهذا

يعني أن مســـتوى املعرفـــة لصعوبات التعلم متوســـط

دورات تدريبيـــة ،وبن الذين مل حيـــرضوا .ومل تكن تلك

أن يمتلك كل مـــن املعلمن واملعلات الذين ســـبق هلم

حضـــور دورات تدريبية يف جمال الرتبيـــة اخلاصة معرفة
أكثـــر من أولئك الذيـــن مل حيـــرضوا دورات تدريبية.
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وتع ــزي الباحث ــة ع ــدم وج ــود ف ــروق بحس ــب متغ ــر

حض ــور دورات تدريبي ــة إىل أن تل ــك ال ــدورات الت ــي

حرضه ــا بع ــض أف ــراد عين ــة الدراس ــة؛ ق ــد اعتن ــت

بموضوعـــات الرتبيـــة اخلاصـــة األخـــرى؛ وليســـت

583-539

معلـــات املرحلـــة االبتدائيـــة لصعوبـــات التعلـــم

تعـــزى ملتغـــر حضـــور الـــدورات التدريبيـــة.

نتائـــج الفـــرض الرابـــع :والـــذي ينـــص عـــى انـــه

بال ــرضورة املوضوع ــات املتعلق ــة بصعوب ــات التعل ــم،

»توجـــد فـــروق ذات داللـــه إحصائيـــة يف مســـتوى

(2018م) التـــي أشـــارت نتائجهـــا لعـــدم وجـــود

التعلـــم تعـــزى ملتغـــري الصفـــوف التـــي يقـــوم

وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتائـــج دراســـة النـــور
فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة يف مســـتوى معرفـــة

معرفـــة معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة بصعوبـــات
بتدريســـها».

جدول )( 0

يوضﺢ الفروق يف مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية بصعوبات التعلم بحسب متغري
الصفوف االبتدائية التي يقوم املعلم بتدريسها

اﻟﺼﻔﻮف اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﺪرﯾﺴﮭﺎ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

ﻗﯿﻤﺔ T

اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

ﺻﻔﻮف ﻋﻠﯿﺎ
ﺻﻔﻮف دﻧﯿﺎ

79
73

151.06
153.05

37.29176
36.11051

334.-

739.

يتبــن مــن اجلــدول أعــاه رفــض الفــرض ،أي أنــه

تدريـــس طـــاب الصفـــوف العليـــا أو الصفـــوف

معرفـــة معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة بصعوبـــات

كان مـــن املتوقـــع أن يمتلـــك معلمـــو الصفـــوف

ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة يف مس ــتوى

الدنيـــا .مل تتوقـــع الباحثـــة تلـــك النتيجـــة ،بـــل

التعلـــم تعـــزى ملتغـــر الصفـــوف االبتدائيـــة التـــي

الدنيـــا معرفـــة أكـــر بصعوبـــات التعلـــم؛ وذلـــك

بلغـــت الداللـــة اإلحصائيـــة ( ،)739.وهـــي أكـــر

التعلـــم يمكـــن ماحظتهـــم لـــدى معلميهـــم عنـــد

يقومـــون بتدريســـها يف الوقـــت الراهـــن؛ حيـــث
مـــن ( .)0.05ممـــا يعنـــي أن مســـتوى املعرفـــة

بصعوبـــات التعلـــم متوســـطة ومتقـــارب بـــن
أف ــراد عين ــة الدراس ــة س ــواء الذي ــن يعمل ــون ع ــى

ألن الطـــاب الذيـــن يعانـــون مـــن صعوبـــات
دخوهل ــم املدرس ــة وذل ــك بس ــبب ت ــدين مس ــتواهم
األكاديمـــي يف جمـــال أو يف عـــدة جمـــاالت مقارنـــة
بزمائهـــم العاديـــن.
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ويف هـــذا الصدد يذكـــر اخلطيـــب (2013م ،ص:

 )142أن تشـــخيص صعوبـــات التعلـــم لـــدى
األطفـــال؛ غالب ًا ما يتـــم عند دخوهلم للمدرســـة.

معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائيـــة بصعوبات التعلم

تعزى ملتغـــر الصفوف االبتدائية التـــي يعملون عى

تدريســـها لصالح الصفـــوف العليا.

ويرجـــع ذلـــك إىل أن متطلبات املدرســـة تركز عى

نتائـــج الفـــرض اخلامـــس :والذي ينـــص عى أنه

القـــراءة ،الكتابة ،الرياضيـــات ،واالماء .وختتلف

معرفة معلمـــي املرحلة االبتدائيـــة بصعوبات التعلم

املهـــارات التي يواجـــه الطفل فيهـــا صعوبة مثل:

هذه النتيجة مـــع دراســـة )Shari& Vranda (2015

والتي أشـــارت نتائجها إىل وجود فروق يف مســـتوى

»توجد فـــروق ذات داللـــه إحصائية يف مســـتوى

تعزى ملتغري ﲡارب ســـابقة يف التعامـــل مع الطالب

ذوي صعوبـــات التعلم».

جدول ) (

يوضﺢ الفروق يف مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية بصعوبات التعلم بحسب متغري
ﲡارب سابقة يف التعامل مع الطالب ذوي صعوبات التعلم

ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري

ﻧﻌﻢ

70

171.51

17.78270

ﻻ

82

135.38

40.27334

ﻗﯿﻤﺔ T

اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

7.331

000.

يتبن من اجلـــدول أعاه وجود فـــروق ذات داللة

التعلم ( .) 5. 8وهذا يعني أن مســـتوى املعرفة

معرفـــة معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة بصعوبات

لدهيم جتارب ســـابقة يف العمل مـــع الطاب ذوي

إحصائية عند مســـتوى داللة (  )0.0يف مســـتوى

التعلم تعزى ملتغـــر التجارب الســـابقة يف التعامل

مـــع الطـــاب ذوي صعوبـــات التعلـــم وجاءت

بصعوبات التعلـــم لدى أفراد عينة الدراســـة الذين
صعوبـــات التعلم يـــأيت بدرجة أكر مـــن الذين ال

يملكون جتارب ســـابقة .تؤكد هـــذه النتيجة صحة

الفروق لصالـــح الذين لدهيم جتارب ســـابقة حيث

الفـــرض القائل «توجد فـــروق ذات داللة إحصائية

املتوســـط احلســـايب للذين اليملكون جتارب سابقة

بصعوبـــات التعلم تعـــزى ملتغر جتارب ســـابقة يف

بلـــغ متوســـطهم احلســـايب (  ،) 7 .5بينا بلغ

يف التعامـــل مع هـــؤالء الطـــاب ذوي صعوبات

يف مســـتوى معرفـــة معلمـــي املرحلـــة االبتدائية
التعامل مع الطـــاب ذوي صعوبـــات التعلم».
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جـاءت هـذه النتيجـة متوافقـة مـع توقعـات الباحثـة؛
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وفئاهتـم ،وخصائصهـم املختلفـة؛ يكونـون أكثـر فعاليـة

وذلـك إلياهنـا بـأن امتـاك املعلمـن لتجارب سـابقة يف
العمـل مـع الطـاب ذوي صعوبـات التعلم يلعـب دور ًا

عى دراسـة سـابقة تناولت تأثـر متغر التجارب السـابقة

صعوبـات التعلـم ،وخصائصها ،وطرق الكشـف عنها مما

مسـتوى معرفـة املعلمـن لصعوبـات التعلـم.

مهـ ًا يف إكسـاهبم معرفة ولـو بدرجة متوسـطة عن مظاهر

يسـاعدهم عـى تلبيـة حاجـات طاهبـم املختلفـة بفعالية

لتلبيـة االحتياجـات املختلفـة للطـاب .ومل تعثـر الباحثة

يف التعامـل مـع الطـاب ذوي صعوبـات التعلـم عـى

أكـر .ويف هـذا السـياق يذكـر ريم-كوفـات وفورهييـس

نتائـج الفـرض السـادس :والـذي ينـص عـى أنـه »توجد

أن املعلمـن الذيـن يمتلكـون معـارف جيـدة

املرحلـة االبتدائية بصعوبـات التعلم تعزى ملتغري سـنوات

وسـنيل و (Rimm-Kaufman, Vorhees, Snell & Paro,
)2003

فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف مسـتوى معرفـة معلمـي

عـن احتياجـات الطـاب ذوي االحتياجـات اخلاصـة ،اخلربة التدريسـية».
جدول ) (
يوضﺢ الفروق يف مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية بصعوبات التعلم بحسب متغري
سنوات اخلربة التدريسية
ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت

درﺟﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت

ﻗﯿﻤﺔ F

اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

53574.626

3

17858.209

17.746

000.

داﺣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

148934.315

148

1006.313

اﻟﻤﺠﻤﻮع

202508.941

151

يتبـن مـن اجلدول أعاه وجـود فروق ذات داللـة إحصائية
عنـد مسـتوى داللـة (  )0.0يف مسـتوى معرفـة املعلمـن
بصعوبـات التعلـم تعـزى ملتغـر سـنوات اخلـرة ،حيـث
تؤكـد هـذه النتيجـة صحـة الفـرض القائـل « توجـد فروق
ذات داللـة إحصائيـة يف مسـتوى معرفـة معلمـي املرحلـة
االبتدائيـة بصعوبـات التعلـم تعـزى ملتغـر سـنوات اخلرة
التدريسـية» .ختتلـف هـذه النتيجـة مـع دراسـة كل من عبد
القادر (2018م) ،والنـور (2018م) ،ويعزي2018( ،م)،
ورمحـوين2016( ،م) ،واخلطيـب (2006م) ،و &kamala

) Ramganesh (2013التـي أشـارت نتائجهـا لعـدم وجـود
فـروق دالـة احصائيـ ًا يف مسـتوى معرفـة معلمـي املرحلـة
االبتدائيـة تعـزى ملتغـر سـنوات اخلـرة ،بينـا تتفـق مـع
دراسـة كل مـن خزاعلـة )،(2015)، Shari& Vranda (2015
) Ahmed& Din (2017والتـي أشـارت نتائجهـا إىل وجـود
فـروق يف مسـتوى معرفـة معلمـي املرحلـة االبتدائيـة
بصعوبـات التعلـم تعـزى ملتغـر اخلـرة .واجلـدول التـايل
( )13يوضـح نتائـج االختبـار البعدي شـيفي ملعرفـة داللة
الفـروق لصالـح أي فئـة مـن فئـات سـنوات اخلرة.
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جدول )( 3

يوضﺢ االﺧتبار البعدي ﺷيفي للفروق يف مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية بصعوبات التعلم
بحسب متغري سنوات اخلربة

) (Iﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة
اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

 10-6ﺳﻨﻮات

 15-11ﺳﻨﺔ

 16ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

) (Jﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة
اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ

اﻟﻔﺮوق ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺨﻄﺄ

اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

 10-6ﺳﻨﻮات

19.24119

7.24551

075.

 15-11ﺳﻨﺔ

47.46341

*

7.24551

000.

 16ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

2.51470

7.09557

989.

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات

-19.24119

7.24551

075.

 15-11ﺳﻨﺔ

28.22222

*

7.47705

003.

 16ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

-16.72650

7.33185

162.

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات

*

-47.46341

7.24551

000.

 10-6ﺳﻨﻮات

*

-28.22222

7.47705

003.

 16ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

*

-44.94872

7.33185

000.

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات

-2.51470

7.09557

989.

 10-6ﺳﻨﻮات

16.72650

7.33185

162.

 15-11ﺳﻨﺔ

44.94872

*

7.33185

000.

إىل 10سـنوات .كـا أشـارت النتائـج لوجـود فـروق

يتبـن مـن اجلـدول أعـاه الفـروق يف مسـتوى معرفـة
املعلمـن بصعوبـات التعلـم تبعـ ًا ملتغر اخلـرة؛ حيث

بـن الذين سـنوات خرهتم من  16سـنة فـا فوق وبن

مـن  5سـنوات وبـن الذيـن سـنوات خرهتـم من 11

الذيـن سـنوات خرهتـم من  16سـنة فا فـوق .وتفرس

تبـن أن هنـاك فروقـ ًا بـن الذين سـنوات خرهتـم أقل
إىل  15سـنة؛ ولصالـح الذيـن سـنوات خرهتـم أقـل

مـن  5سـنوات ،وبـن الذيـن سـنوات خرهتـم مـن 6
إىل  10سـنوات وبـن الذيـن سـنوات خرهتـم من 11

إىل  15سـنة ولصالـح الذيـن سـنوات خرهتـم مـن 6

الذيـن سـنوات خرهتم مـن  11إىل  15سـنة ولصالح

الباحثـة امتـاك املعلمـن الذيـن تكـون خرهتـم
التدريسـية عـرش سـنوات وأقـل ملسـتوى أكـر مـن

املعرفـة لصعوبـات التعلـم مـن أولئـك الذيـن ترتاوح

خرهتم مـا بن  15-11سـنه ،بأن املعلمـن ذوي اخلرة
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األقـل مـن عـرش سـنوات؛ قـد اكتسـبوا معـارف ولـو
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ضمنهـم ذوي صعوبـات التعلـم ،وبخاصـة أن الطـاب

بدرجة متوسـطة عـن صعوبـات التعلم بسـبب حرصهم

ذوي صعوبـات التعلـم يقضـون معظـم اليـوم الـدرايس

العاقـة بمجـال صعوبـات التعلم .كا أنه مـن املرجح أن

معلـم الصـف العـادي .فتلك السـنوات قد تكـون كفيلة

عـى حضـور الـدورات التدريبيـة ،وورش العمـل ذات

يكـون األغلبيـة منهم من محلـة البكالوريـوس يف الرتبية،

يف الفصـل العـادي ،والـذي يـدار بشـكل كامـل مـن

بتنميـة معرفـة املعلمـن بصعوبات التعلم لـدى الطاب،

لـذا مـن املتوقـع أن يكونـوا قد تعرفـوا من خـال بعض

وتتفـق هذة النتيجـة مع دراسـة خزاعلـة (2015م) التي

ماحظـة صعوبـات التعلم وكشـفها لدى األطفـال مثل:

معلمـي املرحلـة االبتدائيـة بصعوبـات التعلـم ،وتعـزى

املقـررات اجلامعية عى بعـض املواضيع التـي تعينهم عى

أشـارت نتائجهـا إىل وجـود فـروق يف مسـتوى معرفـة

املقـررات التي تعتنـي باملراحل الطبيعيـة للنمو واألطفال

ملتغـر سـنوات اخلـرة لصالـح فئـة « 16سـنه فـا فوق».

املعلمـون الذيـن يمتلكون  ١٦سـنة من اخلرة التدريسـية

نتائـج الفـرض السـابع :والـذي ينـص عـى انـه »توجـد

التعلـم مـن خال خرهتـم الطويلـة بالتعامل مـع العديد

املرحلـة االبتدائيـة بصعوبـات التعلم تعـزى ملتغري املؤهل

غـر العاديـن وطـرق التعامـل معهـم .أمـا فيـا خيـص

فـا فـوق ،وتفرس الباحثـة اكتسـاهبم للمعرفـة بصعوبات

مـن هـؤالء الطـاب ذوي اخلصائـص املتباينـة ومـن

فـروق ذات داللـه إحصائيـة يف مسـتوى معرفـة معلمـي

العلمي».

جدول )( 4

يوضﺢ الفروق يف مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية بصعوبات التعلم بحسب متغري املؤهل العلمي
ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت

درﺟﺔ
اﻟﺤﺮﯾﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت

ﻗﯿﻤﺔ F

اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

20287.859

2

10143.929

8.295

000.

داﺣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

182221.082

149

1222.960

اﻟﻤﺠﻤﻮع

202508.941
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يتبن من اجلـــدول أعاه وجود فـــروق ذات داللة

داللة إحصائية يف مســـتوى معرفـــة معلمي املرحلة

معرفـــة معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة بصعوبات

العلمـــي» ،واجلدول التـــايل ( )15يوضـــح نتائج

إحصائية عند مســـتوى داللة (  )0.0يف مســـتوى

التعلـــم ،وتعزى ملتغر املؤهل العلمـــي ،وتؤكد هذه

النتيجة صحـــة الفرض القائل «توجـــد فروق ذات

االبتدائيـــة لصعوبات التعلم وتعـــزى ملتغر املؤهل

االختبـــار البعـــدي شـــيفي ملعرفة داللـــة الفروق

لصالـــح أي فئة مـــن فئات املؤهـــل العلمي.
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جدول )( 5

يوضﺢ االﺧتبار البعدي ﺷيفي للفروق يف مستوى معرفة معلمي املرحلة االبتدائية بصعوبات التعلم
بحسب متغري املؤهل العلمي

) (Iاﻟﻤﺆھﻞ
اﻟﻌﻠﻤﻲ

) (Jاﻟﻤﺆھﻞ
اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﻔﺮوق ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺨﻄﺄ

اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

دون
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

*-18.88900

7.25526

036.

ﻓﻮق اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

*-41.49298

10.25337

000.

دون اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

*18.88900

7.25526

036.

ﻓﻮق اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

*-22.60399

8.73154

038.

دون اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

*41.49298

10.25337

000.

ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

*22.60399

8.73154

038.

ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس
ﻓﻮق اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

التعلم .كـــا قد يكونوا درســـوا مقـــررات خال

يتبن من اجلـــدول أعاه وجود فروق يف مســـتوى
معرفة أفـــراد العينـــة بصعوبات التعلـــم تبع ًا ملتغر

مســـرهتم العلمية ختتـــص بالرتبية اخلاصة بشـــكل

الذين مؤهلهـــم العلمـــي دون البكالوريوس وبن

الـــذي أدى إىل تكون تلـــك املعرفـــة ،وتتفق هذه

املؤهـــل العلمي؛ حيث تبـــن أن هنـــاك فروق ًا بن

الذيـــن مؤهلهم العلمـــي بكالوريـــوس ولصالح
الذين مؤهلهـــم العلمي بكالوريـــوس .وبن الذين

مؤهلهم العلمـــي دون البكالوريـــوس بن مؤهلهم

العلمـــي فـــوق البكالوريـــوس ولصالـــح الذين
مؤهلهـــم العلمي فـــوق البكالوريـــوس .وتفرس

عـــام ،وبصعوبات التعلم بشـــكل خـــاص ،األمر

النتيجـــة مع دراســـة كل مـــن Shari& Vranda

 )) 0 5وخزاعلة (2015م) التي أشـــارت نتائجها
إىل وجـــود فـــروق دالـــة احصائي ًا يف اســـتجابات
املعلمـــن وتعزى ملتغر املؤهل العلمـــي ،بينا ختتلف

النتيجة مع دراســـة كل من بعـــزي (2018م) ،وعبد

الباحثة هذا االختـــاف الذي جـــاء لصالح فئتن:

القادر (2018م) ،ورمحـــوين (2016م) ،واخلطيب

هـــؤالء الفئتن مـــن املمكن أن يكونوا قـــد التحقوا

فروق بحســـب متغر املؤهل العلمي .كا أشـــارت

البكالوريـــوس ومـــا فـــوق البكالوريـــوس ،وأن

بدبلومـــات يف الرتبية اخلاصـــة ،أوحرضوا مؤمترات

وورش عمـــل تركز بشـــكل مبارش عـــى صعوبات

(2006م) ،والتـــي أشـــارت نتائجهـــا لعدم وجود
نتائج الدراســـة احلالية إىل وجود فـــروق بن الذين

مؤهلهـــم العلمي بكالوريوس وبـــن الذين مؤهلهم
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العلمـــي ما فـــوق البكالوريـــوس ،ولصالح الذين

مؤهلهم العلمـــي بكالوريوس.
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2 .اختـــاذ بعـــض اإلجـــراءات التي من شـــأهنا
العمل عـــى رفع مســـتوى معـــارف معلمي
املرحلـــة االبتدائيـــة بصعوبـــات التعلـــم من

ملخص نتائج الدراسة:

خالل تزويدهـــم بأفضل التدخـــات الرتبوية؛

أشـــارت نتائج الدراســـة إىل أن معلمـــي املرحلة

والتي تضمـــن توفري بيئة تعليمية مناســـبة تلبي

بصعوبـــات التعلم.

ا لصف .

االبتدائية يمتلكون مســـتوى متوســـط ًا مـــن املعرفة

حاجات الطالب الســـلوكية واألكاديمية داخل

كام تبـــن وجـــود فـــروق يف مســـتوى معرفتهم

 3 .االعتنـــاء بتقييم مســـتوى معـــارف املعلمني

اإلنـــاث ،والتجارب الســـابقة يف التعامل مع طالب

قبـــل تطبيـــق برامج الدمـــج وأثنـــاء التطبيق

بصعوبات التعلـــم ،وتعزى ملتغـــر اجلنس لصالح

صعوبـــات التعلم لصالـــح الذين لدهيـــم جتارب
ســـابقة ،وســـنوات اخلربة لصالح الذين ســـنوات
خربهتـــم أقل مـــن  5ســـنوات ،والذين ســـنوات
خربهتـــم ترتاوح ما بني  6إىل  10ســـنة ،و 16ســـنة
فام فوق .كام تبـــن وجود فروق يف مســـتوى معرفة
معلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة بصعوبـــات التعلم،

حول صعوبـــات التعلم والعمل عىل حتســـينها

لتلك الربامـــج يف فصول التعليم العـــام؛ ملا له
من تأثـــر إجيايب عـــى التحصيـــل األكاديمي

للطـــاب من جهـــة ،وعـــى نجـــاح الدمج
وحتقيـــق أهدافـــه من جهـــة أخرى.

 4 .إجـــراء مزيد من الدراســـات االســـتطالعية
من أجل التعـــرف عىل االحتياجـــات التدريبية

وتعـــزى ملتغـــر املؤهل العلمـــي لصالـــح الذين

ملعلمي املرحلـــة االبتدائية؛ هبدف مســـاعدهتم

كام أشـــارت نتائج الدراســـة إىل عدم وجود فروق

وتعليمهم بكفـــاءة عالية يف الفصـــول العادية.

االبتدائيـــة التي يقوم بتدريســـها.

تشـــمل مناطق أوســـع وعينـــات متنوعة من

مؤهلهم العلمي بكالوريـــوس وفوق البكالوريوس.

تعزى ملتغـــر حضور الـــدورات تدريبية والصفوف

عىل رعاية الطـــاب ذوي صعوبـــات التعلم،

5 .إجراء مزيـــد من الدراســـات املامثلـــة والتي
املعلمـــن واملعلـــات يف التعليم العـــام بكافة

التوصيات واملقرتحات:

مراحلـــه؛ وذلـــك من أجـــل الوقـــوف عىل

 1 .تقديـــم تدريـــب مكثـــف ومســـتمر ملعلمي

مســـتوى معارفهـــم لصعوبـــات التعلم لدى

حول املســـتجدات يف جمـــال صعوبـــات التعلم.

6 .حـــث معلمي املرحلـــة االبتدائيـــة العاملني يف

املرحلـــة االبتدائية من أجل توســـيع مداركهم
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مدارس حتتوي عـــى غرف مصـــادر ،وخاصة

أولئـــك الذين اليملكـــون جتارب ســـابقة يف
التعامل مع هـــؤالء الطـــاب ذوي صعوبات

التعلم ،بـــرورة التعاون مع معلمـــي الرتبية
اخلاصة أثناء عملية تشـــخيص الربامج الرتبوية

الفردية وإعدادها وتنفيذهـــا لطالهبم امللتحقني

بتلك الغـــرف ،وذلك من أجل االســـتفادة من
خرباهتـــم يف املجال.

املصادر واملراجع
ً
أوال /املصادر واملراجع العربية:
أبو الرب ،حممد2016( .م) .مشـــكالت تشـــخيص الطلبة
ذوي صعوبـــات التعلـــم من وجهة نظـــر اختصايص
صعوبات التعلـــم يف اململكة العربية الســـعودية .جملة
الشامل للعلوم اآلنســـانية113.-91،)2(1 ،
أبو النرص ،مدحـــت2017( .م) .مناهـــج البحث يف اخلدمة
االجتامعيـــة .ط ،1.مرص :املجموعـــة العربية للتدريب
و ا لنرش .
أبـــو نيـــان ،إبراهيـــم2012( .م) .صعوبـــات التعلم طرق
التدريس واالســـراتيجيات املعرفيـــة .ط ،2.الرياض:
دار النـــارش الدويل للنـــر والتوزيع.
اشـــكناين ،أمحد2011( .م) .آراء معلمـــي ومديري مدارس
التعليـــم العام احلكوميـــة بدولة الكويـــت حول دمج
ذوي صعوبـــات التعلـــم يف مـــدارس العاديني .جملة
الطفولـــة والرتبيـــة كلية ريـــاض األطفـــال جامعة
اإلســـكندرية .)6(3 ،ص .259-197
بحـــري ،صابر وخرمـــوش ،منـــى2018( .م) .مدى اهتامم
وســـائل اإلعالم بالتوعيـــة بقضايا صعوبـــات التعلم
مـــن وجهة نظـــر أوليـــاء األطفـــال ذوي صعوبات
التعلـــم -اإلذاعـــة اجلزائريـــة نموذج ًا .جملـــة كلية
الرتبية األساســـية للعلـــوم واآلنســـانية بجامعة بابل،

.159-133 ،37
بعزى ،ســـمية ،.شـــادة ،ايامن ،.و غريب ،راضية2018( .م).
مســـتوى إدراك أســـاتذة التعليـــم االبتدائـــي بفئة
صعوبـــات التعلـــم دراســـة ميدانية عـــى عينة من
األســـاتذة بمدينتـــي عني التوتـــة ونقـــاوس -باتنة.
دراســـات يف علـــوم الرتبيـــة.112-88 ،)1(3 ،
احلاج ،حممـــود2010( .م) .الصعوبـــات التعليمية اإلعاقة
اخلفيـــة .ط ،1.األردن :دار اليازوري للنـــر والتوزيع.
حبيب ،زينـــب2005( .م) .املرجع يف رعايـــة وتعليم ذوي
االحتياجات اخلاصـــة .ط ،1.عامن :املوســـوعة الذهبية.
خزاعلـــة ،أمحـــد2015( .م) .مدى معرفة معلمـــي املرحلة
االبتدائية لصعوبـــات التعلم .جملة دراســـات اخلليج
واجلزيرة العربيـــة.168-131 ،)156(41،
خصاونـــة ،حممـــد2013( .م) .صعوبات التعلـــم النامئية.
ط ،1.عـــان :دار الفكر.
خـــر ،عـــادل2008( .م) .اجتاهات املعلمـــن والطالب
باملـــدارس املســـتقلة نحـــو دمـــج الطـــاب ذوي
االحتياجـــات اخلاصـــة بالصفوف العاديـــة يف ضوء
بعـــض املتغـــرات .جملـــة الرتبيـــة بجامعـــة قطر،
.167-110 ،)88(37
اخلطيـــب ،مجال واحلديـــدي ،منـــى2012( .م) .املدخل إىل
الرتبية اخلاصـــة .ط ،1.عـــان :دار الفكـــر نارشون
و مو ز عو ن .
اخلطيـــب ،مجـــال2006( .م) .مســـتوى معرفـــة معلمي
الصفـــوف العادية لصعوبات التعليميـــة وتأثري برنامج
لتطويره يف القناعات التدريســـية هلـــؤالء املعلمني .تم
االســـرجاع من الرابط
اخلطيب ،مجال2013( .م) .أســـس الرتبيـــة اخلاصة .ط،1.
الدمام :مكتبـــة املتنبي.
رمحوين ،عبلـــة2016( .م) .صعوبات التعلـــم االكاديمية كام
يدركهـــا املعلمـــون وعالقتها بالتكفـــل املبكر بتالميذ
املرحلة االبتدائية .رســـالة ماجســـتري غري منشـــورة،
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(قدم للنشر يف 1441/9/15هـ ،وقبل للنشر يف 1442/1/28هـ)
ملخـــص البحـــث :هدفـــت الدراســـة إىل التعـــرف عـــى واقـــع تطبيـــق التعليـــم مـــن أجـــل التنميـــة املســـتدامة بجامعـــة احلـــدود الشـــالية مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئـــة
التدريـــس ،والكشـــف عـــن فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة بـــن متوســـطات اســـتجابات أفـــراد العينـــة حـــول واقـــع تطبيـــق التعليـــم مـــن أجـــل التنميـــة املســـتدامة بجامعـــة
احل ــدود الش ــالية تع ــزى ملتغ ــرات اجلن ــس ،والتخص ــص ،واخل ــرة ،واعتم ــدت الدراس ــة ع ــى املنه ــج الوصف ــي املس ــحي ،واس ــتخدمت االس ــتبانة كأداة جلم ــع البيان ــات،
ت ــم التأك ــد م ــن صدقه ــا وثباهت ــا ،ث ــم ُطبق ــت ع ــى عين ــة عش ــوائية بس ــيطة مكون ــة م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس وعدده ــم ()204عض ــو ًا .وخلص ــت الدراس ــة إىل أن واق ــع
تطبي ــق التعلي ــم م ــن أج ــل التنمي ــة املس ــتدامة بجامع ــة احل ــدود الش ــالية م ــن وجه ــة نظ ــر أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ج ــاء بمس ــتوى متوس ــط ،ك ــا توصل ــت إىل ع ــدم وج ــود
ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ب ــن متوس ــطات اس ــتجابة عين ــة الدراس ــة ح ــول واق ــع تطبي ــق التعلي ــم م ــن أج ــل التنمي ــة املس ــتدامة تع ــزى ملتغ ــر اجلن ــس ،ومتغ ــر اخل ــرة،
يف ح ــن توصل ــت إىل وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ملتوس ــطات اس ــتجابة عين ــة الدراس ــة ح ــول واق ــع تطبي ــق التعلي ــم م ــن أج ــل التنمي ــة املس ــتدامة تع ــزى ملتغ ــر
التخص ــص ،وج ــاءت الف ــروق لصال ــح التخص ــص العلم ــي .وأوص ــت الدراس ــة بع ــدد م ــن التوصي ــات أمهه ــا :رضورة تطوي ــر اخلط ــة االس ــراتيجية للجامع ــة ،لتتضم ــن
رؤيته ــا ورس ــالتها وأهدافه ــا جم ــاالت التنمي ــة املس ــتدامة.
كلامت مفتاحية :التعليم من أجل التنمية املستدامة ،فلسفة اجلامعة ،البحث العلمي ،خدمة املجتمع.
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Border University from faculty perspective
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Abstract: The current study aimed to identify the reality of applying education for sustainable development in Northern Border University from the faculty perspective.
It also sought to determine whether there were any statistically significant differences between the participants’ mean responses in the reality of applying education
for sustainable development in Northern Border University from a faculty perspective due to gender, specialization, and years of experience. The descriptive survey
method was adopted, and a questionnaire was developed as the study tool. The sample consisted of (204) faculty members, who were randomly selected. The study’s
findings demonstrated a medium degree for the reality of applying education for sustainable development in Northern Border University from the faculty perspective.
There were no statistically significant differences in the participants’ mean responses to the reality of applying education for sustainable development in Northern
Border University due to gender and years of experience. However, there were statistically significant differences in the participants’ mean responses to the reality of
applying education for sustainable development in Northern Border University due to specialization, in favor of scientific specialization. On the basis of these findings,
the study recommended the need to update and develop the strategic plan of NBU, including its vision, mission, and objectives for fields of sustainable development.
Keywords: community service, education for sustainable development, scientific research, University philosophy.
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مقدمة:

املجتمعــات واملتعلقــة هبــدر املــوارد الطبيعيــة ،ومــا

أولــت الــدول اهتاممــ ًا خاصــ ًا باإلنســان ،وعملــت

يرتتــب عــى ذلــك مــن أرضار صحيــة واجتامعيــة.

حرصــت عــى معاجلــة مجيــع املشــكالت البيئيــة

ركــزت عــى جوانــب متعــددة ،فهنــاك تعريفــات

عــى تنميتــه وتنميــة البيئــة احلاضنــة لــه ،حيــث
واالقتصاديــة واالجتامعيــة التــي تعرتضــه ،وذلــك

للعمــل عــى إجيــاد حيــاة تتصــف باجلــودة وبشــكل
مســتمر.

وقــد تعــددت التعريفــات للتنميــة املســتدامة؛ حيــث

تناولــت اجلانــب االقتصــادي مــن حيــث إدارة املــوارد
الطبيعيــة واالســتفادة منهــا ،وتعريفــات اجتامعيــة

ناقشــت حتســن نوعيــة احليــاة لألفــراد واالهتــام

وقــد ظهــرت بعــض املفاهيــم التــي هتتــم باحتياجــات

بأمورهــم الصحيــة واالجتامعيــة ،وتعريفــات بيئيــة

وعقــدت هلــا مؤمتــرات علميــة وحلقــات نقــاش

ومنــع اهلــدر البيئــي ،وتعريفــات تقنيــة ركــزت عــى

الفــرد واملجتمــع ،وتبنتهــا حكومــات الــدول،
ملناقشــة أبعادهــا وطــرق حتقيقهــا ،ومــن أهــم هــذه
املفاهيــم :مفهــوم التنميــة املســتدامة ،والــذي يركــز

عــى مجيــع مــا يتعلــق بتحســن نوعيــة حيــاة البــر
املاديــة واالجتامعيــة ،حيــث إهنــا تعتمــد عــى تقييــم

إمكانــات احلــارض ،والتنبــؤ باملتغــرات املســتقبلية

ألطــول فــرة زمنيــة ممكنــة ،ويعــود ذلــك للطبيعــة
الفلســفية التــي يســتند عليهــا هــذا املفهــوم ،واملتمثلــة

يف اســتمرار احليــاة لإلنســان واحليــوان والنبــات عــى
الفراجــي2015 ،م).
حــد ســواء ( ّ

اهتمــت بطــرق االســتخدام األمثــل للمــوارد الطبيعية

التقنيــات ملنــع التلــوث يف البيئــة والزيــادة يف عمليــات
اإلنتــاج (الريفــي2018 ،م).

وتعــد التنميــة املســتدامة عمليــة جمتمعيــة ،تشــرك فيها

مجيــع مؤسســات املجتمــع ،و املؤسســات التعليميــة
واحــدة منهــا ،لذلــك أصبــح التعليــم مــن أجــل

التنميــة املســتدامة أمــر ًا رضوريــ ًا ،ألن املشــكالت

البيئيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة بــدأت تتزايــد
بشــكل واضــح ،األمــر الــذي يتســتلزم ذلــك رضورة

تبنــي هــذا التعليــم وفــق منظــور إســراتيجي تكامــي،

ويمكــن تتبــع هــذا املفهــوم تارخيي ـ ًا ،إذ يشــر بــدوي

فقــد أعلــن يف مؤمتــر «ريــو دي جانــرو» الــذي عقــد

(1987م)  ،وذلــك مــن خــال خــال التقريــر املعــد

التــزام مؤسســات التعليــم العــايل بمامرســات التنميــة

والبلتاجــي (2013م) إىل أن هــذا املفهــوم ظهــر عــام

يف الفــرة مــن( )22-20يونيـ�و (2012م) عــن وثيقــة

مــن اللجنــة العامليــة لشــؤون البيئــة والتنميــة ،والتــي
ُشـ ِ
ـكلت بقــرار مــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة

وقــد تعــددت تعريفــات التعليــم مــن أجــل

تلــك املرحلــة لإلشــارة إىل املشــكالت التــي تواجــه

الرباهيــم (2014م) إىل أن التعليــم الــذي يســاعد

عــام(1983م( ،حيــث اســتخدم هــذا املفهــوم يف

املســتدامة (الربيــدي2015 ،م).

التنميــة املســتدامة لــدى الباحثــن ،حيــث أشــارت
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الفــرد عــى حــل املشــكالت االقتصاديــة واالجتامعيــة

ينبغــي االهتــام بجــودة التعليــم والتعلــم يف جمــال

عرفتــه كفــايف (2016م)-
واملهــارات والقيــم ،كــا ّ

األطــراف املشــاركة يف هــذا املجــال ،وكذلــك

والبيئيــة بطــرق جديــدة مــن خــال إكســابه املعــارف

وربطــت هــذا التعريــف باجلامعــات -بأنــه مجيــع

اجلهــود التــي تقــوم هبــا اجلامعــة مــن أجــل حتقيــق
التنميــة املســتدامة مــن خــال وظائفهــا الثالثــة،

التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع.

التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة ،وتشــجيع

إتاحــة الــدول إمكاناهتــا اجلديــدة لتحســن العمليــة
التعليميــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة ،وأخــذ ذلــك

بعــن االعتبــار يف مشــاريعها اإلصالحيــة لقطــاع
التعليــم ،هــذا باإلضافــة إىل أمهيــة إقامــة رشاكات

وجتــدر اإلشــارة إىل أن أهــم أهــداف عقــد املؤمتــرات

مــع القطــاع اخلــاص ووســائل اإلعــام ،ووضــع

املســتدامةيف الفــرة مــا بــن (2014-2005م)؛ هــو

كــا تشــر كفــايف (2016م) إىل أن دور اجلامعــات

يف األمــم املتحــدة للتعليــم مــن أجــل التنميــة
إعــادة توجيــه ومراجعــة برامــج التعليــم اجلامعــي،

لتتضمــن بشــكل واضــح دراســة املشــكالت املرتبطــة

بالتنميــة املســتدامة وفهمهــا مــن اجلانــب االجتامعــي
واالقتصــادي والبيئــي والثقــايف (بــاردون.)2005 ،

كــا يؤكــد املهــري (2006م) هــذا اجلانــب مــن
خــال عــدد مــن املقرتحــات و التــي يمكــن مــن

خالهلــا بنــاء عالقــة بــن التعليــم وبــن التنميــة
املســتدامة يف اجلامعــات ،و كان مــن أمههــا :إعــادة

النظــر يف اجلامعــات مــن حيــث أهدافهــا ووظائفهــا،
وتطويــر براجمهــا ومناهجهــا ،واســتحداث الربامــج

التــي تتطلبهــا التنميــة املســتدامة ،وتوثيــق العالقــة

بينهــا وبــن مؤسســات اإلنتــاج ،وتركيزهــا عــى
إجــراء البحــوث التطبيقيــة مــن خــال وضــع

اســراتيجية شــاملة لذلــك.

ويف ذات الســياق ،يشــر غريــب وحلمــي (2018م)

إىل أمهيــة التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة؛ لــذا

سياســات وأســاليب حديثــة يف هــذا املجــال.

يف حتقيــق التنميــة املســتدامة ال يقتــر عــى التوعيــة
والتثقيــف فحســب ،بــل يتعــداه إىل قيامها بمامرســات

تتعلــق بجميــع وظائفهــا مــن تعليــم وبحــث علمــي
وخدمــة جمتمــع ،هــذا باإلضافــة إىل مجيــع املامرســات

األخــرى التــي تتــم يف البيئــة اجلامعيــة.

وأضــاف دوريــا وناجــل (2009م) يف هــذا اجلانــب،

بأنــه ينبغــي عــى اجلامعــات املســامهة يف التعليــم مــن
أجــل التنميــة املســتدامة مــن خــال تعزيــز الوعــي
بالســلوك الــذي يراعــي اســتدامة املــوارد لــدى صنــاع
القــرار يف املســتقبل ،وكذلــك التعــاون مــع املجتمــع

واملشــاركة يف التعليــم والبحــوث يف املجتمــع املحــي.

إال أن الربيــدي (2015م) عــرض عــدد ًا مــن

املعوقــات التــي تواجــه التعليــم مــن أجــل التنميــة
املســتدامة يف اجلامعــات ،مــن أمههــا :قلــة الكتــب

اجلامعيــة ذات القيمــة العلميــة يف جمــال التنميــة
املســتدامة ،وصعوبــة مشــاركة التخصصــات العلميــة
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املختلفــة يف النقاشــات والبحــوث العلميــة املشــركة

حيــث تــم تطبيــق أداة االســتبانة عــى عينــة عشــوائية

هيئــة تدريــس مؤهلــن يف هــذا املجــال ،وضعــف

اجلامعــات ،وقــد توصلــت الدراســة إىل أنــه اليوجــد

يف جمــال التنميــة املســتدامة ،وصعوبــة توفــر أعضــاء
اهتــام اإلدارة اجلامعيــة يف التنميــة املســتدامة.

طبقيــة ،بلغــت ( )180عضــو هيئــة تدريــس يف هــذه
اســراتيجية وطنيــة تعمــل عــى توجيــه البحــث

وتعــد جامعــة احلــدود الشــالية إحــدى اجلامعــات

العلمــي والدراســات العليــا لالســتفادة منهــا يف حتقيق

الرشيفــن امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز يف زيارتــه

تأثــر ذي داللــة إحصائيــة بــن دور «البحــث العلمــي

احلكوميــة الناشــئة ،وقــد أسســها خــادم احلرمــن
ملنطقــة احلــدود الشــالية ( ،)1428حيــث تــم البدء يف
إنشــاء الكليــات التاليــة :العلــوم ،والرتبيــة واآلداب،

والطــب والعلوم الطبيــة التطبيقيــة ،واهلندســة ،وإدارة
األعــال ،واالقتصــاد املنــزيل ،واملجتمــع يف مدينــة

عرعــر ،وكليــة العلــوم واآلداب ،وكليــة املجتمــع،
وكليــة احلاســبات وتقنيــة املعلومــات بمحافظــة

رفحــاء ،وكليــة املجتمــع بمحافظــة طريــف ،وقــد
وضعــت هلــا أهدافـ ًا تتمثــل يف حتقيــق معايــر اجلــودة

العامليــة يف التعليــم والبحــث العلمــي لتحقــق التنميــة
املســتدمة للمجتمــع وتلبيــة تطلعاتــه املســتقبلية

(وكالــة اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث
العلمــي1434 ،هـ�ـ).

التنميــة املســتدامة ،كــا كشــفت الدراســة عــن وجــود
والدراســات العليــا « وبــن التنميــة املســتدامة.

وقامــت إبراهيــم (2014م) بدراســة هدفــت إىل
التعــرف عــى مفهــوم التنميــة املســتدامة يف اململكــة
العربيــة الســعودية وواقعهــا وأبعادهــا واملعوامــل
املؤثــرة فيهــا ومعوقاهتــا وحتدياهتــا ،واســتخدمت

الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي ،حيــث تــم

تطبيــق أداة االســتبانة عــى عينــة عشــوائية بســيطة
بلغــت ( )108فــرد ًا مــن القيــادات باجلامعــات
الســعودية بمدينــة الريــاض ،جامعــة اإلمــام حممــد

بــن ســعود اإلســامية ،وجامعــة امللــك ســعود،
وجامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرمحــن وكليــة
دار العلــوم ،والقيــادات العليــا بــوزارة التعليــم،

وهنــاك العديــد مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة

وتوصلــت الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج؛ مــن

جوانــب متعــددة يف هــذا املجــال ،فقــد أجــرى

احتياجــات األجيــال احلــارضة واألجيــال املســتقبلية

التــي تناولــت املجــال العــام للدراســة ،و ناقشــت

عــي (2013م) دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى
دور البحــث العلمــي والدراســات العليــا يف حتقيــق

التنميــة املســتدامة باجلامعــات الفلســطينية ،وقــد
اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي،

أمههــا :أن مفهــوم التنميــة املســتدامة يعنــي تلبيــة
مــن خــال االهتــام هبــا اجتامعيـ ًا واقتصاديـ ًا وبيئيـ ًا،

كــا توصلــت إىل أن واقــع التعليــم ألجــل التنميــة
املســتدامة باململكــة العربيــة الســعودية هــو األســاس

للتنميــة الشــاملة املســتدامة ومركــز التنميــة البرشيــة
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بــكل أنامطهــا ،وهــو املكــون الرئيــس لــرأس املــال

(2015م)

تواجــه التنميــة املســتدامة متثلــت يف حتديــات تنمويــة

للتعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة يف مناهــج

البــري ،وكذلــك توصلــت إىل أن هنــاك حتديــات
خارجيــة وحتديــات تنمويــة داخليــة.

Amador, Martinho, Nicolau & Caeiro

بدراســة هدفــت إىل تطوير جمموعــة من معايــر التقييم
التعليــم العــايل ،وإدخــال املزيــد مــن التعديــات

وقام حممد (2015م) بدراســة هدفــت إىل التعرف عىل

يف ســياق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة،

والتكنولوجيــا ودورهــا واملعوقــات والتحديــات التــي

عــى خرجيــي برنامــج ماجســتري التعلــم يف املواطنــة

برامــج التنميــة املســتدامة بجامعــة الســودان للعلــوم

تواجههــا يف حتقيــق التنميــة املســتدامة ،واســتخدمت
الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي ،حيــث طبقــت

عــى عينــة بلغــت ( )300فــرد ًا مــن عمــداء ورؤســاء

أقســام وأســاتذة وطــاب كليــات جامعــة الســودان
للعلــوم والتكنولوجيــا ،وقــد توصلــت الدراســة إىل

أن أبــرز برامــج التنميــة املســتدامة بجامعــة الســودان
للعلــوم والتكنولوجيــا هــي :برامــج علــوم الغابــات،
والربامــج الرتبويــة ،وبرامــج البحــث التطبيقــي ،كــا

توصلــت الدراســة إىل أن أهــم دور جلامعــة الســودان
للعلــوم التكنولوجيــا لتحقيــق التنميــة املســتدامة هــو
ختريــج الكــوادر يف التخصصــات املختلفــة ،وتأهيــل
األســاتذة للعمــل بمراحــل التعليــم املختلفــة ،وإقامــة
حمــارضات وورش عمــل ألفــراد املجتمــع والطــاب

لــر الثقافــة األرسيــة واملجتمعيــة .وكذلــك توصلت
الدراســة إىل أن أهــم معوقــات التنميــة املســتدامة
وحتدياهتــا يف الســودان تتمثــل يف ضعــف اإلمكانــات

املاليــة واخلالفــات واحلــروب القبليــة وضعــف
مصــادر التمويــل.

كــا قــام آمــادور ومارتينهــو ونيكــوال وكــرو

حيــث تــم اســتخدام أداة االســتبانة ،وتــم تطبيقهــا

البيئيــة واملشــاركة يف جامعــة أبرتــا بالربتغــال ،وبلــغ
عددهــم ( )50طالب ـ ًا ،وتــم حتليــل املحتــوى املطبــق

عــى ملخصــات رســائل املاجســتري ،وأظهــرت نتائــج
الدراســة وجــود تبايــن كبــر بــن مــا يعتــره الطــاب
املبــادئ األساســية التــي تــم تعلمهــا وبــن مــا يتعلــق

بالتعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة وحتديدهــا
بوضــوح ضمــن مناهــج املاجســتري ،وأن تطويــر

قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس هــو رشط أســايس
للتحــول لنمــوذج االســتدامة يف التعليــم العــايل.

يف حــن قــام كل مــن ســيربيان و جونينــت (2015م)

 Cebrian & Junyentبدراســة هدفــت إىل التعــرف
عــى تصــورات طــاب جامعــة أوتونومــا برشــلونة

بأســبانيا نحــو التعليــم مــن أجــل كفــاءات التنميــة
املســتدامة ،واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي،

و ُطبقــت أداة االســتبانة عــى عينــة بلــغ عددهــا
( )32طالبــ ًا يف الســنة الثالثــة مــن مرحلــة التعليــم
االبتدائــي بجامعــة أوتونومــا يف برشــلونة ،وتوصلــت

الدراســة إىل أن الطــاب املعلمــن املشــاركني يف هــذه

الدراســة ؛يركــزون عــى اكتســاب املعرفــة واملهــارات
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العمليــة املتعلقــة بالعلــوم الطبيعيــة ،وينتــج عــن

يف تلبيــة متطلبــات التنميــة املســتدامة لدهيــا وســبل

األخالقيــة واملواقــف اإلجيابيــة نحــو االســتدامة،

التحليــي ،حيــث تــم تطبيــق أداة االســتبانة عــى عينــة

ذلــك تقصــر يف جمــاالت أخــرى ،مثــل :تعزيــز القيــم

وإدارة العواطــف بــن طــاب املــدارس االبتدائيــة يف
املســتقبل .وكذلــك توصلــت الدراســة إىل أنــه جيــب

أن تصبــح األطــر النظريــة للتعليــم مــن أجــل التنميــة
املســتدامة احلاليــة أكثــر حيويــة ودجمًــا يف منهــج تعليــم

املعلمــن لتعزيــز الوعــي ،وتطويــر كفــاءات التعليــم

مــن أجــل التنميــة املســتدامة.

تفعيلهــا ،واســتخدامت الدراســة املنهــج الوصفــي
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بلغــت ()190عضــوا،

وتوصلــت الدراســة إىل أن الدرجــة الكليــة ملامرســة
اجلامعــة اإلســامية لدورهــا يف تلبيــة متطلبــات
التنميــة املســتدامة لدهيــا مــن وجهــة نظــر أعضــاء

هيئــة التدريــس بلغــت ( )%75.06وهــي درجــة
عاليــة نســبي ًا ،وحصــل املجــال التقنــي عــى املرتبــة

وأجــرت كفــايف (2016م) دراســة هدفــت إىل التعرف

األوىل ،واملجــال االقتصــادي عــى املرتبــة األخــرة.

ودور اجلامعــات يف حتقيقهــا ،والتعليــم مــن أجــل

التعــرف عــى واقــع برامــج عــادات خدمــة املجتمــع

عــى األســس النظريــة للتعليــم مــن أجــل االســتدامة،
االســتدامة يف جامعتــي بريتــش كولومبيــا بكنــدا،
وجامعــة نوتنجهــام باململكــة املتحــدة ،كــا هدفــت
إىل التعــرف عــى اإلجــراءات املقرتحــة لتطبيــق

التعليــم مــن أجــل االســتدامة يف جامعــة األزهــر،
واســتخدمت الدراســة املنهــج املقــارن ،وتوصلــت

الدراســة إىل جمموعــة مــن اإلجــراءات املقرتحــة

لتطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة يف
جامعــة األزهــر متثلــت يف وضــع اســراتيجية

لتطبيــق هــذا التعليــم يف اجلامعــة ،وإنشــاء هيــكل
إداري خيتــص بــاإلرشاف عليــه ،ونــره مــن خــال

وظائــف اجلامعــة الثالثة:التعليــم والبحــث العلمــي
وخدمــة املجتمــع.

كــا أجــرت البورنــو (2016م) دراســة هدفــت

إىل التعــرف عــى دور اجلامعــة اإلســامية بفلســطني

وقــام الــدورسي (2017م) بدراســة هدفــت إىل
والتعليــم املســتمر يف اجلامعــات الســعودية لتحقيــق
متطلبــات التنميــة املســتدامة ،كــا هدفــت للكشــف

عــن املعوقــات التــي تواجــه العــادات يف حتقيــق
التنميــة املســتدامة ،وبيــان أمهيــة الربامــج املقرتحــة

يف هــذه الدراســة لعــادات خدمــة املجتمــع والتعليــم
املســتمر باجلامعــات الســعودية لتحقيــق متطلبــات

التنميــة املســتدامة ،واســتخدمت الدراســة املنهــج

الوصفــي املســحي ،حيــث قامــت بتطبيــق أدايت
االســتبانة ،واملقابلــة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن

( )32عميــدا و وكيــا مــن أعضــاء عــادات خدمــة
املجتمــع والتعليــم املســتمر ،ومــن ( )211عضــو

هيئــة التدريــس مــن أعضــاء عــادات خدمــة املجتمــع
والتعليــم املســتمر يف اجلامعــات الســعودية ،وقــد

توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج؛ مــن أمههــا،
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أن حتقــق الربامــج املقدمــة يف عــادات خدمــة املجتمــع

ومراجعــة السياســات التــي تؤثــر عــى مشــاركتهم

التنميــة املســتدامة؛ جــاءت بدرجــة متوســطة مــن

و قامــت الدراســة باالطــاع عــى تعــاون أورويب

والتعليــم املســتمر باجلامعــات الســعودية ملتطلبــات

وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس بالعــادات.

الفعالــة يف التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة،
شــمل ( )33دولــة ،والتــي حــددت املنــح الدراســية

وأجــرى العتيبــي (2017م) دراســة هدفــت إىل

واملامرســة يف جمــال التعليــم مــن أجــل التنميــة

التنميــة املســتدامة ،واســتخدمت الدراســة املنهــج

هيئــة التدريــس ،وتوصلــت الدراســة إىل أن التعليــم

التعــرف عــى درجــة مســامهة جامعــة نجــران يف

الوصفــي التحليــي ،حيــث تــم تطبيــق أداة االســتبانة

عــى عينــة عددهــا ( )113عضــوا مــن القيــادات
األكاديميــة واإلداريــة باجلامعــة ،وتوصلــت الدراســة
إىل نتائــج؛ مــن أمههــا :أن درجــة مســامهة جامعــة

نجــران يف التنميــة املســتدامة كانــت بدرجــة متوســطة،
وقــد ســامهت اجلامعــة يف تنميــة اجلوانــب بحســب

الرتتيــب التــايل :التنميــة االقتصاديــة ،فالتنميــة
التعليميــة ،فالتنميــة اإلداريــة ،فالتنميــة الصحيــة،

فالتنميــة االجتامعيــة ،فالتنميــة البيئيــة ،وأخــر ًا التنمية
الثقافيــة ،ومــن النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث
أيضــ ًا أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف

اســتجابات عينــه الدراســة تعــزي ملتغــري طبيعــة
العمــل واملؤهــل العلمــي ،يف حــن توجــد فــروق
ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــر اخلــرة ،وكانــت

لصالــح اخلــرة األقــل.

وقــام مــوال وتيلبــوري وريــان ومــادر ودلوهــا

ومـ�ادر وألبـ�ا )2017م( �Mula, Tilbury, Ryan, Mad

Dlouha, Mader, & Alba

 er,بدراســة هدفــت إىل

الرتكيــز عــى أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات،

املســتدامة ،وركــزت عــى التطويــر املهنــي ألعضــاء

مــن أجــل التنميــة املســتدامة؛ تطــور يف رؤيتــه وواقعــه
مــع زيــادة واضحــة يف النشــاط يف التعليــم العــايل ،إال

أن اجلامعــات تفتقــر إىل القــدرة عــى دمــج التعليــم

مــن أجــل التنميــة املســتدامة بفعاليــة مــع املامرســات
التعليميــة الســائدة ،كــا أن عــدد ًا قلي ـ ً
ا مــن البلــدان

واملؤسســات لدهيــا برامــج لتطويــر املوظفــن ولتعزيــز

كفــاءات البيئــة والتنميــة املســتدامة ألعضــاء هيئــة
التدريــس ،وبنــاء قدراهتــم القياديــة واألكاديميــة مــن

أجــل التنميــة املســتدامة.

يف حــن قــام عبــد املعطــي وحمفــوظ (2018م)
بدراســة هدفــت إىل التعــرف عــى دور كليــة
الرتبيــة بجامعــة أســيوط يف حتقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة ،واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي

التحليــي ،وتوصلــت الدراســة إىل تقديــم تصــور
مقــرح لتفعيــل دور كليــة الرتبيــة لتحقيــق أهــداف

التنميــة املســتدامة بالتعليــم اجلامعــي ،حيــث

اشــتملت عــى فلســفة التصــور وأهدافــه ،وإجــراءات

تنفيــذه ،ومتثلــت يف متطلبــات اجتامعيــة تقنيــة و
اقتصاديــة و بيئيــة ،كــا اشــتملت عــى الضامنــات
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املقرتحــة لنجاحــه ،وخرجــت الدراســة بعــدد مــن

ميدانيــة مســحية ،وبذلــك تكــون هــذه الدراســة حمــور

التعليميــة لإلرتقــاء بالربامــج املقدمــة للطلبــة لتصبــح

تتــم يف البيئــة اجلامعيــة ،ومــدى دورهــا يف التنميــة

التوصيــات مــن أمههــا:رضورة توفــر اإلمكانــات
أكثــر كفــاءة وفعاليــة ،وإعــادة توجيــه التعليــم نحــو
االســتدامة ،وهتيئــة أفــراد املجتمــع للمشــاركة يف

التنميــة املســتدامة.

اهتاممهــا هودراســة واقــع املامرســات واجلهــود التــي
املســتدامة ،كــا أهنــا تعــد -حســب علــم الباحــث-

الدراســة األوىل التــي تناولــت موضــوع التعليــم مــن

أجــل التنميــة املســتدامة يف جامعــة احلــدود الشــالية

يتضــح من خالل عــرض الدراســات الســابقة؛ صلتها

 ،وقــد اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن الدراســات

املســتدامة يف املؤسســات التعليميــة ،كــا يتضــح أن

اختيــار املنهــج املناســب و أداهتــا املســتخدمة يف

باملجــال العــام للدراســة احلاليــة واملتعلــق بالتنميــة
معظــم الدراســات ناقشــت دور مؤسســات التعليــم

العــايل يف التنميــة املســتدامة للمجتمــع كدراســة عــي
(2013م) ،ودراســة حممــد (2015م) ،ودراســة

البورنــو (2016م) ،ودراســة العتيبــي (2017م)،
ودراســة عبــد املعطــي وحمفــوظ ( ،)2018يف حــن

أن بعــض الدراســات ناقشــت املامرســات التــي تتــم
داخــل اجلامعــات (اســراتيجية اجلامعــة ،التعليــم،

البحــث العلمــي ،خدمــة املجتمــع) ،ومــدى دورها يف
التنميــة املســتدامة ،كدراســة كفــايف ( ،)2014والتــي

ناقشــت هــذه املامرســات بطريقــة نظريــة مقارنــة،
ودراســة الــدورسي (2017م) والتــي ركــزت عــى

ممارســة خدمــة املجتمــع فقــط ،وذلــك مــن خــال
التعــرف عــى دور عــادات خدمــة املجتمــع والتعليــم
املســتمر باجلامعــات لتحقيــق التنميــة املســتدامة.

أمــا الدراســة احلاليــة؛ فقــد متيــزت عــن الدراســات
الســابقة يف كوهنــا تركــز عــى مجيــع هــذه املامرســات يف
اجلامعــة مــن حيــث تناوهلــا للتنميــة املســتدامة ،بطريقة

الســابقة يف توضيــح اخللفيــة النظريــة هلــا ،وكيفيــة

تفســر النتائــج.

مشكلة الدراسة:

تعــد اجلامعــات مــن أهــم املؤسســات التعليميــة يف
املجتمــع ،ونظــرا ملــا هلــا مــن دور كبــر يف تطويــره يف
خمتلــف املجــاالت االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة

والسياســية؛ وذلــك بــا لدهيــا مــن مقومــات ماديــة
وبرشيــة قــادرة عــى سياســة التغيــر ،لــذا أولــت

احلكومــات اهتاممـ ًا خاصـ ًا هبــا ليتناســب مــع أدوارها

املتوقعــة منهــا يف التنميــة املســتدامة.

وقــد استشــعر الباحثــون الرتبويــون أمهيــة التعليــم

مــن أجــل التنميــة املســتدامة ،لــذا توصلــوا يف
دراســاهتم العلميــة إىل بعــض النتائــج والتوصيــات

التــي تدعــم هــذا اجلانــب؛ حيــث توصلــت الرباهيــم

(2014م) إىل رضورة تشــجيع الباحثــن عــى دراســة

موضوعــات يف التنميــة املســتدامة كأولويــة وطنيــة،
كــا توصلــت إىل رضورة تبنــي اجلامعــات الســعودية
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لربامــج دراســية للتعليــم ألجــل التنميــة املســتدامة ،و

اســتجابة اجلامعــات هلــذه الرؤيــة ،والعمــل عــى

دراســة للطــرق املثــى لتفعيــل دور اجلامعــات يف

مــن خــال ممارســاهتا التعليميــة.

اقــرح العتيبــي ( )2015مــن خــال دراســته بإجــراء
التنميــة املســتدامة.

رســم سياســاهتا التعليميــة التــي تدعــم هــذه األبعــاد
وتعــد جامعــة احلــدود الشــالية إحــدى اجلامعــات

وأوىص الزهــراين (2016م) بــرورة توجيــه

الســعودية الناشــئة ،والتــي جيــب أن تتبنــى التعليــم

دراســات حــول التعليــم مــن أجــل التنمية املســتدامة،

حــرص القائمــن عــى التعليــم العــايل يف اململكــة

البحــوث العلميــة والرســائل اجلامعيــة إلجــراء
واالســتفادة منهــا يف تنميــة الوطــن واملواطــن ،كــا
أوىص بــرورة إعــادة توجيــه التعليــم خلدمــة

مــن أجــل التنميــة املســتدامة ،وبخاصــة يف ظــل
العربيــة الســعودية عــى رضورة تبنــي هــذا النــوع

مــن التعليــم ،وذلــك كــا جــاء يف الربيــدي (2015م)

أهــداف التنميــة املســتدامة واملســامهة الفاعلــة فيهــا.

والــذي أشــار إىل خطــاب رســمي صــادر مــن وزارة

دراســات للكشــف عــن واقــع تطبيــق مفهــوم

الســعودية واملتضمــن حثهــا عــى تطبيــق التعليــم مــن

وكذلــك أوىص العــويف (2017م) بــرورة إجــراء
التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة عــى مســتوى
دول اخلليــج العــريب ،كــا أوىص بــرورة مســايرة

السياســات التعليميــة لسياســات الدولــة فيــا يتعلــق

بالتنميــة املســتدامة لتوظيــف التعليــم خلدمــة التنميــة
املســتدامة ،ووضــع خطــة واضحــة وحمــددة للتعليــم

مــن أجــل التنميــة املســتدامة عــى مســتوى الدولــة،
وترمجتهــا إىل أنشــطة تطبيقيــة.

ومــن جانــب آخــر ،وبالنظــر إىل مضمــون رؤيــة

اململكـ�ة العربيـ�ة السـ�عودية (2030م) مــن خــال

حماورهــا الثالثــة :جمتمــع حيــوي ،واقتصــاد مزدهــر،

التعليــم العــايل عــام (2012م) واملوجــه للجامعــات

أجــل التنميــة املســتدامة ،والنظــر يف مــدى التزامهــا

بوثيقــة (ريــو دي جانــرو) املشــار إليهــا يف مقدمــة
هــذه الدراســة.

وبنــاء عــى مجيــع مــا ســبق؛ جــاءت هــذه الدراســة

للكشــف عــن واقــع تطبيــق جامعــة احلــدود الشــالية
للتعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة.

أسئلة الدراسة:

أجابت الدراسة عن األسئلة التالية:

ووطــن طمــوح (جملــس الشــؤون االقتصاديــة
والتنميــة2016 ،م)ُ ،يالحــظ أهنــا تؤكــد عــى أبعــاد

التنميــة املســتدامة :البعــد البيئــي ،والبعــد االجتامعي،

والبعــد االقتصــادي ،األمــر الــذي يتطلــب أمهيــة
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ببعـض حـول واقـع تطبيـق التعليـم مـن أجـل

هـــذه الدراســـة راســـمي السياســـات التعليميـــة

ملتغيرات اجلنـس ،والتخصـص ،واخلبرة؟

واجلامعـــات الســـعودية األخـــرى  ،وذلـــك مـــن

التنميـة املسـتدامة بجامعـة احلـدود الشمالية تعزى

وأصحـــاب القـــرار يف جامعـــة احلـــدود الشـــالية،

خـــال تزويدهـــم باملعلومـــات الالزمـــة لتطبيـــق

أهداف الدراسة:

مفهـــوم التعليـــم مـــن أجـــل التنميـــة املســـتدامة،

سعت الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

وأخ ــذ ذل ــك بع ــن االعتب ــار أثن ــاء ختطي ــط براجمه ــا

1 .التع ــرف ع ــى واق ــع تطبي ــق التعلي ــم م ــن أج ــل

وأنشـــطتها وممارســـاهتا األكاديميـــة وتطويرهـــا،

م ــن وجه ــة نظ ــر أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس.

جتـــر دراســـات ســـابقة  -حســـب علـــم الباحـــث-
َ

التنميـــة املســـتدامة بجامعـــة احلـــدود الشـــالية

2 .الكشـــف عـــن فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة
بـــن متوســـطات اســـتجابات أفـــراد العينـــة

حـــول واقـــع تطبيـــق التعليـــم مـــن أجـــل

التنميـــة املســـتدامة بجامعـــة احلـــدود الشـــالية

تعـــزى ملتغـــرات اجلنـــس ،والتخصـــص،
واخلـــرة.

كـــا تتجـــى أمهيـــة هـــذه الدراســـة يف كوهنـــا مل
تناولـــت واقـــع تطبيـــق جامعـــة احلـــدود الشـــالية
للتعليـــم مـــن أجـــل التنميـــة املســـتدامة.

حدود الدراسة:

أجريت الدراسة يف إطار احلدود التالية:

•احل ــدود املوضوعي ــة :اقت ــرت الدراس ــة ع ــى
موضـــوع واقـــع تطبيـــق التعليـــم مـــن أجـــل

أمهية الدراسة:

التنميـــة املســـتدامة بجامعـــة احلـــدود الشـــالية.

اســـتمدت هـــذه الدراســـة أمهيتهـــا مـــن مناقشـــتها

•احلـــدود الزمانيـــة :تـــم إجـــراء الدراســـة يف

يعـــد مـــن املوضوعـــات املهمـــة واملعـــارصة؛ لـــذا

الـــدرايس األول.

ملوض ــوع التنمي ــة املس ــتدامة يف اجلامع ــات ،وال ــذي

يتوق ــع أن تضي ــف ه ــذه الدراس ــة معرف ــة جدي ــدة
إىل األدبي ــات الرتبوي ــة ،وذل ــك م ــن خ ــال إع ــادة

النظـــر يف وظائـــف اجلامعـــة وحتديثهـــا وتطويرهـــا

وفق ـ ًا ملفهــوم التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة،
فقـــد قامـــت بدمـــج مفهـــوم التنميـــة املســـتدامة يف

هـــذه الوظائـــف ،ومـــن املؤمـــل أن تفيـــد نتائـــج
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•احل ــدود املكاني ــة :أجري ــت الدراس ــة يف جامع ــة
احل ــدود الش ــالية ،ومقره ــا مدين ــة عرع ــر.

•احلـــدود البرشيـــة :اقتـــرت الدراســـة عـــى
أعضـــاء هيئـــة التدريســـمن اجلنســـن بجامعـــة
احلـــدود الشـــالية عـــى اختـــاف ختصصاهتـــم

العلميـــة والنظريـــة.
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مصطلحات الدراسة:

واقــع تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة

يعــرف بأنــه:
التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامةّ :

بجامعــة احلــدود الشــالية.

واملهــارات والقيــم لضــان التنميــة املســتدامة،
ويعمــل عــى إعــداده ليكــون مواطنــ ًا قــادر ًا عــى

تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع أعضــاء هيئــة
ّ

التعليــم الــذي يســهم يف إكســاب املتعلــم املعــارف

ﳎتمع الدراسة:

التدريــس يف جامعــة احلــدود الشــالية ،والبالــغ
عددهــم ( )690عضــو ًا ،وذلــك مــن خــالل االعتــاد

حتمــل املســؤولية (اخلوالــدة واخلوالــدة.)2013 ،
ويعــرف إجرائيــ ًا يف هــذه الدراســة بأهنــا :الدرجــة
ّ

عــى إحصائيــة عــادة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس

االســتبانة التــي تــم إعدادهــا للتعــرف عــى واقــع

عينة الدراسة:

الكليــة ملعــدل إجابــات أعضــاء هيئــة التدريــس عــن

تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة بجامعــة
احلــدود الشــالية.

منهﺞ الدراسة:

اعتمــد الباحــث يف مجــع املعلومــات الالزمــة لتحقيق

أهــداف الدراســة عــى املنهــج الوصفــي املســحي،
مــن خــالل تقــﴢ آراء أعضــاء هيئــة التدريــس حــول

واملوظفــن بجامعة احلــدود الشــالية عــام (2020م).

تــم اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة بنســبة ()%35
مــن جمتمــع الدراســة ،تكونــت مــن ( )242عضــو ًا،
وبلــغ عــدد االســتبانات املســرجعة ( )204اســتبان ًة

بنســبة اســرجاع بلغــت (  ،)%84وبــا يعــادل ()%30

مــن إمجــايل جمتمــع الدراســة ،واجلــدول ( )1يوضــح
توزيــع أفــراد العينــة وفق ـ ًا ملتغــرات الدراســة :

جدول ) (

توزيع العينة وفق ًا ملتغرات الدراسة )اجلنس ،التخصص ،اخلرة(
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
اﻟﺠﻨﺲ
اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﻟﺨﺒﺮة

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻔﺌﺎت
ذﻛﺮ

150

73.5

أﻧﺜﻰ

54

26.5

ﻧﻈﺮي

144

70.6

ﻋﻠﻤﻲ

60

29.4

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

18

8.8

ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات

82

40.2

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات

104

51.0

204

100.0

اﻟﻤﺠﻤﻮع
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يتضــح مــن اجلــدول ( )1أن عــدد أفــراد العينــة مــن

وعــدد عباراتــه ( )6عبــارات.

جامعــة احلــدود الشــالية جامعــة ناشــئة ،كــا أن عــدد

عبــارات.

2 .املحــور الثــاين :التعليــم ،وعــدد عباراتــه ()7

الذكــور أكثــر مــن أفــراد العينــة مــن اإلنــاث؛ ألن

3 .املحــور الثالــث :البحــث العلمــي ،وعــدد

أفــراد العينــة مــن التخصصــات النظريــة أكثــر مــن

عباراتــه ( )7عبــارات.

أفــراد العينــة مــن التخصصــات العلميــة؛ وذلــك

لنــدرة التخصصــات العلميــة ،كــا أن عــدد أفــراد
العينــة الذيــن خربهتــم أكثــر مــن عــر ســنوات هــم
األكثــر؛ وذلــك حلــرص اجلامعــة عــى اســتقطاب

أعضــاء هئيــة التدريــس األكثــر خــرة لالســتفادة
منهــم.

4 .املحــور الرابــع :خدمــة املجتمــع وعــدد عباراتــه
( )7عبــارات.

وتــم تصحيــح العبــارات بإعطــاء الدرجــة ()5

إذا كانــت اإلجابــة عــن العبــارة (موافــق متامــ ًا)،
والدرجــة ( )4إذا كانــت اإلجابــة عــن العبــارة

(موافــق) ،والدرجــة ( )3إذا كانــت اإلجابــة عــن
العبــارة (موافــق بدرجــة متوســطة) ،والدرجــة

أداة الدراسة:

( )2إذا كانــت اإلجابــة عــن العبــارة (ال أوافــق)،

اســتخدمت الدراســة االســتبانة كأداة جلمــع

والدرجــة ( )1إذا كانــت اإلجابــة عــن العبــارة

النظــري والدراســات الســابقة املتعلقــة بموضــوع

لتوضيــح واقــع تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة

البيانــات ،حيــث تــم تطويرهــا بعــد الرجــوع لإلطــار
الدراســة كدراســة إبراهيــم (2014م) ،ودراســة

كفــايف (2016م) ،ودراســة الــدورسي (2017م)،

وتكونــت يف صورهتــا النهائيــة مــن جزأيــن مهــا:

(ال أوافــق إطالقــ ًا) ،وتــم اعتــاد املقيــاس التــايل
املســتدامة بجامعــة احلــدود الشــالية مــن وجهــة نظــر

أعضــاء هيئــة التدريــس ،حيــث يتــم احلكــم عــى
حمــاور الدراســة واألداة ككل ،وذلــك بنــاء عــى قيمــة

•اجلــزء األول :اشــتمل عــى متغــرات الدراســة

املتوســط احلســايب وذلــك عــى النحــو التــايل :

ومتغــر ســنوات اخلــرة يف التعليــم العــايل.

	-من ( )2.34إىل ( )3.67مستوى متوسط.

وهــي :متغــر اجلنــس ،ومتغــر التخصــص،

	-من ( )1إىل ( )2.33مستوى منخفض.

•اجلــزء الثــاين :اشــتمل عــى عبــارات االســتبانة

	-من ( )3.68إىل ( )5مستوى مرتفع.

حمــاور وكانــت كالتــايل:

للتأكــد مــن صــدق األداة؛ تــم إخضاعها لإلجــراءات

وعددهــا ( )27عبــارة ،و تــم تقســيمها إىل أربعــة

1 .املحــور األول :فلســفة واســراتيجية اجلامعــة،

صدق األداة:

التالية:
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أ -صدق املحكمن:

تــم عــرض األداة يف صورهتــا األوليــة عــى تســعة

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس املتخصصــن يف أصــول
الربيــة واإلدارة الربويــة ،الســتطالع آرائهــم حــول

مــدى وضــوح صياغــة كل عبــارة مــن عبــارات
االســتبانة ،ومــدى أمهيتهــا ومناســبتها للمحــور الذي

تنتمــي إليــه ،ومــا تتطلبــه مــن حــذف أو إضافــة

لبعــض العبــارات ،وقــد تــم اعتــاد العبــارات التــي
اتفــق عليهــا ( )%80مــن املحكمــن.
ب -صدق االتساق الداخي:

تــم حســاب معامــل ارتبــاط برســون لقيــاس العالقــة
بــن عبــارات األداة والدرجــة الكليــة وبــن املحــور

الــذي تنتمــي إليــه ،وجــاءت معامــالت االرتبــاط

عــى النحــو التــايل :

جدول ) (
معامﻼت االرتباط بن العبارات والدرجة الكلية واملحور التﻲ تنتمﻲ إليﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻻرﺗﺒﺎط
ﻣﻊ
اﻟﻤﺤﻮر

ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻻرﺗﺒﺎط
ﻣﻊ اﻷداة
**.761

رﻗﻢ
اﻟﻌﺒﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻻرﺗﺒﺎط
ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻮر

ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻻرﺗﺒﺎط
ﻣﻊ اﻷداة

رﻗﻢ
اﻟﻌﺒﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻻرﺗﺒﺎط
ﻣﻊ
اﻟﻤﺤﻮر

ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻻرﺗﺒﺎط
ﻣﻊ اﻷداة

رﻗﻢ
اﻟﻌﺒﺎرة

1

**.867

**.676

9

**.877

**.748

17

**.812

2

**.844

**.673

10

**.794

**.696

18

**.873

**.755

3

**.804

**.609

11

**.839

**.753

19

**.860

**.809

4

**.833

**.754

12

**.800

**.749

20

**.882

**.791

5

**.851

**.772

13

**.810

**.743

21

**.920

**.816

6

**.837

**.754

14

**.833

**.703

22

**.932

**.778

7

**.697

**.606

15

**.807

**.645

23

**.931

**.763

8

**.882

**.792

16

**.856

**.840

24

**.906

**.765

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.01

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق ( )2أن مجيـــع
معامـــالت االرتبـــاط دالـــة إحصائيـــ ًا عنـــد

لقيـــاس العالقـــة بـــن املحـــاور ببعضهـــا

االتســـاق الداخـــي جلميـــع عبـــارات األداة.

عـــى النحـــو التـــايل :

مســـتوى ( ،)0.01وهـــذا يشـــر إىل صـــدق

كـــا تـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط برســـون
البعـــض وبـــن الدرجـــة الكليـــة ،وكانـــت
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جدول )(3
معامﻼت االرتباط بن املحاور ببعضها البعض وبن الدرجة الكلية
اﻟﻤﺤـﻮر

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

ﻓﻠﺴﻔﺔ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ

ﻓﻠﺴﻔﺔ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

1

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

**.728

1

اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

**.624

1 **.720

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

**.614

**.756 **.649

1

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ

**.847

**.900 **.893

**.846

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.01

ويتضــح مــن اجلــدول ( )3أن مجيــع معامــالت
االرتبــاط دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى (،)0.01

وهــذا يشــر إىل صــدق االتســاق الداخــي ملحــاور
األداة.

1

ثبات األداة:

ت ــم حس ــاب ثب ــات األداة ع ــن طري ــق اس ــتخدام

اختبـــار ألفـــا كرونبـــاخ ،وكانـــت النتائـــج

كالتـــايل:
جدول )(4
معامﻼت ثبات ألفا كرونباخ

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ

اﻟﻤﺤﺎور
ﻓﻠﺴﻔﺔ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

0.91

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

0.91

اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

0.93

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

0.94

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ

0.96

يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )4أن معامــل ثبــات األداة
بلــغ ( ،)0.96وهــي قيمــة مرتفعــة ،ممــا يــدل عــى أن
االســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات.
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
تــم حتليــل بيانــات الدراســة باســتخدام برنامــج احلــزم
اإلحصائيــة للعلــوم االجتاعيــة ( ،)SPSSفاســتخدمت

الدراســة التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لإلجابــة عــن الســؤال
األول ،أمــا بالنســبة للســؤال الثــاين ،فقــد تــم اســتخدام
اختبــار (ت) لإلجابــة عــن متغــر (اجلنــس) ،ومتغــر
(التخصــص) ،واختبــار حتليــل التبايــن األحــادي
لإلجابــة عــن متغــر (ســنوات اخلــرة يف التعليــم العايل).
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نتائﺞ الدراسة ومناقشتها:

فيــا يــي عــرض لنتائــج الدراســة ومناقشــتها وفقـ ًا

لتسلســل أســئلة الدراســة :
أوالً :النتائــﺞ املتعلقــة بالســﺆال األول :مــا واقــع
تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة

بجامعــة احلــدود الشــاملية مــن وجهــة نظــر

أعضــاء هيئــة التدريــس ؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تــم حســاب املتوســطات
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة ،واجلــدول التــايل

يوضــح ذلــك:

جدول )(5
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لواقع تطبيق التعليم من أجل التنمية املستدامة بجامعة احلدود الشاملية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة ترتيبا تنازلي ًا حسﺐ املتوسطات احلسابية
اﻟﺮﺗﺒﺔ
1
2
3
4
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ

اﻟﺮﻗﻢ
1
4
2
3

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
3.32
2.68
2.67
2.25
2.71

اﻟﻤﺠﺎل
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

يتضــح مــن اجلــدول ( )5أن املتوســطات احلســابية
للمحــاور املتعلقــة بواقــع تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنمية
املســتدامة بجامعــة احلــدود الشــالية مــن وجهــة نظــر
أعضــاء هيئــة التدريــس؛ قــد تراوحــت مابــن (-2.25
 ،)3.32فقــد جــاء حمــور فلســفة اجلامعــة واســراتيجيتها
يف املرتبــة األوىل بأعــى متوســط حســايب بلــغ (،)3.32
وبمســتوى متوســط ،وجــاء حمــور خدمــة املجتمــع يف
املرتبــة الثانيــة بمتوســط حســايب بلــغ ( ،)2.68وبمســتوى
متوســط ،وجــاء حمــور التعليــم يف املرتبــة الثالثــة بمتوســط
حســايب بلــغ ( ،)2.67وبمســتوى متوســط ،يف حــن
جــاء حمــور البحــث العلمــي يف املرتبــة الرابعــة بمتوســط
حســايب بلــغ ( ،)2.25وبمســتوى منخفــض ،أمــا الدرجــة
الكليــة الســتجابات أفــراد الدراســة؛ فقــد بلــغ متوســطها

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري
.795
.947
.729
.835
711.

اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

احلســايب ( ،)2.71ممــا يعنــي أن مســتوى تطبيــق التعليــم
مــن أجــل التنميــة املســتدامة بجامعــة احلــدود الشــالية
مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس جــاء بمســتوى
متوســط ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة مــوال
وآخــرون  .(2017) Mula et al؛والتــي توصلــت إىل افتقــار
اجلامعــات القــدرة عــى دمــج التعليــم مــن أجــل التنميــة
املســتدامة بفعاليــة يف املارســات التعليميــة الســائدة.
ولتفســر النتائــج املتعلقــة بواقــع تطبيــق التعليــم مــن أجل
التنميــة املســتدمة بجامعــة احلــدود الشــالية ،قــام الباحــث
بإعــداد اجلــداول التاليــة املوضحــة ملحــاور االســتبانة
وعباراهتــا مفصلــة حتــت حماورهــا عــى النحــو التــايل:
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جدول )(6
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بعبارات ﳏور فلسفة اجلامعة واسرتاتيجيتها مرتبة ترتيبا
تنازلي ًا حسﺐ املتوسطات احلسابية
اﻟﺮﺗﺒﺔ

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرات

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻤﺴﺘﻮى

1

2

ﺗﺆﻛــﺪ رﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻋــﻦ أھﻤﯿــﺔ ﺗﺤﻘﯿــﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ
اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.

3.67

.872

ﻣﺘﻮﺳﻂ

2

3

ﺗﺸــﯿﺮ أھــﺪاف اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﯿــﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ
اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.

3.58

.836

ﻣﺘﻮﺳﻂ

3

1

ﺗﻌﺒّــﺮ رؤﯾــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻋــﻦ اﻻھﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿــﻢ ﻣــﻦ
أﺟــﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.

3.55

.889

ﻣﺘﻮﺳﻂ

4

4

ﺗﺘﻮاﻓــﺮ ﻗﯿــﺎدات ﻋﻠﯿــﺎ واﻋﯿــﺔ ﺑﺄھﻤﯿــﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿــﻢ ﻣــﻦ
أﺟــﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.

3.33

1.049

ﻣﺘﻮﺳﻂ

5

6

ﺗﻤﺘﻠــﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ أدﻟــﺔ ﺗﻮﺟــﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿــﻢ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
اﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.

2.92

.977

ﻣﺘﻮﺳﻂ

6

5

ﺗﺘﻮاﻓــﺮ ﺟﮭــﺔ إدارﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺗﺨﺘــﺺ ﺑﺎﻹﺷــﺮاف
ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿــﻢ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.

2.85

1.054

ﻣﺘﻮﺳﻂ

3.32

.795

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ

العبــارة رقــم ( )2ونصهــا « تؤكــد رســالة اجلامعــة

يوضــح اجلــدول ( )6أن املتوســطات احلســابية
الســتجابات العينــة وفقــ ًا لعبــارات حمــور فلســفة

عــن أمهيــة حتقيــق التنميــة املســتدامة « ،يف املرتبــة

( ،)2.85-3.67فقــد حصلــت مجيــع عبــارات هــذا

الباحــث ذلــك بأنــه ال توجــد إشــارة واضحــة ملفهــوم

اجلامعــة واســراتيجيتها؛ قــد تراوحــت مابــن

املحــور عــى مســتوى متوســط ،لذلــك ســيكتفي

الباحــث بمناقشــة أول عبارتــن جاءتــا بحســب
الرتيــب يف هــذا املحــور ،فقــد بلــغ املتوســط احلســايب
هلــذا املحــور ( ،)3.32وبمســتوى متوســط ،ممــا
يعنــي هنــاك بعــض القصــور يف فلســفة اجلامعــة
واســراتيجيتها يف حتقيــق التنميــة املســتدامة ،وجــاءت

األوىل وبمتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.67ويفــر

التنميــة املســتدامة ومضامينهــا يف رســالة اجلامعــة،
وذلــك ألهنــا جامعــة ناشــئة حيــث ركــزت يف صياغــة

رســالتها عــى توطيــد اخلــرات وزيــادة مســتوى
التعــاون والراكــة مــع عــدد مــن اجلامعــات املحليــة
والعامليــة ،وختتلــف هــذه النتيجــة مــع ماجــاء يف

دراســة كفــايف ( )2014والتــي أكــدت عــى رضورة
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أن تشــتمل رســالة اجلامعــة عــى حتقيــق التنميــة

واملوظفــن ،وهــذا يعنــي أهنــا مل تركــز بشــكل واضــح

الثانيــة والتــي تنــص عــى « تشــر أهــداف اجلامعــة

هــذه األهــداف التــي وضعتهــا مــن األولويــات التــي

املســتدامة .وجــاءت العبــارة رقــم ( )3يف املرتبــة

إىل حتقيــق التنميــة املســتدامة « ،وبمتوســط حســايب

بلــغ ( ،)3.58وقــد يرجــع ذلــك إىل أن اجلامعــة

ركــزت يف أهدافهــا عــى تطويــر قــدرات أعضــاء
هيئــة التدريــس والطــالب ،وتشــجيع التعــاون مــع
اجلامعــات األخــرى والقطاعــات املختلفــة يف البحــث
العلمــي واملشــاريع املشــركة وتدريــب الطــالب

يف أهدافهــا عــى التنميــة املســتدامة؛ ألهنــا تــرى أن

تتطلــب حتقيقهــا يف املرحلــة الراهنــة ،وختتلــف هــذه

النتيجــة مــع ماجــاء يف دراســة كفــايف (2014م)
والتــي رأت رضورة حتديــد أهــداف التعليــم مــن

أجــل التنميــة املســتدامة باجلامعــة.
املحور الﺜاﲏ :التعليم

جدول )(7
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بعبارات ﳏور التعليم مرتبة تنازلي ًا
حسﺐ املتوسطات احلسابية
اﻟﻌﺒﺎرات

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻤﺴﺘﻮى

2.96

941.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

2.93

1.041

ﻣﺘﻮﺳﻂ

2.66

836.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

2.61

861.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

2.61

883.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

778.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺮﺗﺒﺔ

اﻟﺮﻗﻢ

1

13

ﺗﻄّﻮّر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات أداء ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

2

8

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ
ﻣﮭﻨﯿﺎ ً ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

3

9

4

10

4م

12

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

6

7

ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

2.47

7

11

ﺗﻘﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﻄﻠﺒﺘﮭﺎ ﻟﺮﻓﻊ وﻋﻲ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

2.46

900.

2.67

729.

ﺗﺪﻣﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮراﺗﮭﺎ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﺗﺤﻔّﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
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يوضح اجلدول ( )7أن املتوسطات احلسابية الستجابات
العينة وفق ًا لعبارات حمور التعليم قد تراوحت مابن

( ،)2.46-2.96فقد حصلت مجيع عبارات هذا املحور

واضح عى التعليم من أجل التنمية املستدامة .وجاءت

العبارة رقم ( )8يف املرتبة الثانية والتي تنص عى» تعمل
اجلامعة عى تنمية أعضاء هيئة التدريس مهني ًا فيا يتعلق

عى مستوى متوسط ،لذلك سيكتفي الباحث بمناقشة

بالتعليم من أجل التنمية املستدامة « ،وبمتوسط حسايب

بلغ املتوسط احلسايب هلذا املحور ( ،)2.67وبمستوى

تنميتها املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جماالت ذات

أول عبارتن جاءت بالرتيب يف هذا املحور ،وقد

متوسط ،مما يعني أن هناك بعض القصور يف عملية التعليم
لتحقيق التنمية املستدامة ،فقد جاءت العبارة رقم ()13

تطور اجلامعة مؤرشات أداء تتعلق بالتعليم
ونصها « ّ
من أجل التنمية املستدامة» ،يف املرتبة األوىل وبمتوسط

حسايب بلغ ( ،)2.96ويفر الباحث ذلك بعدم وجود
البيانات الدقيقة الكافية باجلامعة لتطوير مؤرشات أداء

تتعلق بالتعليم من أجل التنمية املستدامة ،فض ً
ال عن

طبيعة مفهوم مؤرشات األداء بشكل عام ،حيث إنه
يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بأهداف اجلامعة ،والتي مل تركز بشكل

بلغ ( ،)2.93وقد يرجع ذلك إىل أن اجلامعة مل تركز يف
صلة مبارشة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة ،وقد

يكون تركيزها يف املجاالت التدريبية التقليدية كطرق

التدريس ،وطرق تقييم الطالب ،وإدارة القاعة الدراسية.
وختتلف هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة آمادور

وآخرون  .(2015) Amador et alوالتي أكدت عى أن

تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ هو رشط أسايس
لتحول نموذج االستدامة يف التعليم العايل.

املحور الﺜالث:البحث العلمﻲ

جدول )(8
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بعبارات ﳏور البحث العلمﻲ مرتبة ترتتيبا تنازلي ًا
حسﺐ املتوسطات احلسابية

اﻟﺮﺗﺒﺔ

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرات

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻤﺴﺘﻮى

1

16

ﯾﻌــﺪ ﻣﺠــﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻣــﻦ ﺿﻤــﻦ اﻷوﻟﻮﯾــﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿــﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ.

2.71

1.119

ﻣﺘﻮﺳﻂ

2

17

2.65

1.092

ﻣﺘﻮﺳﻂ

3

19

2.30

995.

ﻣﻨﺨﻔﺾ

4

20

ﺗﺴــﻮّق اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿــﺔ ﻷﻋﻀــﺎء ھﯿﺌــﺔ
اﻟﺘﺪرﯾــﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.

2.14

901.

ﻣﻨﺨﻔﺾ

5

18

ﺗﻨﺸﺊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺤﺜﯿﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

2.11

999.

ﻣﻨﺨﻔﺾ

6

14

ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

2.06

1.001

ﻣﻨﺨﻔﺾ

7

15

ﺗﻨﺸﺊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮاﺳﻲ ﺑﺤﺜﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

1.75

801.

ﻣﻨﺨﻔﺾ

2.25

835.

ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﺗﻮﻓــﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺪﻋــﻢ اﻟﻤﺎﻟــﻲ ﻹﺟــﺮاء اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.
ﺗﻘﯿــﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺗﻌﺎوﻧــﺎ ً ﺑﺤﺜﯿــﺎ ً ﻣــﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿــﺔ ﺣــﻮل
ﻗﻀﺎﯾــﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.

اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
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يوضـــح اجلـــدول ( )8أن املتوســـطات احلســـابية

( ،)2.65ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إىل أن الدعـــم

البحـــث العلمـــي؛ قـــد تراوحـــت مابـــن (-2.71

املتعلقـــة بالتنميـــة املســـتدامة بشـــكل خـــاص ليـــس

متوس ــط ،ومخ ــس عب ــارات حصل ــت ع ــى مس ــتوى

اجلان ــب دعــ ًا كافيــ ًا م ــن ميزاني ــة اجلامع ــة .وتتف ــق

الســـتجابات العينـــة وفقـــ ًا لعبـــارات حمـــور
 ،)1.75فقـــد حصلـــت عبارتـــان عـــى مســـتوى
منخفـــض ،لذلـــك ســـيكتفي الباحـــث بمناقشـــة
العبارت ــن اللت ــن حصلت ــا ع ــى مس ــتوى متوس ــط،
وآخ ــر عبارت ــن حصلت ــا ع ــى مس ــتوى منخف ــض.
وق ــد بل ــغ املتوس ــط احلس ــايب هل ــذا املح ــور ،))2.25

وبمس ــتوى منخف ــض ،مم ــا يعن ــي أن هن ــاك قص ــور ًا
واضحـــ ًا يف البحـــث العلمـــي لتحقيـــق التنميـــة
املســـتدامة ،فقـــد جـــاءت العبـــارة رقـــم ()16

ونصه ــا «يع ــد جم ــال التنمي ــة املس ــتدامة م ــن ضم ــن

األولويـــات البحثيـــة باجلامعـــة» يف املرتبـــة األوىل

وبمتوســـط حســـايب ( ،)2.71وقـــد يرجـــع ذلـــك
إىل أن إدراك القائم ــن ع ــى البح ــث العلم ــي ألمهي ــة

جم ــال التنمي ــة املس ــتدامة لي ــس بالق ــدر ال ــكايف ،مم ــا

جع ــل ه ــذا املج ــال ال يتص ــدر األولوي ــات البحثي ــة

باجلامع ــة ،وختتل ــف ه ــذه النتيج ــة م ــع دراس ــة ع ــي
( )2013والت ــي توصل ــت إىل أن هن ــاك موافق ــة دون
املتوس ــطة ل ــدى أف ــراد عين ــة الدراس ــة ح ــول س ــعي
اجلامعـــة إىل حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة مـــن خـــال

توجيـــه األبحـــاث والرســـائل العلميـــة .وجـــاءت
العبـــارة رقـــم ( )17ونصهـــا « توفـــر اجلامعـــة

الدعـــم املـــايل إلجـــراء البحـــوث املتعلقـــة بالتنميـــة
املســـتدامة» يف املرتبـــة الثانيـــة وبمتوســـط حســـايب

املـــايل للبحـــث العلمـــي بشـــكل عـــام وللبحـــوث

بالدعـــم املناســـب ،حيـــث إنـــه ال خيصـــص هلـــذا
هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة عـــي ( )2013والتـــي

توصلـــت إىل عـــدم توفـــر التمويـــل الـــازم لعمـــل
األبحـــاث والدراســـات العلميـــة لالســـتفادة مـــن

نتائجهـــا يف اجلامعـــات الفلســـطينية.

يف حـــن جـــاءت العبـــارة رقـــم ( )14ونصهـــا «

تعقـــد اجلامعـــة مؤمتـــرات علميـــة حـــول التنميـــة
املس ــتدامة « يف املرتب ــة السادس ــة وبمتوس ــط حس ــايب

( ،)2.06ويف ــر الباح ــث ذل ــك إىل قل ــة إمكان ــات
اجلامعـــة إلقامـــة مثـــل هـــذه الفعاليـــات ،هـــذا
باإلضافـــة إىل قلـــة املتخصصـــن يف جمـــال التنميـــة
املســـتدامة باجلامعـــة .وجـــاءت العبـــارة رقـــم ()15

ونصهـــا « تنشـــئ اجلامعـــة كـــرايس بحثيـــة حـــول
التنميـــة املســـتدامة» يف املرتبـــة الســـابعة وبمتوســـط
حســـايب ( ،)1.75ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إىل عـــدم

تبنـــي اجلامعـــة لسياســـة الكـــرايس البحثيـــة يف
أنشـــطتها البحثيـــة ،حيـــث التوجـــد جهـــة حمـــددة
يف اجلامعـــة تعمـــل عـــى تأســـيس هـــذه الكـــرايس
واإلرشاف عليهـــا ،فضـــ ً
ا عـــن عـــدم وجـــود

مبـــادرات مـــن خـــارج اجلامعـــة تتـــوىل متويلهـــا.
املحور الرابع :خدمة املجتمع
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جدول )(9
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بعبارات ﳏور خدمة املجتمع مرتبة ترتيبا تنازلي ًا
حسﺐ املتوسطات احلسابية
اﻟﺮﺗﺒﺔ

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﺒﺎرات

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻤﺴﺘﻮى

1

25

ﺗﺸــﺠﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ أﻋﻀــﺎء ھﯿﺌــﺔ اﻟﺘﺪرﯾــﺲ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﺸــﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.

2.81

1.000

ﻣﺘﻮﺳﻂ

2

24

ﺗﻌﻘــﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺷــﺮاﻛﺎت ﻣــﻊ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
ﺣــﻮل اﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.

2.74

1.002

ﻣﺘﻮﺳﻂ

3

21

ﺗﻌﻤــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺸــﺮ اﻟﻮﻋــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻤﺤﺎﺿــﺮات
واﻟﻨــﺪوات.

4

22

5

23

2.72

1.035

ﻣﺘﻮﺳﻂ

2.64

1.062

ﻣﺘﻮﺳﻂ

2.63

1.007

ﻣﺘﻮﺳﻂ

6

26

ﺗﻘــ ّﺪم اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻻﺳﺘﺸــﺎرات ﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
ﺣــﻮل اﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.

2.50

960.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

7

27

ﺗﻮﻓــﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻣــﻮاد ﺗﺜﻘﯿﻔﯿــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ ﺣــﻮل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.

2.34

910.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

2.68

947.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺗﻘﯿــﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺑﺮاﻣــﺞ ﺗﺪرﯾﺒﯿــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺗﺘﻌﻠــﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.
ﺗﻨﻔّــﺬ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺣﻤــﻼت ﺗﻄﻮﻋﯿــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺗﺘﻌﻠــﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ.

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

وبمســتوى متوســط ،وهــذا يعنــي أن هنــاك بعــض

يوضــح اجلــدول ( )9أن املتوســطات احلســابية
الســتجابات العينــة وفقــ ًا لعبــارات حمــور خدمــة

القصــور يف خدمــة املجتمــع لتحقيــق التنميــة

حصلــت مجيــع عبــارات هــذا املحــور عــى مســتوى

« تشــجع اجلامعــة أعضــاء هيئــة التدريــس عــى

املجتمــع قــد تراوحــت مابــن ( ،)2.34-2.81فقــد

متوســط ،لذلــك ســيكتفي الباحــث بمناقشــة أول

عبارتــن جاءتــا بحســب الرتيــب يف هــذا املحــور،
وقــد بلــغ املتوســط احلســايب هلــذا املحــور (،)2.68

املســتدامة ،و جــاءت العبــارة رقــم ( )13ونصهــا

املشــاركة يف أنشــطة مؤسســات املجتمــع املتعلقــة

بالتنميــة املســتدامة « ،يف املرتبــة األوىل وبمتوســط
حســايب بلــغ ( ،)2.81وقــد يرجــع ذلــك إىل عــدم
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وجــود حوافــز بدرجــة مناســبة جلميــع أعضــاء هيئــة

ثانيــ ًا :النتائــﺞ املتعلقــة باﻹجابــة عــن الســﺆال

مؤسســات املجتمــع املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة .وجــاءت

بــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة حــول

التدريــس تســاعد عــى تشــجيعهم للمشــاركة بأنشــطة
العبــارة رقــم ( )24ونصهــا « تعقــد اجلامعــة رشاكات مــع
مؤسســات املجتمــع حــول التنميــة املســتدامة» يف املرتبــة

الثانيــة وبمتوســط حســايب بلــغ ( ،)2.74ويفــر الباحــث

ذلــك بــأن الراكــة املجتمعيــة بــن اجلامعــة وبــن
مؤسســات املجتمــع ليســت بدرجــة مناســبة نظــرا لغيــاب

الﺜــاﲏ :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة
واقــع تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة
بجامعــة احلــدود الشــاملية وتعــزى ملتغــرات اجلنــس،

والتخصــص ،واخلــرة؟
 .متغر اجلنس:

تــم حســاب املتوســطات احلســابية واالنحرافــات

التواصــل الفعــال بينهــا ،وانشــغال اجلامعــة بدورهــا
التقليــدي يف التدريــس .وتتفــق هــذه النتيجــة جزئي ـ ًا مــع

املســتدامة بجامعــة احلــدود الشــالية مــن وجهــة

إىل نــدرة الراكــة املجتمعيــة بــن عــادات خدمــة املجتمــع

ولبيــان الفــروق اإلحصائيــة بــن املتوســطات

ماجــاء يف دراســة الــدورسي (2017م) والتــي توصلــت
وبــن التعليــم املســتمر يف اجلامعــات والقطــاع اخلــاص
لتنفيــذ الرامــج املحققــة للتنميــة املســتدامة.

املعياريــة لواقــع تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس حســب متغــر اجلنــس،
احلســابيةبعضهم ببعــض ،تــم اســتخدام اختبــار
«ت» ،واجلــدول أدنــاه يوضــح ذلــك.

جدول )( 0
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار »ت« ألثر اجلنس عى واقع تطبيق التعليم من أجل
التنمية املستدامة بجامعة احلدود الشاملية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

اﻟﺠﻨﺲ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري

ﻗﯿﻤﺔ”ت“

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ

اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

ذﻛﺮ

150

2.69

696.

786.-

202

433.

أﻧﺜﻰ

54

2.78

753.

يالحــظ مــن اجلــدول ( )10عــدم وجــود فــروق ذات

تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة بجامعتهم،

متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة حــول واقــع تطبيق

واإلنــاث حتتضنهــم نفــس البيئــة اجلامعيــة بمارســاهتا

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05=aبــن

التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة تعــزى ملتغــر
اجلنــس ،ممــا يعنــي أن هنــاك اتفاقــ ًا بــن وجهــة نظــر
أعضــاء هيئــة التدريــس الذكــور واإلنــاث حــول واقــع

وقــد يعــود ذلــك إىل أن أعضــاء هيئــة التدريــس الذكــور
وبراجمهــا وأنشــطتها ،حيــث يمــرون بنفــس التجربــة يف

جامعتهــم ،وبالتــايل وجهــة نظرهــم نحــو تطبيــق التعليم
مــن أجــل التنميــة املســتدامة بجامعتهــم متطابقــة.
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 .متغر التخصص:

أعضــاء هيئــة التدريــس حســب متغــر التخصــص،

تــم حســاب املتوســطات احلســابية واالنحرافــات

ولبيــان الفــروق اإلحصائيــة بــن املتوســطات

املســتدامة بجامعــة احلــدود الشــالية مــن وجهــة نظــر

أدنــاه يوضــح ذلــك.

املعياريــة لواقــع تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة

احلســابية؛ تــم اســتخدام اختبــار «ت» ،واجلــدول

جدول ) (
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار »ت« ألثر التخصص عى واقع تطبيق التعليم من أجل التنمية
املستدامة بجامعة احلدود الشاملية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري

ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻈﺮي

144

2.57

638.

ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻤﻲ

60

3.04

773.

ﻗﯿﻤﺔ”ت“ درﺟﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ
-4.435

202

000.

يالحــظ مــن اجلــدول ( )11وجــود فــروق ذات

الســعودية ملتطلبــات التنميــة املســتدامة ،كــا ختتلــف

بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة حــول

توصلــت إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة مــع

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ()0.05=a
واقــع تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة

والتــي تعــزى ملتغــر التخصــص ،وجــاءت الفــروق
لصالــح التخصــص العلمــي ،وقــد يرجــع ذلــك نظــر ًا
لطبيعــة التخصصــات العلميــة كوهنــا أكثــر ارتباطــ ًا

بموضــوع التنميــة املســتدامة مقارنــة بالتخصصــات
النظريــة ،حيــث إن هــذا املوضــوع يتضمــن املجــاالت
املختلفــة للتخصصــات العلميــة ،لــذا يتأثــر بــه مجيــع

املتخصصــن يف هــذه التخصصــات.

هــذه النتيجــة مــع دراســة البورنــو ( )2016والتــي
اختــالف متغــر التخصــص لدرجــة ممارســة اجلامعــة

اإلســالمية لدورهــا يف تلبيــة متطلبــات التنميــة
املســتدامة ،وجــاءت الفــروق لصالــح ختصــص

العلــوم اإلنســانية والرعيــة.
 .3اخلرة:

تــم حســاب املتوســطات احلســابية واالنحرافــات
املعياريــة لواقــع تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة

وختتلــف هــذه النتيحــة مــع دراســة الــدورسي

املســتدامة بجامعــة احلــدود الشــالية مــن وجهــة نظــر

داللــة إحصائيــة مــع اختــالف متغــر التخصــص

الفــروق اإلحصائيــة بــن املتوســطات احلســابية؛ تــم

( )2017والتــي أوضحــت عــدم وجــود فــروق ذات
للدرجــة التــي حتقــق الرامــج املقدمــة يف عــادات

خدمــة املجتمــع والتعليــم املســتمر باجلامعــات

أعضــاء هيئــة التدريــس حســب متغــر اخلــرة ،ولبيان
اســتخدام حتليــل التبايــن األحــادي ،واجلــدول أدنــاه
يوضــح ذلــك.
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جدول ) (
ﲢليل التباين األحادي ألثر سنوات اخلرة عى واقع تطبيق التعليم من أجل التنمية املستدامة بجامعة احلدود
الشاملية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت

ﻗﯿﻤﺔ ف

اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

اﻟﻤﺼﺪر
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

1.676

2

.838

1.669

191.

داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻮﻋﺎت

100.943

201

.502

اﻟﻜﻠﻲ

102.619

203

يالحــظ مــن اجلــدول ( )12عــدم وجــود فــروق ذات

توصلــت إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية

بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة حــول واقــع

الرامــج املقدمــة يف عــادات خدمــة املجتمــع

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ()a=0.05

مــع اختــالف متغــر اخلــرة العمليــة لدرجــة حتقــق

والتعليــم املســتمر باجلامعــات الســعودية ملتطلبــات

تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة وتعــزى
ملتغــر اخلــرة ،وهــذا يعنــي أن هنــاك اتفاقــ ًا يف

التنميــة املســتدامة.

ســنوات خرهتــم العمليــة حــول واقــع تطبيــق

التوصيات:

وجهــات نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس مــع اختــالف
التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة بجامعتهــم،

وقــد يرجــع ذلــك إىل إدراك أعضــاء هيئــة التدريــس
-مــع اختــالف ســنوات خرهتــم العمليــة -ألمهيــة

موضــوع التنميــة املســتدامة ،ووعيهــم هبــا وارتباطهــم

هبــذا املوضــوع ،لــذا استشــعروا املارســات التعليميــة
التــي جيــب تطبيقهــا  ،وجــاءت وجهــات نظرهــم

متطابقــة .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة البورنــو

( )2016والتــي توصلــت إىل عــدم وجــود فــروق
ذات داللــة إحصائيــة مــع اختــالف متغــر ســنوات
اخلدمــة لدرجــة ممارســة اجلامعــة اإلســالمية لدورهــا

يف تلبيــة متطلبــات التنميــة املســتدامة ،كــا تتفــق
هــذه النتيجــة مــع دراســة الــدورسي ( )2017والتــي

يف ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج،
يــوﴆ الباحــث بــا يــي:

 .1رضورة تطويــر اخلطــة اإلســراتيجية للجامعــة،
بفقــد تتضمــن رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا

جمــاالت التنميــة املســتدامة.

 .2رضورة تطويــر مــؤرشات األداء التــي تتعلــق

بالتعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة.
 .3تنميــة أعضــاء هيئــة التدريــس مهنيــ ًا ؛ وذلــك
مــن خــالل عقــد دورات تدريبيــة تتعلــق بالتعليم

مــن أجــل التنميــة املســتدامة.

 .4إدراج موضــوع التنميــة املســتدامة ضمــن

607

األولويــات البحثيــة يف اجلامعــة.
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 .5عقــد مؤمتــرات وملتقيــات علميــة عــن التنميــة
املســتدامة.

 .6رضورة تشــجيع اجلامعــة ألعضــاء هيئــة
التدريــس عــى املشــاركة يف أنشــطة مؤسســات

املجتمــع املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة ,وتقديــم

حوافــز معنويــة وماديــة.

 .7رضورة إنشــاء مراكــز وكــرايس بحثيــة تعنــى
بالتنميــة املســتدامة.

املصادر واملراجع
ً
أوال /املصادر واملراجع العربية:
بــاردون ،اينــاس (2005م) .عقــد التعليــم مــن أجــل التنميــة
املســتدامة ( ،)2014-2005جملــة رســالة اليونســكو
اجلديــدة.31-26 ،58 ،
بــدري ،حممــد والبلتاجــي ،يــري (2013م) .املحاســبة
يف جمــال التنميــة املســتدامة بــن النظريــة والتطبيــق،
اإلســكندرية ،املكتــب اجلامعــي احلديــث.
الرباهيــم ،هيــا (2014م) .تطويــر التعليــم مــن أجــل حتقيــق
التنميــة املســتدامة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،رســالة
الرتبيــة وعلــم النفــس.32-1 ،)44( ،
الربيــدي ،عبــداهلل (2015م) .التنميــة املســتدامة مدخــل
تكامــي ملفاهيــم االســتدامة وتطبيقاهتــا مــع الرتكيــز عــى
العــامل العــريب .الريــاض ،العبيــكان للنــر.
البورنــو ،أمــاين (2016م) .دور اجلامعــات الفلســطينية
بمحافظــات غــزة يف تلبيــة متطلبــات التنميــة املســتدامة
لدهيــا وســبل تفعيلــه :اجلامعــة اإلســامية دراســة
حالــة ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة،
اجلامعــة اإلســامية.
اخلوالــدة ،تيســر واخلوالــدة ،عــي (2013م) .إدراك معلمــي
املــدارس يف األردن ملكونــات الرتبيــة مــن أجــل التنميــة

املســتدامة ،مؤتــة للبحــوث والدراسات-سلســة العلــوم
اإلنســانية واالجتامعيــة.332-297 ،)5( 38 ،
دوريــا ،ميغيــل وناجــل ،أملــوت (2009م) .التعليــم مــن أجــل
اســتدامة املــواردة املائيــة :نقــاط التالقــي بــن العقــود،
مؤمتــر اليونســكو العاملــي للتعليــم مــن أجــل التنميــة
املســتدامة ،أملانيــا.
الــدورسي ،حممــد (2017م) .دور عــادات خدمــة املجتمــع
والتعليــم املســتمر باجلامعــات الســعودية لتحقيــق
متطلبــات املســتدامة :تصــور مقــرح ،رســالة دكتــوراه
غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة امللــك ســعود.
الريفــي ،حامــد (2018م) .التنميــة املســتدامة العربيــة
رؤيــة للتكامــل اإلقليمــي ،اإلســكندرية ،دار التعليــم
اجلامعــي.
عبداملعطــي ،أمحــد وحمفــوظ ،رانــدا (2018م) .دور الكليــات
املعتمــدة باجلامعــات املرصيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة :كليــة الرتبيــة بأســيوط أنموذجــ ًا -دراســة
حتليليــة ،جملــة كليــة الرتبيــة.44-1 ،)7( 34 ،
الزهــراين ،معجــب (2016م) .التنميــة املســتدامة وتطبيقاهتــا
الرتبويــة ،عــان ،دار كنــوز املعرفــة العلميــة.
العتيبــي ،منصــور (2015م) .مســامهة جامعــة نجــران يف
التنميــة املســتدامة مــن وجهــة نظــر القيــادات األكاديمية
واإلداريــة باجلامعــة ،جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية،
.1002-953 ،)8(3
عــي ،أرشف (2013م) .دور البحــث العلمــي والدراســات
العليــا يف اجلامعــات الفلســطينية لتحقيــق التنميــة
املســتدامة :جامعــات غــزة نموذج ـ ًا ،رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،كليــة التجــارة ،اجلامعــة اإلســامية.
العــويف ،حممــد (2017م) .رؤيــة إســراتيجية مقرتحــة للتعليــم
مــن أجــل التنميــة املســتدامة يف دول اخلليــج العــريب،
املؤمتــر العلمــي الــدويل :الوقــف اإلســامي والتنميــة
املســتدامة ،مركــز البحــث وتطويــر املــوارد البرشيــة،
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(*)

(قدم للنشر يف 1441/10 /14هـ ،وقبل للنشر يف 1442/4/17هـ)
ملخـــص البحـــث :هدفـــت الدراســـة إىل التعـــرف عـــى تصـــورات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس نحـــو واقـــع تســـويق اخلدمـــات اجلامعيـــة (التعليميـــة ،والبحثيـــة ،واملجتمعيـــة)
بجامع ــة ش ــقراء ،والكش ــف ع ــن الف ــروق ذات الدالل ــة اإلحصائي ــة يف اس ــتجابات عين ــة الدراس ــة الت ــي تع ــزى إىل متغ ــرات الدراس ــة :اجلن ــس ،ون ــوع الكلي ــة ،واخل ــرة
األكاديمي ــة .واس ــتخدم الباح ــث يف ه ــذه الدراس ــة املنه ــج الوصف ــي التحلي ــي ،م ــن خ ــال تطبي ــق أداة االس ــتبانة ع ــى عين ــة عش ــوائية بل ــغ حجمه ــا ( )213عض ــو هيئ ــة
تدريـــس .ومـــن أهـــم النتائـــج التـــي توصلـــت إليهـــا الدراســـة أن تســـويق اخلدمـــات اجلامعيـــة يف جامعـــة شـــقراء؛ جـــاء بدرجـــة (منخفضـــة) بحســـب تصـــورات أفـــراد
عين ــة الدراس ــة ،وق ــد ج ــاءت اخلدم ــات التعليمي ــة يف املرتب ــة األوىل م ــن حي ــث التس ــويق ،يليه ــا اخلدم ــات املجتمعي ــة؛ بين ــا ج ــاءت اخلدم ــات البحثي ــة كأق ــل اخلدم ــات
اجلامعي ــة تس ــويقيًا .كش ــفت الدراس ــة ع ــن وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة يف اس ــتجابات عين ــة الدراس ــة نح ــو الدرج ــة الكلي ــة لواق ــع تس ــويق اخلدم ــات اجلامعي ــة،
ونح ــو أبعاده ــا الثالث ــة باخت ــاف متغ ــر (اجلن ــس) لصال ــح اإلن ــاث ،وكذل ــك باخت ــاف (ن ــوع الكلي ــة) لصال ــح الكلي ــات العلمي ــة .ك ــا كش ــفت الدراس ــة أن ــه ال توج ــد
ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة يف اس ــتجابات عين ــة الدراس ــة نح ــو الدرج ــة الكلي ــة لواق ــع تس ــويق اخلدم ــات اجلامعي ــة وأبعاده ــا املتمثل ــة يف اخلدم ــات التعليمي ــة والبحثي ــة
باخت ــاف متغ ــر (اخل ــرة األكاديمي ــة) ،يف ح ــن توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة يف اس ــتجاباهتم نح ــو ُبع ــد تس ــويق اخلدم ــات املجتمعي ــة لصال ــح ذوي اخل ــرة األق ــل
م ــن 5س ــنوات.
كلامت مفتاحية :التسويق ،اخلدمات اجلامعية ،أعضاء هيئة التدريس.
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Faculty Members’ Perceptions about the Reality of University Services Marketing at Shaqra University
)*( Abdalmajeed Selmi Arroqi
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Abstract:: The study aimed to identify faculty members’ perceptions about the reality of University (Educational, Research, and Societal) Services Marketing at
Shaqra University and reveal statistically significant differences in faculty responses attributed to variables of gender, college type, and academic experience. The
researcher used the descriptive-analytical method and applied a questionnaire to a random sample of (213) faculty members. The study concluded that university
services marketing at Shaqra University was (low) as educational services came in the first rank, followed by societal services. In contrast, research services came in
the last rank. The study revealed statistically significant differences in faculty responses towards a total degree of university services marketing and its three dimensions
with (gender) variable in favor of females and (college type) in favor of scientific colleges. The study revealed no statistically significant differences in faculty
)responses towards the total degree of the reality of university services marketing and its dimensions of education and research services with (academic experience
variable. At the same time, there were statistically significant differences in their responses towards societal services marketing in favor of those with experience of
fewer than five years.
Keywords: faculty members, marketing, university services.
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مقدمة
حيتـ ّـل التعليــم اجلامعــي أمهيــة كبــرة يف خمتلــف دول

املختلفــة إلحــداث تدفــق مبــارش للســلع واخلدمــات

إلحــداث تنميــة املجتمعــات وتطويرهــا يف شــتى

2006م ،ص.)26:

العــامل؛ حيــث ينظــر إليــه باعتبــاره األداة املهمــة
جمــاالت احليــاة .ويف هــذا الصــدد تســعى اجلامعــات
إىل الوفــاء بالتزاماهتــا جتــاه جمتمعاهتــا؛ وذلــك مــن
خــال جمموعــة مــن اخلدمــات التــي تقدمهــا ألفــراد
املجتمــع ومؤسســاته ،وهــي مطالبــة يف الوقــت ذاتــه

بتقديــم هــذه اخلدمــات بجــودة عاليــة وبأقــل تكلفــة،
وحتقيــق مــردود وعوائــد مقبولــة هلــذه اخلدمــات؛ ممــا
يدفعهــا إىل االهتــام بتســويق خدماهتــا للمســتفيدين.

إن أمهيــة تســويق اخلدمــات اجلامعيــة تتمثــل يف

كوهنــا وســيلة وليســت غايــة؛ حيــث إهنــا وســيلة

لتوفــر مصــادر متعــددة للتمويــل الــذايت للجامعــات،
ووســيلة لزيــادة تداخــل وارتبــاط وظائــف اجلامعــة
الرئيســة الثــاث :التدريــس والبحــث العلمــي
وخدمــة املجتمــع .كــا يعــدّ وســيلة لالنفتــاح عــى

الســوق العامليــة مــن خــال إجــراء التبــادالت
التدريســية والبحثيــة واخلدميــة؛ ممــا يســهم يف بقائهــا

وحتســن أدائهــا (نايــل2015 ،م).

 keting associationبأنــه« :القيــام بأنشــطة األعــال
مــن املنتــج إىل املســتهلك أو املســتخدم»( .البكــري،

فيعــرف بأنــه:
أمــا تســويق اخلدمــات اجلامعيــة
ّ
«كافــة األنشــطة التــي هتتــم بتحديــد االحتياجــات
العمــاء غــر امللموســة مــن اجلامعــة ،والتــي عــادة

مــا يســتهلكها العميــل عنــد االســتالم ،ويشــمل ذلك
جمموعــة كبــرة مــن املجــاالت كاالستشــارات يف

املجــاالت الصحيــة واهلندســية والزراعيــة ،واخلدمات
اإلرشــادية والفنيــة واإلداريــة والعامــة وغريهــا»

يعــرف بأنــه« :عمليــة
) .(Doyle, 2011, p.315كــا
َّ
التخطيــط والتنفيــذ والرتويــج ملــا تقدمــه اجلامعــة مــن
خدمــات للمســتهلكني مــن مجيــع أفــراد املجتمــع؛

هبــدف إمتــام عمليــة التبــادل؛ حيــث تتعــرف اجلامعــة
عــى حاجــات املســتفيدين احلاليــن واملرتقبــن مــن
خدماهتــا ،ويتــم تطويرهــا بــا يتفــق وهــذه احلاجــات

بالشــكل املناســب ،ومســتوى اجلــودة املناســبة ،ويف
الوقــت املناســب ،وبأقــل تكلفــة؛ وحمصلــة األمــر

متكــن اجلامعــة مــن القيــام بدورهــا يف خدمــة

ويعــرف التســويق بأنــه« :حتديــد االحتياجــات
ّ

املجتمــع» (فرغــي2010 ،م ،ص .)113:ويــرى

املناســبة ،ومــن خــال تصميــم وترويــج وتوزيــع

مجيــع اجلهــود واألعــال املتكاملــة مــن ختطيــط وتنظيم

وإشــباعها مــن خــال املنتجــات واخلدمــات
املنتجــات ،ســوا ًء يف املنظــات الرســمية أو غــر

الرســمية».

)(Ivanovic & Collin, 2003, p.167

وتعرفـ�ه مجعيـ�ة التسـ�ويق األمريكيـ�ة �American mar
ّ

داود (2016م) أن تســويق اخلدمــات اجلامعية يشــمل

وتصميــم وتنفيــذ وتطويــر اخلدمــات التعليميــة
باجلامعــات يف ضــوء احتياجــات ورغبات املســتفيدين
والطــاب ،وحتديــد ســعرها وتروجيهــا وتوزيعهــا
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ومتابعتهــا؛ هبــدف توصيــل تلــك اخلدمــات إىل

الفئــات املســتهدفة ،وبالشــكل الــذي حيقــق أهــداف

كل مــن اجلامعــة واجلهــات املســتفيدة.
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الكليــات املؤهلــة بكــوادر تدريســية مميــزة .باإلضافــة
إىل الرتكيــز عــى املنتــج التعليمــي للخريــج؛ مــن
خــال إكســابه مهــارات تطبيقيــة بـ ً
ـداًل مــن الرتكيــز

وبنــا ًء عــى مــا ســبق؛ فــإن الباحــث يــرى أن تســويق

عــى كــون التعليــم جمــرد صناعــة ،وبالتــايل ينبغــي

اجلامعــة الثالثــة (التدريــس ،والبحــث العلمــي،

التكيــف ،وهــذا مــا حيققــه تســويق التعليــم الــذي

اخلدمــات اجلامعيــة عبــارة عــن ربــط خدمــات

وخدمــة املجتمــع) ووظائفهــا بحاجــات املســتفيدين،
ويتضمــن ذلــك عــدد ًا مــن األمــور؛ منهــا :االهتــام

بدراســة احتياجــات املســتفيدين احلاليــن أو املتوقعــن

مــن اخلدمــات اجلامعيــة ،والتخطيــط والتصميــم
للخدمــات اجلامعيــة املقدمــة لتنفيذهــا باجلــودة
املطلوبــة ،والرتويــج والتوزيــع للخدمــات اجلامعيــة
التــي تقدمهــا ،واالهتــام بالتغذيــة الراجعــة وقيــاس

رضــا املســتفيدين مــن هــذه اخلدمــات ،واملتابعــة

والرقابــة عــى اخلدمــات اجلامعيــة املقدمــة هبــدف
التأكــد مــن وصوهلــا إىل املســتفيدين منهــا.

فرصــا للطلبــة لتمكينهــم مــن
عــى التعليــم أن يقــدم ً
يوجــه خدماتــه نحــو التســويق وجــذب العمــاء
اجلــدد مــن الطلبــة باســتمرار.

إن النظــرة يف تســويق اخلدمــات اجلامعيــة ختتلــف

عنهــا يف تســويق اخلدمــات أو الســلع األخــرى؛
حيــث تؤكــد دراســة الضمــور والشــايلة (2007م)

أن اخلدمــات اجلامعيــة تتميــز بعــدة خصائــص
عــن غريهــا مــن اخلدمــات األخــرى؛ ومــن ذلــك:
أهنــا متنوعــة ومتعــددة مــن حيــث طــول مدهتــا
واســتمراريتها ومــكان تلقــي اخلدمــة ،كــا أهنــا ترتبط

ارتبا ًطــا وثي ًقــا بالقوانــن واللوائــح املنظمــة للعمــل،

ويشــر عــزب (2002م) إىل وجــود عــدد مــن

ســوا ًء داخــل اجلامعــة أو عــى مســتوى الدولــة .وقــد

اجلامعيــة ،ومــن ذلــك االجتــاه نحــو سياســة الســوق

وقــد تكــون غــر ملموســة لكنهــا مؤثــرة ،فالتعليــم

العوامــل التــي فرضــت رضورة تســويق اخلدمــات

احلــر واالقتصــاد العاملــي واخلصخصــة؛ ممــا أدى إىل

بنــاء مناهــج تســويقية تتســم بمنظــور دويل حتــى

يتمكــن اخلرجيــون مــن التنافــس والدخــول إىل
الســوق العاملــي .وكذلــك اهتــام الطلبــة وأوليــاء

أمورهــم باالختيــار الصحيــح للكليــة املالئمــة التــي
تتوافــق مــع ســوق العمــل ،وهــو مــا اقتــى إدخــال
تســويق التعليــم لتوفــر املــوارد الالزمــة إلجيــاد تلــك

تكــون اخلدمــات اجلامعيــة ربحيــة أو غــر ربحيــة،
والتدريــب ال يــرى تأثــره إال بعــد فــرة مــن الزمــن؛

لكــن هــذا التأثــر يســتمر لفــرة غــر حمــدودة .ومــن
أيضــا أن إنتاجهــا
خصائــص اخلدمــات اجلامعيــة ً
يتزامــن مــع تقديمهــا ،وأن الســوق املســتهدف هلــا
متســع ومتنــوع؛ حيــث يضــم الطلبــة وأفــراد املجتمــع

ومؤسســاته الرســمية وغــر الرســمية ،كــا ترتبــط
اخلدمــات اجلامعيــة باجلوانــب اإلنســانية منــذ بــدء
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تلقيهــا ،وينبغــي مراعــاة البعــد األخالقــي هلــا.

وهيــدف تســويق اخلدمــات اجلامعيــة إىل زيــادة كفــاءة
اجلامعــات ،وحتســن العوائــد التــي تعــود عــى
اجلامعــات والطــاب واملؤسســات املجتمعيــة ،كــا

هيــدف إىل حتقيــق فهــم أفضــل للعمــاء واســتخدام
أفضــل للمــوارد اجلامعيــة يف التوجــه نحــو الســوق
املســتهدف ،وحتديــد املوقــع التنافــي للجامعــات بــن

مؤسســات التعليــم العــايل حمليــا وعامليــا ،وحتقيــق

التميــز التنافــي مــن خــال جــذب أكــر عــدد مــن
الطلبــة والباحثــن واملســتفيدين مــن املخرجــات
اجلامعيــة (جــاد الــرب2010 ،م ،ص.)445:

الوعــي بالعالمــة التجاريــة للجامعــة .وكذلــك
التســويق مــن خــال العالقــات داخــل اجلامعــة،

وتشــمل اإلدارة وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن
والطلبــة ،ومــن خــال العالقــات مــع َمــن هــم ِمــن
خــارج اجلامعــة كاملورديــن والعمــاء عــن طريــق
العالقــات العامــة باجلامعــة ،باإلضافــة إىل التســويق
اإللكــروين مــن خــال شــبكة االنرتنــت ووســائل

التواصــل االجتامعــي .وعــى اجلامعــة أن تقــوم
باختيــار الطريقــة التســويقية التــي تتناســب مــع
منتجاهتــا وخدماهتــا ،وتتناســب أيضــا مــع الفئــة
املســتهدفة هلــذه اخلدمــات للوصــول إليهــا( .نايــل،

ولتنفيــذ االســراتيجيات التســويقية للخدمــات

2015م)

أساســية ،والتــي يطلــق عليهــا املزيــج التســويقي،

نجــاح عمليــة تســويق اخلدمــات اجلامعيــة يتطلــب

اجلامعيــة فــإن اجلامعــات متــارس ثالثــة أنشــطة

وتتمثــل فيــا يــي :التســعري؛ حيــث يمكــن للجامعــة

باخلــرات التــي يمتلكهــا أعضــاء هيئــة التدريــس أن

تقــدم اخلدمــة بتكلفــة أقــل مــن القطــاع اخلــاص،
متيــزا يف الســوق الــذي تتعامــل معــه.
وهبــذا حتقــق ً
والرتويــج؛ إذ يعــدّ أداة إلجيــاد اتصــال دائــم بــن

اجلامعــة وبــن املســتفيدين لتحقيــق اســتجاباهتم.

والتوزيــع ،ويشــمل القــرارات املتعلقــة بأماكــن

تقديــم اخلدمــات اجلامعيــة ،وطــرق توزيعهــا
عــى املســتفيدين ،ومســتويات التوزيــع (الشــن،
القمشــوعية ،الشــيادية ،الكنــدي2018 ،م).

ويعتمــد التســويق للخدمــات اجلامعيــة عــى عــدد

مــن الطــرق واألســاليب ،كالدعايــة التقليديــة وبنــاء

ويشــر رايض وإبراهيــم (2010م ،ص )82:إىل أن

حتديــد حاجات الســوق مــن الوظائــف والتخصصات
املختلفــة ،وحتقيــق النوعيــة يف خمرجــات العمليــة

التعليميــة واعتبارهــا مســؤولية مجاعيــة ،وحتقيــق

الرضــا واألمــن الوظيفــي للجميــع ليتفرغــوا لبنــاء
اخلرجيــن وإعــداد األبحــاث واخلدمــات املجتمعيــة،

ومتابعــة ظهــور متطلبــات الحقــة لــدى اجلهــات
املســتفيدة مــن اخلرجيــن.

بينــا يؤكــد كل مــن مارســيل وأجيــان ورابابــورت

) (Marcell, Agyeman, Rappaport, 2004أن نجــاح

تســويق اخلدمــات اجلامعيــة بحاجــة إىل توفــر عــدد
مــن الوســائل واإلجــراءات ،وتشــمل مــا يــي:

	-إنشــاء مراكــز استشــارية داخــل اجلامعــة تقــدم
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خدمــات إنتاجيــة واستشــارية.
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حيــث يمكــن أن يــؤدي التســويق إىل فهــم أفضــل

	-توفــر طــرق لتبــادل املعلومــات بــن اجلامعــات

للعمــاء (الطلبــة) ،واســتخدام أكثــر كفــاءة لألمــوال

	-إرشاك أعضــاء هيئــة التدريــس إلدارة اخلدمــات

أفضــل ملوقــف اجلامعــة بالنســبة إىل منافســيها.

	-إنشاء مراكز لتسويق اخلدمات اجلامعية.

األمثــل والفعــال للمــوارد البرشيــة ،وزيــادة الوعــي

املختلفــة.

اجلامعيــة.

خصيصــا نحــو الســوق املســتهدف ،وفهــم
املوجهــة
ً

كــا يمكــن أن يســاعد التســويق يف االســتخدام

	-إنشــاء صنــدوق لتمويــل األبحــاث العلميــة

باجتاهــات التســويق.

	-عقــد رشاكــة بــن اجلامعــات وبــن املؤسســات

عــى املالمــح املميــزة للتعليــم اجلامعــي يف ضــوء

بمشــاركة املؤسســات املجتمعيــة.

اإلنتاجيــة لتيســر إجــراء أبحــاث أعضــاء هيئــة

التدريــس وتطبيقهــا ميدان ًيــا.

أمــا دراســة املوجــي (2009م) فهدفــت إىل التعــرف

الفكــر التســويقي ،والتعــرف عــى الــدور الــذي

يلعبــه التســويق يف االرتقــاء بكفــاءة التعليــم اجلامعي،

	-إرشاك بعــض خــراء املؤسســات املجتمعيــة يف

والكشــف عــن الواقــع التســويقي للخدمــات التــي

وقــد أجــرى عــدد مــن الباحثــن دراســات تناولــت

تتمثــل يف اخلدمــات البحثيــة والتدريبية واالستشــارية،

) (Rudd, Mills, 2008؛ والتــي هدفــت إىل تطويــر

املنهــج الوصفــي مــن خــال تتبــع التطــور التارخيــي

التخطيــط للربامــج األكاديميــة باجلامعــة.

هــذا املوضــوع ،ومــن ذلــك دراســة رود وميلــز

إطــار مفاهيمــي الســتخدام تقنيــات التســويق ضمــن

نطــاق التعليــم العــايل؛ حيــث يمكــن هلــذا اإلطــار
أن حيــدد كيــف يمكــن لــإدارة التســويقية الســليمة

أن تســاعد مؤسســات التعليــم العــايل عــى زيــادة

فعاليتهــا وحتســن اهتاممهــا بالطــاب ،باإلضافــة إىل
تشــجيع تطويــر املهــارات اإلداريــة التــي ســتؤدي إىل
حتســن الكفــاءة التشــغيلية ،واســتخدم الباحثــان يف

هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي .وقــد بينــت أهــم
نتائــج الدراســة أن هنــاك فوائــد عديــدة لالســتفادة

مــن مفهــوم التســويق يف مؤسســات التعليــم العــايل؛

تقدمهــا كليــة الرتبيــة بجامعــة عــن شــمس ،والتــي
وبرامــج الدراســات العليــا .واســتخدمت الدراســة

للخدمــات وتســويقها بالكليــة ،ومــن خــال حتليــل

الوثائــق الرســمية املتعلقــة بذلــك ،كــا تــم إجــراء
املقابــات املفتوحــة مــع كل مــن وكيــل الكليــة خلدمة
املجتمــع ووكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث
العلمــي ،ومديــري الوحــدات ذات الطابــع اخلــاص،
ومديــر مركــز تســويق اخلدمــات اجلامعيــة بجامعــة

عــن شــمس .ثــم قدمــت الدراســة إســراتيجية
مقرتحــة لتســويق اخلدمــات اجلامعيــة بالكليــة.

وأجــرى هاوكينــز وفروهــوف (Hawkins, Frohoff,

) 2009دراســة للتعــرف عــى أبــرز التحديــات التــي

615

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)2ج ( )2جامعة احلدود الشمالية (ذو احلجة 1443هـ  /يوليو2022م)

تواجــه اجلامعــات لتســويق خدماهتــا ،واإلجــراءات

واالســتفادة مــن جتــارب اجلامعــات العاملية يف تســويق

نجــاح تســويق اخلدمــات التــي تقدمهــا .واســتخدم

واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي؛

التنظيميــة التــي تقــوم هبــا اجلامعــات مــن أجــل

الباحثــان املنهــج الوصفــي؛ حيــث بينــت أهــم نتائــج

الدراســة أن أبــرز التحديــات التــي تواجــه التســويق

اجلامعــي هــو رسعــة التحــوالت التــي متــر هبــا
األســواق ،والتنــوع يف احتياجــات املســتفيدين ،وقلــة
املــوارد املاليــة املخصصــة للتســويق.

خدماهتــا بــا يتناســب مــع بيئــة اجلامعــات املرصيــة.

حيــث طبقــت االســتبانة عــى عينــة بلغــت ()145

عضــو هيئــة تدريــس بجامعــات القاهــرة واملنصــورة
واملنوفيــة واإلســكندرية وأســيوط ،وعــى عينــة بلغت

( )35فــر ًدا مــن رجــال األعــال يف املناطــق الصناعيــة

بالســادس مــن أكتوبــر والعــارش مــن رمضــان

وهدفــت دراســة نيكوليســكو ) (Nicolescu, 2009إىل

واملدينــة الصناعيــة بأســيوط .وتوصلــت الدراســة

العــايل ،وآليــات وطــرق تطبيــق هــذه املفاهيــم.

التســويقي لــدى األســاتذة األكاديميــن العتقادهــم

التعــرف عــى مفاهيــم التســويق يف مؤسســات التعليم
واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي؛ حيــث بينــت

أهــم نتائــج الدراســة أن املفاهيــم املتعلقــة بعمليــات
التســويق ممكــن تطبيقهــا يف مؤسســات التعليــم العايل،
وأهنــا تســاعد عــى تلبيــة احتياجــات املســتفيدين .وأن
هنــاك اختالفــا بــن تســويق اخلدمــات اجلامعيــة يف

مؤسســات التعليــم العــايل وبــن تســويق الســلع يف
منظــات األعــال؛ وذلــك نتيجــة اختــاف خصائــص
اخلدمــات عــن الســلع.

إىل عــدة نتائــج مــن أمههــا غيــاب ثقافــة الفكــر

بــأن املؤسســات اجلامعيــة ال ختضــع للقوانــن
التســويقية التجاريــة .وأن مــن أهــم متطلبــات تنفيــذ
االســراتيجية التســويقية الناجحــة للجامعــات أن

يتــم توفــر التمويــل الــازم ملراكــز التســويق لتقــوم
بإعــداد اخلامــات والوحــدات بالشــكل الــذي

يتناســب مــع توقعــات العمــاء وطموحاهتــم ،ونــر
ثقافــة تســويق اخلدمــات اجلامعيــة يف اجلامعــات بــن
مجيــع العاملــن مــن أكاديميــن وموظفــن وطــاب،

وســعت دراســة فرغــي (2010م) إىل معاجلــة أوجــه

وإجــراء البحــوث والدراســات التســويقية للتعــرف

التعليــم اجلامعــي بإجيــاد مــوارد متويــل ذاتيــة للجامعة

عــن اخلدمــات املقدمــة.

القصــور الناجتــة عــن زيــادة الطلــب االجتامعــي عــى

عــن طريــق تســويق خدماهتــا ،والتصــدي للمعوقــات

التــي تواجــه تســويق اخلدمــات اجلامعيــة باجلامعــات
املرصيــة ،وأمههــا ثقافــة الفكــر التســويقي لــدى

اجلامعــات وأعضــاء هيئــة التدريــس والعاملــن هبــا،

عــى احتياجــات العمــاء ورغباهتــم ومــدى رضاهــم
وهدفــت دراســة تاجــر (2010م) إىل التعــرف عــى

كيفيــة تســويق اخلدمــات التعليميــة بجامعــة أم درمــان

اإلســامية باخلرطــوم ،ومعرفــة الفائــدة املحققــة مــن
اخلدمــات التعليميــة ،واملشــاكل واملعوقــات التــي
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تواجــه تســويق اخلدمــات التعليميــة .واعتمــدت

التســويقية يف مؤسســات التعليــم العــايل بالواليــات

تطبيــق اســتبانة عــى عينــة عشــوائية بلــغ حجمهــا

املســحي ،وذلــك مــن خــال تطبيــق اســتبانة عــى

الدراســة عــى املنهــج الوصفــي التحليــي؛ حيــث تــم

عضــوا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس و()100
()30
ً
طالبــة .ومــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة

ـرا للتســويق عــى املؤسســات التعليميــة،
أن هنــاك تأثـ ً
وأن اخلدمــات التعليميــة التــي يتلقاهــا الطالــب
جتعلــه ملــا بمجــال ختصصــه ويســتطيع مــن خالهلــا

أن خيطــط ملســتقبل عملــه بعــد التخــرج إذا توفــرت

لــه الفرصــة.

املتحــدة ،حيــث اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي

عينــة بلغــت ( )198مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
والطلبــة يف ( )15جامعــة أمريكيــة .وكذلــك املدخــل
الوثائقــي مــن خــال حتليــل الدراســة لعــدد مــن

الوثائــق للتعــرف عــى آليــة تطبيــق تســويق اخلدمــات

اجلامعيــة .وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن
النتائــج؛ مــن أبرزهــا أن الطلبــة الذيــن ســيلتحقون

بربامــج التعليــم العــايل؛ يتطلعــون دائــا للخيــار

أمــا دراســة رايض وإبراهيــم (2010م)؛ فهدفــت

األفضــل لدراســتهم ،وبالتــايل فإهنــم هيتمــون بجمــع

التعليميــة واخلدمــات املرتبطــة هبــا يف كليــة املأمــون

تقدمهــا هلــم اجلامعــات .كــا أن التنافــس الشــديد بــن

إىل التعــرف عــى واقــع تســويق جــودة اخلدمــات

ببغــداد ،واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي مــن
خــال تطبيــق اســتبانة عــى عينــة عشــوائية مكونــة

مــن ( )758مســتجي ًبا مــن طلبــة الكليــة والعاملــن

هبــا وأصحــاب العمــل الذيــن يعمــل لدهيــم خرجيــو
الكليــة .ومــن النتائــج التــي أظهرهتــا الدراســة

أن الكليــة ال تقــوم بتخطيــط خدماهتــا املختلفــة

وتطويرهــا بــا يدعــم وحيقــق تســويق اجلــودة
الشــاملة ،كــا أهنــا ال تقــوم بتســعري خدماهتــا بشــكل
واضــح ومناســب ،وال تقــوم بتوزيــع خدماهتــا

املختلفــة ،وال تقــوم باحلمــات اإلعالنيــة والرتويــج

هلــا بــا يدعــم وحيقــق تســويق اجلــودة الشــاملة.

وأج��رى دياكون��و ( )Diaconu, 2012دراســة

هدفــت إىل إعــداد تصــور حــول تطبيــق اخلدمــات

املعلومــات عــن الربامــج األكاديميــة واخلدمــات التي
اجلامعــات؛ أدى إىل االهتــام بتطويــر ســبل التواصــل

مــع الطلبــة؛ وبالتــايل ســاهم ذلــك يف ارتفــاع مســتوى
اخلدمــات اجلامعيــة املقدمــة.

كــا قــام حممــد (2012م) بدراســة هدفــت إىل التعرف
عــى البيئــة اجلامعيــة وتأثريهــا يف تســويق اخلدمــات
اجلامعيــة يف الواليــات بجمهوريــة الســودان؛ مــن

خــال الوقــوف عــى التأثــرات التــي أحدثتهــا

قيــام اجلامعــات يف تلــك الواليــات واخلدمــات
التــي تقدمهــا لتلبيــة احتياجــات ورغبــات الطلبــة
واملجتمــع .واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي

التحليــي ودراســة احلالــة؛ مــن خــال تطبيــق أدايت

االســتبانة واملقابلــة عــى عينــة مــن طلبــة جامعــة
وادي النيــل بلــغ حجمهــا ( )370طالبــا .ومــن أهــم
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النتائــج التــي أظهرهتــا الدراســة أن اجلامعــة الوالئيــة

وأجــرى العتيبــي (1435ه) دراســة هدفــت إىل

واخلدمــات التــي تلبــي احتياجــات الطــاب؛ ممــا

لتحســن القــدرة التنافســية جلامعتــي أم القــرى

تؤثــر يف إجيــاد الطلــب أو زيادتــه عــى بعــض الســلع
يؤثــر إجيا ًبــا عــى مســتوى الدخــل للمواطنــن.

التعــرف عــى دور تســويق اخلدمــات اجلامعيــة
وجامعــة امللــك عبــد العزيــز؛ حيــث اعتمــدت

أمــا دراســة دومانســكي )(Domański, 2014؛ فهدفــت

الدراســة عــى املنهــج الوصــف املســحي ،وتــم تطبيــق

احلكوميــة البولنديــة ،مــن خــال الكشــف عــن تأثــر

بجامعتــي أم القــرى وامللــك عبــد العزيــز بلغــت

إىل حتليــل حتديــات التســويق التــي تواجــه اجلامعــات

الالمركزيــة اإلداريــة يف مؤسســات التعليــم العــايل
بنــا ًء عــى توجههــا يف الســوق ،والعالقــات مــع

العــامل اخلارجــي وتســويق اخلدمــات التعليميــة التــي
تســتهدف الطــاب األجانــب .واعتمــدت الدراســة

عــى املنهــج الوصفي مــن خــال املالحظــات املبارشة
واملراجعــة الشــاملة لألدبيــات التــي تركــز عــى

نمــوذج جامعــة املســتقبل وعالقاهتــا باملجتمــع .وقــد

أكــدت نتائــج الدراســة عــى أن جامعــات املســتقبل
البــد هلــا أن تطــور جمموعــة مــن اخلدمــات القائمــة

عــى تســويق العالقــات مــع الــركاء االســراتيجيني

األساســيني (منظــات األعــال والســلطات املحليــة
والطــاب واخلرجيــن) ،كــا ينبغــي تطويــر اخلدمــات

التعليميــة بشــكل تفاعــي بالتعــاون مــع أصحــاب
املصلحــة األساســيني .وأوصــت الدراســة بــرورة

أن تصبــح اجلامعــات احلكوميــة البولنديــة أكثــر

توجهــ ًا نحــو التســويق ،وأن تطــور جمموعــة مــن
اخلدمــات التعليميــة التجاريــة املوجهــة للطــاب

األجانــب والطــاب البولنديــن أصحــاب املشــاريع
الذيــن لدهيــم تعامــات دوليــة.

أداة االســتبانة عــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
عضــوا .وبينــت أهــم نتائــج الدراســة أن
()308
ً

توفــر تســويق اخلدمــات اجلامعيــة بجامعتــي أم القــرى
وامللــك عبــد العزيــز جــاءت بدرجــة متوســطة ،وأن

هنــاك عالقــة ارتبــاط طرديــة موجبــة دالــة إحصائيــا
بــن تســويق اخلدمــات اجلامعيــة وبــن كال مــن

مــؤرشات القــدرة التنافســية الداخليــة ومــؤرشات

القــدرة التنافســية اخلارجيــة للجامعــات.

وهدفــت دراســة نايــل (2015م) إىل الوقــوف عــى

كيفيــة تفعيــل التســويق للخدمــات اجلامعيــة يف ضــوء
إدارة اجلــودة الشــاملة باجلامعــات املرصيــة ،مــن

خــال توضيــح مالمــح اجلــودة الشــاملة باجلامعــات
املرصيــة ،ودراســة واقــع التســويق للخدمــات

اجلامعيــة باجلامعــات ،وعــرض تصــور مقــرح

لتفعيــل التســويق للخدمــات اجلامعيــة يف ضــوء
متطلبــات اجلــودة الشــاملة باجلامعــات املرصيــة.
واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي باالعتــاد

عــى املقابــات الشــخصية واالســتبانة التــي طبقــت

عــى عينــة بلغــت ( )110فــرد ًا مــن أفــراد مــن
مديــري وموظفــي الوحــدات واملراكــز ذات الطابــع
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اخلــاص بجامعــة بنهــا بمــر .وتوصلــت الدراســة

اجلامعيــة بجامعــة صنعــاء ،وتقديــم تصــور مقــرح

احتياجــات العمــاء يف شــتى املجــاالت ،ولكنهــا ال

العامليــة والعربيــة .واســتخدم الباحثــون املنهــج

إىل عــدة نتائــج؛ أبرزهــا أن اجلامعــة هتتــم بتلبيــة

تســعى إىل جتديــد اخلدمــات اجلامعيــة املقدمــة هلــم أو

تطويرهــا ،وأن هنــاك غيا ًبــا لالهتــام بالتواصــل مــع
العمــاء لتعريفهــم باخلدمــات اجلامعيــة املقدمــة ،كــا

أنــه ال توجــد قاعــدة بيانــات عــن العمــاء حتتــوي
عــى أســاليب خمتلفــة للتواصــل معهــم .ثــم قدمــت
مقرتحــا لتفعيــل تســويق اخلدمــات
ـورا
ً
الدراســة تصـ ً

اجلامعيــة يف ضــوء املتطلبــات إدارة اجلــودة الشــاملة

باجلامعــات.

لتســويق اخلدمــات اجلامعيــة يف ضــوء االجتاهــات
الوصفــي مــن خــال تطبيــق اســتبانة عــى عينــة

بلغــت ( )104عضــو ًا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس

بجامعــة صنعــاء ،وبينــت أهــم النتائــج أن واقــع
الــدور الــذي تقــوم بــه جامعــة صنعــاء يف تســويق
خدماهتــا اجلامعيــة غــر حمققــة ،وأن هنــاك فرو ًقــا

ذات داللــة إحصائيــة الســتجابات عينــة الدراســة

تعــزى إىل النــوع وذلــك لصالــح الذكــور ،وإىل الكليــة
وذلــك لصالــح الكليــات اإلنســانية ،بينــا ال توجــد

يف حــن ســعت دراســة داود (2016م) إىل التعــرف

فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى إىل ســنوات

التعليميــة باجلامعــات ،والوقــوف عــى واقــع تســويق

وهدفــت دراســة الشــن وآخــرون (2018م) إىل

عــى بعــض اخلــرات األجنبيــة لتســويق اخلدمــات
اخلدمــات التعليميــة باجلامعــات املرصيــة ،والتوصــل

إىل تصــور مقــرح لتســويق اخلدمــات التعليميــة

باجلامعــات املرصيــة .واعتمــد الباحــث عــى املنهــج
املقــارن بمدخلــه الوصفــي؛ حيــث أعــدّ دراســة
وصفيــة حتليليــة لبيــان تســويق اخلدمــات التعليميــة

باجلامعــات يف بعــض اخلــرات األجنبيــة ،ودراســة
وصفيــة حتليليــة لبيــان واقــع تســويق اخلدمــات

التعليميــة باجلامعــات املرصيــة ،ثــم قــدم الباحــث

مقرتحــا لتســويق اخلدمــات التعليميــة
تصــورا
ً
ً
باجلامعــات.

أمــا دراســة احلــاوري واهلمــداين واحلــاج (2017م)؛
فهدفــت إىل التعــرف عــى واقــع تســويق اخلدمــات

اخلــرة.

دراســة واقــع ومعوقــات تســويق الربامــج التعليميــة
بجامعــة الســلطان قابــوس بســلطنة عــان يف ضــوء

بعــض املتغــرات االقتصاديــة املؤثــرة ،واســتخدم
الباحثــون املنهــج الوصفــي مــن خــال تطبيــق

اســتبانة عــى عينــة تكونــت مــن ( )92عضــو هيئــة
تدريــس يف ثــاث كليــات باجلامعــة .وبينــت أهــم

نتائــج الدراســة أن واقــع تســويق الربامــج التعليميــة

يف جامعــة الســلطان قابــوس جــاء وفــق تقديــر أفــراد
عينــة الدراســة بدرجــة متوســطة ،كــا حصلــت

املعوقــات عــى درجــة متوســطة ،ثــم قــدم الباحثــون

مقرتحــا لتســويق الربامــج التعليميــة
تصــورا
ً
ً
باجلامعــة.
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ومــن خــال العــرض الســابق؛ نجــد أن بعــض

الوصفــي املالئــم لطبيعــة الدراســة .بينــا ختتلــف

كجــزء مــن اخلدمــات اجلامعيــة ،ومنهــا دراســة

تناقــش واقــع تســويق اخلدمــات اجلامعيــة يف جامعــة

هــذه الدراســات اهتــم بتســويق اخلدمــات التعليميــة
رايض وإبراهيــم ( ،)2010ودراســة تاجــر (،)2010
ودراســة داود ( ،)2016ودراســة الشــن وآخــرون

( .)2018كــا نجــد أن هنــاك دراســات أخــرى
اهتمــت بتحديــد الصعوبــات والتحديــات التــي

تواجــه اجلامعــات يف تســويق خدماهتــا اجلامعيــة،

ومنهــا دراســة هاوكينــز وفروهــوف (،)2009
ودراســة فرغــي ()2010؛ يف حــن ربطــت بعــض
الدراســات بــن تســويق اخلدمــات اجلامعيــة وبعــض

املفاهيــم األخــرى ،كدراســة حممــد ( )2012التــي

هدفــت إىل التعــرف عــى البيئــة اجلامعــة وتأثريهــا
يف تســويق اخلدمــات اجلامعيــة ،ودراســة العتيبــي

(1435ه) التــي هدفــت إىل التعــرف عــى دور تســويق
اخلدمــات اجلامعيــة يف حتســن القــدرة التنافســية،

ودراســة املوجــي ( )2009التــي بينــت الــدور الــذي

يلعبــه تســويق اخلدمــات اجلامعيــة يف االرتقــاء بكفــاءة
التعليــم اجلامعــي .بينــا قدمــت بعــض الدراســات

الدراســة احلاليــة عــن هــذه الدراســات يف أهنــا

شــقراء باململكــة العربيــة الســعودية .وقــد اســتفادت
الدراســة احلاليــة مــن هــذه الدراســات يف اختيــار

املنهــج املالئــم ،وكذلــك يف تصميــم أداة الدراســة
ومناقشــة نتائجهــا.

مشكلة الدراسة

تعتمــد أغلــب اجلامعــات احلكوميــة عــى التمويــل
الــذي ختصصــه هلــا الدولــة مــن ميزانيتهــا العامــة،

وخيتلــف مقــدار هــذا التمويــل مــن دولــة ألخــرى،

كــا خيتلــف مــن ســنة ألخــرى؛ ممــا جيعلهــا هتتــم
بالبحــث عــن مــوارد ماليــة إضافيــة تدعــم مــن
خالهلــا ميزانيتهــا اخلاصــة ،وهــو مــا يمكــن توفــره
مــن خــال مــا تقدمــه اجلامعــة مــن خدمــات تشــمل
وظائفهــا الرئيســة الثــاث :التعليــم والبحــث العلمي
وخدمــة املجتمــع.

كــا تواجــه اجلامعــات اليــوم مزيــدً ا مــن التحديــات

مقرتحــا لتســويق اخلدمــات
تصــورا
األخــرى
ً
ً
اجلامعيــة ،ومنهــا دراســة دياكونــو ( ،)2012ودراســة

مــن جهــة ،واتســاقها مــع متطلبــات ســوق العمــل

إن تنــوع هــذه الدراســات وتعددهــا يــدل عــى أمهيــة

اخلدمــات وقدرهتــا عــى تلبيــة احتياجــات املجتمــع

الدراســات الســابقة يف تناوهلــا ملوضــوع تســويق

تبنــي تســويق خدماهتــا اجلامعيــة؛ حيــث تؤكــد

احلــاوري وآخــرون (.)2017

هــذا املوضــوع؛ حيــث تتفــق الدراســة احلاليــة مــع
اخلدمــات اجلامعيــة ،كــا تتفــق معهــا يف اتبــاع املنهــج

مــن أجــل تقديــم خدماهتــا بشــكل يضمــن جودهتــا
مــن جهــة أخــرى ،باإلضافــة إىل مــدى وفــاء هــذه
ومؤسســاته املختلفــة ،وهــي بذلــك بحاجــة إىل
دراســة بــدروس (2017م) أن تســويق اخلدمــات
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اجلامعيــة يعــدّ اجتاهــا عامليــا تأخــذ بــه العديــد مــن

العــايل وتســويق الســلع -قــد يــؤدي إىل حتســن

توجــه اجلامعــات نحــو تســويق
داود (2016م) إىل أن ّ

معــدالت االلتحــاق والتســجيل» ،وهــو مــا يعنــي

اجلامعــات يف دول العــامل املتقــدم .كــا تشــر دراســة
خدماهتــا اجلامعيــة؛ أصبــح أمـ ًـرا رضور ًيــا لتحســن

قدراهتــا ورفــع كفــاءة أدائهــا ،وإجيــاد مصــادر جديــدة

للتمويــل ،وكســب املزيــد مــن العمــاء واملســتفيدين
وتلبيــة احتياجاهتــم؛ ممــا يســهم يف حتقيــق أهــداف

اجلامعــة واســتمرارية خدماهتــا وبقائهــا.

اهتــام الطــاب باجلامعــة؛ ممــا قــد يــؤدي إىل ارتفــاع
أيضــا ضــان اســتمرارية اجلامعــة يف تقديــم خدماهتــا
ً
للمســتفيدين.

وقــد أوضحــت دراســة احلريــري (2013م) أن
اجلامعــات العربيــة أصبحــت اليــوم بحاجــة إىل تبنــى

التوجــه التســويقي الفعــال الــذي يرتكــز عــى توجيــه

وخيتلــف تســويق اخلدمــات اجلامعيــة عــن التســويق

أنشــطتها وخدماهتــا وخمرجاهتــا وفقــا الحتياجــات

وفوربــس ) (Ng & Forbes, 2009إىل أن خصوصيــة

وبشــكل يواكب تطــورات العــر وتطــور احتياجات

للســلع األخــرى؛ حيــث تشــر دراســة إن جــي
التســويق يف اخلدمــات التعليميــة؛ تنتــج عــن معاملــة
التعليــم كنــوع خــاص مــن اخلدمــات املقدمــة

للعمــاء املحليــن والدوليــن.

كــا بينــت دراســة ماركوفيتــش وزميــاه(Markovic,

ومتطلبــات ســوق العمــل والبيئــة املحيطــة هبــا،
منظــات األعــال ومتطلباهتــا ،واملنظــات احلكوميــة،

مــن املهــارات والربامــج واملعــارف احلديثــة.

وتعــدّ جامعــة شــقراء إحــدى اجلامعــات الســعودية

الناشــئة ،شــأهنا شــأن اجلامعــات احلكوميــة األخــرى

)Vujovic, Damnjanovic, 2017, p.1636أن معــدالت

التــي حتــاول توفــر مصــادر إضافيــة أو بديلــة

التعليــم العــايل؛ تعــدّ مــن األمــور البالغــة األمهيــة

بتســويق خدماهتــا اجلامعيــة عــى الوجــه املطلــوب.

القبــول والتحــاق الطلبــة املســتجدين يف مؤسســات
للحفــاظ عــى اســتمراريتها ،ومنحهــا جمموعة واســعة
مــن القيــم غــر املبــارشة .فمــن حيــث التســويق؛ فــإن
اهلــدف األهــم ملؤسســات التعليــم العــايل هــو أن

تكــون موجهــة نحــو الســوق.
وتؤكــد دراســة رود

للتمويــل احلكومــي ،ولــذا فهــي مطالبــة كغريهــا
وقـد تضمنـت اخلطـة التنفيذيـة ملشروع اخلطـة
االستراتيجية جلامعـة شـقراء ()2018-2020

عـد ًدا مـن األهـداف العامـة والتفصيليـة للخطـة
التـي حتمـل بعـض اإلشـارات إىل تسـويق اخلدمـات

وميلــز(Rudd, Mills, 2008,

اجلامعيـة ،ومـن ذلـك -على سـبيل املثـال -إجيـاد

عــى وجــه التحديــد باســتخدام املزيــج التســويقي

العمـل ،وتطويـر مـا هـو قائـم يف اجلامعـة ،وتصميـم

) p.41عــى أن «التســويق الــذي يســتهدف الطالــب
-مــع مراعــاة االختالفــات بــن التســويق للتعليــم

برامـج أكاديميـة ملرحلـة البكالوريـوس يتطلبها سـوق

برامـج دراسـات عليـا ودبلومـات ملرحلـة مـا بعـد
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البكالوريـوس بما يتوافـق واحتياجـات سـوق العمل،

تسـويق اخلدمـات اجلامعيـة بجامعة شـقراء تعزى

خلال توعيتهـم باملسـارات املهنيـة وبرامـج اجلامعـة

األكاديميـة؟

وجتسير العالقـة مـع الطلاب يف املرحلـة الثانوية؛ من

وفـرص العمـل املتاحـة للخرجيين ،وحتسين آليـات

االتصـال والتواصـل مـع اخلرجيين ،وربطهـم بمنافـذ

سـوق العمـل والفـرص الوظيفيـة ،وعقـد الشراكات
مـع وجهـاء ورجـال األعمال للحصـول على دعمهم
يف إنشـاء مرافـق جامعيـة ،وتفعيـل التعليـم والتدريب
املسـتمر لتأهيـل القوى البرشيـة يف املحافظـات وإعادة

تأهيلهـم ،وتعزيـز البحـث العلمـي وربطـه بأولويات
املجتمـع املحلي واحتياجاتـه.

إىل متغيرات :اجلنـس ،ونـوع الكليـة ،واخلبرة

أهداف الدراسة

ترمي الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:

 - 1التعـرف على تصـورات أعضـاء هيئـة التدريـس
نحو واقع تسـويق اخلدمـات اجلامعيـة (التعليمية،
والبحثيـة ،واملجتمعيـة) بجامعـة شـقراء.

 - 2الكشـف عـن الفـروق ذات الداللـة اإلحصائيـة
يف اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة نحـو واقـع

وتأسيسـا على ما سـبق؛ فـإن مشـكلة الدراسـة تتحدد
ً

تسـويق اخلدمـات اجلامعيـة بجامعـة شـقراء التي

التدريـس نحـو واقـع تسـويق اخلدمـات اجلامعيـة

الكليـة ،واخلبرة األكاديميـة.

يف السـؤال الرئيـس التـايل :مـا تصـورات أعضـاء هيئة
بجامعـة شـقراء؟

تعـزى إىل متغيرات الدراسـة :اجلنـس ،ونـوع

أمهية الدراسة

أسئلة الدراسة

تظهـر أمهيـة الدراسـة احلاليـة مـن الناحيـة النظريـة يف

تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

تناوهلـا ملوضـوع اخلدمـات اجلامعيـة وتسـويقها ،وهو

 - 1مـا تصـورات أعضـاء هيئـة التدريـس نحـو واقع

مـن املوضوعـات البالغة األمهيـة التي تدعم سياسـات

 - 2مـا تصـورات أعضـاء هيئـة التدريـس نحـو واقع

من خالل دراسـة اجلامعـات الحتياجات املسـتفيدين،

 - 3مـا تصـورات أعضـاء هيئـة التدريـس نحـو واقع

وبالتـايل الرفع من مسـتوى جودة منتجاهتـا وخدماهتا.

 - 4هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة يف

توجـه نظر القيـادات األكاديمية واملسـؤولني يف جامعة

تسـويق اخلدمـات التعليميـة بجامعـة شـقراء؟

تسـويق اخلدمـات البحثيـة بجامعـة شـقراء؟

تسـويق اخلدمـات املجتمعيـة بجامعـة شـقراء؟

تصـورات أعضـاء هيئـة التدريـس نحـو واقـع

وتوجهات اجلامعـات نحو اإلنتاج واالسـتثامر ،وذلك
وقيـاس مـدى رضاهـم عـن اخلدمـات التـي تقدمهـا،

أمـا مـن الناحيـة التطبيقية فإن هـذه الدراسـة يمكن أن

شـقراء نحو اخلدمـات التعليميـة والبحثيـة واملجتمعية
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•احلـدود الزمانيـة :أجريت هذه الدراسـة يف الفصل

التـي تقدمهـا اجلامعـة ودرجـة تسـويقها ،وذلـك مـن

خلال النتائـج التـي تقدمهـا حـول تشـخيص واقـع

تسـويق هذه اخلدمـات ،والتوصيـات املنبثقـة عن هذه
النتائـج؛ ممـا يمكـن أن ينعكـس إجيا ًبـا نحـو تسـويق

اجلامعـة لتلـك اخلدمـات ،وتلبيتهـا الحتياجـات
املسـتفيدين منهـا ،ومسـايرهتا لتطلعاهتـم.

641-611

الثاين للعـام اجلامعي 1441/1440ه.

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

منهـج الدراسـة :اعتمـدت الدراسـة على املنهـج
الوصفـي املسـحي الـذي هيتـم بدراسـة الظاهـرة
ووصفهـا ،وكشـف العالقـات بين أبعادهـا؛ حيـث

مصطلحات الدراسة

تسـويق اخلدمـات اجلامعيـة :تعـرف إجرائ ًيـا بأهنـا
األنشـطة واإلجـراءات التـي تقوم هبـا جامعة شـقراء،

والتـي متكنها مـن تقديم املنافـع واخلدمـات (التعليمية
والبحثيـة واملجتمعيـة) للمسـتفيدين مـن أفـراد

ومؤسسـات املجتمـع؛ إلمتـام عمليـة التبـادل ،بحيـث

تلبـي هـذه اخلدمـات حاجاهتـم وتشـبع رغباهتـم عىل

الوجـه املطلـوب.

يتـم مـن خاللـه التعـرف على تصـورات أعضـاء هيئة
التدريـس نحو اخلدمـات اجلامعية (التعليميـة والبحثية

ثـم تفسيرها
واملجتمعيـة) بجامعـة شـقراء؛ ومـن ّ
والوصـول إىل اسـتنتاجات عامـة تسـهم يف التحسين
والتطويـر.

جمتمع الدراسة:

يتكـون جمتمـع الدراسـة مـن مجيـع أعضـاء هيئـة
التدريـس بجامعـة شـقراء ممـن حيملـون درجـة أسـتاذ

وأسـتاذ مشارك وأسـتاذ مسـاعد ،والذين يبلغ عددهم

حدود الدراسة

عضـوا ،منهـم ( )548مـن الذكـور ،و()244
()792
ً

•احلـدود البرشيـة :اقتصرت الدراسـة على أعضاء

من اإلنـاث (وحدة اإلحصـاء واملعلومـات.)2019 ،

ذكـورا وإنا ًثـا -ويقومـوندرجـة الدكتـوراه
ً
بتدريـس املقـررات املختلفـة.

قـام الباحـث بتوزيـع أداة الدراسـة (االسـتبانة) على
عينـة عشـوائية بسـيطة مـن جمتمـع الدراسـة بلغـت

أعضـاء هيئـة التدريـس نحـو تسـويق اخلدمـات

جمتمـع الدراسـة ،وكان عـدد االسـتبانات املسترجعة

هيئـة التدريـس بجامعـة شـقراء الذيـن حيملـون

•احلـدود املوضوعيـة :اقتصرت على تصـورات
اجلامعيـة.

•احلـدود املكانيـة :اقترص إجـراء هذه الدراسـة عىل
جامعة شـقراء.

عينة الدراسة:

( )260عضـو هيئـة تدريـس ،ومتثـل ( )32.8%مـن
والصاحلة للتحليـل ( )213اسـتبانة .ويوضح اجلدول

التـايل وص ًفـا للعينـة وف ًقـا ملتغيرات (اجلنـس ،ونـوع
الكليـة ،واخلبرة األكاديميـة):
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جدول1
وصﻒ عينة الدراسة وف ًقا ملتﻐﲑات الدراسة
-

ذﻛﺮ

أﻧﺜﻰ

ﻛﻠﯿــﺔ
ﻋﻠﻤﯿــﺔ

أﻗــﻞ ﻣــﻦ  5 5إﻟــﻰ أﻗــﻞ ﻣــﻦ 10
ﻛﻠﯿــﺔ
ﺳﻨﻮات
ﺳــﻨﻮ ا ت
إﻧﺴﺎﻧﯿـــــﺔ

 10ﺳﻨﻮات ﻓﺄﻛﺜﺮ

اﻟﻌﺪد

156

57

114

99

39

96

78

اﻟﻨﺴﺒﺔ

73.2

26.8

53.5

46.5

18.3

45.1

36.6

إىل أدبيــات الدراســة والدراســات الســابقة التــي تــم

يتبــن مــن اجلــدول ( )1أن أفــراد عينــة الدراســة
وف ًقــا ملتغــر (اجلنــس)؛ بلغــت نســبتهم مــن الذكــور

اســتعراضها .وتكونــت االســتبانة يف صورهتــا النهائية

مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة ،وهــي نســبة مقاربــة

األوليــة لعينــة الدراســة (اجلنــس ،ونــوع الكليــة،

( ،)%73.2أمــا اإلنــاث فكانــت نســبتهم ()%2 .8
ملــا هــو موجــود يف جمتمــع الدراســة .وفيــا يتعلــق
بمتغــر (نــوع الكليــة)؛ فقــد وجــد أن أعضــاء هيئــة
التدريــس بالكليــات العلميــة يشــكلون النســبة األكر

بواقــع (  ،)% 3.بينــا جــاءت نســبتهم بالكليــات
اإلنســانية ( .)%4 .

مــن جزأيــن :اجلــزء األول اشــتمل عــى البيانــات
واخلــرة األكاديميــة) ،بينــا اشــتمل اجلــزء الثــاين

عــى واقــع تســويق اخلدمــات اجلامعيــة مــن خــال
املحــاور التاليــة :املحــور األول /تســويق اخلدمــات
التعليميــة (13عبــارة) ،واملحــور الثــاين /تســويق
اخلدمــات البحثيــة (13عبــارة) ،واملحــور الثالــث:

أمــا فيــا يتعلــق بمتغــر (اخلــرة األكاديميــة)؛ فــإن

تســويق اخلدمــات املجتمعيــة (13عبــارة).

يشــكلون األغلبيــة بنســبة (  ،)%4 .يليهــم ذوي

اســتجابات عينــة الدراســة لــكل عبــارة مــن عبــارات

األفــراد ذوي اخلــرة (مــن 5إىل أقــل من 10ســنوات)

اخلــرة (مــن 10ســنوات فأكثــر) بنســبة (  )%3 .ثــم

واســتخدم الباحــث مقيــاس ليكــرت الرباعــي لتحيــد
االســتبانة ،ثــم حتديــد قيمــة لــكل مســتوى مــن

ذوي اخلــرة (أقــل مــن 5ســنوات) بنســبة (.)% 8.3

مســتويات القيــاس كــا يــي )4( :بدرجــة عاليــة)3( ،

اســتخدم الباحــث أداة االســتبانة ملاءمتهــا لطبيعــة

متحقــق .كــا تــم حتديــد طــول الفئــة مــن خــال

الدراســة وتســاؤالهتا.

خايــا املقيــاس ( ،)0.7 =4÷3وإضافــة الناتــج إىل

أداة الدراسة

الدراســة ومنهجهــا املســتخدم ،وملناســبتها ألهــداف

بناء أداء الدراسة

قــام الباحــث ببنــاء أداة الدراســة مــن خــال الرجــوع

بدرجــة متوســطة )2( ،بدرجــة منخفضــة )1( ،غــر

حســاب املــدى ( ،)3=1-4ثــم قســمته عــى عــدد

أقــل قيمــة يف املقيــاس ليصبــح طــول فئــات املقيــاس
عــى النحــو التــايل:
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جدول2
حتديد فئات املقياس
ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ

ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ

4–3.26

3.25–2.51

2.50–1.76

1.75–1

الصدق الﻈاهري ألداة الدراسة:

إلعـداد االسـتبانة يف صورهتـا النهائيـة.

للتأكـد مـن الصـدق الظاهـري ألداة الدراسـة؛ قـام

االتساق الداﺧي ألداة الدراسة

( )9مـن املحكمـن األكاديميـن يف ختصصـات األصـول

أعضـاء هيئة التدريس بلغـت ( )30فر ًدا ،وتـم التأكد من

الباحـث بعـرض االسـتبانة يف صورهتـا األوليـة عـى
واإلدارة الرتبويـة واملناهـج ،السـتطاع آرائهـم حـول

مـدى وضـوح صياغـة عباراهتـا ،ومـدى أمهيـة كل عبارة

وماءمتهـا للمحـور الـذي تنتمـي إليـه ،ومـدى قياسـها
ملـا وضعـت مـن أجلـه ،واقـرتاح حـذف مـا يرونـه مـن

عبـارات أو إضافتهـا .ويف ضـوء ذلـك؛ توصـل الباحـث

قـام الباحـث بتطبيـق األداة عـى عينـة اسـتطاعية مـن
االتسـاق الداخـي لاسـتبانة باسـتخدام معامـل ارتبـاط
برسـون)(Pearson Correlation

مـن خـال حسـاب

معامـات ارتبـاط العبـارات بالدرجـة الكليـة للمحـور

الـذي تنتمـي لـه العبـارة ،وكذلـك ارتباطهـا بالدرجـة
الكليـة لاسـتبانة ،ويوضـح ذلـك اجلدولـن التاليـن:

جدول 3
معامﻼت ارتباط بﲑسون لكل عبارة بالدرجة الكلية للمحور الﺬي تنتمﻲ إليه

اﻟﻤﺤﻮر اﻷول /ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ /ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ

اﻟﻌﺒﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻌﺒﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻌﺒﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

1

**0.668

14

**0.795

27

**0.599

2

**0.698

15

**0.711

28

**0.740

3

**0.748

16

**0.662

29

**0.703

4

**0.814

17

**0.529

30

**0.676

5

**0.825

18

**0.499

31

**0.824

6

**0.831

19

**0.843

32

**0.549

7

**0.685

20

**0.898

33

**0.801

8

**0.630

21

**0.804

34

**0.794

9

**0.812

22

**0.872

35

**0.872

10

**0.643

23

**0.823

36

**0.865

11

**0.697

24

**0.894

37

**0.892

12

**0.761

25

**0.902

38

**0.831

13

**0.632

26

**0.844

39

**0.797

** دالة عند مستو  0.01فﺄقل
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جدول4
معامﻼت ارتباط بﲑسون للمحاور بالدرجة الكلية لﻼستبانة
-

اﻟﻤﺤﻮر اﻷول /ﺗﺴﻮﯾﻖ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﺗﺴﻮﯾﻖ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ /ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

**0.932

**0.942

**0.973

** دالة عند مستو  0.01فﺄقل

يوضــح اجلــدول ( )3أن قيــم معامــات االرتبــاط
بــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة وبــن

الدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه دالــة

عنــد مســتوى ( .)0.0

مــا يشــر إىل ارتفــاع معامــات االتســاق الداخــي

لــألداة.

ثبات أداة الدراسة:

كــا يوضــح اجلــدول ( )4أن قيــم معامــات االرتبــاط

قــام الباحــث باســتخدام معامــل (ألفــا كرونبــاخ)

 )0.973ومجيعهــا دالــة عنــد مســتوى (  ،)0.0وهــو

كــا يف اجلــدول التــايل:

للمحــاور بالدرجــة الكليــة تراوحــت بــن (،0.932

Cronbach’s Alpha؛ للتأكــد مــن ثبــات االســتبانة.

جدول 5
معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة
م

اﻟﻤﺤﻮر

ﻋﺪد اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت

1

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ

13

0.945

2

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ

13

0.960

3

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ

13

0.947

اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻜﻠﻲ

39

0.980

يوضـــح اجلـــدول ( )5أن معامـــات الثبـــات

الثبـــات الـــكي لاســـتبانة ( .)0.980وهـــي

مرتفعـــة ،حيـــث بلغـــت ( ،)0.9 0( ،)0.94

لـــألداة ،وبالتـــايل يمكـــن االعتـــاد عليهـــا يف

(ألفـــا كرونبـــاخ) ملحـــاور االســـتبانة الثاثـــة

( )0.947عـــى التـــوايل ،بينـــا بلـــغ معامـــل
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حتليــل التبايــن األحــادي ()One Way Anova

اســـتخدمت الدراســـة عـــد ًدا مـــن األســـاليب

للكشــف عــن الفــروق يف اســتجاباهتم باختــاف

احلســابية

 -اختبــار أقــل فــرق معنــوي ( )LSDملعرفــة اجتــاه

اإلحصائيـــة وهـــي كالتـــايل:
التكــرارات

-

واملتوســطات

متغــر (اخلــرة األكاديميــة).

واالنحرافــات املعياريــة مــن أجــل املعاجلــة اإلحصائية

الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة.

معامــل ارتبــاط برســون )(Pearson Correlation

-

للتأكــد مــن االتســاق الداخــي ألداة الدراســة.

 -معامــل ألفاكرونبــاخ

الفــروق.

عرض ومناقشة نتاﺋﺞ الدراسة:

الســؤال األول :مــا تصــورات أعضــاء هيئــة التدريــس

)(Cronbach’s Alpha

نحــو واقــع تســويق اخلدمــات التعليميــة بجامعــة

(Indepen-

لإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تــم حســاب التكــرارات

للتأكــد مــن ثبــات األداة.

 -اختبــار (ت) لعينتــن مســتقلتن

شــقراء؟

) dent Sample T-Testللكشــف عــن الفــروق

والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحــراف

متغــري (اجلنــس ،ونــوع الكليــة).

ذلــك اجلــدول التــايل:

يف اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة باختــاف

املعيــاري الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة ،ويوضح

جدول6
تصورات أعضاء هيئة التدريس نحو واقع تسويق اخلدمات التعليمية بجامعة شقراء
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

1

ﺗﻘــﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾــﺮ اﻟﺒﺮاﻣــﺞ
اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿــﺔ ﺑﻤــﺎ ﯾﺘﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ ﺳــﻮق
اﻟﻌﻤــﻞ

47

22.1

90

42.3

63

29.6

13

6.1

2.80

0.85

2

2

ﺗﺘﻮاﻓــﻖ اﻟﺒﺮاﻣــﺞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺗﻘﺪﻣﮭــﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿــﺮ
ا ﻟﻌﺎ ﻟﻤﯿــﺔ

38

17.8

102

47.9

67

31.5

6

2.8

2.81

0.76

1

3

ﺗﻌﻤــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﺤﺪاث
ﺑﺮاﻣــﺞ ﻟﻠﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﯿــﺎ ﺗﺘﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ
اﺣﺘﯿﺎﺟــﺎت ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ

24

11.3

98

46.0

57

26.8

34

16.0

2.53

0.89

7

ﯾﺘﻮﻓــﺮ ﻟــﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺤﺘــﻮى
أﻛﺎدﯾﻤــﻲ إﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ ﯾﺪﻋــﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭــﺎ
ا ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿــﺔ

24

11.3

74

34.7

69

32.4

46

21.6

2.36

0.94

10

4

م

اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ

ﻋﺎﻟﯿﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%
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اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

5

ﺗﻘﯿــﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ دوري أداء
ﺧﺪﻣﺎﺗﮭــﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿــﺔ ﺳــﻌﯿﺎ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮھــﺎ

42

19.7

83

39.0

66

31.0

22

10.3

2.68

0.91

5

6

ﺗﺘﻌــﺎون اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت
اﻷﺟﻨﺒﯿــﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿــﺰة ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﯾــﻢ ﺑﻌــﺾ
اﻟﺒﺮاﻣــﺞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿــﺔ

21

9.9

45

21.1

86

40.4

61

28.6

2.12

0.94

12

7

ﺗﻌﻤــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻓــﻊ ﻣــﻦ
ﻣﺴــﺘﻮى اﻷداء اﻟﺘﺪرﯾﺴــﻲ ﻷﻋﻀــﺎء
ھﯿﺌــﺔ اﻟﺘﺪرﯾــﺲ

36

16.9

68

31.9

75

35.2

34

16.0

2.50

0.95

8

8

ﺗﺴــﺘﻘﻄﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻜﻔــﺎءات اﻟﻤﺘﻤﯿــﺰة
ﻣــﻦ أﻋﻀــﺎء ھﯿﺌــﺔ اﻟﺘﺪرﯾــﺲ

33

15.5

81

38.0

71

33.3

28

13.1

2.56

0.91

6

9

ﯾﺪﻋــﻢ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص اﺳــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
ﺗﺴــﻮﯾﻖ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿــﺔ

12

5.6

54

25.4

77

36.2

70

32.9

2.04

0.90

13

10

ﺗﮭﯿــﺊ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻤﻨــﺎخ اﻷﻛﺎدﯾﻤــﻲ
اﻟﻤﻼﺋــﻢ ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﺨﺪﻣــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿــﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ

42

19.7

87

40.8

62

29.1

22

10.3

2.70

0.90

4

11

ﺗﻮﺟــﺪ ﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿــﺔ
ﺗﺪﻋــﻢ ﺟــﻮدة اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿــﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ

21

9.9

90

42.3

71

33.3

31

14.6

2.47

0.86

9

12

13

م

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ

ﻋﺎﻟﯿﺔ
ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺗﻌﻘــﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺷــﺮاﻛﺎت ﻣــﻊ ﺑﻌــﺾ
ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻟﺘﻄﻮﯾــﺮ اﻟﺠﻮاﻧــﺐ
اﻟﻤﮭﺎرﯾــﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺒﯿــﺔ ﻓــﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭــﺎ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿــﺔ

15

7.0

69

32.4

93

43.7

36

16.9

2.30

0.83

11

ﺗﺤــﺮص اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻرﺗﻘــﺎء
ﺑﺴــﻤﻌﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭــﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿــﺔ ﻟــﺪى
اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ

45

21.1

80

37.6

72

33.8

16

7.5

2.72

0.88

3

2.51

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم

0.69

يتضــح مــن اجلــدول ( )6أن املتوســط احلســايب العــام

العبــارات تقــع ضمــن الدرجتــن (منخفضــة،

( ،)0. 9وهــذا املتوســط يقــع يف الفئــة الثالثــة مــن

وقــد حصلــت العبــارة ( )2ونصهــا( :تتوافــق الرامج

هلــذا املحــور؛ بلــغ (

 )2.بانحــراف معيــاري

املقيــاس الرباعــي؛ ممــا يعنــي أن تســويق اخلدمــات

التعليميــة بجامعــة شــقراء -بحســب تصــورات
أعضــاء هيئــة التدريــس -جــاء بدرجــة (متوســطة).

كــا تراوحــت املتوســطات احلســابية لعبــارات هــذا

املحــور بــن ( ،)2.8 ،2.04ممــا يعنــي أن هــذه

ومتوســطة).

األكاديميــة التــي تقدمهــا اجلامعــة مــع املعايــر
العامليــة) عــى أعــى متوســط حســايب ومقــداره

(  ،)2.8تليهــا العبــارة (( :)1تقــوم اجلامعــة بتطويــر
الرامــج األكاديميــة بــا يتوافــق مــع ســوق العمــل)

بمتوســط حســايب ( ،)2.80ثــم العبــارة (:)13

628

ﻋبد ﺍﺠﻤﻟﻴد ﺑﻦ ﺳلﻤﻲ ﺍلروقﻲ :ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ هﻴﺌﺔ ﺍلﺘدﺭﻳﺲ ﳓﻮ وﺍقﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳋدﻣﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﻘرﺍﺀ

641-611

(حتــرص اجلامعــة عــى االرتقــاء بســمعة خدماهتــا

باملحافظــات التــي تقــع يف نطــاق اجلامعــة األكاديمــي،
كــا أن هنــاك إغفـ ً
ـاال للتعــاون مــع اجلامعــات املتميــزة

النتيجــة إىل اهتــام اجلامعــة وحرصهــا عــى جــودة

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة العتيبــي (1435ه)

التعليميــة لــدى املؤسســات والقطاعــات املختلفــة)

يف تقديــم بعــض الرامــج األكاديميــة.

بمتوســط حســايب ( .)2.72ويعــزو الباحــث هــذه

التــي بينــت أن تســويق اخلدمــات التعليميــة بجامعتــي

براجمهــا األكاديميــة وتوافقهــا مــع ســوق العمــل ،وهــو

أم القــرى وامللــك عبــد العزيــز جــاءت بدرجــة

مــا نصــت عليــه يف خطتهــا االســرتاتيجية (-2020

(متوســطة) ،كــا تتفــق مــع دراســة الشــن وآخــرون

.)2018

يف حــن حصلــت العبــارة ( )9ونصهــا( :يدعــم القطــاع

( )2018التــي أشــارت إىل أن واقــع تســويق الرامــج

التعليميــة) عــى أدنــى متوســط حســايب ومقــداره

(متوســطة).

اجلامعيــة يف جامعــة قابــوس كان بدرجــة تقديــر

اخلــاص اســرتاتيجيات تســويق خدمــات اجلامعــة

الســؤال الثــاﲏ :مــا تصــورات أعضــاء هيئــة التدريــس

( ،)2.04تليهــا العبــارة (( :)6تتعــاون اجلامعــة

نحــو واقــع تســويق اخلدمــات البحثيــة بجامعة شــقراء؟

مــع اجلامعــات األجنبيــة املتميــزة يف تقديــم بعــض

لإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تــم حســاب التكــرارات

الرامــج األكاديميــة) بمتوســط حســايب (.)2. 2

والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحــراف

ويعــزو الباحــث حصــول هاتــن العبارتــن عــى

املعيــاري الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة ،ويوضــح

الرتتيــب األدنــى إىل ضعــف الدعــم املقــدم للجامعــة

ذلــك اجلــدول التــايل:

لتســويق خدماهتــا التعليميــة مــن قبــل القطــاع اخلــاص

جدول
 7تصورات أعضاء هيئة التدريس نحو واقع تسويق اخلدمات البحثية بجامعة شقراء

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

م

ﻋﺎﻟﯿﺔ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

ﺗﻌﻘــﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺷــﺮاﻛﺔ ﻣــﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿــﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿــﺔ
12
ﻟﺘﯿﺴــﯿﺮ إﺟــﺮاء اﻟﺒﺤــﻮث ﻷﻋﻀــﺎء
ھﯿﺌــﺔ اﻟﺘﺪرﯾــﺲ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭــﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿــﺎ

5.6

69

32.4

92

43.2

40

18.8

2.25

0.82

6

15

ﺗﻘــﺪم اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺘﺴــﮭﯿﻼت اﻟﻼزﻣــﺔ
ﻟﺪﻋــﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿــﻦ ﻓــﻲ إﺟــﺮاء ﺑﺤﻮﺛﮭــﻢ

15

7.0

75

35.2

81

38.0

42

19.7

2.30

0.86

3

16

ﺗﻮﻓــﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﯿﺎﻧــﺎت
ﺿﺨﻤــﺔ ﻣﺘﺎﺣــﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿــﻦ

44

20.7

87

40.8

55

25.8

27

12.7

2.69

0.94

1
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اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

17

ﺗﺨﺼــﺺ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻣﯿﺰاﻧﯿــﺔ ﻛﺎﻓﯿــﺔ
ﻟﺘﻤﻮﯾــﻞ اﻷﺑﺤــﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿــﺔ

9

4.2

71

33.3

100

46.9

33

15.5

2.26

0.77

5

18

ﺗﻘــﺪم اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓــﺂت ﻟﻸﺑﺤــﺎث
اﻟﻤﺘﻤﯿــﺰة

9

4.2

71

33.3

88

41.3

45

21.1

2.21

0.82

8

19

ﺗﻨﺸــﺊ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺮاﻛــﺰ اﺳﺘﺸــﺎرﯾﺔ
ﺑﺪاﺧﻠﮭــﺎ ﻟﺨﺪﻣــﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿــﻦ

12

5.6

56

26.3

103

48.4

42

19.7

2.18

0.81

9

20

ﺗﺴــﺘﻌﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺑﻤﺮاﻛــﺰ اﻟﺒﺤــﺚ
اﻷﺟﻨﺒﯿــﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾــﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭــﺎ اﻟﺒﺤﺜﯿــﺔ

18

8.5

33

15.5

77

36.2

85

39.9

1.92

0.94

12

21

ﺗﺮاﻋــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭــﺎ
اﻟﺒﺤﺜﯿــﺔ أوﻟﻮﯾــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺤﻠــﻲ 24
واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗــﮫ

11.3

71

33.3

82

38.5

36

16.9

2.39

0.90

2

22

ﯾﺘــﻢ ﺗﻄﻮﯾــﺮ ﻋﻤﻠﯿــﺔ ﺗﺒــﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﯿــﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ

7.0

59

27.7

112

52.6

27

12.7

2.29

0.78

4

23

ﯾﺘــﻢ ﺗﺒــﺎدل اﻟﺰﯾــﺎرات ﺑﯿــﻦ أﻋﻀــﺎء
ھﯿﺌــﺔ اﻟﺘﺪرﯾــﺲ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿــﻦ ﻓــﻲ 9
اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿــﺔ

4.2

41

19.2

91

42.7

72

33.8

1.94

0.84
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ﺗﺴــﺎﻋﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿــﻦ ﻋﻠــﻰ
ﺗﺤﻮﯾــﻞ أﻓﻜﺎرھــﻢ واﺑﺘﻜﺎراﺗﮭــﻢ إﻟــﻰ 12
ﻣﻨﺘﺠــﺎت ﺗﺠﺎرﯾــﺔ

5.6

47

22.1

66

31.0

88

41.3

1.92

0.93
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25

ﺗﺴــﺎﻋﺪ إدارة اﻟﺘﺮﺟﻤــﺔ واﻟﻨﺸــﺮ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿــﻦ ﻋﻠــﻰ ﻧﺸــﺮ 15
إﻧﺘﺎﺟﮭــﻢ اﻟﻌﻠﻤــﻲ وﺗﺴــﻮﯾﻘﮭﺎ.
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72

33.8

85

39.9

1.93

0.93
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ﺗﺪﻋــﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺘﻤﯿــﺰ واﻻﺑﺘــﻜﺎر
وﺑــﺮاءات اﻻﺧﺘــﺮاع

12.7

53

24.9

72

33.8

61

28.6

2.22

1.00

7

2.19

0.70
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اﻟﻌﺒﺎرات

ﻋﺎﻟﯿﺔ
ك

15

27

%

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ

ك

%

ك

%

ك

%

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم

يتضــح مــن اجلــدول ( )7أن املتوســط احلســايب العــام

باقــي العبــارات جــاءت بدرجــة (منخفضــة) .وتــدل

( ،)0.70وهــذا املتوســط يقــع يف الفئــة الثانيــة مــن

اجلامعــة يف تســويق خدماهتــا اجلامعيــة يف املجــال

هلــذا املحــور؛ بلــغ ( )2. 9بانحــراف معيــاري

املقيــاس الرباعــي؛ ممــا يعنــي أن تســويق اخلدمــات
البحثيــة بجامعــة شــقراء جــاء بدرجــة (منخفضــة).

كــا تراوحــت املتوســطات احلســابية لعبــارات هــذا
املحــور مــا بــن ( ،)2. 9 ، .92حيــث حصلــت

عبــارة واحــدة فقــط عــى درجــة (متوســطة) ،بينــا

هــذه النتيجــة عــى وجــود قصــور واضــح لــدى
البحثــي.

وقــد كانــت العبــارة ( )16ونصهــا( :توفــر اجلامعــة

قاعــدة بيانــات ضخمــة متاحــة للباحثــن) هــي
العبــارة الوحيــدة التــي جــاءت بدرجــة (متوســطة)

بمتوســط حســايب مقــداره ( ،)2. 9وقــد يرجــع

630

ﻋبد ﺍﺠﻤﻟﻴد ﺑﻦ ﺳلﻤﻲ ﺍلروقﻲ :ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ هﻴﺌﺔ ﺍلﺘدﺭﻳﺲ ﳓﻮ وﺍقﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳋدﻣﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﻘرﺍﺀ

641-611

الســبب يف ذلــك إىل اشــرتاك اجلامعــة يف قاعــدة

أن املراكــز األجنبيــة املتقدمــة يف املجــال البحثــي هلــا

مــن أكــر قواعــد البيانــات البحثيــة عــى املســتوى

اجلامعــة ،وهــو مــا تفتقــده اجلامعــة.

بينــا حصلــت العبــارة ( )24ونصهــا( :تســاعد

(1435ه)؛ والتــي أوضحــت أن تســويق اخلدمــات

بيانــات املكتبــة الرقميــة الســعودية والتــي تعــدّ

اإلقليمــي ،وإتاحتهــا ملنســويب اجلامعــة بشــكل دائــم.

اجلامعــة الباحثــن عــى حتويــل أفكارهــم وابتكاراهتــم
إىل منتجــات جتاريــة) عــى أدنــى متوســط حســايب
ومقــداره ( ) .92وبانحــراف معيــاري بلــغ

( ،)0.93تليهــا العبــارة (( :)20تســتعن اجلامعــة
بمراكــز البحــث األجنبيــة لتطويــر خدماهتــا البحثيــة)

بمتوســط حســايب ( ) .92وبانحــراف معيــاري بلــغ
( .)0.94ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل رغبــة
الباحثــن يف االســتفادة مــن أفكارهــم وابتكاراهتــم
وحتويلهــا إىل منتــج جتــاري ،ولكنهــم يف الوقــت

نفســه ال جيــدون الدعــم الــكايف لــدى اجلامعــة ،كــا

دور مهــم يف تطويــر اخلدمــات البحثيــة التــي تقدمهــا

وهــذه النتيجــة ختتلــف مــع دراســة العتيبــي

البحثيــة بجامعتــي أم القــرى وامللــك عبــد العزيــز

جــاءت بدرجــة (متوســطة).

الســؤال الثالــث :مــا تصــورات أعضــاء هيئــة
التدريــس نحــو واقــع تســويق اخلدمــات املجتمعيــة
بجامعــة شــقراء؟

لإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب التكــرارات
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحــراف

املعيــاري الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة ،ويوضح

ذلــك اجلــدول التــايل:

جدول 8
تصورات أعضاء هيئة التدريس نحو واقع تسويق اخلدمات املجتمعية بجامعة شقراء
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
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ﺗﺸــﺠﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ أﻓــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻋﻠــﻰ
اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺮاﻓــﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ وﻣﻨﺸــﺂﺗﮭﺎ

18

8.5

75

35.2

69

32.4

51

23.9

2.28

0.92
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ﯾﺘﻮاﻓــﺮ ﻟــﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻧﻈــﺎم ﯾﺴــﮭﻞ
اﺳــﺘﺨﺪام أﻓــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺤﻠــﻲ 15
ﻟﻤﺮاﻓﻘﮭــﺎ

7.0

39

18.3

92

43.2

67

31.5

2.01

0.88
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ﺗﮭﺘــﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺑﺈﺻــﺪار دﻟﯿــﻞ ﺣﺪﯾــﺚ
ﯾﺘﻀﻤــﻦ أﺳــﻤﺎء أﻋﻀــﺎء ھﯿﺌــﺔ
12
اﻟﺘﺪرﯾــﺲ واﻟﺨﺪﻣــﺎت أو اﻻﺳﺘﺸــﺎرات
اﻟﺘــﻲ ﯾﻤﻜــﻦ أن ﯾﻘﺪﻣﻮھــﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ

5.6
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ﺗﻘــﺪم اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺒﺮاﻣــﺞ واﻟــﺪورات
اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿــﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤــﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟــﺎت 27
ا ﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
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ﺗﺨﻄــﻂ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺘــﻲ
ﺗﺨــﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﯿﻖ ﻣــﻊ 15
اﻟﺠﮭــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ

7.0

32

ﺗﺤــﺮص اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ
اﻟﻤﻌــﺎرض اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻌــﺮض أﻋﻤﺎﻟﮭــﺎ 15
و ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺗﮭــﺎ

7.0

83

33

اﻟﺨﺪﻣــﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ
ﺗﻘــﺪم
واﻻﺳﺘﺸــﺎرات اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﮭﻢ ﻓــﻲ 15
اﻟﺘﺼــﺪي ﻟﻤﺸــﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
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34.7

34

ﺗﻮﺟــﮫ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻷﺑﺤــﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿــﺔ
ﻧﺤــﻮ ﺣــﻞ اﻟﻤﺸــﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿــﺔ

18

8.5

71

33.3

87
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ﺗﺨﻄــﻂ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻟﺘﺴــﻮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭــﺎ
وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺤﻠــﻲ

18

8.5

53

24.9

87
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ﺗﻘــﺪم اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ أﻓــﻜﺎرا ﺟﺪﯾــﺪة
وﻣﺘﻄــﻮرة ﻷﻓــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺣــﻮل
21
ﻛﯿﻔﯿــﺔ إدارة اﻟﻤﺸــﺎرﯾﻊ واﻷﻋﻤــﺎل
ا ﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ

9.9

37

ﺗﺤــﺮص اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺟــﺮاء
اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻤﺴــﺤﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾــﺪ
24
اﺣﺘﯿﺎﺟــﺎت ﻣﺆﺳﺴــﺎت وأﻓــﺮاد
اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻣــﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭــﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿــﺔ

38

ﺗﺠــﺮي اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ دراﺳــﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤــﺔ
ﻟﻘﯿــﺎس رﺿــﺎ اﻟﻤﺴــﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣــﻦ 21
ﺧﺪﻣﺎﺗﮭــﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿــﺔ

9.9

39

ﺗﻌﻤــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــﺪ اﻟﺸــﺮاﻛﺎت
ﻣــﻊ رﺟــﺎل اﻷﻋﻤــﺎل واﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت
15
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿــﺔ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ دﻋﻤﮭــﻢ
ﻓــﻲ إﻧﺸــﺎء اﻟﻤﺮاﻓــﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿــﺔ
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57
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83

39.0

52

24.4

2.22

0.93

9

22.5
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اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم
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34.3

2.02

0.92

2.24
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يتضـح من اجلدول ( )8أن املتوسـط احلسـايب العام هلذا

احلسـابية لعبـارات هذا املحـور بـن ( ،2.0

املتوسـط يقـع يف الفئـة الثانية مـن املقيـاس الرباعي؛ مما

(متوسـطة) ،بينـا باقـي العبـارات جـاءت بدرجـة

جـاء بدرجـة (منخفضـة) .كـا تراوحـت املتوسـطات

وقـد حصلـت العبـارة ( )30ونصهـا( :تقـدم اجلامعة

املحور بلـغ ( )2.24بانحراف معياري (  ،)0.7وهذا

يعنـي أن تسـويق اخلدمـات املجتمعيـة بجامعة شـقراء

،)2.

حيـث حصلـت عبـارة واحـدة فقـط عـى درجـة

(منخفضـة).
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الرامـج والـدورات التدريبيـة املائمـة الحتياجـات

أهنـا مـن اجلامعـات الناشـئة التـي مازالـت تعمل عى

 ،)2.وهـي العبـارة الوحيـدة ضمـن عبـارات

خمتلـف املحافظـات .كـا أن دعـم القطـاع اخلـاص

املجتمـع) عـى أعـى متوسـط حسـايب ومقـداره
(

هـذا املحـور التـي حصلـت عـى درجـة (متوسـطة)،
ويعـزو الباحـث هـذه النتيجـة إىل وجـود عـدد كبـر
مـن الرامـج التدريبيـة التـي تقدمها اجلامعـة وكلياهتا

املختلفـة املوجهـة ألفـراد املجتمـع ،والتـي تركـز

عليهـا عادة خدمـة املجتمـع والتعليم املسـتمر ضمن
مبادراهتـا وخططهـا نحـو تلبيـة احتياجـات املجتمـع

املحـي.

اسـتكال بنيتهـا التحتيـة مـن املبـاين والتجهيـزات يف
إلنشـاء املرافـق اجلامعية حيتـاج إىل املزيد مـن االهتام

والتفعيـل ،وهـو مـا أكـدت عليـه النتيجـة السـابقة

يف املحـور األول مـن ضعـف دعـم القطـاع اخلـاص
السـرتاتيجيات تسـويق خدمـات اجلامعـة التعليمية.
وختتلف هـذه النتيجـة مع دراسـة احلـاوري وآخرون

(2017م) التي أشـارت إىل أن تشـجيع الرشكات عى
إبـرام العقـود لاسـتفادة مـن اخلدمـات التـي تقدمها

يف حـن حصلـت العبـارة ( )28ونصهـا( :يتوافـر

جامعـة صنعـاء ،وختصيـص أجـزاء مـن أراضيهـا

املحـي ملرافقهـا) عـى أدنى متوسـط حسـايب ومقداره

حمققـة) .كـا ختتلـف مـع دراسـة العتيبـي (1435ه)

لـدى اجلامعـة نظـام يسـهل اسـتخدام أفـراد املجتمع

(  ،)2.0تليهـا العبـارة (( :)39تعمـل اجلامعـة عـى
عقـد الـرشاكات مـع رجـال األعـال واملؤسسـات
املجتمعيـة للحصـول عـى دعمهـم يف إنشـاء املرافـق

اجلامعيـة) بمتوسـط حسـايب (.)2.02

ويعـزو الباحـث حصـول هاتـن العبارتـن عـى
الرتتيب األدنـى إىل عدم اكتال مرافـق اجلامعة بحكم

للـرشكات الصناعيـة جـاءت كامهـا بدرجـة (غـر
التـي ذكـرت أن تسـويق اخلدمـات البحثيـة بجامعتي

أم القـرى وامللـك عبـد العزيـز جـاءت بدرجـة

(متوسـطة).

ومـن خـال النتائـج التـي تـم عرضهـا حـول واقـع
تسـويق اخلدمـات اجلامعيـة بجامعـة شـقراء؛ فإنـه

يمكـن ترتيبهـا كـا يف اجلـدول التـايل:

جدول9
واقع تسويق اخلدمات اجلامعية بجامعة شقراء
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

م

واﻗﻊ ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ

1

ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ

2.51

0.69

1

2

ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ

2.19

0.70

3

3

ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ

2.24

0.71

2

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم

2.31

0.66
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يوضـــح اجلـــدول ( )9أن تســـويق اخلدمـــات

الســـؤال الرابـــع :هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة

(منخفضـــة) بمتوســـط حســـايب بلـــغ ( )2.3

نح ــو واق ــع تس ــويق اخلدم ــات اجلامعي ــة بجامع ــة

اجلامعيـــة بجامعـــة شـــقراء جـــاء بدرجـــة
وبانحـــراف معيـــاري (

 ،)0.حيـــث جـــاءت

اخلدمـــات التعليميـــة يف املرتبـــة األوىل بمتوســـط

حســـايب (

 ،)2.يليهـــا اخلدمـــات املجتمعيـــة

بمتوســط حســايب ( ،)2.24بينــا جــاءت اخلدمــات
البحثيـــة كأقـــل اخلدمـــات اجلامعيـــة مـــن حيـــث

التســـويق بمتوســـط حســـايب ( .)2. 9وختتلـــف
هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة احلـــاوري وآخـــرون

(2017م) التـــي أشـــارت إىل أن واقـــع التســـويق

للخدمـــات اجلامعيـــة بشـــكل عـــام (غـــر حمقـــق)

بجامعـــة صنعـــاء.

إحصاﺋيـــة ﰲ تصـــورات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس
شـــقراء تعـــز إىل متﻐـــﲑات :اجلنـــس ،ونـــوع

الكليـــة ،واخلـــﱪة األكاديميـــة؟
أوال /باﺧتﻼف متﻐﲑ اجلنس:

للكش ــف ع ــا إذا كان ــت هن ــاك ف ــروق ذات دالل ــة
إحصائيـــة يف اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة

نحـــو تســـويق اخلدمـــات اجلامعيـــة بجامعـــة

شـــقراء باختـــاف (اجلنـــس)؛ تـــم اســـتخدام

اختبـــار (ت) لعينتـــن مســـتقلتن (Independent

) ،Sample T-Testكـــا يـــي:

جدول10

اﺧتبار )ت( لتوضيﺢ الفروق ﰲ متوسطات استجابات أفراد العينة باﺧتﻼف متﻐﲑ )اجلنس(
ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ

اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ

اﻟﻌﺪد

ﺗﺴــﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣـــــــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿــﺔ
ﺗﺴــﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣـــــــﺎت
اﻟﺒﺤﺜﯿــﺔ
ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ

اﻟﻤﺘﻮﺳــــــــــﻂ اﻻﻧﺤـــــــــــﺮاف
اﻟﻤﻌﯿــﺎري
اﻟﺤﺴــﺎﺑﻲ

ذﻛﺮ

156

2.38

0.70

أﻧﺜﻰ

57

2.85

0.53

ذﻛﺮ

156

2.11

0.65

أﻧﺜﻰ

57

2.43

0.78

ذﻛﺮ

156

2.14

0.70

أﻧﺜﻰ

57

2.49

0.68

ذﻛﺮ

156

2.21

0.65

أﻧﺜﻰ

57

2.59

0.62
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ﻗﯿﻤﺔ ت

درﺟـــــــﺔ ﻣﺴﺘـــــــــﻮى
اﻟﺪﻻﻟــﺔ
اﻟﺤﺮﯾــﺔ

4.629

211

0.001

2.973

211

0.001

3.249

211

0.001

3.820

211

0.001
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يوضــح اجلــدول ( )10أن هنــاك فرو ًقــا ذات

النتيجــة مــع دراســة احلــاوري وآخــرون (2017م)؛
والتــي بينــت أن هنــاك فرو ًقــا ذات داللــة إحصائيــة

االســتبانة الثاثــة املتعلقــة بتســويق اخلدمــات

صنعــاء تعــزى ملتغــر النــوع ولصالــح الذكــور.

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى (  )0.0فأقــل بــن

متوســطات اســتجابات عينــة الدراســة نحــو حمــاور
(التعليميــة ،والبحثيــة ،واملجتمعيــة) ،وكذلــك

نحــو الدرجــة الكليــة لتســويق اخلدمــات اجلامعيــة
باختــاف متغــر (اجلنــس) ،وذلــك لصالــح أعضــاء

هيئــة التدريــس مــن اإلنــاث .وتؤكــد هــذه النتيجــة

عــى أن تصــورات أعضــاء هيئــة التدريــس عــن واقــع

تســويق اخلدمــات اجلامعيــة كانــت لــدى اإلنــاث
بدرجــة أكــر مــن نظرائهــم الذكــور .وختتلــف هــذه

حــول واقــع التســويق للخدمــات اجلامعيــة بجامعــة

ثان ًيا /باﺧتﻼف متﻐﲑ )نوع الكلية(:

للكشــف عــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة
إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة

باختــاف (نــوع الكليــة) اســتخدم الباحــث اختبــار

(ت) لعينتــن

مســتقلتن(Independent Sample

) ،T-Testوذلــك كــا يــي:

جدول11

اﺧتبار )ت( لتوضيﺢ الفروق ﰲ متوسطات استجابات أفراد العينة باﺧتﻼف متﻐﲑ )نوع الكلية(
ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

114

2.69

0.65

99

2.30

0.69

114

2.30

0.72

99

2.07

0.67

ﻋﻠﻤﯿﺔ

114

2.39

0.65

إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ

99

2.06

0.74

114

2.46

0.63

99

2.14

0.67

اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ

ﺗﺴــﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎـــــﺖ ﻋﻠﻤﯿﺔ
ا ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿــﺔ
إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﺗﺴــﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣــــــﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ
اﻟﺒﺤﺜﯿــﺔ
إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ

اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﻜﻠﯿــــــــــﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ
ﻟﺘﺴــﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣــﺎت
إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿــﺔ

اﻟﻌﺪد

يوضــح اجلــدول ( )11أن هنــاك فرو ًقــا ذات

ﻗﯿﻤﺔ ت

درﺟﺔ
اﻟﺤﺮﯾﺔ

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ

4.250

211

0.001

2.335

211

0.001

3.484

211

0.001

3.543

211

0.001

(التعليميــة ،والبحثيــة ،واملجتمعيــة) ،وكذلــك نحــو

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى (  )0.0فأقــل

الدرجــة الكلية لتســويق اخلدمــات اجلامعيــة باختاف

حمــاور االســتبانة الثاثــة املتعلقــة بتســويق اخلدمــات

التدريــس بالكليــات العلميــة.

بــن متوســطات اســتجابات عينــة الدراســة نحــو

متغــر (نــوع الكليــة) ،وذلــك لصالــح أعضــاء هيئــة
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وتـدل هـذه النتيجـة عـى أن تصـورات أعضـاء هيئـة
التدريـس بالكليـات العلميـة عـن واقـع تسـويق
اخلدمـات اجلامعيـة كانـت بدرجـة أكـر مـن نظرائهـم
يف الكليـات اإلنسـانية .ويعـزو الباحـث هـذه النتيجـة
إىل النظـرة التـي حيملهـا أعضـاء هيئـة التدريـس جتـاه
كثـرا مـن
يعولـون عليهـا
الكليـات العلميـة؛ حيـث ّ
ً
الناحيـة اإلنتاجيـة والتطبيقيـة ،ويف حتويـل األفـكار
واالبتـكارات إىل منتجـات جتاريـة ذات عوائـد ماديـة؛
ممـا يعنـي حاجتهـا أكثر إىل تسـويق منتجاهتـا وخدماهتا.
وتتفـق هـذه النتيجة مع دراسـة العتيبـي (1435ه) التي
ذكـرت أن هناك فرو ًقـا ذات داللة إحصائيـة حول واقع
تسـويق اخلدمات اجلامعيـة ومؤرشات القدرة التنافسـية

باختـاف الكليـة ،وذلـك لصالـح الكليـات التطبيقية.
بينـا ختتلف هـذه النتيجة مع دراسـة احلـاوري وآخرون
(2017م) التـي أشـارت إىل أن هناك فرو ًقـا ذات داللة
إحصائيـة حـول واقـع التسـويق للخدمـات اجلامعيـة
بجامعـة صنعاء تعـزى ملتغـر الكلية ولصالـح الكليات
اإلنسانية.
ثال ًثا /باﺧتﻼف متﻐﲑ )اخلﱪة األكاديمية(:
للكشـف عا إذا كانت هناك فـروق ذات داللة إحصائية
يف اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة باختـاف (اخلـرة
األكاديميـة) تـم اسـتخدام حتليـل التبايـن األحـادي
وذلـك عـى النحـو التايل:

جدول )(12
حتليل التباين األحادي لتوضيﺢ الفروق ﰲ متوسطات استجابات أفراد العينة باﺧتﻼف اخلﱪة األكاديمية
ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ

ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ

ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ

ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

0.445

2

0.222

داﺧﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

101.755

210

0.485

اﻟﻤﺠﻤﻮع

102.200

212

ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

2.074

2

1.037

داﺧﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

102.667

210

0.489

اﻟﻤﺠﻤﻮع

104.741

212

ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

3.166

2

1.583

داﺧﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

103.817

210

0.494

اﻟﻤﺠﻤﻮع

106.983

212

ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

1.166

2

0.583

داﺧﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

92.376

210

0.440

اﻟﻤﺠﻤﻮع

93.542

212

ﻗﯿﻤﺔ ف
0.459

2.121

3.202

1.325

636

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
0.632

0.123

0.043

0.268

ﻋبد ﺍﺠﻤﻟﻴد ﺑﻦ ﺳلﻤﻲ ﺍلروقﻲ :ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ هﻴﺌﺔ ﺍلﺘدﺭﻳﺲ ﳓﻮ وﺍقﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳋدﻣﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﻘرﺍﺀ
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يوضـــح اجلـــدول ( )12أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات

( ،)0.2 8ومجيعهـــا قيـــم أكـــر مـــن (  )0.0أي
غـــر دالـــة إحصائيـــ ًا .يف حـــن توجـــد فـــروق ذات

تســـويق اخلدمـــات اجلامعيـــة وأبعادهـــا املتمثلـــة

متوس ــطات اس ــتجابات أف ــراد عين ــة الدراس ــة نح ــو

داللـــة إحصائيـــة بـــن متوســـطات اســـتجابات
أف ــراد عين ــة الدراس ــة وب ــن الدرج ــة الكلي ــة لواق ــع

يف (اخلدمـــات التعليميـــة واخلدمـــات البحثيـــة)
باختـــاف متغـــر (اخلـــرة األكاديميـــة) ،حيـــث

بلغـــت قيمـــة مســـتوى الداللـــة لألبعـــاد عـــى

التـــوايل ( ،)0. 23 ،0. 32وللدرجـــة الكليـــة

داللـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى (  )0.0بـــن
واقـــع تســـويق (اخلدمـــات املجتمعيـــة) باختـــاف

متغـــر اخلـــرة األكاديميـــة .ولتحديـــد اجتـــاه هـــذه
الف ــروق ت ــم اس ــتخدام اختب ــار أق ــل ف ــرق معن ــوي

( ،)LSDوذلـــك كـــا يـــي:

جدول )(13

اﺧتبار أقل فرق معنوي ) (LSDللفروق ﰲ وجهات نﻈر أفراد عينة الدراسة
باﺧتﻼف )اخلﱪة األكاديمية(

اﻟﺨﺒﺮة
اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

أﻗﻞ
ﻣﻦ 5
ﺳﻨﻮات

 5إﻟﻰ
أﻗﻞ ﻣﻦ
10
ﺳﻨﻮات

10
ﺳﻨﻮات
ﻓﺄﻛﺜﺮ

أﻗﻞ ﻣﻦ 5
ﺳﻨﻮات

39

2.50

0.76

-

*0.31

*0.33

 5إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 10ﺳﻨﻮات

96

2.19

0.68

*0.33

-

 10ﺳﻨﻮات
ﻓﺄﻛﺜﺮ

78

2.17

0.70

*0.33

-

* دال عند مستو )(0.05

يوضـــح اجلـــدول ( )13أن الفـــروق جـــاءت

األقـــل يـــرون أمهيـــة تســـويق اخلدمـــات

(أقـــل مـــن 5ســـنوات) بمتوســـط حســـايب

األخ ــرى باعتب ــار أهن ــا خدم ــات مت ــس املجتم ــع

لصالـــح أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ممـــن خرهتـــم

( )2. 0وبانحـــراف معيـــاري (  .)0.7وقـــد

يرجـــع الســـبب يف ذلـــك إىل أن ذوي اخلـــرة

املجتمعي ــة أكث ــر م ــن اخلدمــــــــ ــات اجلامعي ــة
بشـــكل مبـــارش ويتضــــــــح تأثرهـــا بشـــكل

أكـــر.
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توصيات الدراسة:

بنــا ًء عــى النتائــج التــي قدمتهــا الدراســة؛ فــإن

الباحــث يــويص بــأن يعمــل صنــاع القــرار

البحــث األجنبيــة املتطــورة يف هــذا املجــال.

	-تقديــم الدعــم املناســب لألبحــاث العلميــة
واالبتــكارات ،وحتفيــز املشــاريع املتميــزة

واملســؤولني بجامعــة شــقراء عــى الرفــع مــن مســتوى

تســويق اخلدمــات اجلامعيــة يف جماالهتــا الثــاث:
نظــرا ألمهيتــه
التعليميــة ،والبحثيــة ،واملجتمعيــة؛
ً
وتأثرياتــه اإلجيابيــة عــى اجلامعــة واملجتمــع .ويمكــن

أن يتــم ذلــك مــن خــال تبنــي اجلامعــة لعــدد مــن
اإلجــراءات التــي تتنــاول آليــة تســويق خدماهتــا

اجلامعيــة ،وذلــك عــى النحــو التــايل:

وبــراءات االخــراع.

ثالثا /فيام يتعلق بمجال اخلدمات املجتمعية:

	-اإلرساع يف اســتكامل املبــاين واملرافــق اجلامعيــة يف
مجيــع املحافظــات التــي ختدمهــا اجلامعــة.

	-عقــد الــراكات مــع رجــال األعــال
واملؤسســات املجتمعيــة للحصــول عــى دعمهــم

أوال /فيام يتعلق بمجال اخلدمات التعليمية:

يف اســتكامل مرافــق اجلامعــة؛ ليتمكــن العمــاء

	-التواصــل مــع القطــاع اخلــاص وتفعيــل دوره

-ســواء الطلبــة أو أفــراد املجتمــع املحــي -مــن

يف جمــال اســراتيجياهتا التســويقية خلدماهتــا

	-توفــر االستشــارات العلميــة والتدريبيــة يف

للحصــول عــى املزيــد مــن الدعــم للجامعــة
التعليميــة.

االســتفادة منهــا.

شــتى املجــاالت والتخصصــات ،وإتاحتهــا

	-التعــاون مــع اجلامعــات األجنبيــة املتميــزة يف
تقديــم بعــض الربامــج األكاديميــة.

	-الســعي إىل رفــع مســتوى الربامــج األكاديميــة،
واحلصــول عــى االعتــاد الرباجمــي هلــا.

للمســتفيدين مــن أفــراد املجتمــع.

رابعــا /أن تعمــل اجلامعــة عــى إنشــاء وحــدة
لتســويق اخلدمــات اجلامعيــة وتزويدهــا بالكــوادر
البرشيــة املؤهلــة ،والعمــل عــى تدريبهــم للرفــع

ثانيا /فيام يتعلق بمجال اخلدمات البحثية:

	-تقديــم املســاعدة الالزمــة للباحثــن ليتمكنــوا
مــن حتويــل أفكارهــم وابتكاراهتــم إىل منتجــات

جتاريــة تعــود بالنفــع عــى اجلامعــة واملجتمــع.

	-العمــل عــى تطويــر اخلدمــات البحثيــة التــي

مــن كفاءهتــم؛ باإلضافــة إىل هتيئــة املــكان املناســب

للوحــدة ،وتزويدهــا بــا حتتــاج إليــه مــن جتهيــزات
ماديــة وتقنيــة .ويمكــن أن تتضمــن مهــام الوحــدة مــا
يــي:

تقدمهــا اجلامعــة مــن خــال االســتعانة بمراكــز
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 1 .إعــداد اخلطــة التشــغيلية الســنوية لعمــل
الوحــدة.

عبد اجمليد بن سلمي الروقي :تصورات أعضاء هيئة التدريس حنو واقع تسويق اخلدمات اجلامعية جبامعة شقراء

 2 .إنشــاء قاعــدة معلومــات عــن العمــاء
واملســتفيدين مــن خدمــات اجلامعــة.

3 .التواصــل الفعــال مــع العمــاء واملســتفيدين يف
املحافظــات التــي يغطيهــا النطــاق األكاديمــي

لتحديــد احتياجاهتــم مــن اخلدمــات اجلامعيــة،
والعمــل عــى تلبيتهــا باملســتوى املطلــوب.

4 .إعــداد األدلــة اإلرشــادية للجهــات املســتفيدة
مــن اخلدمــات اجلامعيــة.

 5 .التعريــف باخلدمــات اجلامعيــة التــي تقدمهــا
اجلامعــة ووضــع اخلطــط التســويقية هلــا.

 6 .إجــراء الدراســات واســتطالعات الــرأي التــي
تقيــس مــدى رضــا املســتفيدين مــن خدمــات
اجلامعــة ،والعمــل عــى الرفــع مــن مســتوى هــذه
اخلدمــات وجودهتــا.

املصادر واملراجع
ً
أوال /املصادر واملراجع العربية:
البكــري ،ثامــر (2006م) .التســويق أســس ومفاهيــم
عــان :دار اليــازوري العلميــة.
معــارصة،
ّ
بــدروس ،وفــاء زكــي (2017م) .ســيناريوهات مقرتحــة
ملســتقبل تســويق اخلدمــات التعليميــة باجلامعــات
املرصيــة يف ضــوء نــاذج بعــض اجلامعــات األجنبيــة.
املجلــة الرتبويــة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة ســوهاج،)47( ،
.429-525
تاجــر ،عائشــة وادي هنــار (2010م) .معوقــات تســويق
اخلدمــات التعليميــة اجلامعيــة بالتطبيــق عــى جامعــة
أم درمــان اإلســامية .رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
كليــة الدراســات العليــا ،جامعــة النيلــن ،اخلرطــوم.
جــاد الــرب ،ســيد حممــد (2010م) .إدارة اجلامعــات
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ومؤسســات التعليــم إســراتيجيات التطويــر ومناهــج
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The Effectiveness of Infographics-Based Activities on Developing Intermediate School Students’ Achievement in Jurisprudence (Fiqh) Course and their
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Abstract:: The study aimed to identify the effectiveness of activities based on infographics in developing Intermediate School students’ achievement in jurisprudence
(fiqh) course and their attitudes towards it. The study used the experimental method with its quasi-experimental design. The study sample consisted of (60) students
who were divided into two experimental and control groups. The control group was taught traditionally, whereas the experimental group was taught using activities
based on infographics. The study used the achievement test as an instrument and the attitude scale towards fiqh course.
The study results showed statistically significant differences, at the (0.05) level, between the mean scores of students in the experimental group and the control group
in the post achievement test, at the levels of recall, understanding and application, in favour of experimental group students. The results also showed statistically
significant differences, at the (0.05) level, between the mean scores of students in the experimental group and those of the control group, in the post-measurement of
students’ attitudes towards fiqh course in favour of the experimental group students.
Keywords: activities, attitude, infographics, jurisprudence (fiqh) course.
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مقدمة:

واألنشــطة التعليميــة تســهم يف حتقيــق أهــداف

يشــهد العــر احلــايل تطــورات حديثــة ،وهــذه

العمليــة التعليميــة ،وإيصــال أهــداف الــدروس

األمــر الــذي يتطلــب توظيــف ذلــك يف العمليــة

واحلياتيــة للمتعلمــن ،فلــم يعــد الرتكيــز عــى الكتاب

التطــورات أحدثــت تغــر ًا يف شــتى جمــاالت احليــاة؛
التعليميــة بــا يســهم يف حتقيــق أهدافهــا ،وحيقــق لــدى

املتعلمــن أفضــل املعــارف واملهــارات مــع مراعــاة
الفــروق الفرديــة بينهــم.

للمتعلمــن؛ نظــرا الهتاممهــا باجلوانــب العمليــة
املــدريس فحســب؛ بــل صــار النشــاط جــزء ًا رئيسـ ًا يف

العمليــة التعليميــة ،ولبنــة مهمــة تســعى إىل إجيابيــة
املتعلــم ونشــاطه ،وبحثــه عــن املعرفــة ،كــا تســهم

وحتتــل الرتبيــة اإلســامية يف مجيــع مراحــل التعليــم

األنشــطة يف دعــم العمليــة التعليميــة مــن خــال ربــط

وغاياتــه ،والنهــوض بمســتوى األمــة اإلســامية

وإذا كانــت طــرق التدريــس االعتياديــة قــد أغفلــت

أمهيــة كبــرة ومنزلــة خاصــة لتحقيــق أهــداف التعليم
والرقــي هبــا؛ ليحقــق الســعادة لإلنســان يف دنيــاه

وآخرتــه ،كــا أن تدريــس الرتبيــة اإلســامية يتضمــن

تنميــة املتعلــم ورعايتــه واالهتــام بــكل اجلوانــب
اجلســمية والعقليــة واالنفعاليــة واالجتامعية ،ويشــجع

املعلــم عــى اســتخدام كل مــا يســاعده لبلــوغ أهــداف

مادتــه ،بــا ال خيتلــف مــع طبيعتهــا وال يقتــر عــى

املــادة الدراســية باحليــاة (اهلاشــمية.)2010،

دور املتعلــم يف عمليــة التدريــس؛ فقــد أولــت الطــرق
احلديثــة اهتاممــ ًا كبــر ًا بطبيعــة املتعلــم وحاجاتــه

واهتامماتــه ،ومراعــاة العديــد مــن املبــادئ الرتبويــة

التــي تســهم يف إعــداد شــخصية متوازنــة ومتكاملــة

للمتعلــم (اجلهيمــي، )2009،كــا اهتمــت طــرق
التدريــس احلديثــة باألســاليب البرصيــة وتوظيفهــا

تزويــد املتعلــم باملعرفــة( .املالكــي ،2015،ص.)15

يف العمليــة التعليميــة (أبوزيــد ،)2016 ،ومنــذ

بدراســة العبــادات واملعامــات ،وعــى هــذا تتضــح

اللغــة ،وأصبحــت هنــاك عالقــة فنيــة جوهريــة

ومقــرر الفقــه أحــد فــروع الرتبيــة اإلســامية ،و ُيعنــى

أمهيــة مقــرر الفقــه يف حيــاة التلميــذ بشــكل عــام،

ويف العمليــة التعليميــة بشــكل خــاص ،كــا تتضــح

أمهيتــه للتالميــذ يف كونــه يعمــل يف انســجام تــام مــع

بقيــة املــواد األخــرى لتكويــن شــخصية املتعلــم،
فهــو مرتبــط بالقــران الكريــم وتفســره وباحلديــث

الرشيــف والعلــم بــه باعتبارمهــا أهــم مصدريــن مــن
مصــادر الترشيــع اإلســامي (الفقيــه.)2015 ،

ظهــور الكتابــة حصــل تعايــش بــن الصــورة وبــن
بينهــا ،يف ســياقها يتكامــل ويتداخــل ك ً
ال منهــا مجاليـ ًا

ودالليـ ًا ،حيــث تقــوم عــى التعبــر مــن خــال ثنائيــة
الشــكل واملضمــون؛ فيكــون هلــا محوالهتــا الدالليــة
واإلحيائيــة ،وتأخــذ تداعيتهــا املعنويــة ،وقــد شــهدت

هــذه العالقــة بينهــا تطــورا بتطــور أشــكال التواصــل
االجتامعيــة وغريهــا مــن املجــاالت ،فنجدمهــا

تالزمــا معــا يف التعليــم ووســائل اإلعــام وغريهــا،
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ولذلــك ينبغــي اســتثامر هــذه العالقــة ممــا حيقــق

املعلوماتيــة أداة مفيــدة للتعليــم يف الفصول الدراســية؛

تكامــل األدوات ،األدوات (عبدالرمحــن وآخــرون،

بيانــات معقــدة بصيغــة ميــرة ومشــوقة مــن الناحيــة

التكامــل اخلــاق بينهــا ،بشــكل يتــم مــن خاللــه

،)2016إذ يعــد مــن الــروري كــا تشــر دراســة
الزهــراين( )2018إىل احتــواء املنهــج الــدرايس عــى
صــور ورســومات وأشــكال تقــوم بمســاعدة كل

مــن املعلــم والطالــب عــى التعامــل مــع املعلومــات
املعقــدة والصعبــة لتحويلهــا إىل أشــياء حمسوســة
وواضحــة.

حيــث يقــدم املخطــط املعلومــايت عــايل اجلــودة

اجلامليــة تســاعد الطــاب عــى فهــم املعلومــات

برسعــة أكــر) ، (Sudakov, etal.,2016وتعــده أبــو

زيــد ( )2016فنــا مبتكــرا وطريقــة خالقــة لفهــم
املحتــوى ،وتوضيــح الرســالة لألفــراد؛ فهــذا الفــن

ال يعــد فقــط جمــرد أرقــام ورســومات بيانيــة أو

تصاميــم؛ إنــا هــو مــواد ودراســات بحثيــة معقــدة

ويف الوقــت احلــارض أصبــح هنــاك متيــز ملحــوظ يف

تــم تبســيطها وحتليلهــا وإخراجهــا بشــكل تصويــري

واألســاليب احلديثــة التــي تســتخدم يف التعليــم مــن

جوه��ر املوض��وع ،حي��ث تش�ير دراس��ة)

احليــاة التعليميــة للمتعلمــن ،حيث تطــورت األدوات

مبســط لتســهل عــى القــارئ التمعــن والنظــر يف
(Gallagher,

أجــل تقديــم املعلومــات برسعــة ،بغــض النظــر عــن
الزمــان واملــكان ،وبــدالً مــن حماولــة رشح حــدث أو

حتســن اســتيعاب املفاهيــم املعقــدة وفهمهــا ،ولقــد

يمكــن توفريهــا بتدفــق معــن ،وبمســاعدة تصميــم

أشــكاال جديــدة يف تصميــم هــذه األدوات وتطبيقهــا،

معلومــات ،أو بيانــات أو حمتــوى يف ســياق تقليــدي،
معــن واســتخدام أشــكال برصيــة خمتلفــة مثــل
الكتابــة والرســم والتلويــن واألشــكال التوضيحيــة
والصــوت والفيديــو ،وهــذا مــا يمكــن أن تعــرف بــه

املخططــات املعلوماتيــة( .(Taspolat et al., 2017

) et al, 2017إىل أن املخططــات املعلوماتيــة تســهم يف
ســهل اســتخدام املخططــات املعلوماتيــة يف التعليــم

كــا أهنــا مفيــدة وجذابــة وتســاعد يف بقــاء املعلومــة
لــدى املتعلــم ،وتؤكــد الدهيــم (2016م) أن دجمهــا
يف املنهــج يســاعد عــى تركيــز انتبــاه املتعلــم وإثارتــه

وتشــجيعه وتوضيــح العالقــة لــه بــن العنــارص ،فــإذا

واملخططــات املعلوماتيــــــــة أو مــــــــا يســمى

تــم توظيفهــا و تصميمهــا بطريقــة مناســبة ،ســهلت

املعلوماتيــــــة  ، Information Designأو البيانــات

تواجــه العمليــة التعليميــة ،وأصبــح التعلــم أكثــر

باإلنفوجرافيــــــك  ،Infographicsأو التصاميــم
التصويريــة التفاعليــة  visualization Dataعــى مــدى

الســنوات العــر املاضيــة ،أصبحــت طريقــة شــائعة

لعــرض معلومــات موجــزة ،حيــث تعــد املخططــات

مواجهــة الكثــر مــن املشــكالت والتحديــات التــي

فعاليــة.

واملخـططــــات املعلوماتيــة واحــــدة مــن البيــــئات

التعليــــمية اجلديــــدة املستخدمة لتوفري املعلومــــات
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لقـرائـــها بطريقــة مرئيــة ،كـــا أصبـــح استخـــدام

أهدافهــا ،كــا أكــدت دراســة القــرين ( )2013أن

التعليميــة؛ حيــث إهنــا تعــد واحــدة مــن املــواد

يواجــه املتعلــم صعوبــة يف تعلمهــا بالطــرق اجلامــدة

املخـــططات املعـــلوماتية أكثــر انتشـــار ًا يف البيئــات
التعليميــة األساســية التــي جتعــل التعلــم أكثــر

بقــاء ) ،(Yildirim, 2016كــا متتــاز بمراعــاة وتنميــة
اجلانــب الوجــداين للمتعلمــن ، (Alrwele, 2017) .و

يعــد اجلانــب الوجــداين لــدى املتعلــم جانبــا أساســيا

ينبغــي االهتــام بتناولــه بالدراســة الرتبويــة لتحديــد

ســبل تنميتــه ،وتربز أمهيــة تنميتــه يف العمليــة التعليمية

مقــرر الفقــه يشــتمل عــى مفاهيــم ومهــارات قــد
التــي تعتمــد عــى احلفــظ والتلقــن ،فقــد أصبحــت

هنــاك حاجــة ملحــة الســتخدام أســاليب تدريســية
حديثــة ومتنوعــة لتدريــس الفقــه؛ باإلضافــة إىل

اهتــام الرتبيــة اإلســامية بتفعيــل مواقــف التعليــم

والتعلــم ،والتأكيــد عــى رضورة ممارســة النشــاط

(املالكــي)2005،؛ وحيــث إن املحتــوى الــدرايس

تنميــة إجيابيــة نحــو مــا يتعلمــه ،كــا يعــد مقــرر الفقــه
جمــاالً خصب ـ ًا لتنميــة اجتاهــات إجيابيــة لــدى املتعلــم

حيتاجهــا التلميــذ مــن خــرات ومواقــف؛ لــذا

النفــس (الناجــم .)2013،

النشــاط مــن صميــم العمــل التدريــي ،وليــس جمــرد

نحــو دراســته ،فهــو مقــرر هتذيــب للخلــق وتزكيــة

ال يكفــي وحــده لتغطيــة كل االحتياجــات التــي
فاألنشــطة هــي املتممــة هلــذه العمليــة؛ ممــا يؤكــد أن

عامــل ثانــوي ال قيمــة لــه( ،القحطــاين،)2014،

خلفية مشكلة الدراسة:

ومــن خــال خــرة الباحــث العمليــة ،فقــد

تشــكل التقنيــة جــزء ًا كبــر ًا مــن حياة املتعلــم يف هذا

عمــل لتدريــس املرحلــة املتوســطة ،و الحــظ

يتلقــى مــن خالهلــا أســاليب متنوعــة يف التعلــم؛

االعتياديــة ،وعــدم التجديــد يف أســاليب تقديــم

الوقــت ،ومــع تنــوع مصــادر املعرفــة أصبــح الطالــب

حيــث أســهمت التقنيــة يف تنوعهــا ،وبنــاء عــى هــذا؛
فــإن توظيفهــا يف العمليــة التعليميــة يســاعد لتنميــة

التحصيــل املعــريف واالجتــاه اإلجيــايب نحــو مــا يتعلمــه
املتعلــم ،واألنشــطة التعليميــة ،كــا تذكــر دراســة

حســن والعتيبــي ( )2015مصــدرا مهــا مــن مصــادر

التعلــم ،ومــن الوســائل املهمــة للتعبــر عــن قــدرات
ومواهــب وانفعــاالت املتعلــم؛ لــذا كان تقديمهــا
بطريقــة حديثــة وجذابــة أمــرا مســاعدا لتحقيــق

ممارســة معلمــي الرتبيــة اإلســامية للطــرق
األنشــطة التعليميــة يف الرتبيــة اإلســامية عمومــا,

ومقــرر الفقــه خصوصــ ًا ،مــع إغفاهلــم ألنشــطة
املوضوعــات الدراســية ،لكــن األنشــطة التعليميــة

كــا أشــار املوســوي(  )2010تســعى لتطويــر
شــخصية الطالــب وتنميــة معرفتــه ومهاراتــه ،وقــد

أكــدت دراســة أكــرم ( )2013أنــه مــن الــروري

أن تتنــوع طــرق تقديــم األنشــطة لتخلــق ولتنمــي
اإلبــداع والدافعيــة لــدى املتعلمــن.
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املخططــات املعلوماتيــة لتنميــة التحصيــل املعــريف

ســعي ًا يف تفعيــل األنشــطة هلــذا املقــرر ليصبــح
املتعلــم عنــر ًا فعــاالً ومشــارك ًا إجيابيــ ًا يف عمليــة

طــاب املرحلــة املتوســطة يف مقــرر الفقــه.

يف الســؤال الرئيــس التــايل :مــا فاعليــة أنشــطة قائمــة

املخططــات املعلوماتيــة لتنميــة االجتاهــات لــدى

يف املســتويات (التذكــر ،الفهــم ،التطبيــق) لــدى

-التعــرف عــى فاعليــة األنشــطة القائمــة عــى

التعلــم؛ فقــد جــاءت فكــرة الدراســة والتــي متثلــت

عــى املخططــات املعلوماتيــة لتنميــة حتصيــل طــاب

املرحلــة املتوســطة يف مقــرر الفقــه واجتاهاهتــم نحــوه؟
أسئلة الدراسة:

ســعت الدراســة احلاليــة لإلجابــة عــن األســئلة

طــاب املرحلــة املتوســطة نحــو مقــرر الفقــه.
أمهية الدراسة:

تكمن أمهية الدراسة احلالية فيام ييل:

1.إفــادة معــدي ومطــوري املناهــج الدراســية
ملعرفــة مــدى فاعليــة املخططــات املعلوماتيــة يف

التاليــة:

-مــا فاعليــة األنشــطة القائمــة عــى املخططــات

التدريــس.

املســتويات (التذكــر ،الفهــم ،التطبيــق) لــدى

احلديثــة وتوظيفهــا يف صالــح العمليــة التعليميــة.

املعلوماتيــة لتنميــة التحصيــل املعــريف يف

2.مســامهة الدراســة يف االســتفادة مــن التوجهــات

طــاب املرحلــة املتوســطة يف مقــرر الفقــه؟

3.اســتخدام الدراســة للمخططــات املعلوماتيــة

-مــا فاعليــة األنشــطة القائمــة عــى املخططــات

لتدريــس الفقــه قــد يســهم يف إعــداد دراســات

املرحلــة املتوســطة نحــو مقــرر الفقــه؟

املقــررات العامــة وتوظيفهــا يف جمــاالت أخــرى.

املعلوماتيــة لتنميــة االجتاهــات لــدى طــاب

وبحــوث يف فــروع الرتبيــة اإلســامية األخرى أو

4.مســامهة الدراســة يف تطويــر األســاليب
املســتخدمة وتنوعهــا لــدى املعلمــن يف تقديــم

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:

التعــرف عــى األنشــطة القائمــة عــى املخططــاتاملعلوماتيــة لتنميــة التحصيل املعريف يف املســتويات

(التذكــر ،الفهــم ،التطبيــق) لــدى طــاب املرحلة
املتوســطة يف مقــرر الفقــه واجتاهاهتــم نحــوه.

األنشــطة التدريبيــة.
حدود الدراسة:

اقترصت الدراسة احلالية عىل احلدود التالية:

التعــرف عــى فاعليــة األنشــطة القائمــة عــى647
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الفقــه لطــاب الصــف الثــاين املتوســط والقائمــة

احلــدود املكانيــة :تــم تطبيــق هــذه الدراســة يف

عــى املخططــات املعلوماتيــة يف وحــديت (منزلــة

احلــدود البرشيــة :طــاب الصــف الثــاين

-املخططــات املعلوماتيــة ( :)Infographicتقنيــة

منطقــة القصيــم (حمافظــة البكرييــة).

املتوســط املنتظمــون يف املــدراس احلكوميــة يف
حمافظــة البكرييــة.

الــزكاةورشوطوجوهبــا)و(األمــوالالزكويــة).

تعتمــد عــى التمثيــل البــري للمعلومــات
اللفظيــة والنصيــة عــى شــكل صــور ،وتســتخدم

احلــدود املوضوعيــة :تــم تطبيــق الدراســة احلاليــة

الرســوم واألشــكال واخلطــوط والصــور

وجوهبــا) والوحــدة الثانيــة (األمــوال الزكويــة)

تصميمهــا بشــكل ثابــت أو متحــرك أو تفاعــي

لتدريــس الوحــدة األوىل (منزلــة الــزكاة ورشوط

مــن مقــرر الفقــه للصــف الثــاين املتوســط الفصل

الــدرايس األول للعــام الدرايس1441هـــ ،نظــرا

الشــتامهلا عــى عــدد مــن املفاهيــم واألحــكام
والــروط التــي يناســب وضعهــا ضمــن
األنشــطة القائمــة عــى املخططــات املعلوماتيــة،

كــا أن الدراســة تقتــر عــى مســتويات
التحصيــل (التذكــر ،الفهــم ،التطبيــق).

مصطلحات الدراسة:
-األنشــطة

لتوضيــح األفــكار اللفظيــة ويمكــن أن يتــم
(املــاح واحلميــداوي.)2018،

-

ويعرفهــا الباحثـــــان إجرائيــا :تصميــم

أنشــطة قائمــة عــى دمــج النــص ،والصــورة،

والرســومات الثابتــة بمقــرر الفقــه يف وحــديت

(منزلــة الــزكاة ورشوط وجوهبــا) و(األمــوال
الزكويــة)؛ لتســاعد عــى توضيــح املعنــى وتقديــم
املعلومــة بشــكل مبســط للمتعلــم ليســهل

اســتيعاهبا ،وجييــب الطالــب عــى األســئلة التــي
وضعــت لــه.

 :)Instructionalعبــارة

-التحصيــل ( :)Achievementيعرفــه عــام

بــإرشاف مبــارش مــن معلمــه وتوجيهــه،
ليســاعده عــى اكتســاب خمــرج تع ّلمــي معــريف أو

ويكتســبه مــن درجــة أو مســتوى النجــاح الــذي

)activities

عــن جهــد عمــي منظــم ،يقــوم بــه املتعلــم

مهــاري مرتبــط بأهــداف املنهــج املــدريس املقــرر،

(الشــيدي.)2008،

ويعرفهــا الباحثــان إجرائيــا :جمموعــة األنشــطةالتــي يامرســها الطالــب أثنــاء دراســته ملقــرر
648

( ،2000ص )305بأنــه« :مــا حيققــه الفــرد
يصــل إليــه يف مــادة دراســية أو جمــال تعليمــي أو

تدريبــي معــن».

ويعرفــه الباحثــان إجرائيــا بأنــه :مــا حيصــل عليــهطــاب الصــف الثــاين املتوســط مــن خــال
درجــات االختبــار التحصيــي لوحــديت (منزلــة
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الــزكاة ورشوط وجوهبــا) و(األمــوال الزكويــة)

وغريهــا ،وتعــد األنشــطة التعليميــة مــن مكونــات

الدراســة عــى مســتوى التذكــر والفهــم والتطبيــق

أهدافــه ،إذ هــي مصاحبــة لتنفيــذ املنهــج؛ إذ يعرفهــا

بمقــرر الفقــه ،املعــد يف هــذه الدراســة ،وتقتــر
مــن مســتويات (بلــوم) املعرفيــة.

املنهــج املــدريس التــي تســهم بــدور كبــر لتحقيــق
الراســبي( )2010و الفتــاوي(  )2006بأهنــا كل مــا

-االجتــاه ) :)Attitudeعرفـ�ه ألبـ�ورت ()Allport

يقــوم بــه املعلــم واملتعلــم داخــل الفصــل الــدرايس

مــن االســتعداد العقيل-العصبــي ،تنتظــم مــن

وتأثــرات اخلــرات املــراد للمتعلــم اكتســاهبا

كــا عنــد الدريــج وآخريــن(2011م) بأنــه حالــة
خــال خــرة الفــرد ،وتوجــه اســتجابته نحــو
موضــوع أو موقــف معــن.

أو خارجــه لتحقيــق األهــداف الرتبويــة املنشــودة
وإضافــة جانبــي املتعــة والتشــويق لــكل مــا يتعلمــه

املتعلــم ،وتشــمل األنشــطة التعليميــة كل اإلجــراءات

-ويعرفــه الباحثــان إجرائيــا بأنــه :مــا يشــعر بــه

التعليميــة والنشــاطات التــي يقــوم هبــا املتعلــم أو

الفقــه يف دراســتهم وعالقتهــم بــه ســوا ًء إجيابــ ًا

ويعرفهــا الســلخي ( )2004بأهنــا كل مــا يقــوم

طــاب الصــف الثــاين املتوســط ويظهــروه ملقــرر
أو ســلب ًا ،وذلــك بعــد دراســتهم الوحدتــن
املتضمنتــن ألنشــطة قائمــة عــى املخططــات

املعلوماتيــة ،وذلــك اســتناد ًا ملــا حيصــل عليــه

الطالــب مــن درجــة مــن خــال مقيــاس االجتــاه

يف هــذه الدراســة.

املعلــم أو مهــا معــا.

بــه املتعلــم أو املتعلمــون مــن العمليــات العقليــة
واملامرســات العمليــة يف املواقــف التعليميــة املختلفــة؛

والتــي تتناســب مــع رغبتهــم احلقيقيــة وميوهلــم

بغــرض حتقيــق األهــداف التعليميــة املنشــودة،
ويعرفهــا جوارنــه( )2006والدومــاين()2007
أيضــا بأهنــا ذلــك اجلهــد الــذي يقــوم بــه املتعلــم
داخــل غرفــة الصــف أو خارجهــا ســواء كان عقلي ـ ًا

أدبيات الدراسة:

أو بدني ـ ًا بغيــة حتقيــق وإنجــاز هــدف معــن يســاعد

أوال :األنشطة التعليمية:

مفهوم األنشطة التعليمية:

عــى تنميــة املتعلــم يف مجيــع جوانــب نمــوه ،أو قــد

شــاع اســتخدام مصطلــح األنشــطة التعليميــة يف

ينعكــس عــى ســلوكه ســواء أكان هــذا حتــت إرشاف

الشــيدي(  ،)2008واســتخدم للداللــة عــى مــا كان

( )2016بأهنــا كل األعــال التــي خيطــط هلــا ،ويقــوم

الفــرة األخــرة يف امليــدان الرتبــوي كــا يشــر إليــه
يكلــف بــه املعلمــون طالهب ـم ,وشــاعت مصطلحــات

أخــرى كالتامريــن واملحفوظــات والواجبــات

املعلــم أو بدونــه .ويعرفهــا كل مــن العقــايب واهلواملــة

هبــا املتعلــم داخــل الصــف الــدرايس حتــت إدارة
املعلــم وإرشافــه وتوجيهــه.
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وذكــرت البهــي ( )2017بــأن هنــاك مســميات

التعليميــة ،كــا أشــار عبــد احلميــد ( )2007إىل مــا

األدبيــات الرتبويــة ،وال يوجــد اتفــاق عــى مســمى

1.ترســيخ القيــم واملعتقــدات الدينيــة واالجتامعيــة

عديــدة وخمتلفــة لألنشــطة التعليميــة وجــدت يف

يــي:

لــدى املتعلمــن.

واحــد ،ومــن هــذه املســميات :األنشــطة املنهجيــة

2.توجيــه املتعلمــن ومســاعدهتم عــى اكتشــاف

االضافيــة واألنشــطة املنهجيــة املصاحبــة ،وهــذان

قدراهتــم وميوهلــم والعمــل عــى تنميتهــا

املســميان ظهــرا يف بدايــة ظهــور حركــة األنشــطة

وحتســينها.

التعليميــة ،ومــن املســميات األنشــطة املدرســية،

3.إتاحــة الفــرص للمتعلمــن لالتصــال بالبيئــة

واألنشــطة الالمنهجيــة ،واألنشــطة الصفيــة،

والتعامــل معهــا لتحقيــق مزيــد مــن التفاعــل

واألنشــطة الالصفيــة ،واألنشــطة احلــرة ،واملامرســات

واالندمــاج.

الرتبويــة ،ومــن خــال عــرض التعريفــات الســابقة؛

4.إتاحــة الفرصــة للمتعلمــن للتدريــب عــى

يتضــح االتفــاق بينهــا ويظهــر مفهــوم األنشــطة

األســلوب العلمــي واكتســاب القــدرة عــى

التعليميــة؛ إذ تشــمل اجلهــد العقــي والبــدين والتفاعل

البحــث والتجديــد واالبتــكار واالســتنتاج.

لــدى املتعلمــن داخــل البيئــة الصفيــة وخارجهــا

5.توظيــف األنشــطة كوســائل تعليميــة مشــوقة

حتــت إرشاف موجــه مــن املعلــم و التخطيــط املســبق

لتنفيــذ املــواد املنهجيــة وترســيخها يف أذهــان

لــه ســعيا لتحقيــق األهــداف املنشــودة.

وقــد شــهدت األنشــطة التعليميــة تطــور ًا واضحــ ًا

املتعلمــن.

ألنــواع األنشــطة التــي يامرســها الطــاب داخــل

واحــرام العاملــن.

6.تنميــة االجتاهــات نحــو تقديــر العمــل اليــدوي

يف أواخــر القــرن التاســع عــر والقــرن العرشيــن
املنهــج وخارجــه ،بجانــب النشــاط الــذي يقومــون

بــه واملرتبــط باملــواد الدراســية ،أو املرتبــط بميــول كل

طالــب ورغباتــه مثــل :التمثيــل والتمرينــات الرياضية
والصحافــة واملناظــرات والتصويــر والرحــات

(شــحاته2004 ،م).

أهداف األنشطة التعليمية:

هيــدف توظيــف األنشــطة التعليميــة يف العمليــة

7.توجيــه املتعلمــن للعمــل مــن خــال منظومــة
متكاملــة حتقيقــ ًا ملتطلبــات املجتمــع.

كــا يمكــن اســتثامر األنشــطة التعليميــة لتنميــة دافعيــة
املتعلمــن وإثارهتــا نحــو التعلــم مــع مراعــاة الفــروق
الفرديــة لــدى املتعلمــن.

أمهية األنشطة التعليمية:

يشــر كل مــن إبراهيــم ( )2004والدومــاين()2007
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والراســـبي( )2010وعبـــد احلكيـــم ( )2018إىل

وهـــذا يبـــن أمهيـــة اســـتخدام األنشـــطة

يســـاعد عـــى:

لتدريـــس مقـــررات الرتبيـــة اإلســـامية؛ وذلـــك

أن اســـتخدام األنشـــطة التعليميـــة يف التدريـــس

التعليميـــة بالتدريـــس ،وخاصـــة بالنســـبة

 .1الربـــط بـــن املـــواد التعليميـــة وتطبيقاهتـــا يف

للجمـــع بـــن النظريـــة والتطبيـــق؛ لئـــا تكـــون

 .2جعل الفهم والتعليم أكثر فاعلية.

بحيـــاة الطالـــب الواقعيـــة.

واقـــع احليـــاة.

 .3اكتشـــــــــــاف املواهـــب والقـــدرات
واالســـتعدادات املختلفـــة لـــدى املتعلمـــن،

وصقلهـــا ،وتطويرهـــا ،وتوجيههـــا التوجيـــه
الســـليم املفيـــد.

املوضوعــــــــــات الدراســـية غـــر مرتبطـــة

خطوات تنفيذ األنشطة التعليمية:

عنـــد اســـتخدام األنشـــطة التعليميـــة؛ تنفـــذ

 .4حتويـــل املعـــارف النظريـــة إىل خـــرات

اخلطـــوات بـــا يتناســـب ومرحلـــة اإلعـــداد هلـــا؛

 .5تنميـــة الـــروح اجلاعيـــة لـــدى املتعلمـــن،

والتقوي ــم خط ــوات خاص ــة ل ــكل مرحل ــة يس ــر

عمليـــة.

بإرشاكه ــم يف عم ــل مجاع ــي ،يس ــهمون في ــه
جمتمعـــن يف وقـــت واحـــد.

 .6استثار املتعلمن لوقت فراغهم.

 .7إكس ــاب املتعلم ــن بع ــض مه ــارات التفك ــر
التعليم ــي.

حيـــث تشـــمل مرحلـــة التخطيـــط والتنفيـــذ

عليهـــا املعـــد لألنشـــطة التعليميـــة ،وأورد عيـــد

( )2008ب ــأن اخلط ــوات أو املراح ــل الت ــي ينبغ ــي
الســـر عليهـــا عنـــد تنفيـــذ األنشـــطة التعليميـــة؛

تك ــون ع ــى ثاث ــة مراح ــل ك ــا يف الش ــكل رق ــم
( )1وهـــي:

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ :ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮ ﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ  ،ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﳋﻄﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ :ﺑﻌﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﳋﻄﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺪء ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺔ ﺇﱃ ﻭﺍﻗﻊ
ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ،ﺃﻭ ﲟﻌﲎ ﺁﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺔ.
ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺮ ﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ،ﻭﻟﻜﻲ
ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ،ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺗﻌﺪﺩﺍ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ.
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العلوم الرشعية واألنشطة التعليمية:

تفـــاعيل؛ ليـــتمكن املـــتعلم مـــن فهمـــه واســتقراء

تــزداد أمهيــة األنشــطة التعليميــة مــع مناهــج

بياناتــه واســتخالص نتائجــه( .املنتــري،)2018 ،

مــن ركائــز الرتبيــة والتعليــم؛ والتــي تبنــي اإلنســان

لالختــاف يف حتديــد الرتمجــة ومــن هــذه املســميات،

العلــوم الرشعيــة بصفــة خاصــة ،فهــي ركيزة أساســية

الصالــح املتعلــم (القحطــاين ،)2014 ،وجــاءت

دعــوة اإلســام إىل ممارســة النشــاط التعليمــي يف

كــا أن هنــاك مســميات أخــرى شــائعة هلــا؛ وذلــك
كــا أشــار إليهــا (عبدالصمــد:)2017 ،
-الرسوم البيانية.

-اإلنفوجرافيــك

مواطــن كثــرة متمثلــة يف القــرآن الكريــم والســنة
النبويــة والتأثــر بالصحابــة -ريض اهلل عنهــم -ويف هذا

إنجليزيــة مشــتقة مــن كلمتــن مهــا(Iformation,

الســياق؛ فــإن اهلل ســبحانه وتعــاىل طاملــا أخــر يف كتابه

) Graphicsوتعنــي:

عــى مــا يوقــظ العقــل واحلــواس كــي تتفتــح ومتارس

Information

حــاالت مــن النشــاط العقــي والفكــري كــا يف قولــه
َّ��ر َ
تع��اىل يف كث�ير مــن اآلي��ات البين��ات ( َأ َف َ
ون)
�لا َتت ََذك ُ
ِ
َّ��ر َ
ـصر َ
��ون) ( َأ َف َ
ا َت ْع ِق ُل َ
ون) ( َأ َف�ل َ
( َأ َف�ل َ
ون)
ا ت ََذك ُ
�لا ُت ْب ُ
وتبــدو هــذه إشــارات واضحــة للعمــل عــى حتريــك

Visual Representation of

أي التمثيــل البــري للمعرفــة

وتعــد شــكل مــن أشــكال فنــون الرســم املبتكــرة

القــادرة عــى نقــل املعلومــة برسعــة ووضــوح
جلــذب القــارئ.

Infographics-

العقــل لــدى االنســان ممــا جيعلــه قــادر ًا عــى فهــم

اإلنفوجرافيكس.

 Information Design-التصاميم املعلوماتية.

وإدراك مــا حييــط بــه يف هــذا الكــون( .القــايض

وديــوان.)2016 ،

Infographics

وهــي كلمــة

Data Visualization-

التفاعليــة.

البيانــات التصوريـــــــة

ويقصــد باملخططــات املعلوماتيــة كــا عنــد كل مــن

ثانيا :املخططات املعلوماتية:

درويــش و الدخنــي(2015م) و س��امل) 2017م)

مفهوم املخططات املعلوماتية:

بأهنــا «فــن حتويــل البيانــات واملعلومــات واملفاهيــم

انتشــــر مصــــطلح املخططــــات املعلوماتيــة وذاع

املعقــدة إىل صــور ورســومات يمكــن فهمهــا

البيانــات واملعلومــات ،وبــن اإلحصــاءات والتــي

بعــرض املعلومــات املعقــدة والصعبــة عــى القــارئ

فــــي اآلونــــة األخيــــرة؛ فهــــي جتمــع مــا بــن
تعتمــد عــى التمثيــل البــري للبيانــات ،وتتســم
بالقــدرة عــى حتويــل كـــم كبيـــر مـــن البيانـــات

واملعلومـــات واإلحصــاءات إلـــى شـــكل مرئـــي

واســتيعاهبا بوضــوح وتشــويق ،وتتميــز هــذه التقنيــة
بطريقــة سلســة وســهلة وواضحــة» ،كــا يعرفهــا عبــد

الرمحــن وآخــرون (2016م) «بأهنــا العمليــة التــي
يتــم فيهــا الدمــج بــن املعلومــات واملعــارف (النــص)
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يرافقــه التصميـــم اجلارفيكــي أو الصورة؛ فهي شــكل

متخصــص مــن التصــور املرئــي ،الــذي جيمــع بــن

الكلــات والصــور إليصــال رســالة معينــة وضعــت
تلــك الرســالة لتحقيــق هــدف ونتيجــة معينــة».
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نوعــن:

املخطــط املعلومــايت الثابــت األفقــي .واملخطــط

املعلومــايت الثابــت الــرأيس.

2.املخطــط املعلومــايت املتحــرك :ويقصــد بــه

وبنــاء عــى هــذا؛ فاملخططــات املعلوماتيــة هــي التقنية

(الفيديــو) ،وفيــه يتــم حتويــل البيانــات

املعقــدة بطريقــة سلســلة وســهلة وذلــك باجلمــع بــن

نوعــن:

واملعلومــات إىل فيديــو تفاعــي ،وينقســم إىل

التــي تقــدم املعلومــات واملفاهيــم واإلحصــاءات

 -فيديــو مصــور عــادي يوضــع عليــه البيانــات

النــص وبــن الصــورة بتصميــم يســاعد القــارئ عــى

ســهولة االســتيعاب ،ونظــر ًا لتعــدد التســميات هلــذا

والتوضيحــات بشــكل جرافيــك إلظهــار بعــض
احلقائــق واملفاهيــم عــى الفيديــو نفســه.

العلــم؛ حــدد الباحثــان يف هــذه الدراســة اســتخدام

 -تصميــم البيانــات واإلرشــادات واملعلومــات

مصطلــح املخططــات املعلوماتيــة؛ الرتمجــة العربيــة

بشــكل متحــرك متكامــل

ملصطلــح اإلنفوجرافيــك.

3.املخطــط املعلومــايت التفاعــي :عبــارة عــن

تصنيفات املخططات املعلوماتية:

تصميــم للبيانــات واألفــكار واملعلومــات بشــكل

ختتلــف تصنيفــات املخططــات املعلوماتيــة وتتعــدد

أنواعهــا وفقـ ًا لتنــوع اســتخداماهتا أو طريقــة العــرض

هلــا أو الغــرض واهلــدف الــذي صممــت مــن أجلــه،
ومــن هــذه التصنيفــات مــا يــي:

يســهميفالتفاعــلمــعاملــادةالعلميــةاملعروضــة.

مزايا استخدام املخططات املعلوماتية:

أورد )( Smiciklas , 2012واملنت�شري) 2018م)

يصنـ�ف كل مـ�ن درويـ�ش والدخنـ�ي()2015

عــدد ًا مــن مزايــا اســتخدام املخططــات املعلوماتيــة

وش��لتوت(  )2018للمخططــات املعلوماتيــة؛ وفقــ ًا

 -1سهولة الفهم.

وعب��د الرمح��ن وآخ��رون)  )2016وس��امل( )2017

لطريقــة العــرض إىل:

1.املخطــط املعلومــايت الثابــت :ويقصــد بــه صــورة
دعايــة ولكــن ثابتــة ،إمــا أن تطبــع أو تــوزع ويف
الغالــب يكــون حمتــواه يــرح شــيئا مــا ،ويعرض
إحصــاءات أو معلومــات أو بيانــات ،وينقســم إىل

منهــا:

 -2عامل اجلذب.

 -3سهولة تعامل املخ مع املخططات املعلوماتية.
 -4التجديد

 -5التعلم املرئي.

 -6تبسيط املعلومات.
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التعليميــة عــن العوامــل التــي مــن شــأهنا رفــع

ثالثا :التحصيل الدرايس:

مفهوم (التحصيل الدرايس):

مســتوى التحصيــل الــدرايس لــدى املتعلمــن،

التحصيـــل الـــدرايس  Academic Achievementلـــه

والعوامــل املؤثــرة فيــه واالهتــام بــه ،وتظهــر أمهيــة

وأوليـــاء األمـــور وأفـــراد املجتمـــع بشـــكل عـــام،

فيــا يــي:

مفهـــوم ســـائد يف أوســـاط املعلمـــن واملتعلمـــن
ويمكـــن حتديـــده بـــا يظهـــره املتعلمـــون مـــن

التحصي��ل ال��درايس ،ك�ما يش�ير الريام��ي( 2011م)
1.يســـاعده يف احلصـــول عـــى معلومـــات تبـــن
حصلـــه املتعلمـــون بطريقـــة مبـــارشة
مـــدى مـــا ّ

اس ــتيعاب للمع ــارف واملفاهي ــم األساس ــية يف امل ــادة

مـــن حمتـــوى املـــادة الدراســـية.

العلميـــة املقـــررة ،ومـــا حيرزونـــه مـــن نجـــاح يف

2.يمكـــن مـــن خاللـــه الكشـــف عـــن انخفـــاض

اختباراهتـــم الدراســـية املختلفـــة ،أو مـــا حيصلـــون

مســـتوى املتعلمـــن ،وبالتـــايل عـــى املعلـــم

عليـــه مـــن درجـــات يف االختبـــارات( .الفاخـــري،

إعـــادة النظـــر يف أدائـــه وطـــرق تدريســـه.

 ،)2005كـم�ا يعرفـ��ه احلامـ��د) 1416هـــ)؛ بأن ــه م ــا

3.الدرجـــة العاليـــة أو املنخفضـــة لـــه يمكـــن

يتـــم تعلمـــه يف املدرســـة مـــن معلومـــات خـــال

أن تـــؤدي إىل تعزيـــز االجتاهـــات اإلجيابيـــة

دراســـة مقـــرر معـــن ،ومـــا يدركـــه املتعلـــم مـــن

الصحيحـــة وتعديـــل مـــا حيتـــاج إىل تعديـــل

العالق ــة ب ــن هـــذه املعلوم ــات وب ــن م ــا يس ــتنبطه

بصـــورة مســـتمرة.

منهـــا مـــن حقائـــق تنعكـــس يف أداء املتعلـــم عـــى

4.تســـهم معرفتـــه يف توجيـــه العمليـــة التعليميـــة،

اختبـــار يوضـــع وفـــق قواعـــد معينـــة؛ متكّـــن مـــن

كميـــ ًا بـــا يســـمى بدرجـــات
تقديـــر أداء املتعلـــم ّ

ك ــا يمك ــن للمعل ــم واألرسة واإلدارة املدرس ــية
حتقيـــق مســـتوى درايس أعـــى لطالهبـــم.

التحصيـــل.

ومــن خــال مــا ســبق؛ يالحــظ أن التحصيــل

5.يعـــد مـــن احلاجـــات الشـــخصية التـــي يســـهم

حيصــل عليهــا املتعلــم مــن خــال عمليــة التدريــس؛

لذاتـــه ،وبالتـــايل يف إحـــداث التوافـــق النفـــي

الــدرايس يتحــدد مفهومــه باملعــارف واملهــارات التــي

والتــي يتــم قياســها بــأدوات متنوعــة تتمثــل يف
التحصيــل الــدرايس للعلــوم الرشعيــة.
أمهية التحصيل الدرايس:

يــأيت التحصيــل الــدرايس مــؤرش ًا مهــ ًا لنجــاح

العمليــة التعليميــة ،ويبحــث القائمــون عــى العمليــة

النج ــاح والتف ــوق في ــه ،يف زي ــادة تقب ــل الف ــرد

ل ــه.

الدراسات السابقة:

يتــم عــرض الدراســات الســابقة والتي اســتخدمت

املخططــات املعلوماتيــة يف التعليــم وفقــ ًا للرتتيــب

الزمنــي مــن األقــدم لألحــدث ،كــا يــي:
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هدفــت دراســة أبوزيـ�د( )2016التعــرف عــى

طالبــات الصــف األول املتوســط بمدينــة الريــاض،

«ســكان مــر» لتنميــة التحصيــل مهــارات

كــا تكونــت أداة الدراســة يف االختبــار التحصيــي،

فاعليــة اســتخدام اإلنفوجرافيــك لتدريــس وحــدة

التفكــر البــري لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة,
واســتخدمت الدراســة املنهجــن الوصفــي و شــبه

التجريبــي ،وتكونــت أداة الدراســة يف االختبــار
التحصيــي واختبــار مهــارات التفكــر البــري،
وقــد أوضحــت النتائــج وجــود حتســن يف مســتوى

التحصيــل ومهــارات التفكــر البــري لــدى طــاب

املجموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا باســتخدام
اإلنفوجرافيــك ،بينــا هدفــت دراســة (عمــر )2016

للكشــف عــن فاعليــة اســراتيجية مقرتحــة قائمــة

عــى اإلنفوجرافيــك يف اكتســاب املفاهيــم العلميــة
وتنميــة مهــارات التفكــر البــري واالســتمتاع بتعلم
العلــوم لــدى تالميــذ الصــف اخلامــس االبتدائــي،
واســتخدمت الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي،

وكانــت أدوات الدراســة :االختبــار ومقيــاس
االســتمتاع بتعلــم العلــوم لتالميــذ الصــف اخلامــس
االبتدائــي ،وأبــرز نتائــج الدراســة فاعليــة تدريــس

العلــوم باســتخدام اســراتيجية مقرتحــة قائمــة عــى
اإلنفوجرافيــك يف اكتســاب املفاهيــم العلميــة ولتنميــة

مهــارات التفكــر البــري وتنميــة االســتمتاع

بتعلــم العلــوم لــدى طــاب الصــف اخلامــس
االبتدائــي ،كــا جــاءت دراس��ة العتيب��ي) )2016؛

هبــدف التعــرف عــى تأثــر اســتخدام اإلنفوجرافيــك
التعليمــي لتحصيــل قواعــد اللغــة االنجليزيــة لــدى

وقــد اســتخدمت الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي،
ومــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة

وجــود تأثــر إجيــايب يف حتصيــل قواعــد اللغــة
اإلنجليزيــة لــدى طالبــات الصــف األول املتوســط

يف املســتويات التاليــة :التذكــر ،الفهــم ،التطبيــق،
التحليــل ،الرتكيــب ،لصالــح املجموعــة التجريبيــة

التــي درســت باســتخدام اإلنفوجرافيــك التعليمــي،

بينــا هدفــت دراس��ة إس�ماعيل)  )2016إىل التعــرف

عــى تأثــر اإلنفوجرافيــك لتنميــة التحصيــل
الــدرايس لــدى طــاب تكنولوجيــا التعليــم عنــد
مســتوى التذكــر ،والفهــم ،والتطبيــق ،والتحليــل،
واجتاهاهتــم نحــوه ،واســتخدمت الدراســة املنهــج

شــبه التجريبــي ،ومتثلــت أداة الدراســة يف اختبــار
حتصيــي ومقيــاس اجتــاه ،ومــن أبــرز النتائــج ظهــور

عالقــة ارتباطيــة اجيابيــة بــن التحصيــل الــدرايس
وبــن اجتاهاهتــم نحــو اإلنفوجرافيــك ،كــا توجــد
فــروق دالــة إحصائ ًيــا يف درجــات طــاب املجموعــة
التجريبيــة قبــل تطبيــق االختبــار التحصيــي وبعــده

يف مســتوى التذكــر ،والفهــم والتطبيــق والتحليــل

لصالــح التطبيــق البعــدي ،كــا جــاءت دراســة Cifci

) (2016للكشــف عــن تأثــر اســتخدام املخططــات
املعلوماتيــة عــى التحصيــل واالجتــاه نحــو مــادة
اجلغرافيــا واســتخدمت الدراســة املنهــج شــبه

التجريبــي ،وتكونــت ع ّينــة الدراســة مــن طــاب
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مــن الصــف العــارش ،ومتثلــت أداة الدراســة يف

تصميــم تعليمــي قائــم عــى التعلــم البــري بـــ

اجلغرافيــا مــن إعــداد الباحــث ،كــا أظهــرت النتائــج

وتصميــم إنفوجرافيــك تعليمــي ،كــا تــم اســتخدام

االختبــار التحصيــي ومقيــاس االجتــاه ملقــرر مــادة

أن اســتخدام املخططــات املعلوماتيــة يف هــذا املقــرر؛

(اإلنفوجرافيــك) عــى حتصيــل مــادة احلاســب اآليل،
املنهــج التجريبــي ،وتــم تطبيــق االختبــار عــى

جمموعتــي الدراســة قبليــ ًا وبعديــ ًا ،وكشــفت نتائــج

زاد مــن التحصيــل األكاديمــي للطــاب واجتاههــم
نحــو املقــرر ،و ســاهم يف حتســن مســتوى التع ّلــم

الدراســة عــن وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد

عبدالصمــد( )2017إىل قيــاس تأثــر التجســيد

التحصيــي القبــي والبعــدي يف مــادة احلاســب اآليل

أيضــا ،بينــا هدفــت دراســة
البــري واللفظــي ً

املعلومــايت بـــاإلنفوجرافيك ملفاهيــم مقــرر مصــادر
املعلومــات املرجعيــة وفــق كفــاءة التمثيــل املعــريف
املرتفعــة واملتوســطة واملنخفضــة للمعلومــات ،وذلــك

بداللــة تأثريهــا عــى تنميــة مفاهيــم مقــرر مصــادر
املعلومــات املرجعيــة وعــادات العقــل والكفــاءة
الذاتيــة املدركــة لــدى طــاب تكنولوجيــا التعليــم،
واســتخدمت الدراســة بعــض تصميــات املنهــج

الوصفــي يف مرحلــة الدراســة والتحليــل والتصميــم،
واملنهــج التجريبــي لقيــاس تأثــر املتغــر املســتقل

للبحــث عــى متغرياتــه التابعــة يف مرحلــة التقويــم،

وتكونــت أدوات الدراســة مــن االختبــار التحصيــي
واملقيــاس ,وهــو مــن إعــداد الباحثــة ،وكانــت أبــرز

مســتوى داللــة ( )0,05ملتوســطي درجــات االختبــار

لطــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل ،والتــي درســت
املقــرر بالتصميــم القائــم عــى التعلــم البــري

باملخطــط املعلومــايت العمــودي ،لصالــح التطبيــق
البعــدي ،ووجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد

مســتوى داللــة ( )0,05ملتوســطي درجــات االختبــار
التحصيــي القبــي والبعــدي يف مــادة احلاســب اآليل

لطــاب املجموعــة التجريبيــة الثانيــة ،والتــي درســت
املقــرر بالتصميــم القائــم عــى التعلــم البــري

باملخططــات املعلومــايت الدائــري ،لصالــح التطبيــق

البعــدي.

التعليق عىل الدراسات السابقة:

النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

مســتوى ( )0,05ملتوســطي درجــات املجموعــة
التجريبيــة األوىل يف التطبيقــن القبــي والبعــدي
يف االختبــار التحصيــي ومقيــاس الكفــاءة الذاتيــة

املدركــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،وهدفــت

دراســة الشــهري( )2018للكشــف عــن فاعليــة
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-أوجه االتفاق مع الدراسة:

1.تتفــق الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة
يف تنــاول املخططــات املعلوماتيــة.

2.تتفــق الدراســة احلاليــة مــع بعــض الدراســات
الســابقة (أبوزيــد2016،؛ عمــر2016،؛

العتيبــي2016،؛ إســاعيل2016،؛ Cifci, 2016

عبدالصمد2017،؛ الشــهري )2018،يف تطبيقها

عبد اهلل الغدوين ،حممد السلمي :فاعلية أنشطة قائمة على املخططات املعلوماتية لتنمية حتصيل طالب املرحلة املتوسطة ....

للمنهــج التجريبــي.

التعليــم اجلامعــي.

3.اتفقـــت عـــدة دراســـات (أبـــو زيـــد2016،؛

3.الدراســات الســابقة التــي تــم عرضهــا كانــت يف

الشهــــــري2018،؛ العتيبــــــــــي1437،؛

جمتمعــات خمتلفــة ،اختلفــت عــن جمتمع الدراســة

عمـــر )2016،مـــع الدراســـة احلاليـــة يف

احلاليــة.

اســـتخدام املخططـــات املعلوماتيـــة يف مقـــررات

4.اختلفــت الدراســة احلاليــة مــع الدراســات

التعليـــم العـــام.

الســابقة يف مســتويات التحصيــل الــدرايس.

-أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

4.اتفق ــت بع ــض الدراس ــات (أب ــو زي ــد2016،؛
إســـاعيل2016،؛ الشهـــــــــــري2018،؛

1.اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن الدراســات

العتيبـــي )1437،مـــع الدراســـة احلاليـــة يف

الســابقة بالتعــرف عــى املخططــات املعلوماتيــة

التعـــرف عـــى تأثـــر اســـتخدام املخططـــات

نظريــا وإجرائيــا.

املعلوماتيـــة وفاعليتهـــا عـــى التحصيـــل.

2.ســاعدت الدراســات الســابقة يف حتديــد عنــارص

-أوجه االختالف مع الدراسة:

اإلطــار النظــري وأدوات الدراســة؛ وذلــك لقلــة

1.ختتلــف الدارســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة
بأهنــا وظفــت املخططــات املعلوماتيــة يف األنشــطة
التعليميــة؛ حيــث جــاءت دراســة عمــر ()2016

باســتخدام اســراتيجية مقرتحــة قائمــة عــى
املخططــات املعلوماتيــة ،كــا اســتخدمت دراســة

684-643

األدبيــات التــي تناولــت املخططــات املعلوماتيــة.

فروض الدراسة:

سعت الدراسة للتحقق من الفروض التالية:

الشــهري ( )2018تصميــ ًا تعليميــ ًا قائــم عــى
التعلــم البــري باإلنفوجرافيــك.

الفــرض األول :يوجــد فــرق دال إحصائيــاعنــد مســتوى ( )0,05بــن متوســط درجــات
املجموعتــن :التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار

2.ختتلــف الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة

البعــدي عنــد مســتوى التذكــر لصالــح طــاب

احلاليــة مقــرر الفقــه ،وتعتــر الدراســة األوىل

-الفــرض الثــاين :يوجــد فــرق دال إحصائيــا

يف املقــرر الــدرايس؛ حيــث تناولــت الدراســة
 -عــى حــد علــم الباحــث -التــي اســتخدمت

املخططــات املعلوماتيــة يف هــذا املقــرر عــى
حــد علــم الباحــث ،بينــا تناولــت دراســة عبــد

الصمــد ( )2017ودراســة إســاعيل ()2016
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املجموعــة التجريبيــة.

عنــد مســتوى ( )0,05بــن متوســط درجــات
املجموعتــن :التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار

البعــدي عنــد مســتوى الفهــم لصالــح طــاب

املجموعــة التجريبيــة.
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الفــرض الثالــث :توجــد فــروق ذات داللــة

منهﺞ الدراسة:

درجــات املجموعتــن :التجريبيــة والضابطــة يف

شــبه التجريبــي؛ وذلــك ملعرفــة تأثــر األنشــطة

طــاب املجموعــة التجريبيــة.

املســتقل) عــى التحصيــل املعــريف لطــاب الصــف

احصائيــة عنــد مســتوى ( )0,05بــن متوســط

االختبــار البعــدي عنــد مســتوى التطبيــق لصالــح

اســتخدمت الدراســة املنهــج التجريبــي بتصميمــه

القائمــة عــى املخططــات املعلوماتيــة (املتغــر

الفــرض الرابــع :يوجــد فــرق دال إحصائيــا عنــد

الثــاين املتوســط يف مقــرر الفقــه ،وفقــا لتصنيــف بلــوم

املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف القيــاس

الطــاب نحــو مقــرر الفقــه (املتغــرات التابعــة).

مســتوى ( )0,05بــن متوســطات درجــات طاب

البعــدي الجتاهاهتــم نحــو اســتخدام املخططــات
املعلوماتيــة يف مقــرر الفقــه.

لألهــداف املعرفيــة (التذكر-الفهم-التطبيــق) واجتــاه
تصميــم الدراســة :يعــرض الشــكل التــاﱄ تصميــم

الدراســة احلاليــة:

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

اﻟﻘﯿــﺎس اﻟﻘﺒﻠــﻲ ﻟﻤﺴــﺘﻮى
ﺗﺤﺼﯿــﻞ اﻟﻄــﻼب ﻓــﻲ
)اﻟﺘﺬﻛﺮ-اﻟﻔﮭﻢ-اﻟﺘﻄﺒﯿــﻖ(
واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭــﻢ ﻟﻤﻘــﺮر اﻟﻔﻘــﮫ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

اﻟﻘﯿــﺎس اﻟﻘﺒﻠــﻲ ﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﺘﺪرﯾــﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨـــــﺪام اﻟﻘﯿــﺎس اﻟﺒﻌــﺪي ﻟﻤﺴــﺘﻮى
ﺗﺤﺼﯿــﻞ اﻟﻄــﻼب ﻓــﻲ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــــــــﺔ ﺗﺤﺼﯿــﻞ اﻟﻄــﻼب ﻓــﻲ
)اﻟﺘﺬﻛﺮ-اﻟﻔﮭﻢ-اﻟﺘﻄﺒﯿــﻖ( ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻤﺨﻄﻄــﺎت ) ا ﻟﺘﺬ ﻛﺮ  -ا ﻟﻔﮭﻢ  -ا ﻟﺘﻄﺒﯿــﻖ (
واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭــﻢ ﻟﻤﻘــﺮر اﻟﻔﻘــﮫ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿــﺔ
واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭــﻢ ﻟﻤﻘــﺮر اﻟﻔﻘــﮫ

التصميم التجريبﻲ للدراسة

طالبــ ًا ،وجمموعــة ضابطــة وعددهــم  30طالبــ ًا.

اﻟﺘﺪرﯾــﺲ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘـــــــﺔ اﻟﻘﯿــﺎس اﻟﺒﻌــﺪي ﻟﻤﺴــﺘﻮى
اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾــــــــﺔ وﻓــﻖ ﺗﺤﺼﯿــﻞ اﻟﻄــﻼب ﻓــﻲ
ﻣﺤﺘـــــــــــﻮى اﻟﻜﺘــﺎب ) ا ﻟﺘﺬ ﻛﺮ  -ا ﻟﻔﮭﻢ  -ا ﻟﺘﻄﺒﯿــﻖ (
اﻟﻤﺪرﺳــﻲ
واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭــﻢ ﻟﻤﻘــﺮر اﻟﻔﻘــﮫ

عينــة الدراســة :تــم اختيــار العينــة بالطريقــة العشــوائية

أدوات الدراسة:

الشــيخ عبــد اهلل اخلليفــي املتوســطة طــاب الصــف الثــاين

املســتقل عــى املتغــرات التابعــة (التحصيــل واجتــاه

البســيطة ،ومتثلــت عينــة الدراســة يف طــاب مدرســة

املتوســط ،كــا تــم تقســيم العينــة بالطريقــة العشــوائية
البســيطة إىل جمموعتــن جمموعــة جتريبيــة وعددهــم 30

لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة ومعرفــة تأثــر املتغــر

الطــاب للمقــرر)؛ اســتخدمت الدراســة األدوات

التاليــة:
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أ .االختبــار التحصيــي للوحــدة األوىل (منزلــة الــزكاة

بلــوم (التذكر-الفهم-التطبيــق) ،يف الوحــدة األوىل (منزلــة

مقــرر الفقــه للصــف الثــاين املتوســط (1441ه)؛

الزكويــة) مــن مقــرر الفقــه للصــف الثــاين املتوســط

ورشوط وجوهبــا) والثانيــة (األمــوال الزكويــة) مــن
وذلــك لقيــاس تأثــر املتغــر املســتقل (األنشــطة

القائمــة عــى املخططــات املعلوماتيــة) عــى املتغــر
التابــع (التحصيــل) يف املســتويات املعرفيــة األوىل

(التذكــر -الفهــم -التطبيــق) بنــاء عــى تصنيــف

(بلــوم).

الــزكاة ورشوط وجوهبــا) والوحــدة الثانيــة (األمــوال
الفصــل الــدرايس األول1441هـــ ،للتعــرف عــى فاعليــة

األنشــطة القائمــة عــى املخططــات املعلوماتيــة لتنميــة
التحصيــل يف املســتويات( :التذكر-الفهم-التطبيــق).
ب  -األهداف السلوكية:

تــم اعتــاد األهــداف الســلوكية مــن كتــاب دليــل املعلــم

ب .مقيــاس اجتاهــات الطــاب ملعرفــة اجتاهــات الطــاب

الــذي وضعتــه وزارة التعليــم لتدريــس مقــرر الفقــه

االختبار التحصيي:

الــدرايس  1441ه.

نحــو مقــرر الفقــه.

للصــف الثــاين املتوســط الفصــل الــدرايس األول العــام

خطوات إعداد االختبار وهي مفصلة كااليت:

ج  -جدول املواصفات:

حتــدد هــدف االختبــار التحصيــي يف قيــاس حتصيــل

املواصفــات :إعــداد جــدول لتوضيــح كل موضــوع مــن

أ  -اﳍدف من االختبار:

الطــاب عنــد املســتويات الدنيــا للمعرفــة مــن تصنيــف

اخلطــوات التاليــة تبــن إعــداد وتصميــم جــدول

موضوعــات املقــرر املختــارة.

جدول رﻗم ()1
يوضﺢ األمهية النسبية لكل درس من دروس الوحدتﲔ وذلﻚ يف ضوء عدد الصفحات
وعدد احلصص الدراسية وعدد األهداف لكل درس

م

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

ﻋﺪد
اﻷھﺪاف

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻷھﻤﯿﺔ

1

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺰﻛﺎة وﺣﻜﻤﮭﺎ
وﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم

2

%12,5

1

%10

6

%17,6

3

2

ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ أو ﻣﻨﻊ
إﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة وﺷﺮوط
وﺟﻮﺑﮭﺎ

2

%12,5

1

%10

4

%11,8

5

3

زﻛﺎة ﺑﮭﯿﻤﺔ اﻷﻧﻌﺎم
واﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺐ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺰﻛﺎة

2

%12,5

1

%10

3

%8,8

6

4

زﻛﺎة اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻷرض

4

%25

3

%30

9

%26,5

1

5

زﻛﺎة اﻷﺛﻤﺎن

2

%12,5

1

%10

5

%14,7

4

6

زﻛﺎة ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة

3

%18,7

2

%20

4

%11,8

2

7

زﻛﺎة اﻷﺳﮭﻢ وزﻛﺎة
اﻟﺪين

1

%6,3

1

%10

3

%8,8

7

16

%100

10

% 100

34

% 100

-

اﻟﻤﺠﻤﻮع
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يوضــح اجلــدول الســابق األمهيــة النســبية لــكل

إذ بلغــت ( )9أهــداف ،كــا يتضــح مــن اجلــدول

حيــث يتضــح أن املوضــوع الرابــع (زكاة اخلــارج

املوضوعــات أمهيــة ،واملوضــوع األقــل أمهيــة هــو

أن موضــوع (زكاة عــروض التجــارة) هــو ثــاين

موضــوع مــن مواضيــع الوحدتــن الدراســيتن،

املوضــوع الســابع ( زكاة األســهم وزكاة الديــن).

مــن األرض) هــو أهــم موضــوع يف الوحدتــن

ولتوضيــح الــوزن النســبي للمحتــوى تــم إعــداد

الدراســيتن ،وذلــك يف ضــوء عــدد الصفحــات

جــدول ملوضوعــات الوحــدات الدراســية ،وتوضيــح

للموضــوع يف الكتــاب املقــرر لــدى وزارة التعليــم؛

األهــداف الســلوكية لــكل موضــوع درايس وفــق

والتــي كان عددهــا ( )4صفحــات ،وعــدد احلصــص

املســتويات (التذكــر -الفهــم -التطبيــق) ،وحتديــد

الدراســية املقــررة لتدريــس املوضــوع والتــي بلغــت

األوزان النســبية للموضوعــات وفقــا لألهــداف

( )3حصــص دراســية ،وعــدد األهــداف الســلوكية

التابعــة هلــا عــى نحــو اجلــدول التــايل:

املتضمنــة يف املوضــوع والتــي يســعى لتحقيقهــا؛

جدول رﻗم ()2
املواصفات لاختبار التحصيﲇ وفقا لعدد األهداف
ﻣﺴﺘﻮى اﻷھﺪاف
ﺗﺬﻛﺮ

ﻓﮭﻢ

ﺗﻄﺒﯿﻖ

ﻋﺪد
اﻷھﺪاف

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺰﻛﺎة وﺣﻜﻤﮭﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم

4

2

0

6

ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ أو ﻣﻨﻊ إﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة وﺷﺮوط
وﺟﻮﺑﮭﺎ

2

1

1

4

زﻛﺎة ﺑﮭﯿﻤﺔ اﻷﻧﻌﺎم واﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺐ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺰﻛﺎة

2

1

0

3

زﻛﺎة اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻷرض

4

5

0

9

زﻛﺎة اﻷﺛﻤﺎن

3

0

2

5

زﻛﺎة ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة

1

3

0

4

زﻛﺎة اﻷﺳﮭﻢ وزﻛﺎة اﻟﺪﯾﻦ

0

2

1

3

اﻟﻤﺠﻤﻮع

16

14

4

34

اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸھﺪاف

%47,1

%41,2

%11,7

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى

كــا تــم حتديــد األســئلة لــكل مســتوى مــن مســتويات
األهــداف ،وحتديــد األســئلة املرتبطــة بــكل موضــوع مــن

اﻟﻮزن
اﻟﻨﺴﺒﻲ

%8,8

%8,8

موضوعــات الوحــدة األوىل والوحــدة الثانيــة ،وكان عــدد
أســئلة االختبــار التحصيــي عرشيــن ســؤاالً.
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جدول رﻗم ()3

توزيع عدد أسئلة االختبار التحصيﲇ عى حسﺐ مستوى األهداف
ﻣﺴﺘﻮى اﻷھﺪاف
ﺗﺬﻛﺮ

ﻓﮭﻢ

ﺗﻄﺒﯿﻖ

ﻋﺪد
اﻷﺳﺌﻠﺔ

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺰﻛﺎة وﺣﻜﻤﮭﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ
اﻹﺳﻼم

3

1

0

4

ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ أو ﻣﻨﻊ إﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة
وﺷﺮوط وﺟﻮﺑﮭﺎ

1

1

0

2

زﻛﺎة ﺑﮭﯿﻤﺔ اﻷﻧﻌﺎم واﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺰﻛﺎة

1

1

0

2

زﻛﺎة اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻷرض

2

3

0

5

زﻛﺎة اﻷﺛﻤﺎن

2

0

1

3

زﻛﺎة ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة

1

1

0

2

زﻛﺎة اﻷﺳﮭﻢ وزﻛﺎة اﻟﺪﯾﻦ

0

1

1

2

ﻋﺪد اﻷﺳﺌﻠﺔ

10

8

2

20

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى

د -صياﻏة املفردات:

و -االختبار املبدئي:

متــت صياغــة عبــارات االختبــار التحصيــي

كان االختبــار التحصيــي يف املوضوعــات املختــارة

الثــاين املتوســط الفصــل الــدرايس األول ،وكان عــدد

توزيــع عــدد عبــارات األســئلة والتــي بلغــت

للوحدتــن :األوىل والثانيــة ملقــرر الفقــه للصــف

يف صورتــه املبدئيــة عــى النحــو التــايل:

( )20عرشيــن ســؤاال وفقــا لتوزيــع األهــداف

األســئلة ( )20ســؤاال.

هـ -التعليامت:

الســلوكية.

تــم وضــع تعليــات االختبــار وعرضهــا عــى جمموعة

نوع األسئلة :االختيار من متعدد.

كــا أن الغــرض مــن االختبــار هــو قيــاس مــدى

اختيــارات لــكل ســؤال( :أ) و(ب) و(ج) و(د).

توافــر إجابــة صحيحــة واحــدة مــن بــن أربعــة

مــن املختصــن ،كــا روعــي فيهــا الوضــوح التــام،
التحصيــل للــادة العلميــة يف املوضوعــات املختــارة،

وأن تكــون التعليــات ســهلة ومبــارشة ،مــع توضيــح
كيفيــة اإلجابــة عــى األســئلة بوضــع مثــال عــى ذلــك
والتقيــد بالوقــت املحــدد لاختبــار.

ز -صدق االختبار:

يكــون االختبــار صاحلــ ًا إذا اتســم بالصــدق،

وللتحقــق مــن صــدق االختبــار؛ تــم اســتخدام

األســاليب التاليــة:
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صدق املحتوى:

تــم إعــداد جــدول املواصفــات لاختبــار التحصيــي؛

بحيــث يكــون ممثــا لعنــارص املحتــوى ويقيــس
األهــداف املحــددة.
صدق التحكيم:

يف ضــوء ماحظــات املحكمــن.
صدق االتساق الداخﲇ:

تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الداخــي لاختبــار
عــن طريــق حســاب معامــات ارتبــاط فقــرات

تــم عــرض االختبــار التحصيــي يف صورتــه املبدئيــة

االختبــار باملجمــوع الــكي للفقــرات؛ وذلــك

التحكيــم ،حيــث تــم أخــذ آراء وماحظــات

واجلــدول رقــم ( )4يبــن قيــم معامــات االرتبــاط

عــى جمموعــة مــن املختصــن لتحقيــق صــدق
املحكمــن ،وتــم التعديــل يف بعــض فقــرات االختبــار

باســتخدام معامــل ارتبــاط برســون اخلطــي،
اخلاصــة بفقــرات االختبــار.

جدول رﻗم ()4
معامات ارتباط فقرات االختبار بالدرجة الكلية
اﻟﻔﻘﺮة

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻔﻘﺮة

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

1

*0.591

11

*0,611

2

*0.568

12

*0.578

3

*0.626

13

*0.561

4

*0.661

14

*0.597

5

*0.646

15

**0.685

6

**0.672

16

*0.552

7

*0,522

17

**0.764

8

**0.734

18

**0.752

9

*0.523

19

*0,522

10

*0.548

20

*0.535

** دال عند مستوى الداللة (.)0.01
* دال عند مستوى الداللة (.)0.05

وبالنظــر إىل اجلــدول رقــم ()4؛ ياحــظ أن مجيــع الفقــرات
مرتبطــة بالدرجــة الكليــة لاختبــار ،وذلــك عنــد معامــات

ارتبــاط دالــة عنــد مســتوى الداللــة ( ،)0,01ومعامــات ارتبــاط
دالــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0,05أيضــ ًا.
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ح -ثبات االختبار:

684-643

املختريــن وذلــك عــن طريــق معامــل الثبــات (ألفــا

كرونبــاخ) ،حيــث بلــﻎ ( )0.76وهــو معامــل ثبــات

تــم التحقــق مــن ثبــات االختبــار والــذي يقصــد بــه

جيــد.

إعطــاء ذات النتائــج عنــد إعــادة تطبيقــه عــى جمموعــة

الثبات الكﲇ لاختبار
ﺛﺒﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ

ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت )أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ(

20

0,76

ط -معامات الصعوبة والتمييز:

للتعـرف عـى درجة الصعوبـة وللتعرف عـى اإلجابات

املتميـزة واالجابـات األقـل متيـزا لـكل عبـارة مـن
عبـارات االختبـار التحصيـي؛ انظر اجلـدول رقم (:)5

جدول رﻗم ()5

معامات الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار
اﻟﻔﻘﺮة

ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ

اﻟﻔﻘﺮة

ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ

1

0

0.13

11

0

0.13

2

0.20

0.50

12

0.20

0.25

3

0.53

0.63

13

0.13

0.38

4

0.07

0.25

14

0.27

0.38

5

0.33

0.50

15

0.27

0.38

6

0.60

0.50

16

0.60

0.25

7

0.07

0.25

17

0.20

0.50

8

0.13

0.38

18

0.60

0.75

9

0.13

0.38

19

0.73

0

10

0.40

0.13

20

0.67

0.38

يبن اجلـدول رقم ( )5معامات الصعوبـة لفقرات االختبار

 )11تتميـز بمعامـات صعوبـة منخفضـة أو منعدمـة ،ممـا

إىل أن معامـات الصعوبـة للفقرات االختباريـة التي ترتاوح

التمييـز لفقـرات االختبـار والتـي تراوحـت بـن (،)0,1-1

النظـر إىل اجلـدول السـابق يتضـح بـأن الفقـرات (،7 ،4 ،1

مقبولـة حتقق مسـتوى اجلـودة املطلـوب لفقـرات االختبار.

والتـي تراوحت بـن ( ،)0-0,73ويشـر العـزاوي)2013( ,

بـن ( )0,8-0,1تتمتـع بمعامـات صعوبة مقبولـة ،وبإعادة

اسـتدعى تعديلهـا وتنقيحهـا ،كـا يبـن اجلـدول معامات
والتـي أشـار العـزاوي )2013( ،إليهـا بأهنا معامـات متييز
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ي -التجربة املﺐدئية:

تـــم إعـــداد املقيـــاس لقيـــاس اجتـــاه الطـــاب نحـــو

تـــم تطبيـــق االختبـــار بعـــد عرضـــه عـــى جمموعـــة

مقـــرر الفقـــه ،قـــام الباحثـــان بصياغـــة عبـــارات

التعديـــات املقرتحـــة عـــى عينـــة اســـتطاعية

يناس ــب أه ــداف الدراس ــة ،حي ــث بلغ ــت عب ــارات

املحكمـــن واألخـــذ بماحظاهتـــم ،وعمـــل
وعش ــوائية ،وه ــي مكون ــة م ــن ( )15طالب ــا؛ وذل ــك

لألغـــراض التاليـــة:

املقيـــاس وفـــق األبعـــاد التـــي تـــم حتديدهـــا بـــا
املقيـــاس ( )15عبـــارة كـــا حتـــددت األبعـــاد فيـــا

يـــي:

حساب الوقت املستغرق ألداء االختبار.

االجتاه نحو تعلم مقرر الفقه.

حتديد وضوح التعليات.

االجتاه نحو أنشطة مقرر الفقه.

االجتاه نحو أمهية مقرر الفقه.

حساب معامل ثبات االختبار.

حتديـــد معامـــات الصعوبـــة والتمييـــز لفقـــرات

االختبـــار.

ج -بناء املقياس:

ت ــم وض ــع عب ــارات املقي ــاس وصياغ ــة كل عب ــارة ب ــا

مقياس االجتاه:

يناســـب البعـــد التـــي تنتمـــي إليـــه؛ حيـــث احتـــوى

أ -اﳍدف من املقياس:

كل بعـــد مـــن أبعـــاد املقيـــاس الثاثـــة عـــى ﲬـــس

حت ــدد اهل ــدف م ــن املقي ــاس وه ــو معرف ــة اجتاه ــات

عب ــارات ،جيي ــب عنه ــا الطال ــب باالختي ــار املناس ــب
هلـــا (موافـــق جـــد ًا -موافـــق -غـــر متأكـــد -غـــر

ب  -أبعاد املقياس:

ليك ــرت اخل ــايس ،ك ــا يف اجل ــدول رق ــم ( )6الت ــايل:

طـــاب الصـــف الثـــاين املتوســـط يف التعليـــم العـــام

للع ــام الدرايس1441هـــ ،ملق ــرر الفق ــه.

مواف ــق -غ ــر مواف ــق ج ــد ًا) وف ــق طريق ــة مقي ــاس

جدول رﻗم ()6

توزيع فقرات املقياس عى األبعاد
م

اﻟﺒﻌﺪ

اﻟﻌﺒﺎرات

1

اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻘﺮر اﻟﻔﻘﮫ

5-1

2

اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ أھﻤﯿﺔ ﻣﻘﺮر اﻟﻔﻘﮫ

10-6

3

اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻘﺮر اﻟﻔﻘﮫ

15-11
15

اﻟﻤﺠﻤﻮع
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د -صدق املقياس:

684-643

لألبع ــاد ،ك ــا ت ــم مراع ــاة ماحظاهت ــم لبع ــص
العبـــارات وتعديلهـــا.

للتأكـــد مـــن صـــدق املقيـــاس بعـــد إعـــداده يف

الصـــدق الداخـــي :تـــم التحقـــق مـــن الصـــدق

الصـــورة املبدئيـــة؛ قـــام الباحثـــان بالتـــايل:

ص ــدق التحكي ــم :لتحقي ــق ذل ــك؛ ت ــم ع ــرض

الداخـــي للمقيـــاس عـــن طريـــق حســـاب

مـــن الرتبويـــن واملختصـــن يوضـــح قائمـــة

الـــكي لفقـــرات كل بعـــد ،وذلـــك باســـتخدام

معام ــات ارتب ــاط فق ــرات املقي ــاس باملجم ــوع

املقيـــاس يف صورتـــه املبدئيـــة عـــى جمموعـــة

معامـــل ارتبـــاط برســـون اخلطـــي .ويبـــن

املحكمـــن للمقيـــاس للتأكـــد مـــن وضـــوح

اجلـــدول ( )7معامـــات االرتبـــاط اخلاصـــة

العبـــارات وانتائهـــا لألبعـــاد ،وكذلـــك ملعرفـــة

باملقيـــاس.

آرائهـــم وماحظتهـــم حـــول التصنيـــف املتبـــع

جدول رﻗم ()7

معامات ارتباط عبارات املقياس بﺄبعاده ومعامات ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية
اﻟﺒﻌﺪ اﻷول

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻌﺒﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻌﺒﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻌﺒﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻻرﺗﺒﺎط

1

**0.769

6

*0.574

11

**0.866

2

*0.590

7

*0.572

12

**0.780

3

**0.759

8

*0.576

13

*0.598

4

**0.763

9

*0.527

14

*0.552

5

*0.535

10

*0.561

15

**0.719

اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻜﻠﻲ

**0.837

اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻜﻠﻲ

*0,632

اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻜﻠﻲ

**0,846

** دال عند مستوى الداللة (.)0.01
* دال عند مستوى الداللة (.)0.05

بالنظـر إىل اجلدول رقـم ()7؛ ياحظ أن مجيع العبارات

عنـد معامـات ارتباط قوية دالـة عند مسـتوى الداللة

إىل ارتبـاط األبعـاد بالدرجـة الكلية للمقيـاس ،وذلك

( )0,05أيض ًا.

مرتبطـة بدرجـة كل بعد مـن األبعاد الثاثـة ،باإلضافة

( ،)0,01ومعامـات ارتبـاط دالة عند مسـتوى الداللة
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هـ -ثبات املقياس:

تــم التحقــق مــن ثبــات املقيــاس عــن طريــق معامل

الثبــات (ألفــا كرونبــاخ) ،حيــث بلــﻎ ( )0.74وهــو

معامــل ثبــات جيــد.

الثبات الكﲇ للمقياس
ﺛﺒﺎت اﻟﻤﻘﯿﺎس

ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت )أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ(

15

0,74

و -التجربة املبدئية:

 -التحقق من ثبات املقياس.

بعـد عـرض مقيـاس االجتـاه عـى جمموعـة املحكمـن

 - -حتديد وضوح التعليات.

املقرتحـة عـى العينـة االسـتطاعية؛ وقـع االختيـار

بلغـت عبارات املقيـاس ( )15عبارة موزعـة عى ثاثة

واألخـذ باملاحظـات واآلراء وعمـل التعديـات

العشـوائي عـى عينـة مـن أفـراد املجتمـع مكونـة مـن
( )15طالبـ ًا ،وذلـك لألغـراض التاليـة:

 حتديـد الوقـت املناسـب لإلجابـة عـن فقـرات-

املقيـاس.

التحقق من صدق املقياس الداخي.

ز -إجابة املقياس:

أبعـاد؛ منها عبـارات ذات اجتـاه إجيايب وعبـارات ذات
اجتاه سـلبي؛ حيث كانـت تعطى ( 5درجـات) للعبارة
ذات االجتـاه اإلجيـايب و(درجـة واحـدة) للعبـارة ذات

االجتـاه السـلبي ،واجلـدول التـايل يوضـح كيفيـة
اسـتخدام مفتاح التصحيح للمقياس ونـوع العبارات:

اﻟﻨﻮع

اﻟﻌﺪد

ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﺪا

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪ

ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﺪا

اﻟﻌﺒﺎرات ذات
اﻻﺗﺠﺎه اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ

9

5

4

3

2

1

اﻟﻌﺒﺎرات ذات
اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﺒﻲ

6

1

2

3

4

5

ح -زمن اﻹجابة:

تـــم حتديـــد الوقـــت املناســـب لإلجابـــة عـــن
عبـــارات املقيـــاس عـــن طريـــق حســـاب املتوســـط

ب ــن م ــدة انته ــاء أول إجاب ــة ع ــن املقي ــاس وآخ ــر

إجابـــة؛ حيـــث كان الوقـــت املناســـب لإلجابـــة
( )30دقيقـــة.

666

ﻋبد ﺍﷲ ﺍلﻐدوﱐ ،ﳏﻤد ﺍلﺴلﻤﻲ :ﻓﺎﻋلﻴﺔ ﺃﻧشﻄﺔ قﺎﺋﻤﺔ ﻋلﻰ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌلﻮﻣﺎﺗﻴﺔ لﺘنﻤﻴﺔ ﲢﺼﻴل ﻃﻼﺏ ﺍﳌرﺣلﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ....

684-643

 الﻀبﻂ القبﲇ للدراسة:أوالً :االختبار التحصيﲇ:

لدرجــات املجموعتــن يف كامــل االختبــار ،كــا

تــم تطبيــق االختبــار التحصيــي عــى املجموعتــن:

االختبــار (التذكــر ،الفهــم التطبيــق) ،واجلــدول ()8

وذلــك للتأكــد مــن جتانــس درجــات املجموعتــن

درجــات املجموعتــن يف التطبيــق القبــي لاختبــار

)(Leven’s Test؛ وذلــك للتأكــد مــن هــذا التجانــس

اختبار التجانﺲ:

تــم التأكــد مــن جتانــس درجــات الطــاب يف أبعــاد

التجريبيــة والضابطــة قبــل البــدء يف جتربــة البحــث،

يبــن نتائــج اختبــار ليفــن للكشــف عــن جتانــس

قبــل تقديــم أي معاجلــة ،تــم اســتخدام اختبــار ليفــن

التحصيــي.

جدول رﻗم ()8

نتيجة اختبار ليفﲔ للكشﻒ عن جتانﺲ درجات املجموعتﲔ التجريبية والﻀابطة يف التطبيق القبﲇ لاختبار التحصيﲇ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺗﺬﻛﺮ
ﻓﮭﻢ
ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻋﺪد اﻟﻌﯿﻨﺔ

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

ﻗﯿﻤﺔ )ف(

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

2,25

0,13

2,56

0,11

0,69

0,40

0,06

0,93

يتضح من اجلدول ( )8عدم وجود داللة احصائية عند

التجربة ،وذلك لتحييد مهددات الصدق الداخي للتجربة،

درجات الطاب يف كامل االختبار التحصيي ،ويف

واملهارات ألفراد العينتن التجريبية والضابطة ،استخدم

مستوى الداللة ( )0.05أو أقل منه ،مما يدل عى جتانس
درجات أبعاد االختبار (التذكر ،والفهم ،والتطبيق) عى

حد سواء.

اختبار التكافﺆ:

تم التأكد من تكافؤ القدرة املعرفية لدى الطاب أفراد

العينة يف املجموعتن الضابطة والتجريبية قبل البدء يف

واملتمثلة يف عنر االنقاء ،وهو وجود تفاوت يف القدرات
الباحثان اختبار (ت) للعينتن املستقلتن ،للتحقق من عدم

وجود فروق ذات داللة احصائية بن متوسطات درجات

املجموعتن :الضابطة والتجريبية يف أبعاد االختبار ،ويف
الدرجة الكلية لاختبار ،و اجلدول ( )9يبن نتيجة اختبار

(ت) للعينتن املستقلتن هدف الدراسة.
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جدول رﻗم ()9

نتيجة اختبار (ت) للعينات املستقلة للكشﻒ عن داللة الفروق بﲔ متوسطات درجات
املجموعتﲔ التجريبية والﻀابطة يف التطبيق القبﲇ لاختبار التحصيﲇ

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺗﺬﻛﺮ
ﻓﮭﻢ
ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻛﺎﻣﻞ
اﻻﺧﺘﺒﺎر

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻋﺪد اﻟﻌﯿﻨﺔ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

7.86

2.62

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

8.30

1.87

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

3.90

1.68

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

4.90

2.20

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

0.73

0.69

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

1.23

1.94

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

12.70

4.17

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

14.10

4.00

ﻗﯿﻤﺔ
)ت(

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ

2.093

0,054

1.973

0,053

1.329

0,189

2,274

0,057

بالنظـــر إىل اجلـــدول رقـــم ()9؛ يظهـــر وجـــود

اختبار التجانﺲ:

ولك ــن يوج ــد تف ــاوت وتش ــتت كب ــر يف درج ــات

التجريبيــة والضابطــة قبــل البــدء يف التجربــة ،وذلــك

فـــروق ظاهريـــة بـــن متوســـطات املجموعتـــن،
املجموعتـــن ،ممـــا يـــؤدي إىل عـــدم االعتـــاد عـــى
هـــذه الفـــروق الظاهريـــة .ويتضـــح مـــن اجلـــدول

عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصائيـــة عنـــد

مســـتوى الداللـــة ( )0.05أو أقـــل منـــه ،وذلـــك

بـــن متوســـطات درجـــات املجموعتـــن :الضابطـــة
والتجريبيـــة يف التطبيـــق القبـــي لاختبـــار ،ويف

الدرجـــة الكاملـــة لاختبـــار التحصيـــي ،ويف
درجـــات أبعـــاد االختبـــار (التذكـــر ،والفهـــم،

والتطبيـــق) عـــى حـــد ســـواء؛ ممـــا يـــدل عـــى

تكافـــؤ الطـــاب يف املجموعتـــن.

تــم تطبيــق مقيــاس االجتاهــات عــى املجموعتــن:
للتأكــد مــن جتانــس اســتجابات املجموعتــن قبــل
تقديــم أي معاجلــة ،اســتخدم الباحــث اختبــار ليفــن
()Leven’s Test؛ للتأكــد مــن جتانــس اســتجابات
املجموعتــن يف كامــل املقيــاس ،كــا تــم التأكــد مــن

جتانــس درجــات الطــاب يف أبعــاد املقيــاس (االجتــاه
نحــو تعلــم مقــرر الفقــه ،االجتــاه نحــو أمهيــة مقــرر
الفقــه ،االجتــاه نحــو أنشــطة مقــرر الفقــه ،و اجلــدول

( ) 10يبــن نتائــج اختبــار ليفــن للكشــف عــن
جتانــس اســتجابات املجموعتــن يف التطبيــق القبــي
ملقيــاس االجتاهــات نحــو مقــرر الفقــه.
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جدول رﻗم ()10

نتيجة اختبار ليفﲔ للكشﻒ عن جتانﺲ استجابات املجموعتﲔ يف التطبيق القبﲇ ملقياس
االجتاهات لـمقرر الفقه

اﻟﺒﻌﺪ
اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻘﺮر اﻟﻔﻘﮫ

اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ أھﻤﯿﺔ ﻣﻘﺮر اﻟﻔﻘﮫ

اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻘﺮر اﻟﻔﻘﮫ

ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﯿﺎس

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻋﺪد اﻟﻌﯿﻨﺔ

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

ﻗﯿﻤﺔ )ف(

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

0,16

0,68

0,48

0,48

1,84

0,19

0,07

0,78

يبـــن اجلـــدول رقـــم ( )10عـــدم وجـــود داللـــة

ملقـــرر الفقـــه يف املجموعتـــن الضابطـــة والتجريبيـــة

أقـــل منـــه ،ممـــا يـــدل عـــى جتانـــس درجـــات

مهـــددات الصـــدق الداخـــي للتجربـــة ،واملتمثلـــة يف

احصائيـــة عنـــد مســـتوى الداللـــة ( )0.05أو

الطـــاب يف كامـــل مقيـــاس االجتاهـــات ،ويف

أبعـــاد املقيـــاس (االجتـــاه نحـــو تعلـــم مقـــرر
الفقـــه ،واالجتـــاه نحـــو أمهيـــة مقـــرر الفقـــه،

واالجت ــاه نح ــو أنش ــطة مق ــرر الفق ــه ع ــى ح ــد

ســـواء.

اختبار التكافﺆ:

قبـــل البـــدء يف جتربـــة الدراســـة ،وذلـــك لتحييـــد
عن ــر االنق ــاء ،وه ــو وج ــود تف ــاوت يف اجتاه ــات
أفـــراد العينتـــن التجريبيـــة والضابطـــة ،اســـتخدم

الباحـــث اختبـــار (ت) للعينتـــن املســـتقلتن،
للتحقـــق مـــن عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة

احصائيـــة بـــن متوســـطات اســـتجابات الطـــاب

يف املجموعتـــن الضابطـــة والتجريبيـــة يف أبعـــاد
املقيـــاس ،ويف املتوســـط العـــام للمقيـــاس ،ويبـــن

تـــم التأكـــد مـــن تكافـــؤ االجتاهـــات لـــدى الطـــاب

اجلـــدول رقـــم ( )11نتيجـــة اختبـــار (ت) للعينتـــن
املســـتقلتن هـــدف الدراســـة.
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جدول رﻗم ()11
نتيجة اختبار (ت) للعينات املستقلة للكشﻒ عن داللة الفروق بﲔ متوسطات استجابات طاب املجموعتﲔ
التجريبية والﻀابطة يف التطبيق القبﲇ ملقياس االجتاهات
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻠﻢ
ﻣﻘﺮر اﻟﻔﻘﮫ
اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ
أھﻤﯿﺔ ﻣﻘﺮر
اﻟﻔﻘﮫ
اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ
أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻘﺮر
اﻟﻔﻘﮫ
ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﯿﺎس

ﻗﯿﻤﺔ )ت(

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

ﻋﺪد اﻟﻌﯿﻨﺔ
30
30
30

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
3.96
3.97
3.90
3.98

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري
0.48
0.55
0.61
0.68

0,09

0,92
0,63

0,47

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

3.63
3.85

0.81
0.60

1,18

0,23

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30
30

3.83
3.93

0.46
0.50

0,82

0,41

بالنظــر إىل اجلــدول رقــم ( )11يتضــح عــدم وجــود

عــى املخططــات املعلوماتيــة (جمتمــع الدراســة).

( )0.05أو أقــل منــه ،بــن متوســطات اســتجابات

األنشــطة القائمــة عــى املخططــات املعلوماتيــة

فــروق ذات داللــة احصائيــة عنــد مســتوى الداللــة

املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف التطبيــق القبــي

ملقيــاس االجتاهــات ،يف املتوســط العــام للمقياس ،ويف

متوســطات أبعــاد املقيــاس :االجتــاه نحــو تعلــم مقرر
الفقــه ،واالجتــاه نحــو أمهيــة مقــرر الفقــه ،واالجتــاه

نحــو أنشــطة مقــرر الفقــه عــى حــد ســواء ،ممــا يــدل

عــى تكافــؤ اجتاهــات الطــاب يف املجموعتــن ملقــرر
الفقــه.

 .2حتديــد املحتــوى التعليمــي الــذي ســوف يتضمن
(احلــدود املوضوعيــة).

 .3حتديــد حمتــوى األنشــطة التعليميــة وفــق
األهــداف الســلوكية (التذكــر -الفهــم –

التطبيــق).

 .4تصميــم األنشــطة املناســبة الحتياجــات جمتمــع
الدراســة وخصائصهــا.

 .5حتديــد نــوع املخططــات املعلوماتيــة (الثابــت) يف

خطــوات إعــداد األنشــطة القائمــة عــى املخططــات

تصميــم األنشــطة.

 .1حتديــد املجتمــع املســتفيد مــن األنشــطة القائمــة

التعليميــة.

املعلوماتيــة:

 .6وضــع اإلجابــات املتوقعــة لألســئلة واألنشــطة
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نتائﺞ الدراسة:
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لفحــص الفــروق بــن درجــات املجموعــة

إجــراءات التحقــق مــن الفــرض األول ونصــه «

الضابطــة واملجموعــة التجريبيــة ملســتوى

( )0,05بــن متوســط درجــات املجموعتــن

كــا تــم فحــص التوزيــع الطبيعــي أو االعتــدايل

التذكــر يف االختبــار التحصيــي للمجموعتــن،

وجــود فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة

للبيانــات ،عــن طريــق إجــراء اختبــار شــابرو-

التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار البعــدي عنــد

ويلــك؛ للتحقــق مــن نــوع توزيــع البيانــات،

مســتوى التذكــر لصالــح طــاب املجموعــة

ويبــن اجلــدول رقــم ( )12نتائــج االختبــار.

التجريبيــة» ،فقــد تــم اختيــار االختبــار املناســب

جدول رﻗم ()12

نتائﺞ اختبار ﺷبﲑو-ويلﻚ لفحص توزيع بيانات مستوى التذكر
ﻋﺪد اﻟﻌﯿﻨﺔ
30
30

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر
0.898
0.743

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ
30
30

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
0.008
0.000

مــن اجلــدول رقــم ( )12يتضــح وجــود فــروق ذات

وللتحقــق مــن الفــرض األول ،تــم اســتخدام اختبــار

التجريبيــة وطــاب املجموعــة الضابطــة ممــا يــدل

إجيــاد الفــروق االحصائيــة بــن رتــب متوســطات

داللــة احصائيــة بــن اســتجابات طــاب املجموعــة
عــى أن البيانــات ال تتبــع التوزيــع االعتــدايل أو

الطبيعــي ،وبذلــك تــرز احلاجــة إىل اســتخدام
اختبــارات الفــروق الامعلميــة للتحقــق مــن الفــرض
األول للدراســة.

مــان ويتنــي الامعلمــي للعينــات املســتقلة ،هبــدف
درجــات املجموعتــن :التجريبيــة والضابطــة يف
االختبــار البعــدي ،يف مســتوى التذكــر بعــد انتهــاء

التجربــة والتطبيــق البعــدي لاختبــار ،كــا يوضحــه
اجلــدول رقــم ( )13التــايل:

جدول رﻗم ()13

نتائﺞ اختبار مان وتنﻲ للعينات املستقلة ملستوى التذكر
اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺬﻛﺮ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

اﻟﻌﺪد
30
30

رﺗﺐ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺮﺗﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
726.50
24.22
0,004
261,50
1103.50
36.78
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من اجلدول رقم ()13؛ يتضح وجود فروق ذات داللة

(.)1103.50

بن رتب متوسطات درجات املجموعتن :التجريبية

(األنشطة القائمة عى املخططات املعلوماتية) يف املتغر

احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05أو أقل منه
والضابطة يف االختبار البعدي عند مستوى التذكر،

وذلك لصالح املجموعة التجريبية؛ حلصوهلم عى جمموع

رتب املتوسطات األعى يف مستوى التذكر ،والذي بلﻎ

وملعرفة حجم التأثر الناتج عن تأثر املتغر املستقل

التابع (التحصيل املعريف – مستوى التذكر) ،تم استخدام
مربع إيتا لقياس حجم التأثر ملجموعتن مستقلتن ،ويبن

اجلدول رقم ( )14قيمة مربع إيتا للمجموعتن:

جدول رﻗم ( )14نتائﺞ مربع إيتا للعينات املستقلة ملستوى التذكر
اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺬﻛﺮ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

ﻗﯿﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎن وﺗﻨﻲ

ﻣﺮﺑﻊ ) إﯾﺘﺎ(

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ

261,50

0,129

ﻋﺎل
ٍ

بالنظر إىل اجلدول رقم ()14؛ يتبن بأن قيمة مربع إيتا تقرتب
إىل القيمة ( ،)0,14وتعتر هذه القيمة معامل تأثر ﹴ
عال للمتغر
املستقل عى املتغر التابع ،حيث بلﻎ معامل التأثر ()0,129
ملربع ( إيتا) ) (Cohen, 2013؛ وبالتايل فإنه يتم قبول الفرض
األول و نصه « وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة
( )0,05ملتوسط درجات املجموعتن التجريبية والضابطة يف
االختبار البعدي عند مستوى التذكر لصالح طاب املجموعة
التجريبية.
وتتفق نتيجة الفرض األول مع نتيجة دراسة إساعيل( 2016م)؛
والتي أشارت إىل وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى
( )0,05لدى درجات طاب املجموعة التجريبية قبل تطبيق
االختبار التحصيي وبعده يف مستوى التذكر ،ولصالح التطبيق
البعدي ،ودراسة الشهري (2018م)؛ والتي كشــــفت عــــن
وجــــود فــــرق ذي داللــــة احصائية عند مســــتوى
داللــــة ( )0,05بن متوســطي درجــات االختبــار
التحصــيي القبلــي والبعــدي فــي املستوى ( )0,05ملــادة
احلاســب اآللــي و لصالح طــاب املجموعــة التجريبيــة،
ودراسة أبو زيد)2016( ,؛ حيث أشارت اىل وجود فروق داللة
ذات داللة احصائية لصالح املجموعة التجريبية يف االختبار

البعدي يف مستويات بلوم ،ومن ضمنه مستوى (التذكر) ،ودراسة
عمر( )2016؛ حيث أظهرت وجود فروق دالة احصائي ًا بن
درجات جمموعتي الدراسة يف التطبيق البعدي لاختبار ,ومن
ضمنه مستوى (التذكر) ولصالح املجموعة التجريبية ،ودراسة
العتيبي( )2018؛ والتي بينت وجود فروق ذات داللة احصائية
ملتوسط درجات طالبات املجموعتن :التجريبية والضابطة عند
مستوى التذكر يف التطبيق البعدي لاختبار التحصيي ،ومن
خال نتيجة الفرض األول من فرضيات هذه الدراسة؛ تتضح
فاعلية التدريس باستخدام األنشطة القائمة عى املخططات
املعلوماتية لتدريس مقرر الفقه عى حتصيل الطاب املعريف
عند مستوى التذكر؛ حيث سامهت األنشطة القائمة عى
املخططات املعلوماتية يف رفع مستوى حتصيل الطاب ،ويفرس
تفوق درجات طاب املجموعة التجريبية عن درجات طاب
املجموعة الضابطة؛ ملا متيزت به األنشطة القائمة عى املخططات
املعلوماتية من خصائص تساهم يف تبسيط املعلومة وسهولة
اسرتجاع املتعلم ملا يتعلمه ،باإلضافة إىل قدرهتا التأثرية ورسعة
وصول املعلومة ورسعة تعامل املخ مع املخطط املعلومايت ،كا
أن عامل اجلذب والتجديد الذي تتميز به األنشطة القائمة عى
املخططات املعلوماتية؛ تساعد عى حتسن الذاكرة والتذكر.
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التحقــق مــن الفــرض الثــاين :ونصــه وجــود فــرق

درجــات املجموعــة الضابطــة واملجموعــة التجريبيــة

متوســط درجــات املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة

التوزيــع الطبيعــي أو االعتــدايل للبيانــات ،عــن طريــق

طــاب املجموعــة التجريبيــة».

توزيــع البيانــات ،ويبــن اجلــدول رقــم ( )15نتائــج

دال إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة ( )0,05بــن

يف االختبــار البعــدي عنــد مســتوى الفهــم ولصالــح
والختيــار االختبــار املناســب لفحــص الفــروق بــن

يف مســتوى الفهــم يف االختبــار التحصيــي ،تــم فحص
إجــراء اختبــار (شــابرو-ويلك؛ للتحقــق مــن نــوع
االختبــار:

جدول رﻗم ()15

نتائﺞ اختبار ﺷبﲑو-ويلﻚ لفحص توزيع بيانات مستوى الفهم
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻋﺪد اﻟﻌﯿﻨﺔ

ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

0.902

30

0.010

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

0.917

30

0.023

مــن اجلــدول رقــم ( )15يتضــح وجــود فــروق ذات

وللتحقــق مــن الفــرض؛ تــم اســتخدام اختبــار مــان

التجريبيــة والضابطــة عنــد مســتوى الفهــم؛ ممــا

الفــروق االحصائيــة بــن رتــب متوســطات درجــات

داللــة احصائيــة بــن درجــات طــاب املجموعتــن:
يــدل عــى أن البيانــات ال تتبــع التوزيــع االعتــدايل
أو الطبيعــي ،وبذلــك تــرز احلاجــة إىل اســتخدام
اختبــارات الفــروق الامعلميــة للتحقــق مــن الفــرض

الثــاين للدراســة.

ويتنــي الامعلمــي للعينــات املســتقلة ،هبــدف إجيــاد

املجموعتــن :التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار
البعــدي ،يف مســتوى الفهــم بعــد انتهــاء التجربــة
والتطبيــق البعــدي لاختبــار ،ويوضــح اجلــدول رقــم

( )16نتيجــة االختبــار.

جدول رﻗم ()16

نتائﺞ اختبار مان وتنﻲ للعينات املستقلة ملستوى الفهم
اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻔﮭﻢ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

اﻟﻌﺪد
30
30

رﺗﺐ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت
23.30
37.70
673

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺮﺗﺐ
699.00
1131.00

ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

234,00

0,001
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مــن اجلــدول رقــم ( )16يتضــح وجــود فــروق ذات

(.)1131.00

أو أقــل منــه بــن رتــب متوســطات درجــات

املســتقل (األنشــطة القائمــة عــى املخططــات

داللــة احصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ()0.05
املجموعتــن :التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار
البعــدي عنــد مســتوى الفهــم ،وذلــك لصالــح

املجموعــة التجريبيــة حلصوهلــم عــى جممــوع رتــب

املتوســطات األعــى يف مســتوى الفهــم ،والــذي بلــﻎ

اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻔﮭﻢ

وملعرفــة حجــم التأثــر الناتــج عــن تأثــر املتغــر
املعلوماتيــة) يف املتغــر التابــع (التحصيــل املعــريف –

مســتوى الفهــم) ،تــم اســتخدام مربــع إيتــا لقيــاس
حجــم التأثــر ملجموعتــن مســتقلتن ،ويبــن اجلــدول

( )17قيمــة مربــع إيتــا للمجموعتــن:

جدول رﻗم ()17
نتائﺞ مربع إيتا للعينات املستقلة ملستوى الفهم

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

اﻟﻌﺪد
30
30

ﻗﯿﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎن وﺗﻨﻲ

ﻣﺮﺑﻊ ) إﯾﺘﺎ(

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ

234,00

0,17

ﻋﺎل
ٍ

بالنظــر إىل اجلــدول رقــم ()17؛ يتبــن بــأن قيمــة

التجريبيــة والضابطــة عنــد مســتوى الفهــم يف التطبيــق

البعــدي لاختبــار التحصيــي.

مربــع إيتــا جتــاوزت القيمــة ( ،)0,14وتعتــر هــذه
ﹴ
عــال للمتغــر املســتقل عــى
القيمــة معامــل تأثــر

ومــن خــال نتائــج الفــرض الثــاين؛ تتضــح فاعليــة

ملربــع إيتــا ( .)Cohen, 2013وبالتــايل فإنــه يتــم

املخططــات املعلوماتيــة لتدريــس مقــرر الفقــه،

املتغــر التابــع ،حيــث بلــﻎ معامــل التأثــر ()0,17

قبــول الفــرض الثــاين مــن فرضيــات الدراســة والــذي
نــص عــى أنــه توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة

عنــد مســتوى الداللــة ( )0,05ملتوســطي درجــات

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار
البعــدي عنــد مســتوى الفهــم لصالــح طــاب
املجموعــة التجريبيــة ،وتشــابه نتيجــة اختبــار هــذا

الفــرض نتائــج دراســة (إســاعيل )2016,ودراســة
العتيبــي ()2018؛ والتــي بينتــا وجــود فــروق ذات

داللــة احصائيــة ملتوســط درجــات املجموعتــن

التدريــس باســتخدام األنشــطة القائمــة عــى

والقائمــة عــى حتصيــل الطــاب املعــريف عند مســتوى
الفهــم ،و ُيرجــع الباحثــان ذلــك؛ نظــر ًا الشــتال

األنشــطة القائمــة عــى املخططــات املعلوماتيــة عــى
مزايــا متعــددة ،فهــي تســاهم يف ســهولة الفهــم لــدى

املتعلــم وتبســيط املعلومــات ،كــا تســاعد عــى إيصال

املعلومــة املعقــدة بطريقــة سلســة ،وعــى ربــط املعارف

مــع بعضهــا البعــض ،وتوجيــه املتعلمــن إىل الرتكيــز

عــى الفهــم وليــس الكــم .املــاح واحلميــداوي

()2018

674

ﻋبد ﺍﷲ ﺍلﻐدوﱐ ،ﳏﻤد ﺍلﺴلﻤﻲ :ﻓﺎﻋلﻴﺔ ﺃﻧشﻄﺔ قﺎﺋﻤﺔ ﻋلﻰ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌلﻮﻣﺎﺗﻴﺔ لﺘنﻤﻴﺔ ﲢﺼﻴل ﻃﻼﺏ ﺍﳌرﺣلﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ....

684-643

التحقــق مــن الفــرض الثالــث :ونصه«وجــود

درجــات املجموعــة الضابطــة واملجموعــة التجريبيــة

بــن متوســطي درجــات املجموعتــن :التجريبيــة

فحــص التوزيــع الطبيعــي أو االعتــدايل للبيانــات،

التطبيــق لصالــح طــاب املجموعــة التجريبيــة».

مــن نــوع توزيــع البيانــات ،واجلــدول رقــم ()18

فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة ()0,05

والضابطــة يف االختبــار البعــدي عنــد مســتوى
والختيــار االختبــار املناســب لفحــص الفــروق بــن

يف مســتوى التطبيــق يف االختبــار التحصيــي؛ تــم

عــن طريــق إجــراء اختبــار شــابرو-ويلك؛ للتحقــق

يبــن نتائــج االختبــار:

جدول رﻗم ()18
نتائﺞ اختبار ﺷبﲑو-ويلﻚ لفحص توزيع بيانات مستوى التطبيق

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر
0.794
0.686

ﻋﺪد اﻟﻌﯿﻨﺔ
30
30

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
0.000
0.000

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ
30
30

مــن اجلــدول ()18؛ يتضــح وجــود فــروق ذات

وللتحقــق مــن الفــرض؛ تــم اســتخدام اختبــار (مــان

التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار التحصيــي

الفــروق االحصائيــة بــن رتــب متوســطات درجــات

داللــة إحصائيــة بــن درجــات طــاب املجموعتــن:
(مســتوى التطبيــق)؛ ممــا يــدل عــى أن البيانــات ال
تتبــع التوزيــع االعتــدايل أو الطبيعــي ،وبذلــك تــرز
احلاجــة إىل اســتخدام اختبــارات الفــروق الامعلميــة

للتحقــق مــن فــرض الدراســة الثالــث.

ويتنــي) الامعلمــي للعينــات املســتقلة ،هبــدف إجيــاد

املجموعتــن التجريبيــة وبــن الضابطــة يف مســتوى

التطبيــق يف االختبــار البعــدي؛ وذلــك بعــد انتهــاء
التجربــة والتطبيــق البعــدي لاختبــار ،ويوضــح

اجلــدول ( )19نتيجــة االختبــار:

جدول رﻗم ()19
نتائﺞ اختبار مان وتنﻲ للعينات املستقلة ملستوى التطبيق

اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

اﻟﻌﺪد
30
30

رﺗﺐ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت
22.82
38.18

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺮﺗﺐ
684.50
1145.50

ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

219,50

0,001

من اجلدول رقم ()19؛ يتضح وجود فروق ذات داللة

يف االختبار البعدي عند مستوى التطبيق؛ وذلك لصالح

متوسطات درجات املجموعتن التجريبية وبن الضابطة

األعى يف مستوى التطبيق؛ والذي بلﻎ (.)1145.50

إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05أو أقل منه بن رتب

املجموعة التجريبية حلصوهلم عى جمموع رتب املتوسطات
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وملعرفــة حجــم التأثــر الناتــج عــن تأثــر املتغــر
املســتقل (األنشــطة القائمــة عــى املخططــات
املعلوماتيــة) يف املتغــر التابــع (التحصيــل املعــريف –

مســتوى التطبيــق)؛ تــم اســتخدام مربــع إيتــا لقيــاس
حجــم التأثــر ملجموعتــن مســتقلتن ،ويبــن اجلــدول

رقــم ( )20قيمــة مربــع إيتــا للمجموعتــن:

جدول رﻗم ()20
نتائﺞ مربع إيتا للعينات املستقلة ملستوى التطبيق
اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

اﻟﻌﺪد
30
30

ﻗﯿﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎن وﺗﻨﻲ

ﻣﺮﺑﻊ ) إﯾﺘﺎ(

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ

219,50

0,19

ﻋﺎل
ٍ

بالنظـر إىل اجلـدول رقـم ()20؛ يتبـن بـأن قيمـة مربـع
إيتـا جتـاوزت القيمـة ( ،)0,14وتعتـر هذه القيمـة معامل
تأثـر ﹴ
عـال للمتغـر املسـتقل عـى املتغـر التابـع ،حيـث
بلـﻎ معامـل التأثـر ( )0,19ملربـع إيتـا ).(Cohen, 2013
وهبـذا يتـم قبـول الفـرض الثالـث مـن فرضيـات هـذه
الدراسـة والـذي نـص عـى وجـود فـروق ذات داللـة
إحصائيـة عنـد مسـتوى الداللـة ( )0,05بـن متوسـطي
درجـات املجموعتـن :التجريبيـة والضابطـة يف االختبار
البعـدي عنـد مسـتوى التطبيـق لصالح طـاب املجموعة
التجريبيـة.
وتشـابه هـذه النتيجـة نتائـج كا مـن دراسـة
إسـاعيل( )2016والتـي أشـارت إىل وجـود فـروق دالة
إحصائيـا عنـد مسـتوى ( )0,05لـدى درجـات طـاب
املجموعـة التجريبية قبل تطبيـق االختبار التحصيي وبعده
يف مسـتوى التطبيـق ،لصالـح التطبيـق البعدي ،ودراسـة
أبـو زيـد)2016( ,؛ حيث أشـارت اىل وجـود فروق داللة
ذات داللـة احصائيـة و لصالـح املجموعـة التجريبيـة يف
االختبـار البعـدي عنـد مسـتوى التطبيق ،ودراسـة عمر(
)2016؛ و التـي أظهـرت وجود فروق دالـة احصائيا بن
درجـات جمموعتـي البحـث يف التطبيق البعـدي لاختبار

عند مسـتوى التطبيـق و لصالح املجموعـة التجريبية التي
درسـت باسـتخدام االسـرتاتيجية املقرتحـة القائمـة عـى
اإلنفوجرافيـك ،ودراسـة الشـهري 2018(,م)؛ والتـي
كشـــــفت نتــــائج الدراسة عــــن وجــــود فــــرق
ذو داللـــــة احصائية عند مســـــتوى داللــــة ()0,05
بن متوســطي درجــات االختبــار التحصــيي القبلــي
والبعـــدي عند مستوى التطبيق فـــي مـــادة احلاســب
اآللـــي و لصالـح طـــاب املجموعـــة التجريبيـــة،
ودراسـة العتيبـي( )2018؛ والتـي بينـت وجـود فـروق
ذات داللة احصائية ملتوسـط درجـات طالبات املجموعة
التجريبيـة والضابطـة عنـد مسـتوى التطبيـق يف االختبار،
ويعـزو الباحـث وجـود فـروق بـن متوسـطي درجـات
املجموعتـن التجريبيـة والضابطـة ولصالـح املجموعـة
التجريبيـة يف االختبـار البعـدي عنـد مسـتوى التطبيـق إىل
مـا أشـارت إليـه دراسـة إسـاعيل(  )2016أن اسـتخدام
املخططـات املعلوماتيـة يف التدريـس؛ يعـد خروجـا عـن
الطريقـة التقليديـة ومعرفة الطـاب باألهـداف التي يرجى
حتقيقهـا وتعزيز دور املتعلم ،كا سـاعدت األنشـطة القائمة
عـى املخططـات املعلوماتية عى اسـتيعاب املعلومة بشـكل
جيـد ،ومـن ثـم التطبيـق اجليـد للمعلومة.
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ومـن خـال نتائـج التحقـق مـن صحـة الفـروض الثاث

عـن فاعليـة األنشـطة القائمـة عـى املخططـات املعلوماتية

التدريـس باسـتخدام األنشـطة القائمـة عـى املخططـات

مقـرر الفقه.

األوىل مـن فرضيـات هـذه الدراسـة؛ تتضـح فاعليـة

املعلوماتيـة لتدريـس مقـرر الفقـه عـى حتصيـل الطـاب
املعـريف عنـد مسـتوى التذكـر والفهـم والتطبيـق؛ حيـث

لتنميـة التحصيـل املعريف لـدى طاب املرحلة املتوسـطة يف

التحقـق مـن الفـرض الرابـع :ونصـه» وجـود فـرق دال
إحصائيـا عند مسـتوى الداللة ( )0,05بـن القياس البعدي

سـامهت األنشـطة يف رفـع مسـتوى التحصيـل للطـاب
الذيـن تـم تدريسـهم باسـتخدامها؛ وذلـك نظر ًا ملـا تتمتع

نحـو اسـتخدام املخططـات املعلوماتيـة يف مقـرر الفقـه».

املتعلـم عـى رسعة االسـتيعاب ،وسـهولة فهم واسـرتجاع

بـن درجـات املجموعـة التجريبيـة يف القيـاس القبـي

بـه املخططـات املعلوماتيـة مـن مزايـا وخصائـص تسـاعد
املعلومـات التـي تعلمهـا لتدريـس املقـرر؛ باإلضافـة إىل
األنشـطة الفرديـة واجلاعية؛ والتـي قدمت أثنـاء التدريس

والتـي تسـاهم يف فهـم املتعلـم واسـتيعاب مـا يتعلمـه.
يتضـح ممـا سـبق؛ أنـه متـت اإلجابـة عى تسـاؤل الدراسـة

يف اجتاهـات طـاب املجموعتـن :التجريبيـة والضابطـة
والختبـار االختبـار اإلحصائي املناسـب لفحـص الفروق

والبعـدي يف مقيـاس االجتاهـات نحـو مقـرر الفقـه؛ تـم
فحـص التوزيـع الطبيعي أو االعتـدايل للبيانات ،عن طريق
إجـراء اختبـار شـابرو-ويلك للتحقـق مـن نـوع توزيـع

البيانـات ،ويبـن اجلـدول رقـم ( )21نتائـج االختبـار.

جدول رﻗم ()21
نتائﺞ اختبار ﺷبﲑو-ويلﻚ لفحص توزيع بيانات مقياس االجتاهات

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﻋﺪد اﻟﻌﯿﻨﺔ
30
30

ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر
0.973
0.898

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ
30
30

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
0.636
0.007

مــن اجلــدول رقــم ()21؛ يتضــح عــدم وجــود

اختبــارات الفــروق الامعلميــة للتحقــق مــن فــرض

املجموعــة الضابطــة يف القيــاس البعــدي ملقيــاس

وللتحقــق مــن الفــرض؛ تــم اســتخدام اختبــار مــان

فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن درجــات طــاب

االجتاهــات ،ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة

بــن درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة يف القياس

البعــدي ملقيــاس االجتاهــات ،ويــدل االختــاف بــن

املجموعتــن عــى أن البيانــات ال تتبــع التوزيــع
االعتــدايل أو الطبيعــي؛ وبذلــك يمكــن اســتخدام

الدراســة الرابــع.

ويتنــي الامعلمــي للعينــات املســتقلة؛ هبــدف إجيــاد

الفــروق اإلحصائيــة بــن رتــب متوســطات درجــات

املجموعتــن :التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس
البعــدي الجتاهــات الطــاب ملقــرر الفقــه بعــد انتهــاء

التجربــة ،ويوضــح اجلــدول ( )22نتيجــة االختبــار:
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جدول رﻗم ()22
نتائﺞ اختبار مان وتنﻲ للعينات املستقلة الجتاهات الطاب ملقرر الفقه بعد التطبيق البعدي ملقياس االجتاهات
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

اﻟﻌﺪد
30
30

رﺗﺐ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت
18.12
42.88

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺮﺗﺐ
543.50
1286.50

ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

78.500

0,001

مـن اجلدول رقـم ()22؛ يتضـح وجود فـروق ذات داللة

والـذي بلـﻎ (.)1286.50

بـن رتـب متوسـطات درجـات املجموعتـن :التجريبيـة

(األنشـطة القائمـة عـى املخططـات املعلوماتيـة) يف املتغر

احصائيـة عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05أو أقـل منـه

والضابطـة يف التطبيـق البعـدي ملقيـاس االجتاهـات نحـو
مقـرر الفقه؛ وذلـك لصالح املجموعـة التجريبية حلصوهلم

عـى جممـوع رتـب املتوسـطات األعـى يف االجتاهـات،

وملعرفـة حجـم التأثـر الناتـج عـن تأثـر املتغـر املسـتقل

التابـع لاجتاهـات نحـو مقـرر الفقه؛ تـم اسـتخدام مربع
إيتـا لقيـاس حجـم التأثـر ملجموعتـن مسـتقلتن ،ويبـن

اجلـدول ( )23قيمـة مربـع إيتـا للمجموعتـن.

جدول رﻗم ()23
نتائﺞ مربع إيتا للعينات املستقلة ملقياس االجتاهات

اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

اﻟﻌﺪد
30
30

ﻗﯿﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎن وﺗﻨﻲ

ﻣﺮﺑﻊ ) إﯾﺘﺎ(

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ

78.500

0,50

ﻋﺎل
ٍ

بالنظـر إىل اجلـدول رقـم ()23؛ يتبـن بـأن قيمـة مربـع إيتـا
جتـاوزت القيمـة ( ،)0,14وتعتـر هـذه القيمـة معامـل تأثـر
ﹴ
عـال للمتغـر املسـتقل عـى املتغـر التابـع ،حيث بلـﻎ معامل
التأثـر ( )0,50ملربـع إيتـا ) (Cohen, 2013وبناء عـى هذا؛ فإنه

يتـم قبول الفـرض الرابع هلـذه الدراسـة ،وتتشـابه النتيجة مع
دراسـة إسـاعيل )2016 ،ودراسـة (عمـر .)2016 ،وتشـر
نتائـج هـذا الفرض إىل فاعليـة التدريس باألنشـطة القائمة عى
املخططـات املعلوماتيـة لتنميـة االجتاهات اإلجيابيـة نحو مقرر
الفقـه ،ويفـرس الباحـث هـذه النتيجـة بتأثـر املتغـر املسـتقل
(األنشـطة القائمة )عـى املخططـات املعلوماتية عـى اجتاهات
الطـاب ملقـرر الفقـه؛ حيـث سـامهت لتنميـة االجتاهـات

اإلجيابيـة لـدى الطـاب نحـو مقـرر الفقـه؛ وذلـك باالبتعـاد
عـن الطـرق واألسـاليب التقليديـة يف تقديم األنشـطة؛ والتي
كانـت تُشـعر الطالـب بامللـل؛ باإلضافـة إىل عوامـل التجديد
والتصميـم اجلـذاب والتنـوع الـذي تتميـز بـه املخططـات
املعلوماتيـة ،فقـد سـامهت املخططـات املعلوماتيـة يف حتسـن
اجتاهـات الطلبـة نحـو املقـرر؛ وذلـك ملـا حتتويـه األنشـطة
القائمـة عـى املخططـات املعلوماتيـة مـن مزايـا جتـدد نشـاط
الطـاب الذهني ،وتطـرد امللل املصاحب لألسـاليب التقليدية
لتدريـس هـذا املقـرر ،وهذه إجابـة عى تسـاؤل الدراسـة عن
فاعليـة األنشـطة القائمـة عـى املخططـات املعلوماتيـة لتنميـة
االجتاهـات لدى طـاب املرحلـة املتوسـطة نحو مقـرر الفقه.
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توصيات الدراسة:

الرشعيــة يف بعــض مراحــل التعليــم العــام عــى

يف ضــوء نتائــج الدراســة القائمــة التــي توضــح

بعــض املتغــرات األخــرى كالدافعيــة وتنميــة

فاعليــة األنشــطة القائمــة عــى املخططــات املعلوماتيــة

التفكــر البــري.

لتنميــة حتصيــل طــاب املرحلــة املتوســطة يف مقــرر

الفقــه واجتاهاهتــم نحــوه؛ تــويص الدراســة بالتــايل:

املصادر واملراجع
أو ًال /املصادر واملراجع العربية:

 .أاســتخدام املخططــات املعلوماتيــة بشــكل واســع
يف العمليــة التعليميــة لتصبــح أكثــر تشــويقا
ومتعــة.

.باســتخدام املخططــات املعلوماتيــة لتنميــة

التحصيــلواالجتــاهنحــومــايتعلمــهالطالــب.

 .جاالســتفادة مــن اســتخدام املخططــات املعلوماتيــة
بتصميامهتــا املختلفــة يف مقــررات العلــوم

الرشعيــةلتحســنمســتوىالتحصيــلالــدرايس.

 .دتوجيــه القائمــن عــى عمليــة التدريــس
الســتخدام املخططــات املعلوماتيــة وإعدادهــا
واالســتفادة منهــا نظــر ًا ملــا هلــا مــن تأثــر إجيــايب

عــى املتعلمــن.
مقرتحات الدراسة:

تقــرح الدراســة احلاليــة بنــاء عــى مــا توصلــت إليــه
مــن النتائــج والتوصيــات مــا يــي:

قيــاس مــدى فاعليــة التدريــس القائــم عــىاملخططــات املعلوماتيــة يف مقــررات العلــوم
الرشعيــة يف بعــض مراحــل التعليــم العــام.

قيــاس مــدى فاعليــة التدريــس القائــم عــىاملخططــات املعلوماتيــة يف مقــررات العلــوم

684-643

إبراهيــم ،معتــز أمحــد2004( .م) .تصميــم أنشــطة تعليميــة
تعالــج صعوبــات التعلــم يف الرياضيــات لــدى التالميــذ
العادي�ين بالصف��وف الثالث��ة األوىل باملرحل��ة االبتدائي��ة.
الثقافــة والتنميــة :مجعيــة الثقافــة مــن أجــل التنميــة ،س
,4ع .176 – 136 ،8
أبوزيــد ،صالح حممــد2016( .م) .اســتخدام (اإلنفوجرافيك)
لتدريــس اجلغرافيــا لتنميــة التحصيــل ومهــارات التفكري
البــري لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة .جملــة املجمعية
الرتبويــة للدراســات االجتامعيــة .ع.198-138 ،79
أبوعــام ،رجــاء حممــود1408( .هـــ) .قيــاس وتقويــم
التحصيــل الــدرايس .الكويــت :دار القلــم للنــر
والتوزيــع.
إســاعيل ،عبــد الــرؤوف حممــد2016( .م) .اســتخدام
(اإلنفوجرافيك)(التفاعــي /الثابــت) وتأثــره لتنميــة
التحصيــل الــدرايس لــدى طــاب تكنولوجيــا التعليــم
واجتاهاهتــم نحــوه .تكنولوجيــا الرتبيــة .ع-111 ،28
.189
أكــرم ،حبــه أمحــد2013( .م) .مــا مــدى فاعليــة كتــاب
النشــاط املصاحــب ملــادة الفقــه لطالبــات املرحلــة
املتوســطة مــن وجهــة نظــر املعلــات واملرشفــات بمدينــة
جــدة .دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس .ع،42
ج.253-217 ،2
البه��ي ،أم�يرة جاب��ر2017 ).م) .فاعليــة برنامــج ٔانشــطة
مصاحبــة ملنهــج العلــوم للصــف أالول إالعــدادي
يف ضــوء التنميــة املســتدامة لتحقيــق ٔاهــداف البعــد
البينيــ (رســالة ماجس��تري غ�ير منشوــرة .جامعــة قنــاة
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الســويس ،إالســاعيلية).
اجلهيمــي ،أمحــد عبــد الرمحــن2009( .م) معوقــات اســتخدام
اســراتيجيات التدريــس احلديثــة لتدريــس مقــررات
العلــوم الرشعيــة يف املرحلــة الثانويــة .جملــة جامعــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية-العلوم اإلنســانية
واإلجتامعيــة -الســعودية .ع.155-96 ،12
جوارنــة ،أمحــد حممــود (2006م) .تطويــر األنشــطة والتقويــم
يف كتــب الرتبيــة اإلســامية يف ضــوء املعايــر املعــارصة
وقيــاس تأثــر وحــدات تعليميــة مطــورة يف حتصيــل
الطلبــة واجتاهاهتــم (رســالة دكتــوراه غــر منشــورة).
جامعــة عــان العربيــة ،عــان.
احلامــد ،حممــد معجــب1416( .ه) .التحصيــل الــدرايس
دراســاته – نظرياتــه -واقعــه -والعوامــل املؤثــرة
فيه(بــدون).
حســن ،ســناء حممــد ،والعتيبــي ،ســارة بــدر2015( .م).
أنشــطة تعليميــة مقرتحــة لتنميــة الــذكاء اللغــوي يف
مقــرر العلــوم للصــف الثالــث االبتدائــي باململكــة
العربيــة الســعودية .الرتبيــة (جامعــة األزهــر) -ع،146
ج.524-491 ،2
درويــش ،عمــرو حممــد ،والدخنــي ،أمــاين أمحــد2015( .م).
نمطــا تقديــم (اإلنفوجرافيــك) (الثابــت /املتحــرك) عرب
الويــب وتأثريمهــا لتنميــة مهــارات التفكــر البــري
ل��دى أطف��ال التوح��د واجتاهاهت��م نحــوه .تكنولوجيــا
التعليــم :اجلمعيــة املرصيــة لتكنولوجيــا التعليــم ،مج2, 5
ع.-364 265 ،2
الدريــج ،حممــد ،واحلنصــايل ،مجــال ،واملوســوي ،عــي ،وعامر،
ســام ،وحســن ،عــي ،ومحــود ،حممــد2011( .م).
معجــم مصطلحــات املناهــج وطــرق التدريــس.
الربــاط -مكتــب تنســيق التعريــب يف الوطــن العــريب.
الدهيــم ،لولــوه2016( .م) .تأثــر دمــج (اإلنفوجرافيــك)
يف الرياضيــات عــى حتصيــل طالبــات الصــف الثــاين
املتوســط .جملــة تربويــات الرياضيــات .مــج ،19ع،7
.281-263
الدومــاين ،حممــد أمحــد2007( .م) .األنشــطة الرتبويــة
وتأثريهـ�ا يف العمليـ�ة التعليميـ�ة يف مؤسسـ�ات املجتمـ�ع.
جملــة العلــوم اإلنســانية والتطبيقيــة :اجلامعــة األســمرية

اإلســامية زليتــن  -كليتــي اآلداب والعلــوم ،ع6 ،14
 .22الراســبي ،نــارص هــال2010( .م) .أســاليب تطويــر االنشــطة
التعليميــة وتقييمهــا وفــق معايــر اجلــودة .رســالة
الرتبيــة -ســلطنة عــان ،ع.59-54 ،27
الريامــي ،حممــد نــارص2011( .م) .أمهيــة التحصيــل الــدرايس
ونظرياتــه يف رفــع مســتوى الطالــب وأهــم معوقاتــه
وكيفيةــ التغل��ب عليهــا .رســالة الرتبيــة :وزارة الرتبيــة
والتعليــم ،ع .25 – 14 ،34
الزهــراين ،أمحــد حممــد2018( .م) .درجــة اســتخدام
(اإلنفوجرافيــك)يف التعليــم مــن وجهــة نظــر معلمــي
احلاســب اآليل باملرحلــة املتوســطة بمدينــة مكــة
املكرمــة( .رســالة ماجســتري :جامعــة أم القرى-كليــة
الرتبيــة -الســعودية).
ســامل ،هنلــة املتــويل2017( .م) .اســتخدام التدويــن املرئــي
القائــم عــى (اإلنفوجرافيــك) وتأثــره لتنميــة التفكــر
اإلجي��ايب لط�لاب تكنولوجي��ا التعلي��م اجل��دد.
تكنولوجيــا الرتبيــة  -دراســات وبحــوث :اجلمعيــة
العربيــة لتكنولوجيــا الرتبيــة ،ع.280 – 235 ،32
الس��لخي ،حمم��ود مج��ال2004 ).م) .تأثــر برنامــج قائــم عــى
األنشــطة التعليميــة لتنميــة التفكــر اإلبداعــي لطلبــة
املرحلــة األساســية يف الرتبيــة اإلســامية واجتاهاهتــم
نحــوه( .رســالة دكتــوراه غــر منشــورة .جامعــة عــان
العربيــة ،عــان.
شــحاتة ،حســن2004( .م) .النشــاط املــدريس مفهومــه
ووظائفــه وجمــاالت تطبيقــه .القاهــرة :الــدار املرصيــة
اللبنانيــة.
شــلتوت ،حممــد شــوقي2018( .م)( .اإلنفوجرافيك)مــن
التخطيــط إىل اإلنتــاج .الريــاض :مكتــب تربيــة الغــد.
الشــهري ،ســلطان حممــد2018( .م) .فاعليــة تصميــم
تعليمــي قائــم عــى التعلــم البــري بـــ (اإلنفوجرافيك)
عــى حتصيــل مــادة احلاســب اآليل( .رســالة ماجســتري-
املجلــة الدوليــة للعلــوم الرتبويــة والنفســية) .ع،10
ج254 -203 ،4
الشــيدي ،حممــد خلفــان2008( .م) .األنشــطة التعليميــة..
ماهيته��ا ،وظائفه�اـ ،وأنواعه��ا .جملــة التطويــر الرتبــوي:
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عبد اهلل الغدوين ،حممد السلمي :فاعلية أنشطة قائمة على املخططات املعلوماتية لتنمية حتصيل طالب املرحلة املتوسطة ....
وزارة الرتبيــة والتعليــم ،س  ،7ع .35-32 46
عبــد احلكيــم ،شــرين صــاح2018( .م) .األنشــطة احلديثــة
وتدريــس الرياضيــات .املجلــة الدوليــة للبحــوث يف
العلــوم الرتبويــة :املؤسســة الدوليــة آلفــاق املســتقبل،
مــج ،1ع.252-234 ،1
عبــد احلميــد ،أالء2007( .م) .األنشــطة املدرســية .عــان :دار
اليــازوري العلميــة.
عبــد الرمحــن ،عــادل ،والســيد ،عبــر ،وعكــه ،إينــاس.
(2016م) .دراســة حتليليــة لإلنفوجرافيــك ودوره يف
العمليــة التعلميــة يف ســياق الصياغــات التشــكيلية
للنــص (عالقــة الكتابــة بالصــورة) .جملــة بحــوث يف
الرتبيــة الفنيــة والفنــون –كليــة الرتبيــة الفنيــة -جامعــة
حلــوان .ع.17-1، 47
عبــد الصمــد ،أســاء الســيد2017( .م) .اســتخدام التجســيد
املعلومــايت ب(اإلنفوجرافيك)عــى تنميــة مفاهيــم
مصــادر املعلومــات املرجعيــة وعــادات العقــل
والكفــاءة الذاتيــة املدركــة لــدى طــاب تكنولوجيــا
التعليــم مرتفعــي ومنخفــي كفــاءة التمثيــل املعــريف
للمعلومــات .تكنولوجيــا الرتبيــة – دراســات وبحــوث.
ع.176-57 ،30
العتيبــي ،وداد عســر2016( .م) .تأثــر اســتخدام
(اإلنفوجرافيك)التعليمــي عــى حتصيــل قواعــد اللغــة
اإلنجليزيــة لــدى طالبــات الصــف األول املتوســط
بمدينــة الريــاض( .رســالة ماجســتري -جامعــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية -كليــة العلــوم
االجتامعيــة).
العقــايب ،ســعد نعيــم ،و اهلواملــة ،ماهــر شــفيق2016( .م).
واقــع اســتخدام األنشــطة الصفيــة والالصفيــة لتدريــس
مقــرر الرتبيةــ اإلس�لامية يف بغـ�داد .جملــة املنــارة
للبحــوث والدراســات :جامعــة آل البيــت  -عــادة
البحــث العلمــي ،مــج ,23ع.484 -435 ،1
عــام ،صــاح الديــن حممــود2000( .م) .القيــاس والتقويــم
الرتبــوي والنفــي :أساســياته وتطبيقاتــه وتوجهاتــه
املعــارصة .دار الفكــر العــريب.
عمــر ،عاصــم حممــد2016( .م) .فاعليــة اســراتيجية
مقرتحــة قائمــة عــى (اإلنفوجرافيــك)يف اكتســاب
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املفاهيــم العلميــة وتنميــة مهــارات التفكــر البــري
واالســتمتاع بتعلــم العلــوم لــدى تالميــذ الصــف
اخلامــس االبتدائــي .جملــة الرتبيــة العلميــة – مــر .ع،4
مــج.207-268 ،19
عيــد ،دالل فتحــي2008( .م) .دور املدرســة يف تفعيــل
مشــاركة التالميــذ باألنشــطة الرتبويــة .مــر :املكتبــة
العرصيــة.
الفاخــري ،ســامل عبــد اهلل2005( .م) .التحصيــل الــدرايس
والعوام��ل املؤث��رة في��ه .جملــة جامعــة ســبها للعلــوم
اإلنســانية :جامعــة ســبها ،مــج ،4ع.113 -102 ،2
الفتــاوي ،ســهيلة حمســن2006( .م) .املنهــاج التعليمــي
والتدريــس الفاعــل .ليبيــا :الــروق.
فــرح ،وجيــه ودبابنــة ،ميشــيل2011( .م) .األنشــطة الرتبويــة
وأســاليب تطويرهــا .عــان :دار وائــل.
الفقيــه ،عبــد اهلل إبراهيــم2015( .م) .فاعليــة اســتخدام
الوســائط املتعــددة لتدريــس مقــرر الفقهلتالميــذ الصف
الســادس االبتدائــي وتأثــر ذلــك عــى التحصيــل
الــدرايس واجتــاه التالميــذ نحــوه .املجلــة العربيــة للعلوم
ونــر األبحاث-فلســطني .مــج 1ع.124-108 ،3
القــايض ،هيثــم ،وديــوان ،جــواد2016( .م) .تأثــر أنشــطة
تعليميــة قائمــة عــى األمثــال القرآنيــة يف حتســن األداء
التعب�يري ل��دى طلب��ة الص��ف اخلام��س األديب يف العراق.
جملــة جامعــة النجــاح لألبحــاث  -العلــوم اإلنســانية:
جامعــة النجــاح الوطنيــة ،مــج ،30ع-1255 ،6
.1280
القحطــاين ،ســامل عــي2014( .م) .معايــر األنشــطة التعليميــة
ومــدى انطباقهــا عــى أنشــطة مقــرر احلديــث للصــف
األول املتوسـ�ط .جملــة الرتبيــة :جامعــة األزهــر  -كليــة
الرتبيــة ،ع ،158ج.922 593- ،2
القــرين ،عائــض عبــد اهلل2013( .م) .فاعليــة برجميــة تعليميــة
مقرتحــة يف حتصيــل طــاب الصــف األول الثانــوي
يف مــادة الفقــه بمحافظــة النــاص( .رســالة ماجســتري
جامعــة الباحــة ،كليــة الرتبيــة ،الســعودية).
املالكــي ،عبــد الرمحــن عبــد اهلل2005( .م) .اســراتيجية
توظيــف النشــاط املــدريس لتدريــس الرتبيــة اإلســامية
يف املرحلــة االبتدائيــة .رســالة اخلليــج العــريب-
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 االجتاهــات.) م2015( . عبــد الرمحــن عبــد اهلل،املالكــي
الرتبويــة املعــارصة وتطبيقاهتــا لتدريــس الرتبيــة
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.....  فاعلية حمتوى مقرر احلاسوب يف التعليم لتنمية الوعي التكنولوجي باملخاطر الرقمية الستخدام األجهزة الذكية:زبيدة الضالعي

فاعلية محتوى مقرر الحاسوب في التعليم لتنمية الوعي التكنولوجي
بالمخاطر الرقمية الستخدام األجهزة الذكية لدى طالبات جامعة نجران
)*(

زبيدة عبد اهلل علي صالح الضالعي
جامعة نجران

)هـ1442/6/6  وقبل للنشر يف،هـ1441/10/15 (قدم للنشر يف
 هدف ــت ه ــذه الدراس ــة إىل التع ــرف ع ــى فاعلي ــة حمت ــوى مق ــرر احلاس ــوب يف التعلي ــم لتنمي ــة الوع ــي التكنولوج ــي باملخاط ــر الرقمي ــة الس ــتخدام األجه ــزة:ملخ ــص البح ــث
 واتبع ــت الدراس ــة املنهج ــي،) طالب ــة م ــن كليت ــي الرتبي ــة والعل ــوم واآلداب بجامع ــة نج ــران248(  تكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن.الذكي ــة ل ــدى طالب ــات جامع ــة نج ــران
 وكش ــفت نتائ ــج الدراس ــة، ت ــم التأك ــد م ــن صدق ــه وثبات ــه،) فق ــرة30(  ومتثل ــت أداة الدراس ــة يف مقي ــاس للوع ــي التكنولوج ــي تك ــون م ــن،الوصف ــي والش ــبه التجريب ــي
أن مس ــتوى الوع ــي التكنولوج ــي ل ــدى طالب ــات كليت ــي الرتبي ــة والعل ــوم واآلداب يف جامع ــة نج ــران الل ــوايت درس ــن حمت ــوى مق ــرر احلاس ــوب يف التعلي ــم؛ كان متوس ــط ًا
 ك ــا كان ــت الف ــروق دال ــة إحصائيــ ُا يف املجموع ــة التجريبي ــة يف التطبيق ــن،يف التطبي ــق القب ــي ملقي ــاس الوع ــي التكنولوج ــي باملخاط ــر الرقمي ــة الس ــتخدام األجه ــزة الذكي ــة
 ومل تظه ــر نتائ ــج الدراس ــة أي ــة ف ــروق دال ــة إحصائيــ ًا يف املجموع ــة التجريبي ــة يف التطبيق ــن القب ــي،القب ــي والبع ــدي ملقي ــاس الوع ــي التكنولوج ــي لصال ــح التطبي ــق البع ــدي
. وبن ــا ًء ع ــى نتائ ــج الدراس ــة؛ ت ــم تقدي ــم االس ــتنتاجات والتوصي ــات واملقرتح ــات املالئم ــة،) إنس ــاين، ويع ــزى ملتغ ــري التخص ــص (علم ــي،والبع ــدي أيضــ ًا
. األجهزة الذكية، املخاطر الرقمية، الوعي التكنولوجي:كلامت مفتاحية
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Technological Awareness of Digital Risks Related to Using Smart Devices by
Female Students at Najran University
Zubaydah Abdullah Ali Saleh Al – Dalaee(*)
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Abstract: This study aimed to identify the effectiveness of computer courses’ content in education in developing technological awareness of smart devices’ digital
risks among female students of the Faculty of Education and the College of Science and Arts at the University of Najran. The study sample consisted of (248) students
from the College of Education and the College of Science and Arts at the University of Najran. The study followed (the descriptive and Semi-experimental methods).
The study used a scale to measure the technological awareness consisting of (30) items. The scales’ validity and reliability were carefully checked. The study’s findings
revealed that the level of technological awareness among female students of Faculty of Education at the University of Najran, who studied the curriculum of computer
courses in education, was average in pre application of the scale of technological awareness of the digital risks of using smart devices. The differences were statistically
significant in the experimental group in pre and post applications scale of technological awareness in favor of the post application. The results of the study also showed
no statistically significant differences in the experimental group during pre and post applications due to variable of field (scientific, Humanist). Based on these results,
conclusions, recommendations and appropriate proposals were presented.
Keywords: Technological Awareness, Digital Risks, Smart Devices.

:(*) للمراسلة

(*) Corresponding Author:

www.nbu.edu.sa

DOI: 10.12816/0060904

Professor, Dept. of Curricula and Methods of Teaching, College
of Education, Najran University Box: 1988, Najran Kingdom of
kingdom of Saudi Arabia.

 جامع ــة، كلي ــة التربي ــة، قس ــم المناه ــج وطرائ ــق التدري ــس،أس ــتاذ
. نج ــران المملك ــة العربي ــة الس ــعودية،1988 :ص ب،نج ــران

e-mail: zasaleh@nu.edu.sa

685

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)2ج ( )2جامعة احلدود الشمالية (ذو احلجة 1443هـ  /يوليو2022م)

مقدمة:

هادفــة ،وتطويــر طــرق التعلــم الروتينيــة باســتخدام

يشــهد العــر احلايل تقدمـ ًا يف تكنولوجيــا االتصاالت

أســاليب وأدوات إلكرتونيــة ،وتطويــر طــرق

فيهــا األجهــزة الذكيــة ،وتطبيقاهتــا املختلفــة واملتجددة

ســبل نجــاح عمليــة التوعيــة يف التعليــم؛ هــو مواكبــة

احلديثــة؛ حيــث نمــت االتصــاالت الالســلكية بــا

يوميــ ًا التــي ســاعدت عــى اكتشــاف آفــاق جديــدة

يمكــن االســتفادة منهــا يف التعليــم والتعلــم .وظهرت
العديــد مــن برامــج االتصــال ،وتطبيقــات التواصــل

االجتامعــي املختلفــة التــي انتــر اســتخدامها بــن
أفــراد املجتمــع.

وأســاليب اإلرشــاد والتوعيــة؛ حيــث إن إحــدى
أدوارهــا وأســاليبها للتحديــث والتطويــر ،ومواءمتهــا

للتكنولوجيــا احلديثــة (العلويــة2015 ،م).

وهتــدف األجهــزة الذكيــة بمختلــف أنواعهــا

إىل تقديــم التعليــم بطريقــة غــر تقليديــة ،وزيــادة

جرعــة املعلومــات املتاحــة للمتعلــم ،وتطويــر طــرق

وجــاء التنــوع يف التطبيقــات التــي حتتوهيــا األجهــزة

التقويــم ،والتعــرف عــى الفــروق الفرديــة بــن

والتشــويق والتواصــل الرسيــع واملتنــوع مــع اآلخرين

اســتخداماهتا الســلبية إىل اســتخدامات إجيابيــة ،وزرع

الذكيــة؛ ليكســبها املزيــد مــن عوامــل اجلــذب
عــر وســائل التواصــل ،ومــا حتتويــه مــن قوائــم
عديــدة لربامــج املحادثــات والرتاســل املجــاين هبــا،

وتتميــز األجهــزة الذكيــة بتوفــر جمموعــة مــن احللول
والتطبيقــات التــي تلبــي احتياجــات املســتخدمني،

وأصبحــت بوجــود التطبيقــات املتعــددة أجهــزة

للتواصــل والتعــارف ،وإلنجــاز املهــام ،ولتصفــح
اإلنرتنــت والتقــاط الصــور وتشــغيل ملفــات

الصــوت والفيديــو ،وتســتخدم كمنصــات ألعــاب
وغــر ذلــك (احلــريب2016 ،م) .ومــع ظهــور
األجهــزة الذكيــة وزيــادة التحــول التكنولوجــي
الرقمــي للمؤسســات وخاصــة اجلامعــات؛ نالحــظ

اهتــام الطلبــة باســتخدامها ســوا ًء للتســلية أو
االتصــال ،ومــن الــروري اســتغالل هــذا االهتــام
لفائدهتــم؛ وذلــك بتوفــر برامــج تعليميــة ترفيهيــة

املتعلمــن ،ومراعاهتــا يف عمليــة التدريــس .وحتويــل

حــب البحــث عــن املعلومــة والتعليــم املســتمر لــدى
املتعلمــن ،وغــرس مبــدأ التعلــم الــذايت ،إىل جانــب

مالمســتها الهتامماهتــم ورغباهتــم (أبــا حســن،

2016م).

وعــى الرغــم مــن الفوائــد املتعــددة التــي تقدمهــا
األجهــزة الذكيــة واملزايــا التــي تنفــرد هبــا عــن أي

وســيلة مــن وســائل االتصــال األخــرى؛ إال أن
اســتخدمها ينطــوي عــى العديــد مــن املخاطــر التي ال

يمكــن جتاهلهــا .ورغــم هــذه املخاطــر إال أن احلاجــة
إليهــا أمــر واقعــي وينمــو باســتمرار مهــا اختلفــت

اآلراء املؤيــدة واملعارضــة الســتخدامها ،وتبقــى
األدوات التــي تســتجيب لثــورة املعلومــات عــى

نحــو فعــال ،إذا مــا اســتخدمت عــى النحــو األمثــل،
وهــذا مــا أكدتــه دراســتي ٍ
كل مــن حممــود(2016م)،
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مشكلة الدراسة:

واملجتمعــات العربيــة عامــة ،واملجتمــع الســعودي

يســعى املجتمــع الســعودي إىل االنتفــاع بالتقنيــات

الرقمنــة؛ فغالبيــة أفــراده وعــى خمتلــف أعامرهــم؛

التعليمــي بــكل أبعــاده؛ إ ْذ غــدت األجهــزة الذكيــة

عــى وجــه اخلصــوص؛ جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه
يمتلكــون هــذه األجهــزة ،ويــرى بعــض الطلبــة أن

هــذا األمــر إجيــايب لكونــه يســاعدهم عــى تلقــي

املعلومــة املفيــدة ،بينــا يــرى البعــض اآلخــر أهنــا
مضيعــة للوقــت؛ وعليهــم أن يرجعــوا إىل كتبهــم,
والرتكيــز عــى دروســهم؛ ليحققــوا نتائــج مرضيــة،

عــى الرغــم مــن اعــراف الطلبــة بــأن هــذه األجهــزة

تأخــذ مــن وقتهــم الكثــر بعــد أن أصبحــت إدمان ـ ًا
ال يمكــن التخلــص منــه بــأي شــكل مــن األشــكال،
وهنــاك عــدد كبــر مــن الطلبــة ينشــغلون هبــذه

األجهــزة متجاهلــن دروســهم ،بينــا يقــوم البعــض
اآلخــر باســتغالهلا يف املراجعــة والوصــول إىل

املعلومــات التــي قــد ال تكــون مدونــة يف الكتــاب

(أبــا حســن2016 ،م).

احلديثــة يف خمتلــف املجــاالت ،وبخاصــة يف املجــال

جــزء ًا ال يتجــزأ مــن أعــال الطلبــة وأعضــاء هيئــة
التدريــس .ومــن هــذا املنطلــق – وإدراك ًا مــن جامعــة

نجــران بالتطــورات العلميــة والتكنولوجيــة احلديثــة
– أدخلــت اجلامعــة التعلــم اإللكــروين إىل معظــم
دوائرهــا وكلياهتــا منــذ عــام 2013م ،ووفــرت

الشــبكات واحلواســيب للجميــع ،وســمحت

للطالبــات باســتخدام اهلواتــف الذكيــة يف احلــرم
اجلامعــي؛ ليحققــن مــن خالهلــا كافــة املهــام العلميــة
والتعليميــة اخلاصــة بالتعليــم اجلامعــي .وعنــد

مراجعــة الدراســات الرتبويــة يف اململكــة العربيــة

الســعودية؛ وجــد أن هنــاك نقصـ ًا كبــر ًا يف املعلومــات

عــن املخاطــر الرقميــة الســتخدام األجهــزة الذكيــة
يف اململكــة العربيــة الســعودية؛ لذلــك نحــن بحاجــة

ودراســة املخاطــر الرقميــة ُحُتــدد مــن واقــع

للمزيــد مــن الدراســات التــي حتـــدد كيفيــة توظيــف

الســعودية؛ لــذا هدفــت هــذه الدراســة إىل الكشــف

خماطرهــا الرقميــة؛ ومــن هنــا تظهــر احلاجــة املاســة

االســتخدام لألجهــزة الذكيــة يف اجلامعــات

عــن مســتوى الوعــي التكنولوجــي باملخاطــر الرقميــة
الســتخدام األجهــزة الذكيــة ،ويف ضــوء النتائــج التــي

توصلــت إليهــا هــذه الدراســة؛ ُطرحــت عــدد مــن
التوصيــات والــرؤى املســتقبلية للحــد مــن املخاطــر
الرقميــة يف اجلامعــات الســعودية عمومـ ًا ،ويف جامعــة

نجــران عــى وجــه اخلصــوص.

األجهــزة الذكيــة يف اجلامعــات الســعودية وتفــادي

إلجــراء مثــل هــذه الدراســة؛ إللقــاء الضــوء عــى
املخاطــر الرقميــة الســتخدام األجهــزة الذكيــة يف

اجلامعــات الســعودية بشــكل عــام ,وبجامعــة نجــران

عــى وجــه اخلصــوص؛ ألهنــا بــدأت منــذ عهــد قريب

بتوظيــف األجهــزة الذكيــة فيهــا بالنســبة للطالبــات.
ويف ضــوء مــا تقــدم؛ فــإن مشــكلة الدراســة تتحــدد
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يف الســؤال الرئيــس التــايل :مــا فاعليــة حمتــوى مقــرر

جامعــة نجــران تقــدم للمســئولني عــن تلــك

احلاســوب يف التعليــم لتنميــة الوعــي التكنولوجــي
باملخاطــر الرقميــة الســتخدام األجهــزة الذكيــة

لــدى طالبــات جامعــة نجــران؟ ولإلجابــة عــن هــذا
الســؤال وضعــت األســئلة الفرعيــة اآلتيــة:

1 .مــا مســتوى الوعــي التكنولوجــي باملخاطــر
الرقميــة الســتخدام األجهــزة الذكيــة لــدى

طالبــات جامعــة نجــران؟

2 .هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيـ ًا ملســتوى الوعي
التكنولوجــي باملخاطــر الرقميــة الســتخدام

األجهــزة الذكيــة لــدى طالبــات جامعــة نجــران
يف التطبيقــن القبــي والبعــدي ملقيــاس الوعــي

الكليــات واملهتمــن بربامــج إعــداد الطالــب.
أهداف الدراسة:

هدفــت الدراســة احلاليــة إىل التعــرف عــى فاعليــة
حمتــوى مقــرر احلاســوب يف التعليــم لتنميــة الوعــي

التكنولوجــي باملخاطــر الرقميــة الســتخدام األجهــزة
الذكيــة لــدى طالبــات جامعــة نجــران.

حدود الدراسة:

اقترصت الدراسة احلالية عىل املحددات اآلتية:

احلــدود املوضوعيــة :حمتــوى مقــرر احلاســوب يفالتعليــم ،والنشــاطات التابعــة لــه.

التكنولوجــي.

3 .هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيـ ًا ملســتوى الوعي

احلــدود البرشيــة :الطالبــات املقــرر دراســتهنملــادة احلاســوب يف التعليــم يف كليتــي الرتبيــة

التكنولوجــي باملخاطــر الرقميــة الســتخدام

والعلــوم واآلداب.

األجهــزة الذكيــة لــدى طالبــات جامعــة نجــران

-احلــدود املكانيــة :كليتــي الرتبيــة والعلــوم

يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس الوعــي التكنولوجــي

واآلداب  -جامعــة نجــران.

يعــزى ملتغــر التخصــص (علمــي ،إنســاين).

-احلــدود الزمانيــة :الفصــل األول للعــام اجلامعــي

أمهية الدراسة:

( 2020-2019م).

-حــدود الوعــي :حتــدد اختبــار الوعــي

هلذه الدراسة أمهية خاصة؛ ترجع إىل األسباب التالية:

التكنولوجــي باملخاطــر الرقميــة الســتخدام

1 .تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية األجهزة الذكية
واستخداماهتا يف مجيع املجاالت التعليمية.

2 .تســهم يف توفــر معلومــات مبنيــة عــى دراســة
علميــة عــن مســتوى وعــي طالبــات جامعــة

نجــران بمخاطــر األجهــزة الذكيــة يف كليــات

األجهــزة الذكيــة.

مصطلحات الدراسة:

أ -الوعي التكنولوجي:
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والتقديــر والشــعور والتجريــب واالســتخدام لــكل ما

وتعرفهــا الباحثــة إجرائيــ ًا بأهنــا األجهــزة الرقميــة

تكنولوجيــة والتــي يمكــن إدخاهلــا يف املؤسســات

اســتخدامها يف أي وقــت ،وبــأي مــكان حتــت إرشاف

هــو جديــد ومســتحدث مــن اكتشــافات واخرتاعــات
التعليميــة هبــدف زيــادة فاعليــة العمليــة التعليميــة

وحــل مشــكالهتا.

املحمولــة التــي يمكــن لطالبــات جامعــة نجــران
املعلــم أو بالتعلــم الــذايت.

وتعرفــه الباحثــة إجرائيــا بأنــه إدراك الطالبــات

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تنعكــس ســلب ًا عليهــن وعــى بيئتهــن وجمتمعهــن.

تقــوم الدراســة احلاليــة عــى توجــه نظــري ،وســوف

للمفاهيــم واخلــرات التقنيــة األساســية والتــي قــد
ويقــاس بدرجــة الوعــي التكنولوجــي للطالبــات يف

كليتــي الرتبيــة والعلــوم واآلداب بجامعــة نجــران
باملخاطــر الرقميــة الســتخدام األجهــزة الذكيــة.
ب -املخاطر الرقمية:

أ -التوجه النظري:

نســتعرض أهــم هــذه النظريــات:
أوالً :نظريــة التفاعليــة الرمزيــة :وهتتــم هــذه النظريــة
بالدينامكيــات النفســية االجتامعيــة لتفاعــل األفــراد

يف اجلامعــات الصغــرة ،ويكــون فيهــا الفــرد عــى

عرفهــا أبــو شــنب(2009م) بأهنــا أثــر غــر مرغــوب

اتصــال بعقــول اآلخريــن وحاجاهتــم ورغباهتــم

املؤسســات ،وقــد يكــون مصــدر هــذه املخاطــر خلــا

عــى املفاهيــم واملعــاين املوجــودة ،وتــم املحافظــة

بــه أو ضــار عىل مصــادر املعلومــات أو األشــخاص أو
فنيــا ،أو إلكرتونيــا أو خلــا يف ســلوكيات األفــراد.

الكامنــة ووســائلهم يف حتقيــق أهدافهــم ،ويركــز
عليهــا مــن خــال التفاعــل الرمــزي بــن األفــراد،

وتعرفهــا الباحثــة إجرائيـ ًا بأهنــا التأثــرات (الصحيــة،

ويعــد مــن بــن اإلطــارات النظريــة املناســبة لدراســة

ســلب ًا عــى طالبــات جامعــة نجــران نتيجــة اســتخدام

2012م) .وترتكــز النظريــة التفاعليــة الرمزيــة عــى

واالجتامعيــة ،والســلوكية ،والتقنيــة) التــي تؤثــر

األجهــزة الذكيــة.

ج -األجهزة الذكية:

الوجــود االجتامعــي يف املجتمــع االفــرايض (بخيــت،

األســس اآلتيــة وفــق (أبــو جــادو2016 ،م):

•إن احلقيقــة االجتامعيــة ،حقيقــة عقليــة تقــوم عــى
التخيــل والتصور.

يعرفهـ�ا بوسـلاد )(Poslad, 2009بأهنــا األجهــزة ذات

•قــدرة اإلنســان عــى االتصــال مــن خــال
ٍ
معــان وأفــكار
الرمــوز ،وقدرتــه عــى حتميلهــا

املهــام املتعــددة التــي تســتخدم تطبيقــات خدميــة
متنوعــة ،وتكــون مثبتــه داخــل األجهــزة أو عــن بعــد

عــر خــوادم معينــة ،وتكــون عــادة أجهــزة شــخصية
أو عامــة.

ومعلومــات يمكــن نقلهــا للغــر.

ثانيــ ًا :نظريــة االســتخدامات واإلشــاعات :وتعتمــد
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هــذه النظريــة عــى فكــرة مفادهــا أن اســتخدامات

الذكيــة بميــزات تنافســية جعلــت وجودهــا لــدى

األهــداف التــي يســعى هــؤالء األفــراد لتحقيقهــا،

األجهــزة الذكيــة (االتصــال باإلنرتنــت ،مســاحة

األفــراد لنفــس الوســيلة يمكــن أن ختتلــف باختــاف

وتتعــدد دوافــع االســتخدام للوســائل بحســب

األغــراض التــي حتقــق اإلشــباع لــدى املســتخدمني.

حيــث طــور أليكــس ( )Alax, 1985املذكــور يف
احلــريب (2016م) قائمــة لالحتياجــات التــي يســعى
املســتخدمني إىل حتقيقهــا تشــمل االحتياجــات

(املعرفيــة ،الوجدانيــة ،الشــخصية ،النفســية،
االجتامعيــة ،واهلــروب مــن الواقــع).

الكثرييــن أمــر ًا حتميــا ،ولعــل مــن أهــم مميــزات

التخزيــن العاليــة ،الكامــرا عاليــة الدقــة ،متعــددة
التطبيقــات ،منظــم لألعــال واملهــام ،التزامــن مــع

احلاســوب ،وجــود الدعــم الفنــي للتطبيقــات ونظــام
التشــغيل) .كــا يضيــف (القحطــاين2017 ،م) عــدد ًا
مــن مميــزات اســتخدام األجهــزة الذكيــة يف التعليــم
والتعلــم ،نوجزهــا يف اآليت:

1 .توفــر األجهــزة الذكيــة للطالــب فرص ـ ًا للعمــل

ب -األجهزة الذكية:

برسعتــه اخلاصــة ،كــا تســمح بتكــرار املــادة

يشــهد التعليــم قفــزات نوعيــة يف وســائل وطرائــق

التعليميــة ،وكميــة املــادة التــي يتعلمهــا الطالــب،

التعليميــة املســاعدة التــي ختــدم املــواد الدراســية

2 .تــزود األجهــزة الذكيــة الطالــب بتغذيــة راجعــة

والوقــت الــذي جيــب أن جيلــس فيــه أمامهــا.

التدريــس املســتخدمة ،نتيجــة توافــر التقنيــات

فوريــة تناســب اســتجابته للموقــف التعليمــي.

بأســاليب مبتكــرة .وتعــد األجهــزة الذكيــة مــن

3 .التشــويق الــذي يســهم وبشــكل فاعــل يف نجــاح

الوســائل التعليميــة التــي يمتلكهــا الطلبــة ،ويمكــن

الطالــب وإنجــاح العمليــة التعليميــة برمتهــا.

توظيفهــا خلدمــة العمليــة التعليميــة مثــل :احلواســيب

4 .قابليــة األجهــزة الذكيــة لتخزيــن اســتجابات

واهلواتــف الذكيــة (أبــا حســن2016 ،م) ،وتشــر

الطالــب ورصــد ردود أفعالــه ممــا يســاعده يف

وزارة التعليــم (2015م) إىل أن األجهزة الذكية حتتوي

الكشــف عــن مســتواه ،وحتديــد مناطــق الضعــف

عــى مميــزات متعــددة جعلــت منهــا حاســبات مصغرة

وتشــخيصها ومــن ثــم عالجهــا.

هلــا أمهيتهــا اخلاصــة وذاكرهتــا املؤقتــة والدائمــة ،كــا

5 .التغلــب عــى الفــروق الفرديــة ،حيــث تراعــي

تــم تزويدهــا بمســاحة للتخزيــن ثابتــة وأخــرى قابلــة

للتوســع بحســب حاجــة املســتخدم ،كــا أن أهــم مــا
يميزهــا وجــود أنظمــة التشــغيل اخلاصــة هبــا والتــي

ســمحت ببنــاء تطبيقــات تعمــل عــى تلبيــة حاجــات
املســتخدمني يف عــر الرسعــة ،وحظيــت األجهــزة

بعــض التطبيقــات قــدرات الطلبــة ورسعتهــم يف

االســتجابة.

ج -خماطر استخدام األجهزة الذكية:

وفــرت األجهــزة الذكيــة العديــد مــن اخلدمــات
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للمســتخدمني باعتبارهــا وســيلة اتصــال وتواصــل

إ ْذ حيقــق املعــارف واملهــارات اخلاصــة بمجــاالت

هبــا ،وهــو مــا يتيــح إنجــاز الكثــر مــن االحتياجــات

املعلومــات ،ممــا يؤثــر عــى ســلوك الفــرد وتنشــئته

ووجــود إمكانيــة التصفــح واســتخدام اإلنرتنــت

للمســتخدمني كعمليــات الــراء واحلجــز وغريهــا،

إال أن هلــا جوانــب ســلبية يف االســتخدام .حيــث إن
امتــاك ألجهــزة الذكيــة بــا فيهــا مــن تطبيقــات قائمة

عــى الشــبكة العنكبوتيــة (اإلنرتنــت) ،يقــي فيهــا
الفــرد ســاعات طويلــة باســتخدام اجلهــاز الذكــي،
وهــذا مــا جيعلــه يــرك احليــاة االجتامعيــة الطبيعيــة،

ممــا يرتتــب عليــه اهلــروب مــن الواقــع واالجتــاه
الســتخدام تلــك األجهــزة؛ وبالتــايل يتعــود الفــرد
عــى االنطــواء والعزلــة االجتامعيــة ،وبمــرور الزمــن
ُيعــرض لإلدمــان عــى هــذا االســتخدام؛ ألن هــذه

األجهــزة ال متــارس عليــه ســلطة تعســفية (العــويض،

2015م).

د -الوعي التكنولوجي:

يعــد الوعــي بشــكل عــام رضورة ثقافيــة معــارصة؛

فهــو يســهم يف إدراك املتعلــم لذاتــه وللبيئــة املحيطــة

ـتنريا ،كــا يرتجــم هــذا اإلدراك يف نمــط
بــه إدراكًا مسـ ً
ســلوك فعــي؛ لــذا فــإن تنميــة الوعــي التكنولوجــي
رضورة مهمــة حتميــة يف العــر احلــايل الــذي
ســيطرت فيــه التطبيقــات التكنولوجيــة عــى

شــتى مناحــي احليــاة وكافــة النشــاطات اإلنســانية
(مصطفــى2015 ،م)؛ وباإلضافــة إىل ذلــك؛ فــإن
إكســاب املتعلمــن الوعــي التكنولوجــي لــه أمهيــة

كبــرة كــا جــاء يف (عويــس وســويدان2012 ،م)؛

تكنولوجيــا احلاســوب واالتصــاالت وشــبكات
تنشــئه علميــة وثقافيــة ،وهييــئ بيئــة غنيــة باملصــادر
املتعــددة للبحــث ،مــن خــال اإلنرتنــت وقواعــد

البيانــات املختلفــة ،أضــف إىل ذلــك تكويــن وتنميــة

اجتاهــات إجيابيــة مرغوبــة نحــو اســتخدامات
التطبيقــات التكنولوجيــة؛ وخاصــة إذا مــا تــم تقديــم

املعــارف العلميــة مــن خــال نشــاطات تكنولوجيــة
منظمــة عــى درجــة عاليــة مــن اإلثــارة والتشــويق

تعتمــد عــى ممارســة الطالــب بنفســه؛ األمــر الــذي
يــؤدي إىل الفهــم واالجتــاه اإلجيــايب نحو اســتخدامات

التكنولوجيــا بفاعليــة وإتقــان ،كــا يعمــل عــى متكــن
الفــرد مــن التعامــل مــع التطبيقــات احلديثــة والتفاعل

معهــا إجيابي ـ ًا بأمــان وفعاليــة ،ويعــد أحــد املتغــرات
احلديثــة يف العــر الراهــن ،فالشــخص الواعــي

تكنولوجيــا يتمكــن مــن اللحــاق بركــب التقــدم
العلمــي والتعــرف عــى العديــد مــن االكتشــافات
العلميـ�ة واالبتـ�كارات التكنولوجيـ�ة احلديثـ�ة.

ويضيــف موســى (200 9م) أن تنميــة الوعــي

التكنولوجــي؛ يتطلــب إظهــار النواحــي الفنيــة
التكنولوجيــة املرتبطــة باألجهــزة واألدوات والظواهر

العلميــة عنــد صياغــة حمتــوى املــواد الدراســية،
ومراعــاة املتخصصــن إظهــار مكونــات الوعــي

التكنولوجــي بأبعــاده وجماالتــه دون االهتــام بالنتائج،
واألخــذ بالربامــج واالســراتيجيات احلديثــة
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لتنميــة الوعــي التكنولوجــي يف عــر املعلومــات

واإلقبــال عليهــا.

الوعــي التكنولوجــي بــا يدعــم الوعــي كهــدف

ويشــتمل هــذا البعــد عــى:

والش�بـكات .وتوفــر مصــادر تعلــم وبرامــج تنمــي

أســايس ،وإجيــاد املعلــم الواعــي تكنولوجيــا ليمــد
طلبتــه بذلــك.

هـ -أبعاد الوعي التكنولوجي

وأشــار خلف اهلل () 2016أنــه يمكــن عــرض أبعــاد
الوعـ�ي التكنولوجـ�ي فيـما يـلي:

1 .البع��د املعــريف للوع��ي التكنولوجـ�ي :ويشــمل
هـ�ذا البعـ�د عـلى:

4 .البعد االجتامعــي للوعــي التكنولوجـــــــــي،
كافــة اخلــرات التــي يلــزم إكســاهبا للفــرد حــول

جمــاالت الوعــي التكنولوجــي؛ والتــي تتعلــق

بالتأثــر والنتائــج والقضايــا االجتامعيــة والتغيــرات
االجتامعيــة الســلبية واإلجيابيــة الناجتــة مــن العلــم
والتكنولوجيــا ،ومــدى انعــكاس ذلــك عــى العــادات

والتقاليــد والقيــم االجتامعيــة ألي جمتمــع.

•املعلومــات واملعــارف األساســية الالزمــة لفهــم

الدراسات السابقة:

•عالقــة التقنيــات بالعلــم واملجتمــع ،والقضايــا

التكنولوجــي إىل اســهام الربامــج واملســتحدثات

•املعلومــات األساســية حــول تطبيقــات التقنيــة

وقــد تــم ترتيبهــا يف هــذه الدراســة مــن األقــدم إىل

2 .البعــد املهــاري للوعــي التكنولوجي ،ويشــتمل

هدفــت دراســة أمحــد(2008م) إىل التعــرف عــى

طبيعـ�ة التقنيـ�ة وخصائصهـ�ا ومبادئهـ�ا.

الناجتـ�ة عـ�ن التفاعـ�ل معهـما.
وطـ�رق التعامـ�ل معهـ�ا.
هــذا البعــد عــى:

•املهارات العملية والفنية للتعامل مع التقنية.

أشــارت العديــد مــن الدراســات التــي قيمــت الوعــي
التكنولوجيــة لتنميــة مســتوى الوعــي التكنولوجــي،
األحــدث عــى النحــو اآليت:

مســتوى الوعــي التكنولوجــي لــدى طــاب املرحلــة
اإلعداديــة وأوليــاء أمورهــم يف تعاملهــم مــع

•املهــارات العقليــة واالجتامعيــة الالزمــة للتعامــل

املســتحدثات التكنولوجيــة ،وعالقتهــم باجتاهاهتــم

3 .البعــد الوجــداين للوعــي التكنولوجي ،ويشــتمل

واســتخدمت االســتبانة كأداة للدراســة ،وكشــفت

مـ�ع التقنيـ�ة وتطبيقاهتـ�ا.

هــذا البعــد عــى:

نحوهــا ،واتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي،
الدراســة أن مســتوى الوعــي التكنولوجــي لــدى

•احلس التكنولوجي لدى املتعلمني.

الطلبــة يف املرحلــة اإلعداديــة كان أعــى مــن مســتوى

•االجتاهــات نحــو التقنيــة ومــدى تفضيلهــا

بينــا هدفــت دراســة أمحــد(2009م) إىل بنــاء برنامــج

•امليول نحو التقنية وتوظيفها.

أوليــاء األمــور.
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يف الرتبيــة التكنولوجيــة لتنميــة الوعــي التكنولوجــي

مقــرح لتنميــة الوعــي باملســتحدثات العلميــة

احلديثــة ،واتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي،

طالبــات املرحلــة الثانويــة بمدينــة تبــوك ،وكان املنهــج

وبعــض مهــارات التعامــل مــع تطبيقــات التكنولوجيا
واســتخدمت االســتبانة كأداة للدراســة ،وكانــت

أهــم نتائــج الدراســة أن الربنامــج املقــرح يف الرتبيــة
التكنولوجيــة أســهم إســهاما جوهريـ ًا لتنميــة الوعــي

التكنولوجــي واجلانــب املعــريف واألدائــي ملهــارات
التعامــل مــع تطبيقــات التكنولوجيــا احلديثــة لـــدى

طــاب املرحلــة الثانويــة.

والتكنولوجيــة والقيــم األخالقيــة املرتبطــة هبــا لــدى
املتبــع هــو املنهــج التجريبــي ،ومتثلــت أداة الدراســة

باختبــار حتصيــي ،ومقيــاس للوعــي التكنولوجــي،
وأشــارت نتائــج البحــث إىل فعاليــة الربنامــج

املقــرح لتنميــة بعــض مفاهيــم املســتحدثات العلميــة
والتكنولوجيــة لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة.

ويف دراســة كيــم ) ) Kim, 2013والتــي كان هدفهــا

كــا هدفــت دراســة كل مــن ســيفني وحممــد(2010م)

التعــرف عــى الوعــي بقضايــا أمــن املعلومــات لطلبــة

عــى التفاعــل بــن الرياضيــات والعلــوم وبــن

الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي ،واســتخدمت

إىل التعــرف عــى فاعليــة اســراتيجية قائمــة

التكنولوجيــا لتنميــة الثقافــة والوعــي التكنولوجــي
لــدى الطلبــة ،واتبعــت الدراســة املنهــج التجريبــي،
وتوصلــت النتائــج إىل فاعليــة االســراتيجية املقرتحــة

لتنميــة الوعــي التكنولوجــي.

كليــة إدارة االعــال باملرحلــة اجلامعيــة ،اتبعــت
االســتبانة كأداة للدراســة ،وتوصلــت النتائــج إىل

أن معظــم الطلبــة لدهيــم وعــي كبــر بقضايــا أمــن
املعلومــات .وتــرى الدراســة أنــه جيــب عــى اجلامعــة

إجيــاد برامــج تدريبيــة ألمــن املعلومــات وإرشاك

يف حــن كان اهلــدف مــن دراســة العمــران(2011م)

الطــاب يف تقديــم هــذه الربامــج.

هيئــة التدريــس يف اجلامعــات ،واتبعــت الدراســة

هدفــت إىل تعزيــز وعــي النــاس بأمــن املعلومــات،

التعــرف عــى الوعــي بأمــن املعلومــات لــدى أعضــاء

املنهــج الوصفــي التحليــي ،واســتخدمت االســتبانة

كأداة للدراســة ،وطبقــت عــى عينــة مــن اعضــاء
هيئــة التدريــس ،وتوصلــت الدراســة إىل أن هنــاك
وعيــ ًا كافيــ ًا لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بأمــن

املعلومــات ،وأهنــم يســتخدمون برامــج مكافحــة
الفريوســات وحيدثوهنــا باســتمرار.

وســعت دراســة حممــد(2013م) إىل بنــاء برنامــج

أمــا دراســة هــان وآخــرون )(Han,et al., 2015؛ فقــد
والتعــرف عــى مــدى اســتخدام تكنولوجيــا

املعلومــات يف احليــاة اليوميــة والعمــل والتســوق عــر
اإلنرتنــت ،والبحــث عــن املخاطــر التــي تتعلــق بأمــن
املعلومــات ،واتبعــت الدراســة املنهــج التجريبــي،

واســتخدمت بطاقــة املالحظــة كأداة للدراســة،

وكانــت أهــم نتائــج الدراســة أن تعزيــز الوعــي

بأمــن املعلومــات؛ ُيعــد رشطــ ًا مســبق ًا لتنظيــم أمــن
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املعلومــات ومحايتهــا مــن املخاطــر التــي مــن الصعــب

يف كليــة احلاســب بقضايــا املعلومــات ،واتبعــت

ويف دراســة أبــا حســن (2016م) تــم التعــرف عــى

هــو أداة الدراســة ،وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل

خلدمــة ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وكان املنهــج املتبــع هــو

املعلومــات واملهــارات التــي يدعــون أهنــم يمتلكوهنــا

مواجهتهــا.

مــدى توظيــف ﺍﻷﺟﻬزﺓ الذكيــة ﻭ ﺃﺟﻬزﺓ احلاســب
حتليــل املحتــوى ،أمــا أهــم نتائــج الدراســة فهــي أن
اســتخدام الطلبــة لألجهــزة الذكيــة أمــر البــد منــه،

عــى الرغــم مــن خماطرهــا ،ولكــن األنســب تقنــن
اســتخدامها ،واالســتفادة منهــا بطريقــة إجيابيــة خلدمة

العمليــة التعليميــة ،وأنــه جيــب أن تكثــف البحــوث
والدراســات لدراســة هــذه الظاهــرة التــي تفاقمــت

بشــكل خميــف ،ووضــع احللــول واملقرتحــات املبنيــة

عــى أســس علميــة وتربويــة ملواجهــة هــذه املشــكلة،
ومحايــة النــشء مــن خماطرهــا.

الدراســة املنهــج التجريبــي ،وكان االختبــار التحصييل

أن هنــاك فجــوة كبــرة بــن وعــي الطــاب بقضايــا
وبــن الواقــع ،وأن هنــاك ضعفــ ًا يف املهــارات
املعرفيــة حــول تقنيــة املعلومــات ،ومــا يتعلــق بأمــن

املعلومــات.

يف حــن هدفــت دراســة اخلثعمــي( 2018م) إىل

التعــرف عــى مســتوى وعــي طالبــات املرحلــة
الثانويــة يف املــدارس احلكوميــة يف مدينــة الريــاض

بقضايــا أمــن املعلومــات ،واتبعــت الدراســة املنهــج

الوصفــي املســحي ،واســتخدمت االســتبانة كأداة
للدراســة ،وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أن مســتوى

وهدفــت دراســة خلــف اهلل (2016م) إىل التعــرف

وعيهــن بأمــن املعلومــات كان جيــد جــد ًا ،وكان

اإللكرتونيــة والتعلــم التعــاوين التقليــدي لتنميــة

بفريوســات .وكذلــك وعيهــن بأمهيــة اســتخدام كلمة

عــى تأثــر اســتخدام التعلــم التعــاوين يف املنتديــات
الوعــي التكنولوجــي لــدى طــاب كليــة الرتبيــة
جامعــة األزهــر ،واتبعــت الدراســة املنهــج التجريبي،
واســتخدمت بطاقــة املالحظــة كأداة للدراســة،

وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل تفــوق املجموعــة التــي
اســتخدمت التعلــم التعــاوين يف املنتديــات اإللكرتونية

عــى املجموعــة األخــرى التــي اســتخدمت التعلــم
التعــاوين التقليــدي لتنميــة الوعــي التكنولوجــي.

أمـ�ا دراسـ�ة ستانسـ�يو وتينيـ�كا (Stanciu &Tinca,

)2016؛ فقــد هدفــت إىل التعــرف عــى وعــي الطــاب

لدهيــن وعــي بــأن حواســيبهن يمكــن أن تصــاب
مــرور قويــة حلاميتــه مــن االخــراق والتجســس.

وأخـير ًا هدف��ت دراس��ة تاهــات وآخــرون (Tahat,

al., 2018

 etإىل التعــرف عــى تأثــر التطبيقــات

االجتامعيــة للهواتــف الذكيــة عنــد تعــرض طــاب

جامعــة الريمــوك لوســائل اإلعــام التقليديــة .وتــم
اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليــي ،واســتخدمت

االســتبانة كأداة للدراســة ،وأبــرزت نتائــج الدراســة
عــن وجــود تأثــر للتطبيقــات االجتامعيــة للهواتــف
الذكيــة عنــد تعــرض طلبــة جامعــة الريمــوك لوســائل
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اإلعــام التقليديــة ،مــن حیــث أســباب االســتخدام

احلاليــة وبنــاء أداة الدراســة وحتديــد حجــم العينــة

للهواتــف الذكيــة عــى تعــرض هــؤالء الطلبــة

ألهــداف الدراســة.

ودوافعــه ووجــود تأثــر للتطبيقــات االجتامعيــة

جامعــة لوســائل اإلعــام التقليديــة ،مــن ناحيــة
حريــة التفاعــل والتعبــر عــن الــرأي.

التعليق عىل الدراسات السابقة:

املناســبة للدراســة احلاليــة واســتخدام املنهــج املناســب
ومتيــزت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة

باســتخدام املنهجــن :الوصفــي ،والشــبه التجريبــي،
كــا اســتخدمت أداة للدراســة (اســتبانة) ،ويف حــدود

مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة؛ الحظــت

إطــاع الباحثــة؛ مل جتــد دراســة تناولــت فاعليــة حمتوى

اســتخدام املنهــج الوصفــي ماعــدا دراســات كل

األجهــزة الذكيــة لــدى طالبــات جامعــة نجــران؛

الباحثــة أن مجيــع الدراســات الســابقة اتفقــت عــى

مـ�ن سـ�يفني وحممـ�د( )2010؛ وحممـ�د ()2013؛
وستانسـ�يو وتينيـ�كا )(Stanciu &Tinca, 2016

وهــان

وآخــرون )(Han,et al., 2015؛ وخلــف اهلل (،)2016
كــا اســتخدمت الدراســات الســابقة أدوات متنوعــة
كأداة للدراســة ،كاالســتبانة ،واالختبــار التحصيــي،

وبطافــة املالحظــة ، ،وكانــت العينــة يف الدراســات

الســابقة مــن الطلبــة والطالبــات يف مراحــل دراســية

خمتلفــة (االعداديــة والثانويــة واجلامعيــة) ،ماعــدا

دراســة العمــران (2011م) اقتــرت عــى أعضــاء

مقــرر درايس لتنميــة الوعــي التكنولوجــي بمخاطــر
وذلــك للوقــوف عــى املشــكلة ،ولتوفــر املعلومــات
والبيانــات لصنــاع القــرار للعمــل مســتقب ً
ال ملعاجلــة

هــذه املخاطــر.

منهج الدراسة وإجراءاهتا:

اعتمــدت الدراســة املنهجــن :الوصفــي القائــم عــى

دارســة الواقــع أو الظاهــرة كــا هــي ،وهــو املنهــج

الــذي يعتمــد عــى فهــم احلــارض مــن أجــل توجيــه
املســتقبل ،والشــبه التجريبــي؛ والــذي يقــوم بشــكل

رئيــس عــى دراســة الظواهــر اإلنســانية كــا هــي يف

هيئــة التدريــس ،أمــا دراســة هــان وآخــرون (2015

الطبيعيــة دون أن يقــوم اإلنســان بالتدخــل فيهــا ،إ ْذ تــم

عامــة املجتمــع ،وقــد اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن

عــى التطبيقــن القبــي والبعــدي لنفــس املجموعــة.

) Han,et al.,؛ فقــد كانــت عــى عينــة مــن النــاس مــن
الدراســات الســابقة يف التعــرف عــى مســتوى الوعــى
التكنولوجــي الــكيل أو اجلزئــي ،يف البيئــات التعليميــة

املختلفــة بالنســبة ملســتخدميها مــن الطلبــة وأعضــاء
هيئــة التدريــس ،وعامــة النــاس أيض ـ ًا ،كــا ســامهت

الدراســات الســابقة يف حتديــد حمــاور الدراســة

اســتخدام التصميــم ملجموعــة واحــدة؛ والــذي يعتمد

متغريات الدراسة:

يمثــل املتغــر املســتقل يف هــذه الدراســة حمتــوى مقــرر

احلاســوب يف التعليــم ،أمــا املتغــر التابــع؛ فيتمثــل يف

الوعــي التكنولوجــي باملخاطــر الرقميــة الســتخدام
األجهــزة الذكيــة.
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ﳎتمع الدراسة:

احلاســوب يف التعليــم يف الفصــل الــدرايس األول

يتمثــل جمتمــع الدراســة احلاليــة يف الطالبــات اللــوايت

للعــام اجلامعــي ( 2020/2019م) ،وكان عــدد
املســتجيبات ( )308طالبــة م َّثلــن املجموعــة

واآلداب بجامعــة نجــران ،وعددهــن ( )500طالبــة
تقريبــ ًا.

اســتبعاد الطالبــات اللــوايت مل يكــن هلــن إجابــات
يف التطبيقــن القبــي والبعــدي؛ وبذلــك أصبحــت

متثلــت عينــة الدراســة يف مجيــع طالبــات كليتــي

توزيــع أفــراد العينــة حســب متغــر التخصــص ،ويف

يدرســن مــادة احلاســوب يف التعليــم يف خمتلــف
التخصصــات واملســتويات يف كليتــي الرتبيــة والعلــوم

عينة الدراسة:

الرتبيــة والعلــوم واآلداب اللــوايت يدرســن مقــرر

التجريبيــة ،يف التطبيقــن القبــي والبعــدي ،ثــم تــم

عينــة الدراســة ( )248طالبــة .واجلــدول ( )1يوضــح
ضــوء االســتبانات املرجتعــة.

جدول )(1
توزيع عينة الدراسة حسﺐ متغري التخصص
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

إﻧﺴﺎﻧﻲ

151

%60.8

ﻋﻠﻤﻲ

97

%39.2

أداة الدراسة:

للمخاطـــر الرقميـــة الســـتخدام األجهـــزة الذكيـــة

بعـــد اطـــالع الباحثـــة عـــى مقاييـــس الوعـــي
التكنولوجـــي املشـــاهبة يف دراســـات ٍ
كل مـــن

وتضمنـــت االســـتبانة ( )30فقـــرة ،لتشـــكل يف

((2018؛ تـــم إعـــداد أداة الدراســـة ،وهـــي

طالبـــات كليتـــي الرتبيـــة والعلـــوم واآلداب يف

حممـــد ( )2013وخلـــف اهلل ( )2016واحلثعمـــي
عبـــارة عـــن اســـتبانة بمقيـــاس ﲬـــايس (أوافـــق
بشـــدة -أوافـــق -حمايـــد– غـــر موافـــق -غـــر

موافـــق بشـــدة) ،وتتضمـــن أربعـــة أبعـــاد

(الصحيـــة ،االجتاعيـــة ،الســـلوكية ،التقنيـــة)،

جمموعهـــا مســـتوى الوعـــي التكنولوجـــي لـــدى
جامع ــة نج ــران .وت ــم تصميمه ــا وتوزيعه ــا ع ــى
الطالبـــات باســـتخدام تطبيـــق )،(google chrome
واجلـــدول ( )2يوضـــح ذلـــك.
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جدول )(2

توزيع فقرات األداة حسﺐ أبعاد املخاطر الرقمية الستخدام األجهزة الذكية
ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات

اﻷﺑﻌﺎد

8

اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺼﺤﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

8

اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ

7

اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ

7

اﻹﺟﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻟﻲ

30

صدق أداة الدراسة وثباهتا:
مرت األداة بعدد من املراحل حتى وصلت إىل شكلها
النهائي ،ويمكن تلخيص هذه املراحل فيا يي:
•أوالً :صـدق املحكمـن :عرضـت الباحثـة أداة
الدراسـة (مقيـاس الوعـي التكنولوجـي) يف صورهتا
األوليـة ،عـى جمموعـة مـن املحكمـن املتخصصـن
يف املناهـج وطرائـق التدريـس وتكنولوجيـا التعليم،
وعلـم النفـس؛ وبلـﻎ عددهـم ( )9حمكمـن ،مـن
جامعـات (نجـران ،تعـز ،صنعـاء)؛ وذلـك هبـدف
أخـذ آراءهـم يف مدى وضـوح الفقرات ،ومناسـبتها
للهـدف الـذي وضـع من أجلـه ،ومـدى صالحيتها
للتطبيق .وقـد كان هناك اتفاق بينهـم عى صالحيتها
التـي تـم إعدادهـا للتطبيـق ومناسـبتها لـه ،وأجرت
الباحثـة التعديـالت املقرتحة؛ والتـي متثلت يف حذف
عـدد مـن الفقـرات ،وإعـادة صياغة البعـض األخر،
واعتـرت األداة بذلـك صادقـة صدقـ ًا حتكيمي ًا.
•ثاني ًا :ثبات األداة
تم التحقق من ثبات االستبانة بطريقتن:
•معامـﻞ الﺜبـات ألفـا :وحيسـب مـن واقـع نتائـج
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إجابـات مجيـع الطالبـات يف املجموعـة التجريبيـة.
حيـث اسـتخدمت الباحثـة معادلـة ألفـا كرونبـاخ
حلسـاب معامـل االتسـاق الداخـي ألبعـاد املخاطـر
الرقميـة السـتخدام األجهـزة الذكية ،إ ْذ بلـﻎ معامل
االتسـاق الداخـي للبعـد األول ( ،)0.71وللبعـد
الثـاين ( ،)0.69وللبعـد الثالـث ( ،)0.79وللبعـد
الرابـع ( ،)0.88ولـألداة ككل ( ،)0.77وتعـد هذه
القيـم مقبولـة للتحقـق مـن ثبـات األداة؛ لغـرض
إجـراء هـذه الدراسـة ،واجلـدول ( )3يوضـح ذلـك.
• التجزئـة النصفية :قسـمت الباحثة فقرات االسـتبانة
إىل قسـمن متكافئـن ،ومـن ثـم ُحسـب معامـل
االرتبـاط بينهـا؛ حيـث اسـتخدمت الباحثـة معامل
ارتباط سـيرمان حلسـاب معامل االرتبـاط ملجاالت
املشـكالت التعليميـة؛ إ ْذ بلﻎ معامل االرتبـاط للبعد
األول ( ،)0,77وللبعـد الثـاين ( ،)0.75وللبعـد
الثالـث ( ،)0.86وللبعـد الرابـع ( ،)0.89ولـألداة
ككل (  ،)0.8وتعـد هـذه القيم مقبولـة للتحقق من
ثبـات األداة؛ لغـرض إجراء هذه الدراسـة ،واجلدول
( )3ويوضـح ذلك.

ﳎلﺔ ﺍلشﻤﺎﻝ للﻌلﻮم ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ) ،(ISSN: 1658- 7006ﺍﺠﻤﻟلد ) ،(7ﺍلﻌدﺩ )،(2ﺝ ) (2ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊدوﺩ ﺍلشﻤﺎلﻴﺔ )ﺫو ﺍﳊﺠﺔ 1443هـ  /ﻳﻮلﻴﻮ2022م(

جدول )(3
معامﻼت الﺜبات ألبعاد املخاطر الرقمية الستخدام األجهزة الذكية
اﻟﺒﻌﺪ

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت )أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ (

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت ) ﺳﯿﺒﺮﻣﺎن(

اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺼﺤﯿﺔ

0.71

0.77

اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

0.69

0.75

اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ

0.79

0.86

اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ

0.88

0.89

اﻟﻜـــــــــــــــــــﻠﻲ

0.77

0.82
ويتـــم تفســـر قيمـــة املتوســـط احلســـايب بعـــد

•إجـــراءات تصحيـــح أداة الدراســـة:
ولتصحيـــح أداة الدراســـة؛ ُقيمـــت

حســـابه بنـــا ًء عـــى عـــدد الفئـــات يف املقيـــاس،

(موافـــق بشـــدة وتعطـــى ﲬـــس درجـــات-

يت ــم حس ــاب امل ــدى ،حي ــث يس ــاوي أع ــى فئ ــة

االســـتجابات مـــن خـــالل تدريـــج ﲬـــايس

موافـــق وتعطـــى أربـــع درجـــات -حمايـــد

وتعطـــى ثـــالث درجـــات -غـــر موافـــق

وتعطـــى درجتـــن -غـــر موافـــق بشـــدة

وتعطـــى درجـــة واحـــدة).

ويف حال ــة اس ــتخدام مقي ــاس ليك ــرت اخل ــايس،

– أقـــل فئـــة ( ،)4=1 5ثـــم نقســـم املـــدى عـــى

عـــدد الفئـــات ( ،)0.80=5/4وهكـــذا بالنســـبة
لبقيـــة قيـــم املتوســـطات احلســـابية ،فيكـــون
 ،1+0.80واجلـــدول ( )4يوضـــح ذلـــك.

جدول )(4

فﺌات املتوسطات احلسابية ملستويات تقدير استجابات أفراد العينة
ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ

اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

1.80 -1.0

ﻣﺘﺪﻧﻲ ﺟﺪاً

2.60– 1.81

ﻣﺘﺪﻧﻲ

3.40– 2.61

ﻣﺘﻮﺳﻂ

4.20– 3.41

ﻋﺎل
ِ
ﻋﺎل ﺟﺪاً
ِ

5.00 -4.21
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املحـــارضات ،وتُقديمهـــن عـــرض موجـــز

1 .تـــم التطبيـــق القبـــي ألداة الدراســـة يف

هلـــذه النشـــاطات أمـــام زميالهتـــن باســـتخدام

( 2020/2019م) عـــى جمموعـــة الدراســـة

5 .بع ــد االنته ــاء م ــن جترب ــة الدراس ــة األساس ــية؛

احلاســـوب وجهـــاز العـــرض.

بدايـــة الفصـــل الـــدرايس األول للعـــام

تـــم التطبيـــق البعـــدي ألداة الدراســـة عـــى

(التجريبي ــة) ،واالحتف ــاظ بالنتائ ــج حت ــى يت ــم

جمموعـــة الدراســـة (التجريبيـــة).

تطبيـــق االختبـــار البعـــدي يف هنايـــة الفصـــل

6 .اســـتخدام حزمـــة التحليـــل االحصائـــي

الـــدرايس.

 SPSSلتحليـــل البيانـــات للتطبيقـــن القبـــي

 2 .تدريـــس حمتـــوى مقـــرر احلاســـوب يف
التعليـــم للمجموعـــة التجريبيـــة بواقـــع ()3

ســـاعات أســـبوعي ًا (نظريـــة وعمليـــة) ،ويف
معمـــل احلاســـوب أيضـــ ًا ،و قامـــت الباحثـــة
بتدري ــس حمت ــوى مق ــرر احلاس ــوب يف التعلي ــم
للتخصصـــات اإلنســـانية يف كليـــة الرتبيـــة،

أمـــا التخصصـــات العلميـــة يف كليـــة العلـــوم
واآلداب؛ فقـــد درســـتهن زميلـــة أخـــرى ،تـــم

االتف ــاق معه ــا ع ــى املوضوع ــات والنش ــاطات
املقدم ــة للطالب ــات حس ــب توصي ــف املق ــرر؛ و

ال ــذي يتضم ــن املوضوع ــات اآلتي ــة( :مفه ــوم
احلاس ــوب ،و مكونات ــه ،و فريوس ــاته ,ومميزات ــه،

وعيوبـــه ،و أمهيـــة اســـتخدامه يف التعليـــم،

وتصميـــات تعليميـــة باســـتخدام احلاســـوب،
واإلنرتنـــت ،و التعلـــم اإللكـــروين).

3 .تكليـــف الطالبـــات بالنشـــاطات األســـبوعية
والتـــي كانـــت مجيعهـــا مرتبطـــة بمواضيـــع
املقـــرر.

4 .تُقييـــم نشـــاطات الطالبـــات أثنـــاء

والبعـــدي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

بع ــد حتلي ــل البيان ــات يف ه ــذه الدراس ــة ،وج ــد

أهنـــا تتبـــع التوزيـــع الطبيعـــي ،وبنـــاء عـــى ذلـــك
س ــوف نتج ــه إىل اس ــتخدام االختب ــارات املعلمي ــة

).(Parametric Test

الس ــؤال األول :م ــا مس ــتوى الوع ــي التكنولوج ــي
باملخاطـــر الرقميـــة الســـتخدام األجهـــزة الذكيـــة

لـــدى طالبـــات جامعـــة نجـــران؟

للكشـــف عـــن مســـتوى الوعـــي التكنولوجـــي

لـــدى طالبـــات جامعـــة نجـــران ،تـــم اســـتخراج
املتوســـطات احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة

الســـتجابات الطالبـــات عـــى فقـــرات مقيـــاس
الوع ــي التكنولوج ــي املتمث ــل يف املخاط ــر الرقمي ــة

لألجهـــزة الذكيـــة بأبعادهـــا األربعـــة (الصحيـــة،
االجتامعيـــة ،الســـلوكية ،التقنيـــة).
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جدول )(5
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس الوعي التكنولوجي لبعد املخاطر الصحية
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﺮﺗﺒﺔ

درﺟﺔ
اﻟﻮﻋﻲ

7

ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻨﻈﺮ وﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ وأﻟﻢ ودﻣﻮع اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ

4.20

443.

1

ﻋﺎل
ِ

6

اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻮم واﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﻮﺗﺮ واﻻﻛﺘﺌﺎب وزﯾﺎدة ﻛﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﺦ.

3.40

735.

2

1

آﻻم اﻟﺮﻗﺒﺔ واﻋﺘﻼل اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي

3.32

772.

3

5

اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺪوى ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻌﺎﻣﺔ

3.12

639.

4

3

ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮ
ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ٍ

2.70

788.

5

2

ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎﻋﯿﺪ واﻻﻟﺘﮭﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮة واﻟﻮﺟﮫ

4

ﺗﻀﻌﻒ اﻷﻋﺼﺎب وﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﻤﻮل وﻛﺴﻞ اﻟﻌﻀﻼت

2.42
2.37

1.04
1.10

6
7

8

زﯾﺎدة اﻟﻮزن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﺎول اﻟﻮﺟﺒﺎت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻌﺮات

2.09

1.06

8

م

اﻟﻔﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮة

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺘﺪن

نالحـظ يف اجلـدول ( )5أن مسـتوى الوعـي باملخاطـر

اسـتخدام األجهـزة الذكيـة عى العيـون مـن املخاطر؛

التأثـر عـى العيـون ،ومسـتوى متوسـط بالنسـبة إىل

الطالبـات نتيجـة االسـتخدام املفرط لألجهـزة الذكية.

الصحيـة ،كانـت بدرجـة عاليـة بالنسـبة إىل خطـر
بقيـة املخاطـر الصحيـة ،وقد يعـزو ذلـك إىل أن خماطر

قريبـة املـدى؛ والتـي مـن املمكـن أن تتعـرض هلـا
البعد الﺜاﲏ :املخاطر االجتامعية

جدول )(6
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس الوعي التكنولوجي لبعد املخاطر االجتامعية
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﺮﺗﺒﺔ

1

ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ْإذ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻨﻌﺰﻻ وﻣﻨﻄﻮﯾﺎ وﻣﺘﻮﺣﺪا

3.39

931.

1

2

ﺗﺴﮭﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﮭﯿﺮ واﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ

3.38

1.01

2

6

ﺗﺴﮭﻞ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺬﻛﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.

3.24

674.

3

3

ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺻﺪاﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.

3.03

815.

4

7

ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﺪات واﻷدﯾﺎن

2.37

947.

5

4

ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ إھﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿّﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯿّﺔ واﻟﻮظﯿﻔﯿّﺔ

2.33

839.

6

5

ﺗﺴﮭﻢ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺬﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

1.50

977.

7

8

ﺗﺴﮭﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻤﺎر واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮭﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

1.19

1.00

م

اﻟﻔﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮة

700

8

درﺟﺔ
اﻟﻮﻋﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺘﺪن
ٍ
ﻣﺘﺪن
ٍ
ﺟﺪاَ

ﺯﺑﻴدﺓ ﺍلﻀﺎلﻌﻲ :ﻓﺎﻋلﻴﺔ ﳏﺘﻮﻯ ﻣﻘرﺭ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ يف ﺍلﺘﻌلﻴﻢ لﺘنﻤﻴﺔ ﺍلﻮﻋﻲ ﺍلﺘﻜنﻮلﻮﺟﻲ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃر ﺍلرقﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨدﺍم ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍلﺬﻛﻴﺔ .....

يف اجلــدول ( )6نالحــظ أن مســتوى الوعــي

باملخاطــر االجتاعيــة؛ كانــت بدرجــة متوســط
ومتدنيــة جــد ًا ،وقــد يعــزو ذلــك إىل أن الطالبــات

تعــودن عــى اســتخدام التكنولوجيــا منــذ نعومــة
أظافرهــن ،وال يســتطعن احليــاة االجتاعيــة إال
بمعيــة هــذه األجهــزة؛ إ ْذ أن األمــر خمتلــف عــن
األجيــال الســابقة الذيــن يقــدرون أمهيــة احليــاة

709-685

والقيــم االجتاعيــة ،وغالبــ ًا مــا يقارنــون بــن
احليــاة االجتاعيــة احلاليــة وبــن احليــاة االجتاعيــة

بعــد ظهــور األجهــزة الذكيــة ،وتتفــق هــذه النتائــج

مــع مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة احلــريب
(2016م).

البعد الﺜالث :املخاطر السلوكية

جدول )(7

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس الوعي التكنولوجي لبعد املخاطر السلوكية
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﺮﺗﺒﺔ

2

ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﮫ اﻟﻨﺸﺎطﺎت واﻟﮭﻮﯾﺎت

3.95

925.

1

4

اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ اﻷﻋﻤﻰ ﻟﻤﺎ ﯾﻌﺮض ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺳﻮاء ﻛﺎن إﯾﺠﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺒﻲ.

3.88

980.

2

7

ﺗﺆدي ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر

1

ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﺪم ﺳﻤﺎع اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻟﺘﻤﺮد

3.31
3.23

1.00
1.11

3
4

3

ﺗﺴﺒﺐ اﺿﻌﺎف اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻏﯿﺎب اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر
واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

3.16

1.05

5

6

ﺗﺪﻧّﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وإھﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻔﺸﻞ ﻓﯿﮭﺎ

5

ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﺰوف اﻟﻄﻼب اﻟﺘﺎم ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة

3.14
3.05

1.14
1.07

6

م

اﻟﻔﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮة

درﺟﺔ
اﻟﻮﻋﻲ
ﻋﺎل
ِ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

7

يف اجلـــدول ( )7نالحـــظ أن مســـتوى الوعـــي

إىل أن الطالبـــات تعـــودن عـــى اســـتخدام

ملخاطـــر التوقـــف عـــن ممارســـة اهلوايـــات،

الســـلوكيات طبيعيـــة وال تشـــكل أيـــة خماطـــر

باملخاطـــر الســـلوكية؛ كانـــت بدرجـــة عاليـــة
وكذلـــك التقليـــد األعمـــى ملـــا يعـــرض عـــى
اإلنرتنـــت ،ومســـتوى متوســـط بالنســـبة إىل

بقيـــة املخاطـــر الســـلوكية ،وقـــد يعـــزو ذلـــك

التكنولوجي ــا من ــذ طفولته ــن ،وجي ــدن أن ه ــذه

هلـــن.

البعد الرابع :املخاطر التقنية
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املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس الوعي التكنولوجي لبعد املخاطر التقنية
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﻌﯿﺎري

2

ﺗﮭﺪﯾﺪ أﻣﺎن اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺧﺘﺮاق ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت.

3.32

788.

1

4

اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮار اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺿﯿﺎع اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ.

3.29

702.

2

6

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺎﺳﻮب.

3.13

659.

3

1

ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﻧﺘﺤﺎل أو اﻻﺑﺘﺰاز.

3.10

741.

4

5

ﺳﺒﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت اﻟﻀﺎرة ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق.

1.98

807.

5

3

ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻞ وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺣﺴﺎب إﻟﻰ ﺣﺴﺎب
آﺧﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎً.

1.94

848.

6

7

اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺟﮭﺰة اﻟﻤﻨﺰل ﻣﺜﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻧﺬار ،واﻟﻜﺎﻣﯿﺮا ،واﻷﻗﻔﺎل،
واﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

1.70

993.

7

م

اﻟﻔﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮة

اﻟﺮﺗﺒﺔ

درﺟﺔ
اﻟﻮﻋﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺘﺪن

يف اجلـــدول ( )8نالحـــظ أن مســـتوى الوعـــي

إحصائيـــ ًا بمســـتوى الوعـــي التكنولوجـــي

ومتدنيـــة ،وقـــد يعـــزو ذلـــك إىل قلـــة خـــرة
الطالبـــات باملخاطـــر التقنيـــة؛ نظـــر ًا ملحدوديـــة

الذكيـــة لـــدى طالبـــات جامعـــة نجـــران يف
التطبيقـــن القبـــي والبعـــدي ملقيـــاس الوعـــي

يف مواقـــع التواصـــل االجتاعـــي واأللعـــاب

للتعـــرف عـــى داللـــة الفـــروق بـــن

باملخاطـــر التقنيـــة؛ كانـــت بدرجـــة متوســـطة

اســـتخدامهن للتكنولوجيـــا؛ والتـــي ترتكـــز

اإللكرتونيـــة حســـب اهتامـــات املرحلـــة

العمريـــة التـــي يمـــرن هبـــا ،وتتفـــق هـــذه
النتائ ــج م ــع م ــا توصل ــت إلي ــه نتائ ــج دراس ــة

اخلثعمـــي (2018م).

الســـؤال الثـــاين :هـــل توجـــد فـــروق دالـــة

باملخاطـــر الرقميـــة الســـتخدام األجهـــزة

التكنولوجـــي؟

متوســـطات املجموعتـــن التجريبيتـــن يف
التطبيقـــن القبـــي والبعـــدي تـــم اســـتخدام

اختبـــار

Paired Samples T-Test

لعينـــن

مرتابطت ــن ،عن ــد مس ــتوى دالل ــة ( )0.05ك ــا
يبـــن اجلـــدول اآليت:
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داللة الفروق ملتوسطات املجموعة التجريبية يف التطبيقﲔ القبﲇ والبعدي
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻗﺒﻠﻲ
ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﻌﺪي

اﻟﻌﺪد
248

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

ﻗﯿﻤﺔ T

3.32

436.

-13.0

4.61

213.

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ

000.

داﻟﺔ

*عند مستوى داللة )(α = 0.05

يتبـن مـن اجلـدول السـابق أن قيمـة  )13.0 ( Tوهـي

ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى داللـة ()0.05

للمجموعـة التجريبيـة يف التطبيقـن القبـي والبعـدي،

كـا أن فـرق املتوسـطات الكبـر بـن التطبيقـن القبـي
والبعـدي يؤكـد عـى أن مسـتوى الوعـي التكنولوجـي

التكنولوجيـة املسـتخدمة لتنميـة الوعـي التكنولوجـي.

وللتعرف عى مسـتوى فاعلية حمتوى مقرر احلاسـوب

يف التعليـم لتنميـة الوعـي التكنولوجي لـدى الطالبات،

قامـت الباحثة باسـتخدام معادلـة (مربع إيتـا ) ,ومعادلة
حسـاب قيمة حجم التأثر( dكوهـن1988،م).

كان متوسـطا يف التطبيـق القبـي؛ حيـث بلـﻎ ( ،)3.3
وهـو أقل بكثر من املتوسـط احلسـايب يف التطبيق البعدي
الـذي بلﻎ ( )4.61ويشـر إىل مسـتوى وعي ٍ
عـال جد ًا،
وهـذا يعني وجود فـرق دال إحصائي ًا لصالـح املجموعة

التجريبيـة يف التطبيـق البعدي بالنسـبة إىل مقياس الوعي
التكنولوجـي ،ممـا يعنـي أن هنـاك حتسـن ًا ملحوظـ ًا يف

الوعـي التكنولوجـي لـدى الطالبـات .وهـذه النتيجـة
تؤكـد فاعليـة حمتوى مقـرر احلاسـوب يف التعليـم لتنمية
الوعـي التكنولوجـي لدى طالبات املجموعـة التجريبية،

وأن التحسـن الـذي طرأ عـى وعيهـن التكنولوجي كان
بتأثـر حمتـوى مقـرر احلاسـوب يف التعليـم وليـس بتأثر
عوامـل أخـرى بديلـة ،وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتائـج

دراسـات أمحـد (2009م) ،ومحـادة(2016م) ،وخلـف
اهلل ( 2016م) ،الذيـن توصلـوا إىل فاعليـة الرامـج

وبتطبيــق قيــم املعادلتــن الســابقتن عــى اختبــار
 T Testللمجموعــة التجريبيــة يف التطبيقــن القبــي

والبعــدي؛ يظهــر لنــا مســتوى تأثــر حمتــوى مقــرر
احلاســوب يف التعليــم كــا يبــن جــدول (.)10

703

ﳎلﺔ ﺍلشﻤﺎﻝ للﻌلﻮم ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ) ،(ISSN: 1658- 7006ﺍﺠﻤﻟلد ) ،(7ﺍلﻌدﺩ )،(2ﺝ ) (2ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊدوﺩ ﺍلشﻤﺎلﻴﺔ )ﺫو ﺍﳊﺠﺔ 1443هـ  /ﻳﻮلﻴﻮ2022م(

جدول )(10
مربع إيتا وقيمة حجم التﺄثري للتطبيقﲔ القبﲇ والبعدي للمجموعة التجريبية.
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻗﺒﻠﻲ

3.32

ﺑﻌﺪي

4.61

ﻗﯿﻤﺔ T

درﺟﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ

)(

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ)(d

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ

-13.0

247

0.40

0.81

ﻋﺎل
ِ

*مستويات التﺄثري تتحدد بقيمة حجم التﺄثري) (dوعىل النحو اﻵﰐ:
•) (0.2يعﱪ عﻦ مستوى تﺄثري ضﺌيﻞ

•) (0.5يعﱪ عﻦ مستوى تﺄثري متوسﻂ
•) (0.8يعﱪ عﻦ مستوى تﺄثري عاﱄ

يتضـــح مـــن اجلـــدول ( )10أن قيمـــة حجـــم

زي ــادة الوع ــي التكنولوج ــي بع ــد دراس ــتهن ملق ــرر

تنميـــة الوعـــي التكنولوجـــي؛ بلغـــت (،)0.81
ﹺ
عـــال؛ وبذلـــك فـــإن
وتـــدل عـــى مســـتوى تأثـــر

الس ــؤال الﺜال ــث :ه ــﻞ توج ــد ف ــروق دال ــة إحصائي ـ ًا

بمســـتوى الوعـــي التكنولوجـــي باملخاطـــر الرقميـــة

بع ــد تدري ــس مق ــرر احلاس ــوب يف التعلي ــم ،وه ــذا

جامع ــة نج ــران يف التطبي ــق البع ــدي ملقي ــاس الوع ــي

تأثـــر حمتـــوى مقـــرر احلاســـوب يف التعليـــم عـــى

درجـــات مقيـــاس الوعـــي التكنولوجـــي اختلفـــت

يعنـــي أن حمتـــوى مقـــرر احلاســـوب يف التعليـــم كان

لـــه تأثـــر يف تنميـــة الوعـــي التكنولوجـــي لـــدى
الطالب ــات ،وتتف ــق ه ــذه النتيج ــة م ــع م ــا توصل ــت

إليـــه دراســـتي

خلـــف اهلل2016 (,م) وســـيفن

وحممـــد( 2010م) ،ويمكـــن أن نعـــزو النمـــو يف
الوعـــي التكنولوجـــي لـــدى طالبـــات املجموعـــة
التجريبيـــة يف التطبيـــق البعـــدي ،إىل حمتـــوى مقـــرر

احلاســـوب يف التعليـــم.

الســـتخدام األجهـــزة الذكيـــة لـــدى طالبـــات

التكنولوجـــي يعـــزى ملتغـــري التخصـــص )علمـــي،
إنســـاﲏ(؟

للكش ــف ع ــا إذا كان ــت هن ــاك ف ــروق ذات دالل ــة
إحصائيـــة للمجموعـــة التجريبيـــة عنـــد مســـتوى

داللـــة ( )0.05يف مقيـــاس الوعـــي التكنولوجـــي
يف التطبيـــق البعـــدي ،ويعـــزى ملتغـــري التخصـــص

(علمـــي ،إنســـاين) ،تـــم اســـتخراج املتوســـطات
احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة لـــكل مـــن

احلاســـوب يف التعليـــم والنشـــاطات املصاحبـــة لـــه؛
إ ْذ أدى إىل حتديـــث أفكارهـــن وتطلعاهتـــن يف جمـــال

التخصصـــات اإلنســـانية والعلميـــة وفـــق اختبـــار

يف مراحـــل دراســـتهن الســـابقة ،ممـــا ســـاعد عـــى

يوضحـــه اجلـــدول (.)11

التكنولوجيـــا ،وهـــو مـــا مل يكـــن متبعـــ ًا مـــن قبـــل

(ت) لداللـــة الفـــروق بـــن املتوســـطن ،كـــا
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جدول )(11
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج االﺧتبار )ت( ألثر التخصص عىل الوعي التكنولوجي
اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

إﻧﺴﺎﻧﻲ

151

3.33

1.04

ﻋﻠﻤﻲ

97

3.51

1.81

درﺟﺔ
اﻟﺤﺮﯾﺔ

ﻗﯿﻤﺔ
)ت(

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ

246

0.53

0.3

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

*عند مستوى داللة )(0.05=α

يبــن اجلــدول ( )11املتوســطات احلســابية

ملخص النتائج:

التكنولوجــي باملخاطــر الرقميــة لألجهــزة الذكيــة لدى

االســتنتاجات لفاعليــة حمتــوى مقــرر احلاســوب

واالنحرافــات املعياريــة لتأثــر التخصــص عــى الوعــي

يف ضــوء نتائــج الدراســة؛ نســتخلص أهــم

طالبــات كليتــي الرتبيــة والعلــوم واآلداب بجامعــة
نجــران ،إ ْذ بلــﻎ املتوســط احلســايب للتخصصــات

الرقميــة لألجهــزة الذكيــة لــدى طالبــات جامعــة

للتخصصــات العلميــة البالــﻎ ( ،)3.51وكانــت قيمــة

•مســتوى الوعــي التكنولوجــي لــدى طالبــات

اإلنســانية ( ,)3.33وهــى قريبــة مــن املتوســط احلســايب

يف التعليــم لتنميــة الوعــي التكنولوجــي باملخاطــر

نجــران ،وهــي عــى النحــو التــايل:

(ت) ( ,)0.53ومســتوى الداللــة ( ،)0.3ودلــت نتائج
اختبــار  (t-testعــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيـ ًا

كليتــي الرتبيــة والعلــوم واآلداب يف جامعــة

نجــران اللــوايت درســن حمتــوى مقــرر احلاســوب

عنــد مســتوى داللــة ( )0.05=αعــى اســتجابات

يف التعليــم ،كان متوســطا يف التطبيــق القبــي

ُيعــزى إىل متغــري التخصــص (إنســاين  -علمــي)،

الســتخدام األجهــزة الذكيــة.
• الفــروق دالــة إحصائي ـ ُا يف املجموعــة التجريبيــة

الطالبــات عــى مقيــاس الوعــي التكنولوجــي؛ و
وهــذا يــدل عــى أن الوعــي التكنولوجــي باملخاطــر
الرقميــة لألجهــزة الذكيــة متسـ ٍ
ـاو لــدى الطالبــات يف
التخصصــات اإلنســانية والعلميــة يف كليتــي الرتبيــة

والعلــوم واآلداب بجامعــة نجــران ،وقــد ُيعــزى ذلــك
إىل أن الطالبــات حصلــن عــى نفــس اخلــرات ,ومــررن

بنفــس التجــارب مــن خــالل حمتــوى مقــرر احلاســوب

يف التعليــم.
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ملقيــاس الوعــي التكنولوجــي باملخاطــر الرقميــة

يف التطبيقــن القبــي والبعــدي ملقيــاس الوعــي

التكنولوجــي؛ كانــت لصالــح التطبيــق البعــدي.
•نتائــج الدراســة ألي فــروق دالــة إحصائيــ ًا يف
املجموعــة التجريبيــة مل تظهــر يف التطبيقــن القبــي
والبعــدي وهــذا يعــزى ملتغــري التخصــص

(علمــي ،إنســاين).
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التوصيات:

تويص الدراسة احلالية عىل ضوء نتائجها باآليت:

1 .التأكيــد عــى تنميــة الوعــي التكنولوجــي
ومهــارات التعامـــل مـــع تطبيقـــات التكنولوجيا
احلديثــة مــن خــال إقامــة النــدوات ،والرحالت

العلميــة ووســائل اإلعــام ،وتوزيــع الكتيبــات

عــى طلبــة اجلامعــة.

2 .التأكيــد عــى أهــداف وأبعــاد الرتبيــة التكنولوجية
مــن خــال تضـــمينها يف املقــررات اجلامعيــة
املختلفــة.

املقرتحات:

تقــرح الدراســة احلاليــة يف ضــوء مــا توصلــت إليــه

مـــن نتـــائج وتوصـــيات ما ييل:

1 .القيــام بدراســة لتعديــل بعــض الســلوكيات
اخلاطئــة عنــد التعامــل مــع املســتحدثات

التكنولوجيــة لــدى طلبــة اجلامعــة.

2 .تكــرار الدراســة احلاليــة عــى املقــررات
التكنولوجيــة األخــرى املقــررة عــى طلبــة
اجلامعــة.

املصادر واملراجع
ً
أوال /املصادر واملراجع العربية:
أبــا حســن ،اجلوهــرة حممــد2016( .م) .توظيــف األجهــزة
الذكيــة وأجهــزة احلاســب خلدمــة العمليــة التعليميــة،
جملــة القــراءة واملعرفــة ،مــر.76-45 ،177 ،
أبــو جــادو ،صالــح حممــد2016( .م) .ســيكولوجية التنشــئة

عــان :دار املســرة.
االجتامعيــة ،طّ ،12
أبــو شــنب ،عــاد أمحــد2009( .م) .إدارة وحتليــل خماطــر
أمــن املعلومــات ،مؤمتــر أمــن املعلومــات واحلكومــة
اإللكرتونيــة ،املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ،
.18-1
أمحــد ،فــرج عبــده2008( .م) .مســتوى الوعــي التكنولوجــي
لــدى طــاب املرحلــة اإلعداديــة وأوليــاء أمورهــم يف
تعاملهــم مــع املســتحدثات التكنولوجيــة وعالقتهــا
باجتاهاهتــم نحوهــا ،دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم
النفــس ،اململكــة العربيــة الســعودية-263 ،)3( 2 ،
.290
أمحــد ،فــرج عبــده2009( .م) .برنامــج مقــرح يف الرتبيــة
التكنولوجيــة لتنميــة الوعــي التكنولوجــي وبعــض
مهــارات التعامــل مــع تطبيقــات التكنولوجيــا احلديثــة
لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة ،دراســات عربيــة يف
الرتبيــة وعلــم النفــس ،اململكــة العربيــة الســعودية،
.283-281 ،)2(3
بخيــت ،الســيد حممــد2012( .م) .صياغــة مــؤرشات تقييــم
األدوار السياســية لشــبكات التواصــل االجتامعــي:
ورقــة مقدمــة يف املنتــدى الســنوي الســادس للجمعيــة
الســعودية لإلعــام واالتصــال «اإلعــام اجلديــد،
التحديــات النظريــة والتطبيقيــة» جامعــة امللــك ســعود
ـ الريــاض  16 -15إبريــل.
احل��ريب ،مش��عل حس��ن2016( .م) .األجهــزة الذكيــة وآثارهــا
االجتامعيــة مــن وجهــة نظــر طــاب املرحلــة الثانويــة،
اجلمعيــة املرصيــة للقــراءة واملعرفــة.17-1 ،180 ،
محــادة ،أمــل إبراهيــم2016( .م) .تطويــع (ويــب كويســت
( Quest Webللطــاب املعاقــن ســمعي ًا وأثــرة عــى
تنميــة الوعــي التكنولوجــي لدهيــم ،دراســات عربيــة يف
الرتبيــة وعلــم النفــس ،اململكــة العربيــة الســعودية،73 ،
.426-369
اخلثعمــي ،مهــا دخيــل اهلل2018( .م) .مســتوى وعــي
طالبــات املرحلــة الثانويــة يف املــدارس احلكوميــة
بمدينــة الريــاض بقضايــا أمــن املعلومــات ،جملــة العلــوم
اإلنســانية واالجتامعيــة.400-355 ،47 ،
خلــف اهلل ،حممــد جابــر2016( .م) .ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
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زبيدة الضالعي :فاعلية حمتوى مقرر احلاسوب يف التعليم لتنمية الوعي التكنولوجي باملخاطر الرقمية الستخدام األجهزة الذكية .....
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻲﻧ ﺑﺎﻤﻟﻨﺘﺪﻳﺎﺕ اإللكرتونيــة ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻲﻧ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻲﻓ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺘﺑﻴﺔ جامعــة األزهــر ،ﺠﻣﻠﺔ ﺍﺤﺗﺎﺩ ﺍﺠﻟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺘﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ســوريا.310-275،)3(14 ،
ســيفني ،عــاد شــوقي؛ حممــد ،مصطفــى إبراهيــم2010( .م).
فاعليــة اســراتيجية قائمــة عــى التفاعــل بــن
الرياضيــات والعلــوم والتكنولوجيــا لتنميــة الثقافــة
والوعــي التكنولوجــي لــدى املتعلمــن ،املؤمتــر العلمــي
العــارشلكليــةالرتبيــةبالفيــوم،مــر.331-294،2،
العلويــة ،وضحــة ســامل2015( .م) .توظيــف تطبيقــات
األجهــزة الذكيــة يف التوعيــة بقضايــا األرسة يف ســلطنة
عــان ،جملــة دراســات يف اخلدمــة االجتامعيــة والعلــوم
اإلنســانية ،مــر.296-268 ،)39(16 ،
العمــران ،محــد إبراهيــم2011( .م) .الوعــي بأمــن املعلومــات
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات :دراســة
حالــة جلامعــة املجمعــة ،جملــة اعلــم.35-1 ،8 ،
العــويض ،رأفــت حممــد2015( .م) .تأثــر اســتخدام األجهــزة
الذكيــة عــى ضوابــط احلــوار االجتامعــي واألرسي
لألبنــاء يف جمتمعنــا الفلســطيني مــن وجهــة نظــر اآلبــاء،
مؤمتــر تأثــر األجهــزة الذكيــة عــى نشــأة الطفــل،
جامعــة القــدس املفتوحــة ،كليــة التنميــة االجتامعيــة
واألرسيــة 23 ،مــارس.
عويــس ،أمحــد ســامل؛ وســويدان ،أمــل عبــد الفتــاح.
(2012م) .توظيــف الشــبكات االجتامعيــة لتنميــة
الوعــي التكنولوجــي لــدى طــاب شــعبة تكنولوجيــا
التعليــم واجتاهاهتــم نحوهــا يف ضــوء احلــوار الوطنــي
حــول ثــورات الربيــع العــريب ،اجلمعيــة العربيــة
لتكنولوجيــا الرتبيــة.578-545 ،2 ،
الغامــدي ،أمحــد عبــد اهلل2012( .م) .تقويــم فاعليــة نظــام
التعلــم عــن بعــد يف بعــض اجلامعــات احلكوميــة
الســعودية واجتاهــات الطــاب نحــوه ،أطروحــة
دكتــوراه،اململكــةالعربيــةالســعودية،جامعــةأمالقــرى.
القحطـــــاين ،حممـــــد علــــي2017( .م) .فعاليــة برنامــج
تعليمــي باســتخدام األجهــزة الذك َّيــة لتنميــة املهــارات
ال ُلغو َّيــة لــذوي اإلعاقــة الفكر َّيــة ،جملــة الرتبيــة اخلاصــة
والتأهيــل.182-153 ،)21(6 ،
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حممــد ،ﺣﻨﺎﻥ فــوزي2013( .م) .برنامــج مقــرح لتنميــة
الوعــي باملســتحدثات العلميــة والتكنولوجيــة والقيــم
األخالقيــة املرتبطــة هبــا لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة
بمدينــة تبــوك ،ﺠﻣﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺘﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻬﺎ ،ﻣﺮﺼ24 ،
(.110-61 ،)93
حممــود ،خالــد صــاح2016( .م) .التعليــم املفتــوح وعــن
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(قدم للنشر يف 1442/1/15هـ ،وقبل للنشر يف 1442/6/6هـ)
ملخ ــص البح ــث :هدف ــت الدراس ــة إىل بن ــاء برنام ــج قائ ــم ع ــى املدخ ــل الوظيف ــي لتنمي ــة مه ــارات التن ــور اللغ ــوي لط ــاب الص ــف الراب ــع االبتدائ ــي ،ولتحقي ــق ذل ــك؛
أع ــد الباح ــث قائم ــة مله ــارات التن ــور اللغ ــوي املناس ــبة لط ــاب الص ــف الراب ــع االبتدائ ــي ،ك ــا أع ــد اختب ــار ًا لقي ــاس ه ــذه امله ــارات ،ك ــا ق ــام ببن ــاء برنام ــج قائ ــم ع ــى
املدخ ــل الوظيف ــي لتنمي ــة تل ــك امله ــارات ،وأظه ــرت نتائ ــج الدراس ــة فاعلي ــة الربنام ــج لتنمي ــة مه ــارات التن ــور اللغ ــوي يف جم ــايل الق ــراءة والكتاب ــة ككل  ،وفاعليت ــه لتنمي ــة
امله ــارات الفرعي ــة للتن ــور اللغ ــوي ،وأوص ــت الدراس ــة ب ــرورة تضم ــن مه ــارات التن ــور اللغ ــوي يف مناه ــج تعلي ــم اللغ ــة العربي ــة ع ــى أن يراع ــى فيه ــا مصفوف ــة امل ــدى
والتتاب ــع وتوزيعه ــا بش ــكل هرم ــي ع ــى صف ــوف املرحل ــة االبتدائي ــة باململك ــة العربي ــة الس ــعودية ,وكذل ــك االعت ــاد ع ــى املدخ ــل الوظيف ــي ال ــذي يع ــن ع ــى توظي ــف
اس ــتخدام اللغ ــة يف مواق ــف اتصالي ــة واقعي ــة.
كلامت مفتاحية :املدخل الوظيفي ،التنور اللغوي ،الربنامج القائم عىل املدخل الوظيفي.
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The Effectiveness of Program Based on the Functional Approach in Developing the Linguistic Literacy Skills among Fourth-grade Students
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Abstract: The study aimed to build a program based on the functional approach to developing fourth-grade students’ linguistic literacy skills. To achieve this goal, the
researcher prepared a list of the linguistic literacy skills suitable for fourth-grade students, and a test to measure these skills was designed. The researcher also built a
program based on the functional approach to developing linguistic Literacy skills for fourth-grade students. The study results demonstrated the program’s effectiveness
in the development of linguistic Literacy skills in the field of reading and writing as a whole and the effectiveness of the program in the development of sub-skills of
linguistic Literacy skills. The study recommended incorporating the linguistic Literacy skills in the curricula of teaching the Arabic language, taking into account the
scope and sequence matrix of Saudi Arabia and distributing it hierarchically to the elementary grades.
Keywords: a program based on functional approach, functional approach, linguistic literacy.
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مقدمة

القــراءة والكتابــة بشــكل صحيــح؛ لتســيري شــئونه

للغــة قيمــة كــرى يف احليــاة ،فهــي األداة التــي حتمــل

اخلاصــة يف احليــاة ،وليســتطيع التواصــل مــع غــره

االتصــال يف املجتمــع ،وهبــا يتــم التقــارب والتشــابه

كلمــة التنــور تعــد مــن املعــاين املقبولــة جــدً ا يف نطــاق

األفــكار ،وتنقــل املفاهيــم فتقيــم بذلــك روابــط

والتفاهــم بــن أفــراده ،إذ أن الصياغــات اللغويــة
التــي توضــع فيهــا األفــكار ،والصــور الكالميــة التــي

تصــاغ فيهــا املشــاعر والعواطــف ال تنفصــل مطلق ـ ًا

عــن مضموهنــا الفكــري.

مــن بنــي جلدتــه ،وهــذا التصــور والفهــم لداللــة

وخصوصــا للطــاب يف املراحــل
التعليــم النظامــي،
ً
األوليــة ،كــا أن هــذا التصــور يعــد مقبــوالً جــدً ا لفكر
القــرن املــايض ومعلوماتــه ،بينــا نحــن اآلن يف قــرن
جديــد لــه طبيعتــه ومعارفــه اخلاصــة ،ولــه طالبــه

واللغــة كغريهــا مــن اللغــات يف فنوهنــا ومهاراهتــا

الذيــن يســعون إىل التحــرك إىل مــا بعــد األهــداف

كثــرة لعــل مــن أمههــا :التاميــز الصــويت ،واالشــتقاق،

(وهــو معرفــة القــراءة والكتابــة) إىل حتقيــق أهــداف

األساســية ،إال أهنــا متتــاز عنهــا بخصائــص وســات
والــدالالت ،مــع ثــراء واســع يف الصيــغ والرتاكيــب
واملفــردات والقواعــد ،فهــي لغــة متجــددة حيــة

خالــدة مرشقــة( .البصيــص2011 ،م ،ص)16:

األساســية ،وجتــاوز الفهــم املحــدود لكلمــة التنــور
أكثــر اتســا ًعا ورحابــة.

ويعــد التنــور اللغــوي مــن املفاهيــم الذائعــة يف عرصنا

متن�وـرا إذا أتقـ�ن
احل��ايل ،وقـ�د كان الفــرد يف الساــبق
ً

ويشــر عبــد البــاري (2014م) إىل أن هــذا العــر

امله��ارات األساس��ية للق��راءة والكتاب��ة واحلسـ�اب ،بل

بأنــه عــر التنــور ) ،)Literacyحيــث اســتمد هــذا

فرــد ًا متميــزا ،لك��ن م��ع التقـ�دم اهلائ��ل يف جمــايل

ُيطلــق عليــه العــر املعــريف الــذي نحيــاه اآلن
املصطلــح داللتــه مــن العديد مــن املياديــن واملجاالت

كان جمــرد حصولـ�ه عـلى الش�هـادة االبتدائيـ�ة يصبـ�ح
املعرف��ة والتقنيـ�ة؛ أصبح��ت املهاــرات األساسـ�ية

املختلفــة ذات املعــاين املجازيــة Metaphoric Meaning

ال تفـ�ي بحاجــات الف��رد فحســب ،بـ�ل ال تؤهلـ�ه

املجــاالت التــي تلتصــق بكلمــة التنــور مثــل :التنــور

املهـ�ارات جم��رد أدوات أولي��ة ومهـ�ارات جي��ب أن

 ،حيــث ألفــى املــرء نفســه يســتمع إىل العديــد مــن
احلاســويب

Literacy

 ،Computerوالتنــور العلمــي

ملامرسـ�ة دوره يف احلياــة ،ومـ�ن هنـ�ا أصبحـ�ت تلـ�ك
يتمك��ن منه��ا الفـ�رد؛ ليـمارس حيات��ه بكفـ�اءة واقتــدار

 ، Scientific Literacyyوالتنــور اإلعالمــي �Media Lit

(صابــر1993 ،م ،ص.)145:

املصطلـ�ح يسـ�تخدم يف سـ�ياق التنـ�ور الوظيفـ�ي �Func

النوعــي ،وترجــع أمهيتــه إىل أمهيــة اللغــة ذاهتــا،

 ،eracyومنــذ أكثــر مــن مائــة عــام تقري ًبــا كان هــذا
 ،tional Literacyأو مــا نطلــق عليــه قــدرة الفــرد عــى

فالتنــور اللغــوي واحــد مــن أهــم أوجــه التنــور
والتنــور اللغــوي مصطلــح واســع لــه العديــد مــن
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الســمة املميــزة للتنــور اللغــوي تقــوم عــى حاجــة

والكتابــة ،وأوســع هــذه التعريفــات :إجــادة اللغــة
ٍ
بألــوان أدبيــة متنوعــة ضمــن
املحكيــة واملكتوبــة

مــن يتوجــه إليهــم عــن طريــق القــدرة عــى إنتــاج

وتــرز أمهيــة التنــور اللغــوي يف أنــه يعــن الطــاب

كذلــك مــع ســياقات التواصــل املختلفــة ،ويتحقــق

األساســية يف القــراءة والكتابــة ،والتــي تعــد بمثابــة

القــراءة والكتابــة(Ravid & Tolchinsky, 2002, p. .

ســياقات اجتامع ّيــة مالئمــة.

يف املرحلــة االبتدائيــة عــى إكســاهبم املهــارات
األداة والوســيلة الناجعــة لتحقيــق النجــاح والتفــوق

الــدرايس مــن جهــة ،وقــدرة الطــاب عــى حســن
التواصــل مــع اآلخريــن مــن جهــة أخــرى.

املتحــدث أو الكاتــب للتواصــل وجــذب انتبــاه

خمرجــات لغويــة متنوعــة ومثــرة لالهتــام ومتكيفــة

ذلــك مــن خــال التمكــن املتزايــد مــن مهــارات

)420

ويشــر مانــزو ومانــزو

Manzo & Manzo (1995,

) p. 4بــأن التنــور اللغــوي يتضمــن قــدرة الطــاب

وتــزداد احلاجــة لالهتــام بالتنــور اللغــوي لــدوره

عــى القــراءة والكتابــة وتوظيفهــا يف جمــاالت احليــاة

يكتســبها املتعلــم ،والتــي تزيــد مــن رصيــده الفكــري

االســتامع والتحــدث ،وطرائــق التفكــر للموضوعات

البــارز يف زيــادة املعــارف واخلــرات واملهــارات التــي
والثقــايف واملعــريف عامــة ،كــا ينمــي لديــه روح األلفــة
واجلــرأة األدبيــة والثقــة يف النفــس ،ويمكنــه مــن

جعــل املفــردات والرتاكيــب والصيــغ واألســاليب
بــروزا
حضــورا يف الذهــن ،وأكثــر
املكتســبة أكثــر
ً
ً
وجــا ًء يف الذاكــرة ،ممــا جيعلهــا أكثــر انقيــا ًدا ،وجيعــل
صاحبهــا أكثــر طالقــة وسالســة يف التعبــر ،وبالتــايل

أكثــر جاهزيــة لإلبــداع الفكــري (حممــد2015 ،م،
ص.)114:

اليوميــة ،وكذلــك تدريبهــم عــى تعلــم مهــارات

اللغويــة واملفاهيــم األساســية ،وتوظيفهــم كذلــك

ملامرســة مهــارات االتصــال الشــفهي والكتــايب؛
لتنميــة قدرهتــم االتصاليــة واالجتامعيــة والشــخصية.
ويمكــن االســتنتاج أن مصطلــح التنــور اللغــوي

يعنــى بتعليــم القــدر املناســب مــن القــراءة والكتابــة،

وهــو ال يمثــل تعليـ ًـا فحســب ،بــل إنــه يمثــل تعليـ ًـا
آلليــة التعليــم ،فهــا م ًعــا متثــان صــورة اللغــة
الدائمــة التــي متثــل الوســيط األول واملثــايل لتعليــم

ويعنــي التنــور اللغــوي امتــاك الفــرد خمزو ًنــا لغو ًيــا،

اللغــة والعلــوم املختلفــة.

أو اإلدراكــي للفــرد ،فإنــه يتفاعــل مــع العنــارص

املتنوريــن لغو ًيــا؛ جيــب أن يتصفــوا بمجموعــة مــن

وبمجــرد أن يصبــح التنــور جــز ًءا مــن النظــام املعــريف
األخــرى للمعرفــة اللغويــة؛ لكــي تظهــر خاصيتهــا
الرئيســة التــي نســميها «املرونــة البالغيــة» ،وهــذه

ويشــر إســليم (2009م ،ص )36:إىل أن الطــاب

الصفاــت واخلصائ��ص منه��ا :فهـ�م طبيعـ�ة اللغـ�ة
العربيـ�ة وعالقتهـ�ا بالعمـ�ل وباملجتمـ�ع ,ومتابعـ�ة
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التط�وـرات واملس��تجدات التـ�ي تطــرأ عـلى اللغـ�ة

تنميــة مســتوى التنــور اللغــوي ومهــارات التعلــم

وتفه��م مش��كالت اللغ��ة العربي��ة ،وحتلي��ل أسـ�باهبا

خــال اســتخدام إســراتيجية بــول ســكيل مدعومــة

امله�اـرات والفنــون الالزمـ�ة للتعامـ�ل مـ�ع كافـ�ة

اســتهدفت تعــرف مســتوى التنــور اللغــوي لــدى

العربي��ة وم��ا حيي��ط هب��ا م��ن مشــكالت وأخطــار,

ونتائجه��ا واختـ�اذ الق�رـارات املناسـ�بة حياهلـ�ا ,وإتقـ�ان
جماــالت احلي��اة ,واس��تخدام مه�اـرات وفنــون اللغـ�ة

العربي��ة لرفاهيت��ه وح��ل مشكــالته ،وذل��ك بأسـ�لوب

صحيـ�ح حيققــ الفائــدة لـ�ه وملجتمعــه والوعـ�ي بأمهيـ�ة

اللغ��ة العربي��ة ودوره��ا يف احليــاة.

ويف هــذا الســياق ظهــرت مهــارات التنــور اللغــوي

كــا يشــر كل مــن ســتيفك )Stevick (1988, p. 18

وبـ�راون )Brown (2015, p. 36كاملهــارات املرتبطــة
بالصفحــة املطبوعــة ،ومهــارات الوعــي الصــويت،
واملهــارات املتصلــة بأصــوات اللغــة والتعــرف عــى

الكلــات ،ومهــارات الطالقــة القرائيــة.

الــذايت لــدى تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة الفائقــن مــن
باألنشــطة اإلثرائي ـة ,ودراســة عــي (2019م) والتــي

طــاب الفرقــة الرابعــة شــعبة اللغــة العربيــة ببعــض
كليــات الرتبيــة ،وكذلــك التعــرف عــى مســتوى

أدائهــم ملهــارات الكتابــة اإلبداعيــة ،والكشــف

عــن العالقــة بــن مســتوى تنورهــم اللغــوي وبــن
مســتوى أدائهــم ملهــارات الكتابــة اإلبداعيــة.

ويع��د املدخ��ل الوظيف��ي أحـ�د مداخـ�ل تعلي ـ ِم اللغـ�ة

وتعلمهــا ،وظهـ�ر يف الس��بعينيات بديـ ً
ا عـ�ن املدخــل
ٍ
بش��ك وظيفي
الرتكيب��ي ،وه��و يعن��ي اس��تخدام اللغ��ة
يف خمتل��ف املواق��ف احلياتي��ة ،ب�ما حيق��ق أهـ�داف
املرسـ�ل واملس�تـقبل عـلى الس�وـاء ،وبـما حيقـ�ق التفاهـ�م

ونظــرا ألمهيــة التنــور اللغــوي بصفــة عامــة
ً
وأمهيتــه لطــاب املرحلــة االبتدائيــة بصفــة خاصــة؛

أس�اـس أن الرتبي��ة ه��ي احليـ�اة.

(2015م) والتــي هدفــت إىل بنــاء برنامــج قائــم

تعليمهــا إىل حتقيــق القــدرات اللغويــة عنــد املتعلــم،

فقــد تناولــت الدراســات ومنهــا دراســة موســى
عــى التحديــات القرائيــة املعــارصة وقيــاس تأثــره

غــى تنميــة مســتوى التنــور اللغــوي والبيئــي لــدى
طــاب املرحلــة الثانويــة ,ومنهــا دراســة الداهــري

(2017م) التــي اســتهدفت معرفــة مســتوى التنــور
اللغــوي لــدى طلبــة املرحلــة اإلعداديــة وعالقتــه

بالدافعيــة نحــو دراســة اللغــة العربيــة يف حمافظــة

بغــداد ،ودراســة عيــد (2019م) والتــي هدفــت إىل

واأللفـ�ة واالنس�جـام داخـ�ل املجتمــع ،ويقــوم عـلى
واملقصــود بتوجيــه تعليــم اللغــة وظيف ًيــا أن هيــدف

بحيــث يتمكــن مــن ممارســتها يف وظائفهــا الطبيعيــة
العمليــة ممارســة صحيحــة ،وال يمكــن أن يتجــه

تعليــم اللغــة هــذا االجتــاه إال إذا كانــت هــذه
الوظائــف الطبيعيــة للغــة واضحــة يف ذهــن املعلــم

)؛(Brown, 2005,p.10عــوض2000 ،م ،ص.)76:

وقــد اجتــه تعليــم اللغــة نحــو الوظيفيــة والنفعيــة
واالجتامعيــة؛ إذ ال فائــدة مــن تعلــم أي مــادة إذا
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مل يكــن هلــا نفــع وفائــدة للناشــئ يف تفاعلــه مــع

م��ع التحدــث ،مـ�ع االعتــاد يف تعليمهـما عـلى

وســيلة لالتصــال بــن األفــراد واجلامعــات؛ فــإن هلــا

مرتبطـ�ة باملتعلمـين ،كـما أن هنــاك مـ�ن يربـ�ط بـين

املجتمــع الــذي يعيــش فيــه ،ومــا دامــت اللغــة
وظيفــة تؤدهيــا يف تســهيل عمليــات االتصــال ونقــل

الفكــر والتعبــر عــن النفــس.

موضوعــات ومواقـ�ف وخبـرات وظيفيـ�ة حياتيــة
الق�رـاءة واالستــامع كلغـ�ة اس��تقبال ،وبــن الكتابــة
ِ
والتح��دث كلغ��ة إرســال( .الســليتي ومقــدادي،

فمعرفــة الطــاب ملهــارات القــراءة والكتابــة الوظيفية

2012م؛ حممــود2018 ،م)

االحتياجــات الشــخصية واالجتامعيــة للمتعلمــن،

الوظيفــي يســتند عــى جمموعــة مــن املبــادئ التــي

كمجــال من جمــاالت البحــث الرتبوي يتطلــب تعرف
بحيــث يمكنهــم ذلــك مــن إبــاغ الرســالة اللغويــة

شــفه ًيا أو كتاب ًي ـا ,وهــذا بــدورة يســهم بدرجــة كبــرة

يف حتقيـ�ق الكفـ�اءة التواصليـ�ة �Communicative Com

 ، petenceوالتــي تعنــي جممــوع املعــارف الكامنــة
لــدى الفــرد املتك ّلــم ،والتــي تســمح لــه بإنتــاج
اجلمــل الصحيحــة وفهمه ـا ,فالكفــاءة معرفــة ذهنيــة،

وقــدرة ضمنيــة ،مت ّكــن الفــرد مــن إنتــاج الــكالم  ،أ ّما
اإلنجــاز فهــو االســتعامل احلقيقــي للغــة(Verhoeven,

).1994, p. 15

ويــرى شــحاتة (2015م ،ص )242:إىل أن املدخــل

جيــب أخذهــا بعــن االعتبــار عنــد توظيفــه يف
تدريــس فنــون اللغــة ومهاراهتــا ومنهــا :اختيــار املــواد
التعليميــة وانتقائهــا مــن واقــع حيــاة املتعلمــن بــا

يتناســب مــع املواقــف التعليميــة الوظيفيــة ،وتــدرج

املــادة التعليميــة املقدمــة للطــاب ســواء يف عــرض
حمتواهــا أو يف طريقــة تدريســها ،والرتكيــز عــى طرائق

التدريــس واألنشــطة التفاعليــة التــي تعــن الطــاب
عــى اكتســاب املعرفــة بــدالً مــن اســتقباهلا اســتقباالً
ســلب ًيا ،ورضورة التخطيــط ملواقــف التعلــم ختطي ًطــا

وق��د يع�دـ املدخ��ل الوظيفـ�ي منطلقـ� ًا م��ن الفلسـ�فة

جيــدً ا يف ضــوء قــدرات املتعلمــن العقليــة ,عــى أن

ليسـ�ت يف اكتس�اـبه ،وإنـما يف توظيف��ه ،والتكامـ�ل بـين

وظيفيــة حياتيــة.

ع�لى جانبـين ،األول :التكام��ل ب�ين القرــاءة والكتابـ�ة،

املدخــل الوظيفــي؛ فهــي كــا يــرى الســليتي

اإلس�لامية التـ�ي تــرى أن القيمــ َة احلقيقيــ َة للعلــم

مهاــرات اللغ��ة بصف��ة عامــة ،فهـ�ذا املدخـ�ل يقـ�وم

وربطهـما بمواقـ�ف احلياــة ،والثاــين :االرتبـ�اط بـين
االستــامع والتحــدث ,ويعنـ�ى هــذا املدخـ�ل بتعليـ�م

القرــاءة م��ن خـلال تكامله��ا م��ع الكتابـ�ة ،فاالرتبـ�اط

بينهـما أمـ�ر الزم ،وكذلـ�ك تعليـ�م االستــامع بالتكامـ�ل

تكــون املواقــف اللغويــة التــي تقــدم هلــم مواقــف
أمــا عــن اإلجــراءات التدريســية التــي يتضمنهــا
ومقــدادي (2012م) تتلخــص يف حتديــد األهــداف

الســلوكية للموضــوع ،ووصــف املهــارة وذكــر
املــؤرشات الســلوكية املتضمنــة ،والتقويــم القبــي
ملوضــوع الــدرس ،وحتديــد عنــوان النــص واســم
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صاحبــه ،والتمهيــد للــدرس ،وعــرض النــص عــن

اســتهدفت التحقــق مــن برنامــج قائــم عــى املدخــل

وأنشــطة.

طالبــات قســم اللغــة العربيــة.

طريــق جهــاز العــرض الضوئــي ،وبنــاء متاريــن
وحــدد الناقــة (2017م ،ص )86:إجــراءات املدخــل

الوظيفــي بأنــه يقابــل يف إجراءاتــه دورة التعلــم وهــي:
مرحلــة اإلثــارة والربــط ،ومرحلــة التمثــل ،ومرحلــة

االســتعادة ،فبعــد أن يقــدم املعلــم كلمــة جديــدة بعــد

كلمــة أخــرى جديــدة تأخــذ دورة التعلــم طريقهــا

لتحقيــق املعرفــة الوظيفيــة.

الوظيفــي لعــاج األخطــاء النحويــة الشــائعة لــدى

مشكلة الدراسة

عــى الرغــم مــن أمهيــة التنــور اللغــوي بصفــة عامــة،
وأمهيتــه لطــاب املرحلــة االبتدائيــة بصفــة خاصــة،

إال أن الدراســات والبحــوث يف هــذا امليــدان تشــر
إىل وجــود ضعــف لــدى طــاب املرحلــة االبتدائيــة

وأضافت دراســة حممــود (2018م ،ص)122–121:

يف مهــارات التنــور اللغــوي فيــا يتصــل بمهــاريت

للمدخــل الوظيفــي يف تعليــم العربيــة ومنهــا :مرحلــة

ودراســة العبــداهلل (2008م) ،ومــن مظاهــر الضعــف

مزيــدً ا مــن التفصيــات لإلجــراءات التدريســية

التهيئــة أو مــا قبــل أداء مهــارات التنــور اللغــوي،
وتوضيــح حمتــوى التعيــن التدريبــي ومضمونــه،
والتدريــب عــى تعلــم حمتــوى التعيــن التدريبــي،
ومرحلــة األداء املســتقل ،ومرحلــة التقويــم.

القــراءة والكتابــة ومنهــا دراســة نــر (1991م)،

يف التنــور القرائــي؛ مــا أشــارت إليــه نتائــج دراســة

ســليامن (2008م ,ص )323:اإلطالــة يف إخــراج
األصــوات واملقاطــع ،والــردد يف إخــراج حــرف

الفــاء يف أثنــاء القــراءة اجلهريــة ،والــردد يف إخــراج

ونظــرا ألمهيــة املدخــل الوظيفــي فقــد تنوعــت
ً

حــرف التــاء ،والتلعثــم يف أثنــاء القــراءة ،وعــدم نطــق

الســليتي ومقــدادي (2012م) والتــي اســتهدفت

صــورة مكتملــة املعنــى ،ومظاهــر القصــور يف األداء

الدراســات واألبحــاث بتناولــه ،ومنهــا دراســة

التحقــق مــن أثــر برنامــج تعليمــي قائــم عــى املدخــل

الوظيفــي يف حتســن مهــارات القــراءة الناقــدة لــدى

الكلــات بعضهــا إثــر بعــض ،وعــدم نطــق اجلملــة يف
الصــويت املعــر كعــدم التنويــع يف الطبقــة الصوتيــة
وانخفاضــا ،وعــدم تلويــن األداء الصــويت
ارتفا ًعــا
ً

طــاب الصــف التاســع األســايس يف األردن،

بحســب األســاليب املختلفــة ،واســتخدام الصــوت

بنــاء برنامــج قائــم عــى املدخــل الوظيفــي لتنميــة

ويعــاين طــاب املرحلــة االبتدائيــة مــن مظاهــر

ومنهــا دراســة حممــود (2018م) التــي هدفــت إىل
التنــور اللغــوي لــدى طــاب اإلعــام بجامعــة

بنهــا ،وأجــرت ابتســام الفــاح (2018م) دراســة

املنخفــض ،واســتخدام الصــوت املرتفــع.

الضعــف الكتــايب ،وممــا يؤكــد ذلــك نتائــج دراســة

إســاعيل (1995م ،ص ، )193:حيث أشــار إىل ذلك
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بقولــه« :وإذا كانــت األخطــاء اللغويــة واإلمالئيــة مــا

ومواقــع التواصــل االجتامعــي ،وبرامــج املحادثــة،

فــإن ركاكــة األســلوب ،وعــدم الرتكيــز ،وتشــتت

للبعــض منهــا بأرقــام ،باإلضافــة إىل مــا الحظــه

متيــز كتابــة تالميــذ املرحلتــن االبتدائيــة واملتوســطة؛
األفــكار ،يميــز كتابــة طالــب املرحلــة الثانويــة».

فتكتــب الكلــات العربيــة بحــروف أجنبيــة ويرمــز

الباحــث مــن خــال زياراتــه امليدانيــة وحضــوره

وحــول أســباب ضعــف الطــاب يف مهــارات الكتابة،

لبعــض احلصــص التدريســية املبــارشة واطالعــه عــى

ونــر (1999م) ،وعبــد احلميــد (2001م) إىل أن

الصفــوف الدراســية العليــا مــن املرحلــة االبتدائيــة

فقــد أشــارت دراســة كل مــن فضيــل (1994م)،
مــؤرشات هــذا التــدين غالبــ ًا مــا ترجــع إىل نقــص
الرؤيــة الواضحــة أمــام معظــم معلمــي اللغــة العربيــة

عــن تعليــم هــذه املهــارة ،فاألمــر مــروك لــكل معلــم
حســب اجتهــاده وخرباتــه ،إضافــة إىل إتبــاع طرائــق
تقليديــة يف تدريــس الكتابــة ،حيــث إن املعلمــن

يركــزون عــى تلقــن الطــاب جمموعــة مــن الصيــغ

والقوالــب املحفوظــة ،وبعــض األنــاط التعبرييــة
املكــررة.

وممــا دعــم اإلحســاس باملشــكلة ما أشــارت إليــه نتائج

دراســة العبيــدي واملطاوعــة (2012م ،ص)100:
مــن الضعــف يف ضوابــط الكتابــة واإلمــاء ،والســيام
يف كتابــة اهلمــزة املتوســطة واملتطرفــة ،واخللــط بــن

نــاذج القــراءة والكتابــة التــي يؤدهيــا الطــاب يف
والتــي يظهــر فيهــا الضعــف الواضــح يف هــذه
املهــارات ،واســتناد ًا إىل فاعليــة املدخــل الوظيفــي

للتصــدي هلــذه املشــكلة ،كــا أثبتتــه الدراســات
املشــار إليهــا ووجــود القصــور الواضــح يف مهــارات

التنــور اللغــوي يف جانبيــه؛ فــإن الدراســة احلاليــة

تســعى لبنــاء برنامــج قائــم عــى املدخــل الوظيفــي،
وتقيــس فاعليتــه يف مهــارات التنــور اللغــوي.

أسئلة الدراسة

جتيب الدراسة عن األسئلة التالية:

مهــزة الوصــل ومهــزة القطــع ،واخللــط يف كتابــة
التــاء بــن املفتوحــة وبــن املربوطــة واهلــاء ،واخللــط

يف كتابــة األلــف املقصــورة بــن مــا يكتــب بصــورة
األلــف وبــن مــا يكتــب بصــورة اليــاء ،وكثــرة
األخطــاء اللغويــة الشــائعة املخالفــة لقواعــد اللغــة

العربيــة وأصوهلــا الثابتــة ،وانتشــار الكتابــة اهلجــن
يف التواصــل اإللكــروين يف املنتديــات اإللكرتونيــة،
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أهداف الدراسة

•إعــداد قائمــة مهــارات التنــور اللغــوي التــي
يمكــن تضمينهــا يف مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة

تسعى الدراسة احلالية لتحقيق األهداف اآلتية:

•بنــاء قائمــة بمهــارات التنــور اللغــوي (القرائــي

للصــف الرابــع االبتدائــي باململكــة العربيــة

الرابــع االبتدائــي.

•إمــداد املعلمــن باختبــار موضوعــي لقيــاس

الســعودية.

الكتــايب) املناســب تنميتهــا لطــاب الصــف

•بنــاء برنامــج قائــم عــى املدخــل الوظيفــي لتنميــة

مهــارات التنــور اللغــوي لطــاب الصــف الرابــع

الرابــع االبتدائــي.

املهــارات.

االبتدائــي يمكــن االسرتشــاد بــه لتنميــة هــذه

مهــارات التنــور اللغــوي لــدى طــاب الصــف

•تعــرف فاعليــة الربنامــج القائــم عــى املدخــل

•تزويــد القائمــن عــى العمليــة التعليميــة يف

طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي.

املدخــل الوظيفــي لتنميــة مهــارات التنــور

اململكــة العربيــة الســعودية بربنامــج قائــم عــى

الوظيفــي لتنميــة مهــارات التنــور اللغــوي لــدى

اللغــوي لطــاب املرحلــة االبتدائيــة.

فروض الدراسة

•فتــح املجــال أمــام الباحثــن إلجــراء مزيــد مــن
الدراســات والبحــوث العلميــة يف جمــال مهــارات

تســعى الدراســة احلاليــة للتحقــق مــن الفرضــن
اآلتيــن:

•ال يوجــد فــرق ذي داللــة إحصائيــة يف التطبيــق
البعــدي الختبــار مهــارات التنــور اللغــوي ككل

عنــد متوســطي درجــات املجموعــة الضابطــة
والتجريبيــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

التنــور اللغــوي ويف جمــال املدخــل الوظيفــي
لتنميــة العديــد مــن املهــارات اللغويــة.

حمددات الدراسة

تقترص الدراسة اآلتية عىل احلدود االتية:

•احلــد املوضوعــي :بعــض مهــارات التنــور

• ال يوجــد فــرق ذي داللــة إحصائيــة يف التطبيــق

اللغــوي املرتبطــة بمهــاريت القــراءة والكتابــة

يف مهاراتــه الفرعيــة عنــد متوســطي درجــات

االبتدائــي والتــي تعينهــم عــى التحصيــل العلمي

البعــدي الختبــار مهــارات التنــور اللغــوي
املجموعــة الضابطــة والتجريبيــة لصالــح

املجموعــة التجريبيــة.

أمهية الدراسة

األساســية املناســبة لطــاب الصــف الرابــع
والتواصــل اجليــد مــع اآلخريــن.

•احلــد البــري :طــاب الصــف الرابــع االبتدائي،
ألهنــم يمثلــون مرحلــة االنطــاق يف القــراءة
والكتابــة ،ومــن ثــم جيــب أن يتمكنــوا مــن

تنبع أمهية الدراسة احلالية من خالل:
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مهــارات التنــور اللغــوي التــي تعينهــم عــى

هــذه املهــارات مــن خــال االختبــار املعــد هلــذا

•احلــد الزمــاين :تــم تطبيــق الدراســة يف الفصــل

املدخــل الوظيفــي :عرفــه إبراهيــم (2009م،

حســن التواصــل مــع اآلخريــن.

اهلــدف.

الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس–1439

ص )888 -887:بأنــه «أحــد مداخــل التعليــم

•احلــد املــكاين :املــدارس االبتدائيــة احلكوميــة

الطــاب ،والــذي يبحــث يف كيفيــة توظيــف اللغــة

1440هـ.

بمدينــة الريــاض.

التــي يشــتق حمتــواه التعليمــي مــن حتليــل حاجــات

واســتخدامها يف املجــاالت املختلفــة ،أو هو اســتخدام
املواقــف احلياتيــة احلقيقيــة التــي تتطلــب اتصــاالً بــن

الطــاب بعضهــم البعــض».

مصطلحات الدراسة

ويعرفــه هدايــة وعرفــان (2015م ،ص )7:بأنــه

التنــور اللغــوي :عــرف أديبــي وحســن (1994م،

«تعليــم الطــاب اللغــة العربيــة بالربــط بــن مــا

مــن املعرفــة واملهــارات اللغويــة لــه؛ كــي يمكنــه مــن

خمتلفــة وبــن مــا حيتاجــون إليــه يف حياهتــم الواقعيــة

ص )16:التنــور اللغــوي بأنــه «إحــراز الفــرد حــدً ا

التعامــل مــع االخريــن يف جمــاالت احليــاة املختلفــة
بســهولة ويــر ،ويوظــف هــذه اللغــة يف إحــراز قــدر
مــن التعلــم الناجــع».

يتعلمــه الطــاب مــن مهــارات وموضوعــات لغويــة

مــن موضوعــات؛ هبــدف توظيــف مــا تــم تعلمــه يف

حتقيــق تواصــل جيــد وفعــال يف املواقــف املختلفــة».
ويعرفــه الباحــث إجرائ ًيــا بأنــه :جمموعــة مــن

كــا عرفــه بوســتن ) Boston (1998, p. 7بأنــه «عمليــة

املنطلقــات واملســلامت اللغويــة املســلم هبــا لتعليــم

وخاصــة يف جمــال القــراءة والكتابــة ،وهــي عمليــة

التنــور اللغــوي (القرائــي الكتــايب) لــدى طــاب

تســتهدف تطويــر قــدرات املتعلــم مــدى احليــاة،
هادفــة ومســتمرة ومرنــة ،تســتهدف حتقيــق نمــوه
الشــخيص والعمــل بكفــاءة وفاعليــة مــع املجتمــع
الــذي يعيــش في ـه ,كــا أنــه يقــوم عــى إحــداث قــدر

مــن التكامــل مــع مهــارات اللغــة وفنوهنــا».

اللغــة العربيــة يف مواقــف حياتيــة لتنميــة مهــارات
الصــف الرابــع االبتدائــي.

الربنامــج القائــم عــى املدخــل الوظيفــي :يعرفــه
الباحــث إجرائ ًيــا بأنــه :منظومــة تعليميــة قائمــة عــى
منطلقــات املدخــل الوظيفــي ومســلامته الســتخدام

ويعرفــه الباحــث إجرائ ًيــا بأنــه :جمموعــة مــن املهارات

اللغــة يف مواقــف حياتيــة؛ لتنميــة مهــارات التنــور

طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي امتالكهــا ،وتقــاس

الرابــع االبتدائــي.

األساســية يف القــراءة والكتابــة التــي ينبغــي عــى

اللغــوي (القرائــي الكتــايب) لــدى طــاب الصــف
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إجراءات الدراسة:

عــى املدخــل الوظيفــي؛ ولتحقيــق اهلــدف الســابق

تســعى الدراســة احلاليــة لتنميــة مهــارات التنــور

اســتخدم الباحــث املنهــج التجريبــي بتصميمــه شــبه

الرابــع االبتدائــي باســتخدام بنــاء برنامــج قائــم

يوضحــه اجلــدول (.)1

اللغــوي (القرائــي الكتــايب) لــدى طــاب الصــف

التجريبــي ذي املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة كــا

جدول رﻗم )(1
التصميم ﺷبﻪ التجريبي للدراسة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﻘﯿﺎس
اﻟﺒﻌﺪي

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

1

X

2

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

1

-

2

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن تصميـــم

الدراس ــة احلالي ــة يعتم ــد ع ــى جمموعت ــن جتريبي ــة
وضابطـــة ،وعليـــه يكـــون القيـــاس باختبـــار

مله ــارات التن ــور اللغ ــوي قب ــل املعاجل ــة للتحق ــق

م ــن جتان ــس املجموعت ــن ،ث ــم املعاجل ــة املتمثل ــة
يف التدريـــس بالربنامـــج القائـــم عـــى املدخـــل

الوظيفـــي للمجموعـــة التجريبيـــة فقـــط ،يف
حـــن تـــدرس للمجموعـــة الضابطـــة نفـــس
املوضوعـــات بالطريقـــة التقليديـــة؛ ثـــم القيـــاس

البعـــدي للمجموعتـــن لتحليـــل النتائـــج
وتفســـريها.

ﳎتمع الدراسة:

يتمثـــل جمتمـــع الدراســـة مـــن مجيـــع طـــاب

الص ــف الراب ــع االبتدائ ــي يف امل ــدارس احلكومي ــة

التابع ــة إلدارة التعلي ــم بمدين ــة الري ــاض يف الع ــام

الـــدرايس 1439ه1440/ه.
عينة الدراسة:

تـــم اختيـــار عينـــة الدراســـة بطريقـــة عشـــوائية

بس ــيطة م ــن جمتم ــع الدراس ــة ،ومتثل ــت بـــ()90
طالبـــ ًا مـــن طـــاب الصـــف الرابـــع االبتدائـــي
يف مدرســـة أســـيد بـــن حضـــري االبتدائيـــة

موزعـــون عـــى جمموعتـــن يف فصلـــن
دراســـين يمثـــل أحدمهـــا املجموعـــــــــــة
التجريبيــــــــــ ــة وع ــدد طاب ــه ( )45طالب ـ ًا،
ويمث ــل اآلخ ــر املجموع ــة الضابط ــة وعدده ــم
( )45طالبـــ ًا.
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خالد التركي :فاعلية برنامج قائم على املدخل الوظيفي لتنمية مهارات التنور اللغوي لدى طالب الصف الرابع االبتدائي

أدوات الدراسة

731-711

هــذه املهــارات ،وأجــروا بعــض التعديــات

عــى الصياغــات اللغويــة واقرتحــوا حــذف

لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد ما ييل:

)1قائمــة مهــارات التنــور اللغــوي املناســبة لطــاب

بعــض املهــارات ،لتصبــح ( )11مهــارة فرعيــة

-مراجعــة البحــوث والدراســات واألدبيــات

املناســبة لطــاب الصــف الرابــع االبتدائــي.

مــن مهــارات التنــور اللغــوي ،وهــي املهــارات

الصــف الرابــع االبتدائــي ،وذلــك مــن خــال:

الرتبويــة واملراجــع والكتــب املتخصصــة يف جمــال

مهــارات اللغــة العربيــة وطرقهــا وأســاليب

تنميتهــا ،وأهــداف مقــررات اللغــة العربيــة يف
املرحلــة االبتدائيــة ،وآراء متخصصــن يف طــرق

تدريــس اللغــة العربيــة ومهاراهتــا ،ودليــل املعلــم
وكتــاب الطالــب ،والنشــاط ملقــرر لغتــي اجلميلــة

للصــف الرابــع االبتدائــي.

ضبــط القائمــة وذلــك مــن خــال :عرضهــا عــىحمكمــن متخصصــن يف اللغــة العربيــة ومناهجها

)2اختبــار لقيــاس مهــارات التنــور اللغــوي املناســبة
لطــاب الصــف الرابــع االبتدائــي:

اســتهدف هــذا االختبــار قيــاس مهــارات التنــور
اللغــوي لــدى طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي،

وكانــت املهــارات التــي تــم يف ضوئهــا بنــاء هــذا

االختبــار كالتــايل:
أوالً :مهــارات التنــور القرائــي ،وتتضمــن املهــارات
الفرعيــة اآلتيــة

صحيحا.
•يتعرف عىل الكلامت العربية تعر ًفا
ً
•حيدد العنوان املناسب للموضوع املقروء.

وطرائــق تدريســها (ملحــق رقــم  )1إلبــداء

•يستنتج األفكار الرئيسة يف املقروء

رأهيــم حــول انتــاء املهــارات الفرعيــة للمهــارات

•يميــز بــن األفــكار الرئيســة وبــن األفــكار

األساســية ،وســامة الصياغــة اللغويــة ،ومناســبة

الفرعيــة.

املهــارة لطــاب الصــف الرابــع االبتدائــي،

•يستنتج هدف الكاتب.

والتعديــل املقــرح مــن املحكمــن ،وتضمنــت

القائمــة يف صورهتــا املبدئيــة ( )20مهــارة فرعيــة

تنــدرج يف فئتــن مهــا :مهــارات التنــور القرائــي،
ومهــارات التنــور الكتــايب.

االنتهــاء إىل الصــورة النهائيــة للقائمــة؛ حيــثقــام الباحــث باالطــاع عــى التعديــات التــي

•يميــز بــن مــا يرتبــط باملوضــوع وبــن مــا ال
يرتبــط بــه.

ثان ًيــا :مهــارات التنــور الكتــايب ،وتشــمل املهــارات

الفرعيــة االتيــة:

أجراهــا املحكمــون عــى قائمــة املهــارات ،إذ

اتفــق املحكمــون بنســبة اتفــاق عاليــة عىل مناســبة
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•يمهد للموضوع املكتوب بمقدمة مناسبة.

•يلتــزم يف كتابــة الكلــات واجلمــل بالرســم
اإلمالئــي الصحيــح.
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 .1ﲢديد زمن االختبار:

•يعرب عن الفكرة بألفاظ مناسبة.

تــم حســاب زمــن االختبــار عــن طريــق تســجيل أول

•يوظف أدوات الربط بشكل صحيح.

•يوظف عامات الرتقيم بشكل مناسب.

ولقــد تــم بنــاء هــذا االختبــار اعتــا ًدا عــى جمموعــة

مــن املصــادر البحثيــة وهــي:

الطــاب انتهــاء مــن االختبــار وآخرهــم انتهــا ًء ،وتــم

مجــع التوقيتــن م ًعــا وبقســمتها عــى اثنــن تبــن أن

الزمــن املناســب لاختبــار هــو ( )42دقيقــة.

•قائمــة مهــارات التنــور اللغــوي املناســبة لطــاب

 .2حﺴاب معامل الﺴهولة والصعوبة:

•الدراســات والبحــوث الســابقة العربيــة

املعادلتــن اآلتيتــن:

الصــف الرابــع االبتدائــي.

واألجنبيــة املرتبطــة بمهــارات التنــور اللغــوي

تــم حســاب معامــل الســهولة والصعوبــة مــن خــال

ومســتوياته.

•الكتابــات املتصلــة بالتنــور اللغــوي ومهاراتــه
وكيفيــة قياســه.

•أهــداف تعليــم مقــرر لغتــي اجلميلــة باملرحلــة

وللتحقــق مــن ســهولة وصعوبــة مفــردات اختبــار

وقـــام الباحـــث ببنـــاء اختبـــار مهـــارات التنـــور

أجابــوا عــن كل مفــردة إجابــة صحيحــة عــن طريــق

االختبـــار مـــن ( )33مفـــردة اختباريـــة ،وضعـــت

املفــردة إجابــة صحيحــة ،ثــم تــم حســاب معامــل

االبتدائيــة.

اللغـــوي يف صورتـــه األوليـــة ،وتكـــون هـــذا
لقيـــاس ( )11مهـــارة بواقـــع ثـــاث مفـــردات

لـــكل ســـؤال ،وقـــام الباحـــث بتحكيـــم االختبـــار

وذلـــك بعرضـــه عـــى جمموعـــة مـــن املتخصصـــن،
ك ــا ق ــام بضب ــط االختب ــار ضب ًط ــا علم ًي ــا ،وذل ــك

بتطبيقـــه عـــى جمموعـــة مـــن طـــاب الصـــف

مهــارات التنــور اللغــوي؛ تــم حــر الطــاب الذيــن
وضــع عامــة تكراريــة لــكل طالــب أجــاب عــن

الســهولة والصعوبــة لــكل مفــردة عــن طريــق تطبيــق

املعادلتــن الســابقتن ،وقــد تبــن أن الســؤال ()14
مــن أســئلة االختبــار ســؤال ســهل للغايــة ،والســؤال

( ،)9و( )25صعــب للغايــة ،لــذا تــم تعديــل هــذه
املفــردات االختباريــة لتتــاءم مــع املســتوى املطلوب.
 .حﺴاب ثبات االختبار:

الرابـــع االبتدائـــي بمدرســـة عبـــد اهلل بـــن حكيـــم
االبتدائي ــة ،بل ــغ عدده ــم ( )14طالبــ ًا م ــن ط ــاب

تــم حســاب معامــل الثبــات بتقســيم االختبــار إىل

مـــا يـــي:

هلــذا االختبــار هــو ( ،)0.81وهــو معامــل ثبــات

الصـــف الرابـــع االبتدائـــي ،وتـــم يف هـــذا التطبيـــق

جزءيــن :فــردي وزوجــي ،وتبــن أن معامــل الثبــات
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الربنامــج ،وتــم عــرض الربنامــج عــى جمموعــة مــن

حلــا
وبعــد الضبــط العلمــي لالختبــار أصبــح صا ً
للتطبيــق عــى طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي

تربويــن ومعلمــي اللغــة العربيــة  ,وذلــك للتأكــد مــن

) 3الربنامــج القائــم عــى املدخــل الوظيفــي لتنميــة

أمجــع املحكمــون عــى صالحيــة الربنامــج وكفاءتــه

بمدينــة الريــاض.

مهــارات التنــور اللغــوي لطــاب الصــف الرابــع
االبتدائــي:

يســتهدف هــذا الربنامــج تنميــة مهــارات التنــور

اللغــوي (القرائــي الكتــايب) لــدى طــاب الصــف
الرابــع االبتدائــي ،اعتمــد الباحــث عنــد بنــاء برنامــج
الدراســة عــى العديــد مــن املصــادر منهــا :الدراســات
والبحــوث الســابقة ،واألدبيــات املرتبطــة بالتنــور
اللغــوي مــن جهــة وباملدخــل الوظيفــي مــن جهــة

أخــرى ،وأهــداف تعليــم اللغــة العربيــة يف املرحلــة
وأخــرا اخلصائــص النامئيــة لطــاب
االبتدائيــة،
ً

املرحلــة االبتدائيــة عامــة وطــاب الصــف الرابــع

خاصــة.

املختصــن يف املناهــج وطــرق التدريــس ومرشفــن
صالحيتــه العلميــة ومناســبته للتطبيــق امليــداين ,وقــد

ومناســبته عــدا بعــض التعديــات اليســرة ،وتــم

تعديلهــا يف الصــورة النهائيــة للربنامــج.
إجراءات التطبيق امليداين للدراسة:

بعــد موافقــة املدرســة التــي وقــع عليهــا االختيــار
مســبق ًا (مدرســة أســيد بــن حضــر االبتدائيــة)؛ قــام

الباحــث بتدريــب معلــم متخصــص يف اللغــة العربيــة

عــى إجــراءات تطبيــق أدوات الدراســة ،وهــي
االختبــار القبــي ملجموعتــي الدراســة (التجريبيــة

والضابطــة) يف مهــارات التنــور اللغــوي ،وتــم يــوم

األحــد 1440/5/7هــ ,والتدريــس وفــق الربنامــج

للمجموعــة التجريبيــة ،والتدريــس بالطريقــة املعتــادة

وقــد تكــون الربنامــج القائــم عــى املدخــل الوظيفــي

للمجموعــة الضابطــة خــال املــدة الزمنيــة املقــررة

دراســيتني مهــا :الوحــدة األوىل :التنــور القرائــي,

الثــاين مــن العــام الــدرايس 1440/1439هـــ،

لتنميــة مهــارات التنــور اللغــوي مــن وحدتــن
وقــد تضمنــت هــذه الوحــدة ســتة مواضيــع بواقــع

درس لــكل مهــارة لغويــة ,أمــا بالنســبة إىل الوحــدة
الثانيــة فهــي :التنــور الكتــايب ,وضمــت مخســة
أيضــا ,كــا
مواضيــع بواقــع موضــوع لــكل مهــارة ً
اعتمــد الباحــث عــى اإلجــراءات التدريســية العامــة
املنبثقــة مــن املدخــل الوظيفــي لتدريــس وحــدات

وفــق خطــة تدريــس املقــرر الفصــل الــدرايس

خــال الفــرة مــن األحــد 1440/5/14هـــ وحتــى

1440/7/21هـــ ،وقــد قــام الباحــث خــال فــرة

تطبيــق الدراســة امليــداين باملتابعــة والتنســيق مــع
املعلــم للتأكــد مــن ســامة اإلجــراءات التــي يقــوم

هبــا يف ســر التجربــة واإلجابــة عــن مجيــع األســئلة
واالستفســارات ،واســتمر التطبيــق ملــدة شــهرين
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بواقــع حصتــن دراســيتن أســبوعيا ،وبعــد انتهــاء

الضابطـــة والتجريبيـــة؛ تـــم تطبيـــق اختبـــار

االختبــار البعــدي ملهــارات التنــور اللغــوي يــوم

مـــن طـــاب الصـــف الرابـــع االبتدائـــي ،حيـــث

التدريــس وفــق اخلطــة الزمنيــة املحــددة طبــق

األحــد 1440/7/24ه للمجموعتــن ،ورصــدت
درجــات االختباريــن القبــي والبعــدي متهيــد ًا

ملعاجلتهــا إحصائيــ ًا.

التحقق من تكافﺆ ﳎموعتي الدراسة:

للتحقـــق مـــن تكافـــؤ جمموعتـــي الدراســـة:

مهـــارات التنـــور اللغـــوي عـــى عينـــة الدراســـة
مثلـــت األوىل املجموعـــة التجريبيـــة ،والثانيـــة

مثلـــت املجموعـــة الضابطـــة ،وقـــد بلـــغ إمجـــايل
عينـــة البحـــث ( )90طالبـــ ًا بواقـــع ( )45طالبـــ ًا

لـــكل جمموعـــة ،وأســـفرت نتائـــج االختبـــار عـــا
يـــي:

جدول رﻗم )(2
نتائج اختبار )ت) للفرق بﲔ متوسطي درجات ﻃاب الصف الرابع االبتدائي ﰲ التطبيق القبﲇ
للمجموعتﲔ التجريبية والضابطة الختبار التنور اللغوي
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

اﻟﻌﺪد
90

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري

9.11

1.72

9.38

1.83

مــن اجلــدول الســابق يتضــح عــدم وجــود فــرق ذي

داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طــاب
املجموعــة الضابطــة وبــن املجموعــة التجريبيــة يف

مهــارات التنــور اللغــوي ،حيــث بلغــت قيمــة (ت)
يف اختبــار مهــارات التنــور اللغــوي ( ،)2.79وهــي
غــري دالــة عنــد مســتوى ( )0.05ممــا يــدل عــى تكافــؤ

جمموعتــي الدراســة.
نتائج الدراسة

درﺟﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ

ﻗﯿﻤﺔ )ت(

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

88

2.79

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

الفرضــن التاليــن:

 )1التحقــق مــن فاعليــة الربنامــج القائــم عــى املدخل
الوظيفــي لتنميــة مهــارات التنــور اللغــوي لــدى
طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي ككل:

للتحقــق مــن اهلــدف الســابق؛ تــم صياغــة الفــرض
الرئيــس التــايل :يوجــد فــرق ذي داللــة إحصائيــة يف

التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات التنــور اللغــوي

ككل عنــد متوســطي درجــات املجموعــة الضابطــة

تســتهدف الدراســة احلاليــة بنــاء برنامــج قائــم عــى

والتجريبيــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،وقــد تــم

لــدى طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي ،ولتحقيــق

بحســاب اختبــار (ت) ملجموعتــن الدراســة ،كــا

املدخــل الوظيفــي لتنميــة مهــارات التنــور اللغــوي

اهلــدف الســابق؛ ســعى الباحــث للتحقــق مــن

التحقــق مــن اختبــار صحــة الفــرض الســابق ،وذلــك

يوضحــه اجلــدول (.)3
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جدول رﻗم ) )
نتائج اختبار )ت) للفرق بﲔ متوسطي درجات ﻃاب املجموعة التجريبية والضابطة
ﰲ اختبار التنور اللغوي لطاب الصف الرابع االبتدائي ككل
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

45

5.22

1.78

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

45

31.80

1.09

درﺟﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ

ﻗﯿﻤﺔ )ت(

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ

88

88.33

0.01

0.98

يتضــح مــن خــال اجلــدول الســابق وجــود فــرق

للمتعلمــن ال عــى البيئــة االفرتاضيــة وهــو مــا

متوســطي درجــات طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي

•بنــاء برنامــج الدراســة عــى املهــارات األساســية

يطلــق عليــه اســم الوظيفيــة.

ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  0.01بــن

(القرائيــة – الكتابيــة) املناســبة لتحقيــق التنــور

يف مهــارات التنــور اللغــوي ككل لصالــح املجموعــة

اللغــويلــدىطــابالصــفالرابــعاالبتدائــي.

التجريبيــة ,وبلــغ حجــم تأثــري الربنامــج عــى عينــة

•اإلجــراءات التدريســية املتبعــة يف برنامــج

الدراســة ( ,)0.98وهــو حجــم تأثــري مرتفــع جــدً ا ,ممــا

الدراســة والقائمــة عــى املدخــل الوظيفــي قــد

يــدل عــى فاعليــة الربنامــج يف تنميــة التنــور اللغــوي

أســهمت يف تنميــة مهــارات التنــور اللغــوي

لــدى طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي ,حيــث إن

لــدى طــاب الصــف الرابــع االبتدائــي.

التنــور اللغــوي يتطلــب امتــاك طــاب الصــف

•اعتــاد الربنامــج احلــايل عــى املواقــف احلياتيــة

ـدرا مناس ـ ًبا مــن مهــاريت القــراءة
الرابــع االبتدائــي قـ ً

التــي توظــف اللغــة يف مواقــف واقعيــة قــد عــزز

والكتابــة ,وأن تكــون لدهيــم ثــروة لغويــة تؤهلهــم

مهــارات الطــاب عــى اكتســاب القــدر املعقــول

لفهــم املقــروء وكتابــة فقــرات بســيطة تعــرب عــا
ـان وتتفــق هــذه النتيجــة مــع
لدهيــم مــن أفــكار ومعـ ٍ ,

مــن التنــور اللغــوي يف جمــايل القــراءة والكتابــة.

مــا ورد مــن دراســات وبحــوث ســابقة ،ومنهــا نتائــج

•تضمــن برنامــج الدراســة العديــد مــن األنشــطة

والداهــري (2017م) ،والفــاح (2018م).

الطــاب ومهاراهتــم الســتخدام اللغة اســتخدا ًما

القرائيــة الكتابيــة التــي اســتثارت ملــكات

دراســة إســليم (2009م) ،وموســى (2015م)،
ويمكــن للباحــث التعليــق عــى النتيجــة الســابقة كــا

يــي:

•تأســيس برنامــج الدراســة عــى البيئــة الواقعيــة

صحيحــا يف مواقــف طبيعيــة.
ً

يف ضــوء النتيجــة الســابقة يمكــن للباحــث قبــول

الفــرض األول :يوجــد فــرق ذي داللــة إحصائيــة يف
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التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات التنــور اللغــوي

الف ــرض الت ــايل :يوج ــد ف ــرق ذي دالل ــة إحصائي ــة

والتجريبيــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

اللغـــوي يف مهاراتـــه الفرعيـــة عنـــد متوســـطي

ككل عنــد متوســطي درجــات املجموعــة الضابطــة

يف التطبيـــق البعـــدي الختبـــار مهـــارات التنـــور

 )1التحقــق مــن فاعليــة الربنامــج القائــم عــى

درجـــات املجموعتـــن :الضابطـــة والتجريبيـــة

اللغــوي الفرعيــة )القرائيــة – الكتابيــة) لــد

مـــن اختبـــار صحـــة الفـــرض الســـابق ،وذلـــك

املدخــل الوظيفــي ﰲ تنميــة مهــارات التنــور
ﻃــاب الصــف الرابــع االبتدائــي:

للتحقـــق مـــن اهلـــدف الســـابق تـــم صياغـــة

لصالـــح املجموعـــة التجريبيـــة ،وقـــد تـــم التحقـــق
بحســـاب اختبـــار (ت) ملجموعتـــي الدراســـة ،كـــا

يوضحـــه اجلـــدول (.)4

جدول رﻗم ))4
نتائج اختبار )ت) للفرق بﲔ متوسطي درجات ﻃاب املجموعتﲔ :التجريبية والضابطة ﰲ
املهارات الفرعية الختبار التنور اللغوي لطاب الصف الرابع االبتدائي
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻨﻮر اﻟﻠﻐﻮي

اﻟﻌﺪد

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﯾﺘﻌﺮف اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺗﻌﺮﻓًﺎ ﺻﺤﯿﺤًﺎ

45

0.88

45

2

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﯾﺤﺪد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﺮوء

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺮوء

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ
واﻟﻔﺮﻋﯿﺔ

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ھﺪف اﻟﻜﺎﺗﺐ

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع وﻣﺎ ﻻ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﯾﻤﮭﺪ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻜﺘﻮب
ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﯾﺮﺳﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺠﻤﻞ رﺳ ًﻤﺎ
إﻣﻼﺋﯿًﺎ ﺻﺤﯿﺤًﺎ

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺄﻟﻔﺎظ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﯾﻮظﻒ أدوات اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﯿﺢ

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﯾﻮظﻒ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﯿﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري
0.28
0

45

0.66

0.25

45

2

0

45

0.88

0.28

45

2

0

45

0.22

0.42

45

1.97

0.14

45

0.40

0.49

45

2

0

45

0.42

0.49

45

2

0

45

0.37

0.49

45

2

0

45

0.33

0.47

45

2

0

45

0.31

0.46

45

1.95

0.20

45

0.35

0.48

45

1.95

0.20

45

0.37

0.49

45

1.71

0.58
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درﺟﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ

ﻗﯿﻤﺔ )ت(

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

ﺣﺠﻢ اﻷﺛﺮ

88

44.54

0.01

0.95

88

51.41

0.01

0.96

88

44.54

0.01

0.95

88

26.40

0.01

0.88

88

21.66

0.01

0.84

88

21.19

0.01

0.83

88

22.19

0.01

0.84

88

22.45

0.01

0.85

88

21.52

0.01

0.84

88

2.036

0.01

82.

88

11.67

0.01

0.55

خالد التركي :فاعلية برنامج قائم على املدخل الوظيفي لتنمية مهارات التنور اللغوي لدى طالب الصف الرابع االبتدائي

731-711

مــن خــال اجلــدول الســابق يتضــح وجــود

مهــارات التنــور اللغــوي لــدى طــاب الصف

بــن متوســطي درجــات طــاب الصــف الرابــع

•االعتــاد عــى املواقــف الوظيفيــة التــي تشــعر

الرابــع االبتدائــي.

فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ()0.01

الطــاب بأمهيــة اســتخدام اللغــة يف مواقــف

االبتدائــي يف املهــارات الفرعيــة الختبــار التنــور

حياتيــة.

اللغــوي بجزئيــة القرائــي والكتــايب لصالــح

•اإلجــراءات التدريســية املتبعــة يف تدريــس

املجموعــة التجريبيـة ,وبلــغ حجــم تأثــر الربنامــج

الربنامــج أعانــت الطــاب عــى إكســاهبم

بــن ( )0.55ملهــارة «يوظــف عالمــات الرتقيــم

القــدر املناســب مــن مهــارات التنــور اللغــوي

بشــكل مناســب» ،و( )0.96ملهــارة «حيــدد

(القرائــي – الكتــايب).

العنــوان املناســب للموضــوع املقــروء» ،حيــث

•بنــاء خرائــط ونــاذج رســومية لعــرض حمتــوى

إن مهــارات التنــور اللغــوي تســتهدف إكســاب

املــادة اللغويــة (القرائيــة الكتابيــة) ســاعدت

الطــاب احلــد األدنــى مــن املهــارات األساســية

الطــاب عــى اختــزال أو تصنيــف املعلومــات

يف القــراءة والكتابــة والتــي تعينهــم عــى حســن

واألفــكار الــواردة يف املوضــوع بشــكل دقيــق.

التواصــل مــع اآلخريــن وكذلــك عــى حتصيــل

•تنــوع أســاليب التقويــم الــواردة يف برنامــج

العلــم باعتبارمهــا األداة األساســية لتحقيــق ذل ـك,
وتتســق هــذه النتيجــة مــع نتائــج عديــد مــن
الدراســات الســابقة (ســليتي ومقــدادي 2012م؛

حممــود 2018م؛ عيــد 2019م؛ عــي2019م).

الدراســة احلاليــة ،ممــا أعــان الطــاب عــى

إظهــار مــا يمتلكونــه مــن مهــارات لغويــة.

يف ضــوء النتيجــة الســابقة؛ يمكــن للباحــث قبــول

ويمكــن للباحــث التعليــق عــى النتيجــة الســابقة

الفــرض الثــاين :يوجــد فــرق ذي داللــة إحصائيــة

•البــدء باملهــارات القرائيــة الكتابيــة الســهلة

اللغــوي يف مهاراتــه الفرعيــة عنــد متوســطي

دفعهــم لدراســة الربنامــج والســعي إلتقــان

املجموعــة التجريبيــة ،وجممــل القــول :أن الدراســة

كــا يــي:

ـرا ،ممــا
التــي حيقــق فيهــا الطــاب إنجـ ً
ـازا كبـ ً

هــذه املهــارات.

يف التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات التنــور
درجــات املجموعــة الضابطــة والتجريبيــة لصالــح

احلاليــة قــد حققــت اهلــدف منهــا وهــي تنميــة

•تنــوع األنشــطة القرائيــة الكتابيــة داخــل

مهــارات التنــور اللغــوي (القرائــي -الكتــايب)

الوظيفــي ،أســهم بشــكل كبــر يف تنميــة

برنامــج قائــم عــى املدخــل الوظيفــي.

منظومــة الربنامــج القائــم عــى املدخــل

لطــاب الصــف الرابــع االبتدائــي باســتخدام
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توصيات الدراسة

لتنميتهــا.

يف ضــوء مــا أســفرت عنــه هــذه الدارســة مــن نتائــج؛

•تقويــم مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة يف ضــوء

•يمكــن تبنــي برنامــج الدراســة احلاليــة لتنميــة

•تقويــم مهــارات األداء التدريــي ملعلمــي اللغــة

االبتدائيــةعامــةوالصــفالرابــعبصفــةخاصــة.

التنــور اللغــوي.

الوظيفــي الــذي يلبــي حاجــات املتعلمــن،

لتنميــة مهــارات التنــور اللغــوي لطــاب املرحلــة

مهــارات التنــور اللغــوي.

يمكـ�ن التوصيـ�ة بـ�اآليت:

العربيــة باملرحلــة االبتدائيــة يف ضــوء متطلبــات

مهــارات التنــور اللغــوي لــدى طــاب املرحلــة

•فاعليــة برنامــج قائــم عــى املدخــل الوظيفــي

•بنــاء مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة عــى املدخــل

املتوســطة.

ويشــعرهم بأمهيــة اســتخدام اللغــة يف مواقــف

•فاعليــة برنامــج إلكــروين قائــم عــى املدخــل

واقعيــة.

•االهتــام باملهــارات األســاس يف جمــايل القــراءة

الوظيفــي لتنميــة مهــارات التنــور اللغــوي

الوقــت نفســه بالنســبة للطــاب.

•فاعليــة برنامــج قائــم عــى املدخــل الوظيفــي

لطــاب املرحلــة االبتدائيــة.

والكتابــة؛ ألهنــا يمثــان الغايــة والوســيلة يف

لتنميــةمهــاراتالتنــوراللغــويلألميــنالكبــار.

•تضمــن مهــارات التنــور اللغــوي يف مناهــج
تعليــم اللغــة العربيــة عــى أن يراعــى فيهــا
مصفوفــة املــدى والتتابــع وتوزيعهــا بشــكل

املصادر واملراجع
أو ًال /املصادر واملراجع العربية:

هرمــي عــى صفــوف املرحلــة االبتدائيــة.

•رضورة إعــداد أدلــة تدريبيــة وورش عمــل
ملعلمــي اللغــة العربيــة يف برامــج إعــداد املعلــم؛

لتدريبهــم عــى اخلطــوات اإلجرائيــة للمدخــل

الوظيفــي.

•مقرتحات الدراسة

•يف ضــوء نتائــج الدراســة احلاليــة وتوصياهتــا؛
يمكــن اقــراح البحــوث التاليــة:

•دراســة تشــخيصية ملهــارات التنــور اللغــوي
لــدى طــاب املرحلــة االبتدائيــة وتصــور مقــرح

إبراهيــم ،جمــدي عزيــز2009( .م) .معجــم مصطلحــات
ومفاهيــم التعليــم والتعلــم .القاهــرة :مكتبــة عــامل
الكتــب.
أديب ـي ,عبــاس؛ حس ـن ,عبــد عــي حممــد1994( .م) .مســتوى
التنــور اللغــوي العــام يف بعــض املهــارات اللغويــة
لــدى عينــة مــن معلمــي املرحلــة االبتدائيــة يف دولــة
البحريــن .جملــة دراســات يف املناهــج وطــرق التدري ـس,
اجلمعيــة املرصيــة للمناهــج وطــرق التدري ـس،)25(4 ,
.130–109
إســليم ،رنــدة شــحادة أمحــد2009( .م) .مســتوى التنـ�ور
اللغـ�وي وعالقت��ه باالجتـ�اه نح��و اللغ��ة العربيـ�ة لـ�دى
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خالد التركي :فاعلية برنامج قائم على املدخل الوظيفي لتنمية مهارات التنور اللغوي لدى طالب الصف الرابع االبتدائي
طالب��ات الص��ف احلـ�ادي ع�شر يف حمافظ��ة غــزة.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ,كليــة الرتبيــة ,اجلامعــة
اإلســامية بغــزة.
إســاعيل ،زكريــا1995( .م) .طــرق تدريــس اللغــة العربيــة.
اإلســكندرية :دار املعرفــة اجلامعيــة.
البصي ـص ,حاتــم حســن2011( .م) .تنميــة مهــارات القــراءة
والكتابــة :إســراتيجيات متعــددة للتدريــس والتقويــم.
دمشــق :اهليئــة العامــة الســورية للكتــاب
الداهــري ،صاحلــة عبدالوهــاب2017( .م) .مســتوى التنــور
اللغــوي لــدى طلبــة املرحلــة اإلعداديــة وعالقتــه
بالدافعيــة نحــو دراســة اللغــة العربيــة يف حمافظــة بغــداد.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ,كليــة العلــوم الرتبوي ـة,
جامعــة الــرق األوســط.
الســليتي ،فــراس ,ومقــدادي ,فــؤاد2012( .م) .أثــر برنامــج
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للعلــوم االنســانية.206 –179 ,)9(٢٦ ,
ســليامن ،حنــان الســعيد داود2008( .م) .برنامــج عالجــي
لعيــوب القــراءة اجلهريــة يف مســتوى األداء املهــاري
لــدى تالميــذ احللقــة الثانيــة مــن التعليــم األســايس.
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شــحاتة ،حســن ســيد2015( .م) .إســراتيجيات حديثــة يف
تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا .القاهــرة :الــدار املرصيــة
اللبنانيــة.
صابــر ،ملكــة حســن1993( .م) .التنـ�ور الرتبـ�وي لـ�دى
الطالب��ات املعل�مات بكلي��ات الرتبيـ�ة للبن��ات بجـ�دة.
جمل��ة دراس��ات تربوي��ة ،رابط��ة الرتبي��ة احلديث��ة ,)50(8 ،
.840-803
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عبداحلميــد ،عبــداهلل عبداحلميــد2001( .م) .تقويــم
مســتويات األداء يف التعبــر اللغــوي لــدى طــاب
املرحلــة الثانويــة ،جملــة القــراءة واملعرفــة ،اجلمعيــة
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املرصيــة للقــراءة واملعرفــة.241 -205 ,)9( ،
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عــي ،رقيــة حممــود أمحــد2019( .م) .مســتوى التنــور اللغــوي
وعالقتــه ملهــارات الكتابــة اإلبداعيــة لــدى طــاب
شــعبة اللغــة العربيــة بكليــات الرتبيــة .جملــة العلــوم
الرتبويــة ،كليــة الرتبيــة بقنــا ،جامعــة جنــوب الــوادي،
(.63 -1 ,)38
عــوض ,أمحــد هبــده2000( .م) .مداخــل تعليــم اللغــة
العربيــة :دراســة مســحية نقديــة .سلســلة البحــوث
الرتبويــة والنفســية ,مركــز البحــوث الرتبويــة والنفســية:
مكــة املكرمــة.
عيــد ،أســاء مجــال حســن2019( .م) .اســتخدام إســراتيجية
بــول ســكيل مدعومــة باألنشــطة اإلثرائيــة لتنميــة
مســتوى التنــور اللغــوي ومهــارات التعلــم الــذايت
لــدى التالميــذ الفائقــن باملرحلــة اإلعداديــة .رســالة
ماجســتريغــرمنشــورة,كليــةالرتبيــة,جامعــةأســيوط.
فضيــل ،عبدالقــادر1994( .م)« .مشــكالت تعليــم اللغــة
العربيــة يف مرحلــة التعليــم األســايس .التقريــر النهائــي
لنــدوة أســاليب تدريــس اللغــة العربيــة يف مرحلــة
التعليــم األســايس وأوراق العمــل بالشــارقة» ،تونــس:
املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافيــة والعلــوم.
الفــاح ،ابتســام بنــت عــي عبــداهلل2018( .م) .فاعليــة
برنامــج قائــم عــى املدخــل الوظيفــي لعــاج األخطــاء
النحويــة الشــائعة لــدى طالبــات قســم اللغــة العربيــة.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ,كليــة الرتبيــة ,جامعــة
القصيــم.
حممــد ،بــكار2015( .م) .فقــر املعجــم اللغــوي وآثــاره يف
التمكــن مــن اكتســاب مهــارات الفهــم واإلنتــاج  .جملــة
احلكمــة للدراســات األدبيــة واللغويــة ،مؤسســة كنــوز
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-105 ،)32( ، اجلزائــر،احلكمــة للنــر والتوزيــع
.130
 برنامــج قائــم عــى.)م2018( . هالــة أنــور حممــد،حممــود
املدخــل الوظيفــي لتنميــة التنــور اللغــوي لــدى طــاب
, رســالة ماجســتري غــر منشــورة.اإلعــام بجامعــة بنهــا
. جامعــة بنهــا,كليــة الرتبي ـة
 برنامــج مقــرح.)م2015( . عقيــي حممــد أمحــد،موســى
يف اللغــة العربيــة قائــم يف ضــوء التحديــات القرائيــة
املعــارصة وأثــره عــى تنميــة مســتوى التنــور اللغــوي
 جملــة دراســات.والبيئــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة
.231-165 ,)62( ,عربيــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس
 املرجــع املعــارص يف تعليــم.)م2017( . حممــود كامــل،الناقــة
 و, واملداخ ـل, األس ـس:اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا
. دار الفكــر العــريب: القاهــرة.إســراتيجيات التدريــس
 حتليــل أخطــاء القــراءة اجلهرية.)م1991( . محــدان عــي،نــر
الشــائعة لــدى عينــة مــن تلميــذات احللقــة الثانيــة مــن
, جملــة كليــة الرتبي ـة.التعليــم األســايس بدولــة البحريــن
.122 –79 ،)15(1 ,جامعــة املنصــورة
 آراء طلبــة الصــف الثــاين.)م1999( . محــدان عــي،نــر
الثانــوي يف األردن حــول مــدى توظيــف عمليــات
 جملــة جامعــة.اإلنشــاء يف موقــف الكتابــة التعبرييــة
,)3(15 ،دمشــق لــآداب والعلــوم اإلنســانية والرتبويــة
.277 –223
. خالــد حممــود حممــد, وعرفــان, الشــيخ إبراهيــم هدايـة،هدايــة
 تصــور مقــرح لربنامــج قــراءة إثرائــي يف.)م2015(
ضــوء املدخــل الوظيفــي لطــاب معهــد تعليــم اللغــة
.العربيــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية
.98 -1 ,)19( ,جملــة العربيــة للناطقــن بغريهــا
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Table (2) shows that there are significant differences
at (α≤0.05) for the frequencies of the critical appraisal fields of infographics in the targeted Textbooks of
Islamic Education. This is congruent with Kibar and
Akkoyunlu (2014) and AlKulaib (2019). This means
that the infographics have been distributed in a way
that does not achieve integration and continuation of
building epistemological experiences through using
such graphs. Instead, these infographics have been designed and combined with the written content randomly and coerced away from the students’ psychological
and cognitive development standards. That can probably be attributed to the fact that the authors and designers of the Textbooks of Islamic Education did not
adopt well-defined criteria for infographics. Thus, the
textbooks have been designed without prior planning
and without thinking of the suitable standards of such
graphics. Finally, the authors and designers have not
considered the graduation and continuation of building
the cognitive experiences.

•
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Recommendations
Based on the results and conclusions mentioned above,
the researcher suggests the following:
• Textbooks of Islamic Education need to incorporate well-designed infographics that consider the
psychological and cognitive order. Designation f
infographics should be conducted away from coercion or randomness
• Future studies may benefit from the current research by building a matrix of infographics that
meet the standards of good designs.
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•

•
•

There should be some training for the technical
staff responsible for designing infographics to
produce graphics that meet the required standards
taking into account the right proportions and percentages of infographics in textbooks.
Textbooks’ infographics should be characterized
by integration and continuation. All fields should
have equal proportions. They should complement
each other so that they horizontally and vertically cover the cognitive development as a student
moves from one grade to the next one.
Authors should think of designing extra activities
that integrate the contents of cognitive structure
and infographics.
Researchers are advised to conduct studies similar to the current one on other textbooks and other
stages to investigate the criteria of designing visual data in those other textbooks.
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Figure (1): The distribution of the fields of critical appraisal of the infographics in the Textbooks
of Islamic Education of the intermediate stage
To answer the second question, “Do the fields of critical appraisal of the infographic designs in the Textbooks of Islamic Education of the intermediate stage in
Saudi Arabia vary according to the student’s ‘grade’?,

a Chi2-test was conducted to compare the percentage of
the fields in the targeted books to the ‘Grade’ as illustrated in Table (2).

Table (2):
Using Chi -test to compare the percentage of the fields of critical appraisal of
the infographics in the Textbooks of Islamic Education to ‘Grade’
2

Frequency /
Domain

First Intermediate
Grade
Frequency

Percent

Second Intermediate
Grade

Sum

Frequency

(%)

Perfection

Insight

Inexhaustibility

Moral Vision

Sum

Third Intermediate
Grade

Observed

138

30.3

146

Expected

137.7

30.3

Observed

5

1.1

Percent
(%)

Frequency

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

(%)

32.1

121

26.6

145.8

32

121.5

26.7

6

1.3

5

1.1

Expected

5

1.1

6.1

1.3

5

1.1

Observed

3

0.6

4

0.9

5

1.1

Expected

3

0.6

4

0.9

5

1.1

Observed

8

1.8

7

1.5

7

1.5

Expected

7.9

1.8

7

1.5

7

1.5

Observed

154

33.8

163

35.9

138

30.3

Expected

154.7

34

163.8

36

136.5

30

739

Percent
(%)

Percent

405

89

16

3.5

12

2.6

22

4.8

455

100

0.003

2

0.999

0.002

2

0.999

0.001

2

1.000

0.001

2

0.999

0.024

2

0.988

0.003

2

0.999
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Results and Discussion
To answer the first question, “How were the fields of
critical appraisal of the infographic designs in the Textbooks of Islamic Education of the intermediate stage
in Saudi Arabia distributed?” the frequencies and percentages of each of the four fields were calculated as
shown in Table (1) below:

five fields. After being checked by seven experienced referees, they suggested having some
changes for its accreditation. Consequently, the
researcher took their remarks into account and
finalized the tool, which eventually had four
fields: perfection, insight, inexhaustibility, and
moral vision.

Table (1):
Results of the distribution of the fields of critical appraisal of Textbooks of
Islamic Education Infographics in the Intermediate Stage

Intermediate Grade
Field

First
1st term

Second

Third

2nd term 1st term 2nd term

1st term 2nd term

total

%

Perfection

71

67

70

76

69

52

405

89%

Moral Vision

6

2

5

2

3

4

22

4.8%

Insight

4

1

3

3

2

3

16

3.5%

Inexhaustibility

2

1

1

3

2

3

12

2.6%

Total

83

71

79

84

76

62

455

100%

Overall %

33.8%

35.9%

Table (1) shows that ‘Perfection’ came in the first place
with a total number of frequencies (405) and a percentage
of (89%). This result seems reasonable because the infographics should have an epistemological component in the
first respect, which indicates that the written message and
the visual graph complement each other. This taken into
consideration, the infographic design has an advantage in
religious books. It also indicates that the infographic has
been designed according to educational and epistemological standards. Then, the students can better understand
what they read, comprehend the meanings, interpret the
facts, evaluate the written opinions and ideas, and produce
creative and modern theories (see also Kibar & Akkoyunlu,2014 ; Al-Dossari,2018 ; AlKulaib,2019 ).
On the other hand, Table (1) results indicate a substantial
difference between ‘Perfection’ and the different fields that
were much lower. The ‘Moral Vision’ came second with
(22) frequencies and a percentage of (4.8%), ‘Insight’ was
the third with (16) frequencies and a percentage of (3.5%).
In comparison, ‘Inexhaustibility’ came last with only (12)
frequencies and a percentage of (2.6%). This indicates that
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30.3%

100%

the fields of critical appraisal of infographics in the targetted books were shallow except for ‘Perfection’. The gap
between ‘Perfection’ (405 frequencies) and ‘Inexhaustibility’ was huge, with only (12) frequencies.
Moreover, the overall frequency was (455) with a total
percentage of (62.6%) of the overall infographics (727).
The infographics represent (6.2%) of the overall paragraphs in the targetted books (7351). This indicates a low
percentage of the religious books’ infographics compared
to the written material. This suggests that the infographics
underrepresent the goals and objectives they were supposed to represent, i.e. facilitate and retrieve knowledge
and build a relationship between the written and the visualized materials. That may probably be attributed to the
coercion of many of these infographics and not taking into
account the right percentage between the written and visual materials. Also, the designs of these infographics are
mostly rudimentary. Many of them are not attractive and
do not meet the standards of producing good books for the
intermediate stage or creating good educational infographics. Figure (1) below clarifies these results.
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1- Evaluate the Textbooks of Islamic Education of
the intermediate stage in Saudi Arabia according
to the fields of critical appraisal.
2- Reveal the extent of following-up and continuation of critical appraisal of the infographic designs
in the Textbooks of Islamic Education in the intermediate stages in Saudi Arabia according to
‘grade’.

•

can be understood and comprehended entertainingly (Matrix & Hodson,2014 ). Procedurally
infographics represent figures, diagrams, graphs,
and mental maps included in the Textbooks of Islamic Education of the intermediate stage.
Critical appraisal: evaluating the quality of the infographics according to four criteria: perfection,
insight, inexhaustibility, and moral vision.

Importance of the Study

Reliability

To the best of the researcher’s knowledge, this is the
first study that addresses the fields of critical appraisal
of infographics in the Textbooks of Islamic Education.
Therefore, it may increase the interest in the visual data
in the textbooks. Moreover, the study may attract the
attention of those responsible for creating and developing Textbooks of Islamic Education to give more
interest in embedding infographics in the textbooks.
Finally, the study may also benefit Islamic education
teachers and supervisors to set up a detailed proposal
on the critical appraisal of the infographics in the Textbooks of Islamic Education.

Reliability in this study indicates obtaining the same
results more than once if the same researcher analyzed
them at different times. It can also mean getting the
same results if one or more researchers simultaneously
conducted the analysis, provided they follow the same
analysis rule. The researcher used the theme as a unit
for analysis. He analyzed the study population more
than once and calculated the reliability coefficient between the two analyses using the following equation
following (Ott & Longnecker,2008):

Study Limitations

The agreement percentage between the two analyses
was (81%). This percentage indicates that the analysis
list and method are reliable and that the tool was appropriate for the study.

The study has the following limitations:
1. Subject limitation: which is divided into two categories:
a. The fields of critical appraisal of the infographics: This includes four areas: perfection, insight,
inexhaustibility, and moral vision.
b. Textbooks of Islamic Education: these include
the religious science textbooks developed recently for the intermediate stage students in
Saudi Arabia.
2. Temporal limitation: the study was conducted
during 2019/2020.
Terminology
The following terms have the procedural definitions
next to each:
• Textbooks of Islamic Education: the religious science textbooks were recently developed for the
intermediate stage students in Saudi Arabia.
• Infographics: the art of transforming information,
data, and concepts to pictures and diagrams that

Validity
To ensure the validity of the analysis, the researcher
reviewed the previous studies and the related literature.
This enabled him to build the critical appraisal list,
which initially consisted of five fields. Then, he sent
the list to seven experienced referees. After obtaining
the responses, he made the suggested changes. Accordingly, the final list included only four fields.
The study’s validity has been verified in content validity and explicit validity.
Since the content analysis is associated with the
four fields of the critical appraisal, the tool validity is
achieved by its consistency with what specialists and
researchers in the field have concluded. Notably, this
research benefitted from previous relevant research
(Polman & Gebre,2015 ; Al-Dossari,2018 ; AlKulaib,
2019).
Explicit Validity: the initial study tool consisted of
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sensitive feelings, good taste, entertainment, and empathy. Emotional appreciation has an outstanding role in creating
emotional context and spiritual feeling.
Thus, the affectionate aesthetic bulk appears through the profound vision of the
design that makes a spiritual space characterized by romantic disposition, which
enriches students’ imagination, cultural
openness and acceptance of others.
Graphic design is affected more by insight and inexhaustibility than by perfection. The model may significantly affect
the artistic work, but it does not provide
students with a thorough understanding or develop their required response.
Therefore, the artistic value is largely reduced. Thus, the work’s success in creating insight may lead the recipient to a
state of inexhaustibility.
4. The moral vision: this variable reflects students’ moral insight and gives them ethical
growth opportunities. It further reflects Islamic
values, principles, and morals. Simon (1992)
sees that moral thinking is the primary purpose
of education and the central pillar of the textbooks. Therefore, it requires providing students
with educational experiences to enable them to
build themselves morally where they are ruled
by virtue, morals, and moral intelligence.
Methodology
The researcher used ‘Content Analysis’ to obtain the
required data. He used the ‘Theme’ as a unit for content
analysis because the theme is the most suitable in this
field (Erbac et al.,2012 ). Frequency was also used as a
unit for counting and calculating the required appraisal fields of infographics in the Islamic sciences textbooks for the intermediate stage in Saudi Arabia. The
researcher based the list is on the literature review and
relevant previous studies. The study focused on four
fields: perfection, insight, inexhaustibility, and moral
vision. Pictures, graphs, figures, and mental maps have
all been analyzed in the targeted textbooks.
Study Population and Sample
The sample study is the same as the population study,
which comprises 24 religious sciences textbooks in
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Saudi Arabia’s intermediate stage. These include the
following books: Hadith books, Islamic Monotheism,
Fiqh, and Quran interpretation for the first, second and
third intermediate grades. These books have been recently developed and accredited by the Saudi Ministry
of Education for 2019/2020.
Study Tool
The study tool analyzed the data and investigated the
critical appraisal fields of infographics in the targeted
textbooks. The analysis was based on four domains:
perfection, insight, inexhaustibility, and moral vision.
The criteria for evaluating the infographics in the target textbooks and the contexts in which they appeared
have all been presented in the literature review of the
current study.
Study Problem
Many relevant studies, such as (Yildirim,2016 ; Fadzil,2018 ; AlKulaib,2019 ) found that infographic designs are very effective in textbooks as they develop
students’ cognition and their ways of thinking, intelligence patterns, and psychological aspects which add
entertainment, excitement, and fun to their learning
process. Consequently, effectively creating infographic designs becomes a must since it achieves the desired
goals. The current study aims to investigate the extent
of consistency between the infographic designs in the
Textbooks of Islamic Education in the intermediate
stage in Saudi Arabia with the fields of critical appraisal.
Study Questions
The study attempts to answer the following two questions:
1- How were the fields of critical appraisal of the
infographic designs in the Textbooks of Islamic Education of the intermediate stage in Saudi
Arabia distributed?
2- Do the fields of critical appraisal of the infographic designs in the Textbooks of Islamic
Education of the intermediate stage in Saudi
Arabia vary according to the student’s ‘grade’?
Study Objectives
This study aims to:
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fographics need to be congruent with learners’ psychological and logical development. They should be
characterized by originality, uniqueness, seriousness,
attraction, suspense, and motivation (Krauss,2012 ;
Fadzil,2018 ).
Consequently, infographics have three prominent roles
in textbooks:
• Attention role: it instigates the learner’s motivation as it contains some sort of suspense, motion,
excitement, and attractiveness.
•
Explicative role: it clarifies, interprets and compares knowledge experiences. It also helps recognize the written content and allows learners to
imagine the cognitive content.
• Retention: it helps learners remember things
more easily.
As a result, having infographics within the written content of the textbooks is an epistemological tool that is
explicative and aesthetic at the same time. Nonetheless, this tool may encompass other hidden meanings
and interpretations (Alkhaldi,2012 ). Thus, there is a
real need for critical appraisal of the infographic designs in the textbooks. Such appraisal aims to investigate the denotation and connotation of the picture on
the one hand and its function and attractiveness on the
other (Polman & Gebre,2015 ). From the researcher’s
perspective, the critical appraisals of the infographic
designs can be categorized as follows:
A. Descriptive appraisal: concerned with the overall
picture in the first place. It aims to investigate omitted
artistic characteristics since the tiny pieces in creative
work are considered details. On the other hand, the
more significant part is called a region. Therefore, one
can view the detail or regional relationships in light of
the critic’s awareness of the size, colour, background,
and other details.
B. Explicative appraisal: concerned with the content.
The explicative critic works to give meaning to the picture. So, the explicative appraisal concentrates on the
viewpoints, trends, the relationship between the components of the picture, the connotation, implications,
and the possible interpretations of the infographic design.
C. Critical appraisal: concerned with assessing the
value of the artistic work. This includes four criteria:
1. Perfection: embodied in the representation and
variety of knowledge and the organization of
the detail and regional relationships, all called
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visual balance. This requires a high degree of
consistency and harmony between the infographic elements, whether in designing or preparing it. The aim here is to achieve knowledge
development, and thus the design should focus
on one neat concept of symbols or marks that
could lead to misunderstanding. In brief, the
connotation of the design should be directed to
its purpose.
2. Insight: this is represented by the designs that
give students more space for creativity, imagination, and contemplative and representative
thinking. It also aims to develop the senses’
ability to physical perception or what can be
called playful imagination. This makes the design attractive and lively and helps reproduce
the meaning more profoundly and effectively.
This requires that learners stop thinking ordinarily because they are confronted with something unusual. Then, the epistemological content starts to have gradual incitement. This, in
turn, provides students with imaginative capacity and moves their imagination towards critical
awareness and connotations. Ranciere (2004)
dubbed this as “the potential of meaning inherent in everything silent”. Then and only then
the infographic designs will have the power of
change and empowerment.
3. Inexhaustibility: represented in the interactive
immersion in the picture. This reflects the picture’s depth and attractiveness. The variation of
the pictures embedded in a lesson increases inexhaustibility which can be represented in two
aspects:
I. Attractive tension indicates the art of
instigating excitement to achieve entertainment and attractiveness. The attractiveness of the picture is one of the most
critical interactive stimuli that attract
students to the written language (Eisner,
2002). The attractive tension is also exhibited through the infographic designs
that belong to the aesthetic sense. It
motivates students to have more excitement, entertainment, astonishment, and
aesthetical sensitivity.
II. -Emotional appreciation: this is represented by emotional pictures that reflect
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Introduction
Technology and modern technological devices have
contributed to the overflow of information and data.
This led to the need to use visual diagrams to organize
knowledge and facilitate its processing, storing and
retrieving. Thus, with the onset of the third millennium, the world depended significantly on infographics,
which became a means of knowledge, communication
and entertainment. It, further, became a modern language that has transcended language differences and
geographical barriers. It, thus, made the world community closer despite the differences and attitudes.
Although infographics are used in the Textbooks of
Islamic Education in Saudi Arabia, they are random
and underrepresented (AlKulaib,2019 ; Al-Dossari,
2018). Therefore, this paper aims to critically appraise
the infographics in the Textbooks of Islamic Education
of the intermediate stage in Saudi Arabia. Based on the
study results, it is hoped that designers of Textbooks of
Islamic Education consider the different fields of the
critical appraisal and thus reflect these fields in infographics in reasonable proportions.
Literature review
Infographics are an artistic element that, when activated, increases the precision and beauty of their
host. This, in turn, gives it a more expansive space for
thinking. Moreover, it makes knowledge acquisition
and communication fun (Okura,2009 ). Infographics
depend on syngraphics and semiotics based on infographics standards: lines, colours, bans, graduation,
consistency, unity, motion, and beat (Fadzil,2018 ; Matrix & Hodson,2014 ).
Therefore, infographics are considered one of the
critical inputs in designing textbooks. This can be
achieved by introducing written and visual information
that combines epistemological creativity and art. This
can be represented in unusualness, personification, fun
and entertainment, sound and texture, and sending out
good scent if possible (Kidar & Akkoyunlu,2014 ).
Polman and Gebre (2015) point out that the concept
of infographics indicates the transformation of information and data to visual diagrams that can be easily
understood. Krauss (2012) defines infographics as the
visual presentation of information and data that combines words, pictures and graphs in an organized way

734

to make them conceivable. Similarly, Matrix and Hodson (2014) define infographics as the art of transforming information, data, and concepts into pictures and
diagrams that can be understood and comprehended
clearly.
Infographics have several classifications; some are
constant, the most commonly used, and the easiest to
design in textbooks since these depend on the printed
pictures. On the other hand, some changing classifications depend on motion and visual and sound effects.
The interactive infographics allow the development of
several layers of data in one interface. This classification will enable users to communicate and interact better (Yildirim,2016 ).
Relevant studies such as Drexlar (2010), Islamoglu et
al. (2015), and AlKulaib (2019) recommend using infographics in textbooks in a professional way. This is
because infographics activate the students’ visual and
verbal channels. They also help organize, save, understand, and apply information in a practical, easy, and
attractive way to support meaningful learning.
Accordingly, textbooks need to use infographics as a
cornerstone in the learning and teaching process. This,
in turn, confirms the importance of designing textbooks
epistemologically, cognitively, aesthetically and explicatively at the same time. Notably, infographics may
not add details to a topic. Instead, it could be the topic
itself as it has a profound impact on forming thoughts
and transforming these thoughts into objectives and
behaviours (Alkhaldi, 2012). This requires careful attention when preparing and designing infographics in
textbooks in a way that solves people’s daily problems.
Nonetheless, it should be taken into consideration that
infographics should not involve odd visual presentations that reflect a random coerced infographic designation.
For the infographics to convey their function and purpose in the textbooks, they should be subject to some
standards and conditions. First, there should be one
topic for each infographic design. Second, information and data that can be visually represented need to
be carefully chosen. Third, the delivered information
should be characterized by precision and accuracy.
Furthermore, symbols and figures should be carefully
selected, and colours and lines should be harmonious
with the idea and purpose of the design. Moreover,
infographic designs must be simple, straightforward,
and error-free. Finally, the standards of designing in-
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Abstract: The current study aims to appraise the infographics in the Textbooks of Islamic Education in Saudi Arabia during 2019-2020. The
study tool has been designed to include four fields of the critical appraisal of infographics: perfection, insight, inexhaustibility, and moral
vision. Applying the analytical approach and checking the validity and the reliability, the study findings indicate that the infographics in the
Textbooks of Islamic Education in the intermediate stage were low. ‘Perfection’ came in the first rank. The results also suggest insignificant
’differences at (α≤0.05) between the frequencies of each field of the critical appraisal of infographics that can be attributed to the ‘grade
variable. The results also indicate that infographics’ preparation and designation were random and lacked a purposeful, balanced methodology.
In light of these results, the study recommends that Textbooks of Islamic Education need to include infographics that are prepared and designed
purposefully, taking into consideration the psychological and logical sequence of these infographics. Such a process should be conducted away
from coercion or randomness.
Keywords: critical appraisal, textbooks of islamic education, infographics.
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النق ــد التقويم ــي للتصامي ــم املص ــورة (اإلنفوجرافيكي ــة) ،وه ــي :الك ــال ،والبص ــرة( ،)Insightوالثراء»الالنض ــوب»( ،)Inexhaustibilityوالرؤي ــة األخالقي ــة.
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